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סיכום כנס אילת-אילות השביעי הבינלאומי לאנרגיה מתחדשת ונקייה
הכנס השביעי הסתיים לפני מעט יותר מחודש. ההצלחה הגדולה ביותר של הכנס היא בראש ובראשונה בעצם קיומו עם 500

אורחים מהארץ ומהעולם, שלמרות השנים הקשות בתעשייה הגיעו, ובעצם הגעתם הביעו את העוצמה והרצון להמשיך להניע את
השוק הזה מתוך אמונה בפיתוח כלכלי מקיים. הגיע הגרעין הקשה והאמיתי של התעשייה הזו בארץ ועל כך תודה לכל

המשתתפים.

הדברים החשובים אליהם נחשפנו בכנס:

שר האנרגיה הבטיח ששנת 2017 תהיה שנת האנרגיה המתחדשת ובה ישוחררו 1000 מגה מכסות בשיטת המכרזים על  .1
תעריף החשמל הזול ביותר.

חברת חשמל הצהירה על היערכותה לקראת עידן של ייצור חשמל מבוזר.  .2
איגוד החברות העולמי לאנרגיה מתחדשת IRENA חנך את תחום החדשנות בארגון העולמי לאנרגיות מתחדשות.  .3

אילת והערבה הצהירו על כוונותיהן להיות מרחב אנרגטי עצמאי מאנרגיות נקיות.  .4
הצגנו חזון של 100% אנרגיות מתחדשות בעתיד – מדינות רבות צועדות לקראת השגת היעד הזה כבר ב-2035.  .5

הוצגו אפשרויות לא מבוטלות לפריצה עסקית של חברות ישראליות בעולם הרחב, תוך חשיפת שוק העולם המתפתח.  .6
הוצגו  כלים ורעיונות לחצות את עמק המוות עם חדשנות טכנולוגית.  .7

הרגולטור הישראלי הציג את המכרזים העתידיים ואת העקרונות המנחים ביישום אנרגיות מתחדשות בארץ.  .8

עוד רבים הרעיונות והדיונים, שעלו לאוויר, הן במושבים והן בישיבות במסדרונות הכנס. הנכם מוזמנים להכנס לאתר הכנס ולצפות
בנאומים של מליאת הפתיחה, במצגות של ההרצאות וכמובן בתמונות. נפגש בכנס אילת-אילות השמיני הבינלאומי, באותו

המקום, באותה השעה.

 

אירוע משקיעים בכנס אילת-אילות לאנרגיה מתחדשת ונקייה
אחד האירועים המרכזיים בכנס היה אירוע המשקיעים, בו התקיימו הצגות של עשרת

הסטרטאפים המובילים בארץ בתחומי האנרגיה הנקייה.

עשר הפיינליסטיות נבחרו מתוך עשרות חברות, שהגישו את מועמדותן והתחרו על הפרס
הגדול - נסיעה ממומנת במלואה ע"י מכון היצוא לכנס הקלינטק החשוב בעולם ה-

Cleantech Forum בסן פרנסיסקו בינואר 2017. ארבע מהחברות שנבחרו הן חברות
פורטפוליו של חברת הון הטבע.

השופטים בכנס היו משקיעים מרחבי העולם, אשר שאלו את החברות שאלות לאחר מצגת
קצרה של כ-7 דקות. המשקיעים גם הציגו את עצמם ואחד מהם, האחראי על החדשנות
מחברת החשמל הענקית EON, נתן הרצאה מעניינת ובה הציג את תפיסתו לגבי מגמות

בתחום וכיצד החברה משקיעה ומקדמת חברות טכנולוגיה צעירות.

הזוכה הגדול הוכרז בערב הגאלה והפעם הייתה זאת חברת אלקטרוד, המפתחת פתרון
מהפכני לטעינה אלחוטית של רכבים חשמליים מהכביש ללא צורך כמעט בסוללות. מנכ"ל

החברה אורן עזר נוסע בקרוב לאירוע בסן פרנסיסקו במימון מלא!

נותני החסות לאירוע היו חברת הון הטבע, פורום MIT, ניוטק של משרד הכלכלה ומכון
היצוא.

לרשימת החברות שהציגו.

 

SUSTAINERGY 4 תחרות וכנס נוער בינלאומיים לאנרגיות מתחדשות
מטרת התחרות וכנס הנוער לעודד בני נוער מהארץ ומהעולם, מצטיינים בתחומי המדעים,
להכיר בהזדמנות של פיתוח עתידי, תוך שמירה על משאבי כדור הארץ, ולשאוף למציאת

פתרונות לבעיות סביבתיות, שהיום עדיין לא נמצאו להן פתרונות. זו התחרות הרביעית בה
לקחו חלק, לאחר תהליך מיון ממושך, עשרה צוותים עם עשרה פרויקטים שונים, העוסקים

בתחום של מערכות/תשתיות מנותקות מרשת החשמל. הצוותים לוו ע"י חמישה מנטורים על
פני חמישה ימים אינטנסיביים, במסגרתם עבדו, למדו, סיירו באתרי האנרגיה המתחדשת

ובפרויקטים להתייעלות אנרגטית באילת ובחבל אילות, ומעל הכל חוו עבודה משותפת עם
בני נוער ממדינות שונות ועם תרבות שונה.

סיום התחרות התקיים בכנס אילת-אילות. כל עשרת הצוותים זכו לחשוף את הפרויקטים
שלהם במתחם התערוכה של הכנס. במהלך מליאת הפתיחה התקיים טקס חלוקת הפרסים

לשלושת הצוותים הזוכים.

 

המנבטה
בחודש שעבר התקיים יום שיפוט במנבטה, שמטרתו הייתה לבחור את המיזמים החדשים

שימומנו ע"י המנבטה בשנת 2017. המיזמים שהוצגו היו מעניינים מאוד ואנו שמחים לדווח
שחל שיפור משמעותי בכמות ואיכות הפניות שקיבלנו. הוועדה בחרה ארבעה מיזמים,

שיתחילו את עבודתם מול המנבטה כבר בחודש הקרוב:

1( חברת DecodeChess מקיבוץ קטורה - מיזם בתחום פענוח והסבר מהלכי שחמט
במחשב. 

2( מיזם המפתח פילטר ביולוגי ייחודי, שיאפשר טיפול בשפכי חקלאות ימית, של שני
חוקרים ממלח"י וממרכז מדע ים המלח והערבה.

3( מיזם לטיפול אנטיבקטריאלי של דגים בעזרת אצות בחלקאות הימית, של שתי חוקרות
ממלח"י.

4( המשך מימון של קבוצת מק"ס )מלכודת קרנפית סמר( מקיבוץ סמר, שהתקדמו מאוד
בהוכחת הטכנולוגיה ופיתוח המוצר ללכידת קרנפיות וחרקים אחרים ע"י מלכודות סולאריות.

מיזם נוסף מתוך ה-10 שהוצגו ביום השיפוט ייבחר בהמשך. האפשרויות הן: חיישן לגז
אתילן לניטור ושינוע תוצרת חקלאית, טכנולוגיה להרחקת סולפיד מביוגז או משאבת מים

ניידת סולארית לאזורים מנותקי רשת.

 

סדנא להשקת פיילוט חדש בכפר ההדגמה לטכנולוגיות מנותקות רשת -
משאבת מים סולארית ניידת

בתחילת דצמבר קיימנו סדנא, המסכמת שיתוף פעולה פורה של השנה וחצי האחרונות בין
ארגון מהנדסים ללא גבולות (EWB( לבין 'אילת-אילות', במטרה לפתח טכנולוגיה לשאיבת

מים סולארית באזורים מנותקי רשת.

בסדנא השתתפו כ-40 מוזמנים מקומיים מחבל אילות - אנשי טכנולוגיה, מדריכי תיירות,
סטודנטים לסביבה ממכון הערבה ומובילי הפרויקט של כפר ההדגמה לטכנולוגיות מנותקות
רשת, שלמדו על הצרכים המקומיים של חקלאים באתיופיה ובעיית המים הקשה, המשפיעה

ומעצבת את יכולות החקלאים לבסס מזון מקומי למחייתם וכלכלתם.

הוצג התהליך המרתק של תכנון ובניית הפיילוט למשאבה סולארית ניידת, שתחליף את
משאבות הדיזל המזהמות והיקרות, ותיתן מענה כפול לחקלאים:

1. במשך היום שאיבת מים עבור מספר חקלאים במספר חלקות שונות.

2. אגירת האנרגיה העודפת עבור צרכים משקיים נוספים, כגון הפעלת מכשירים חשמליים,
הדורשים אנרגיה רבה )מסור חשמלי( וטעינת טלפונים ניידים.

אב הטיפוס הראשון נבנה בהצלחה, כולל חלקה חקלאית קטנה להדגמת המערכת המלאה
כפי שתפעל באתיופיה, מגדל מים ומערכת השקיה בלחץ נמוך. בסיום הסדנא נערכה

הכשרה להפעלת המערכת והוחל פיילוט אשר ייארך כשנה בכפר, ובסיומו אנו שואפים
להשקת מערכות ראשונות באתיופיה לשימוש החקלאים.

המשאבה הסולארית היא פרי פיתוח של EWB במסגרת פרויקט משותף של 'אילת-אילות'
ובמימון תכנית MEPI של שגרירות ארה"ב.

liat@eilateilot.org על ידי liatlerner@gmail.com -הודעה זו נשלחה ל

על מנת להסיר עצמך מרשימת תפוצה זו לחץ כאן
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