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אפריקה במזרח רשת מנותקות טכנולוגיות הדגמת מרכז הקמת
בימים אלה אנו מרחיבים את פרויקט כפר ההדגמה, אשר יהפוך למרכז פיתוח טכנולוגיות ויעסיק מפתחים צעירים על בסיס קבוע. 

מרכז פיתוח זה יהווה חלק ממרכז הדגמה ומכירות במזרח אפריקה, שאנו מקווים שיקום בקרוב על ידנו ביחד עם שותף מקומי 

בטנזניה או בקניה. 

בין ה-17 ל-23 ביולי נסענו במשלחת קטנה לקניה ולטנזניה, על מנת להכיר את עולם האוף גריד וחלק מהארגונים והחברות 

הפועלים בתחום, במטרה למצוא שותף או שניים מקומיים לשם הקמת מרכז ההדגמה. המפגשים עם החברות והארגונים היו 

מרתקים ונחשפנו לעולם מורכב של בניית שוק מקומי צעד אחר צעד במטרה לשפר את חיי האזרחים, ליעל יכולות פיננסיות ולבנות 

כלכלה מקומית יציבה ומתקדמת.

 ,Amiran Kenya LTD, energy4impact, Bldewijin Slote, Phtisia, Envirofit:זה הרגע להודות לכל המארחים שלנו

Technoserve, Practical Action .Powerhive , Disdardo, Africar & Art Energy

בחודשים הקרובים, נעבד את כל המידע ונתקדם לבחירת שותף או שני שותפים אסטרטגים, נגייס את ההשקעה הנדרשת ונקווה כי 

ביולי 2018 נתחיל בהקמת מרכז הדגמות והדרכה במזרח אפריקה, שיהווה בסיס לפיתוח משותף ופורה בין אילת-אילות אנרגיה 

מתחדשת, יזמים ומפתחים ישראלים והשוק של מזרח אפריקה. 

 באתר אילת-אילותכפר מנותק רשתלדף 

 

 

 ClimateLaunchped תחרות של הישראלי בשלב הזוכים
'מתחדשת אנרגיה אילות-אילת 'י"ע  המנוהלת

27-26 ליוני קיימנו בקיבוץ לוטן סדנת אימון עסקי ליזמים, שעברו את תהליך המיון -ב

ב-6 הראשוני. את הסדנא הנחה רון בלומרס, מנטור מהולנד שהגיע במיוחד לערבה. 

עם של התחרות הישראלית במתחם 'גוגל קמפוס תל-אביב'. לאוגוסט התקיים אירוע הסיום 

, מומחה בינלאומי לחדשנות, העביר הרצאה מרתקת על ארז ליבנהסיום הצגת המיזמים, מר 

 העולם העתידני.

:הזוכים הצוותים שלושת

 אריאל דראך וקונסטנטין ברזין,BrithTap:הראשון מקום

, נעה ברלב ואלעד יצחאיקEco-Log: שני מקום

, אור אברבוך ושבתאי לוקלה Residential Biogas: שלישי מקום

שלושת הצוותים הזוכים יטוסו לקפריסין באוקטובר, שם ייצגו את ישראל באירוע הסיום 

הגדול של התחרות האירופאית. יצטרף אליהם נעם אילן, שנבחר לקחת חלק כחבר בצוות 

השיפוט של התחרות. נאחל להם ולנו בהצלחה. 

תחרות ClimateLaunchpadלקריאה נוספת על 

 

 

 BladeRangerר'ריינג-בלייד
אשר מפתחת ', 'הון הטבעחממת הסטארט-אפים  הינה חברת סטארט-אפ, של בלייד-ריינג'ר

מערכת ניקוי וניטור עצמאית עבור שדות סולאריים, המבוססים על רכיבי רובוטיקה 

ואלגוריתמים מתקדמים. לחברה שני פתרונות עיקריים: 

PLECO .1 - רובוט ניקוי אוטונומי ללא שימוש במים, עבור פאנלים סולאריים 

3P .2 - פתרון מלא לניקוי וניטור של שדות גדולים (מעל 5 מגה-וואט), הכולל מספר רובוטים 

לניקוי, רחפנים  והאנגר לטעינה ואחסון של היחידות במהלך שעות היום.

יישומים עתידיים אפשריים הם אבטחה ומעקב; חקלאות; נקיון בניינים, גורדי שחקים ומבנים 

מורכבים. בלייד ריינג'ר מציע מחד פתרון לניקוי יעיל של אבק ולכלוך ממשטחים פוטו-וולטאים 

ומשטחי מראות, ומאידך פותר את הקושי בזיהוי יעיל של פגמים על גבי כמויות אדירות של 

משטחים. כיום, רוב העבודה מתבצעת באופן ידני, כשחלק מהפתרונות המכאניים מסורבלים, 

יקרים ולא יעילים. המודל העסקי של החברה מתבסס על עלות המערכת האוטונומית (כולל 

התקנה) ודמי תחזוקה שנתיים הכוללים תחזוקה, חלקי חילוף, תקשורת, מערכת ניהול וניטור 

מרחוק ומערכת אנליזות וביצועים לאורך כל חיי המתקן (25-20 שנה). החברה נמצאת בימים 

 אלה בתהליכי גיוס הון נוסף למטרות מינוף יכולות היצור והמכירות ברחבי העולם.

לפרטים נוספים

 

 

 

 מטלון - 'ביטבתה השמש עוקבי של החלוץ מתקן חיבור
'אנרגיה מקורות

חברת 'מטלון מקורות אנרגיה בע"מ' השלימה ב-17 ביולי את חיבור מתקן עוקבי השמש 

בשדה הניסויים ביטבתה לרשת החשמל, לאחר קשיים ממושכים. 

החברה החלה את פיתוח עוקב השמש בשנת 2011 באמצעות הקמה של מספר יחידות, 

המדגימות את פעולת העקיבה אחר השמש, על גג מבנה תעשייתי ביבנה ורישום פטנט 

במשרד הפטנטים הישראלי והאמריקאי. 

בשנת 2011 ניגשה החברה למכרז של משרד האנרגיה לקידום מתקני חלוץ והדגמה, 

וחתמה על חוזה לסיוע של המשרד בקידום הטכנולוגיה ושדה הניסויים. עיקר פעולת העקיבה 

הדו-צירית של המתקן פשוטה, זולה ומדויקת. המערכת מבוססת על מדידה אנלוגית ומעגל 

היזון חוזר ישיר ללא מערכת אלקטרונית מורכבת. ההנדסה המכאנית במערכת תוכננה 

להיות זולה ואמינה. החברה קיבלה את האישורים הנדרשים מהרשויות להפעלה של מתקן 

החלוץ, המיועד לייצר ולמכור חשמל למשך 20 שנה בהספק של 300 קילוואט, באמצעות 

כ-150 יחידות עקיבה עצמאיות זו מזו. בכלל זה התקבלו אישורים מרשות החשמל, משרד 

האנרגיה, משרד הכלכלה ורשות מקרקעי ישראל. 

 חברת מטלוןלאתר 

 שדה הניסוייםלקריאה נוספת על 

 

 

מתחדשת ואנרגיה תיירות - בערבה השמש מסלול
תיירות אקולוגית הפכה למוצר מבוקש בארץ ובעולם. נושא האנרגיות המתחדשות, החדשנות 

שבו, היקפו וייחודיותו מתגלים כאטרקציה! מסתבר, שהחזון להקמת החבל הראשון בישראל, 

, הוא בסיס נפלא לתיירות. לפיכך, לפני כחמש מלאה אנרגטית מעצמאותשנהנה 

" לתיירות אנרגיה וקיימות בערבה: מוצר ייחודי השמש מסלולשנים התחלנו לפתח את "

וממותג, להגדלת ענף התיירות המקומי ומינופו. 

כיום, הקיבוצים הם נושאי הדגל ומקיימים מאות הדרכות בשנה בתחום האנרגיה המתחדשת. 

בקיבוץ אליפז בלבד לקחו חלק בסיורי אנרגיה כ-3500 אנשים, וזה רק השנה! 

". בערבה אנרגטיבחודש יולי התקיים אירוע תיירות אנרגיה למשפחות - סוף שבוע "

לאירוע הגיעו עשרות משפחות מהצפון, שזכו לסיור בכפר מנותק רשת, רחצה לילית בבריכה, 

סיור זריחה בפארק תמנע, הפרחת עפיפונים בדיונת סמר ופעילויות אנרגיה חווייתיות.  

הארוע שהופק היה מקסים, התגובות שהתקבלו נלהבות והכוונה להפכו לארוע קיץ קבוע, 

המשלב ביקור באתרי האנרגיה המתחדשת, לינה בקיבוצים ומגוון אירועים, סיורים, הדרכות 

ופעילויות. 

 באתר אילת-אילות בדף תיירותלקריאה נוספת 

  2018!ביולי - 14-12 הבא אנרגטי ש"לסופ היומנים את לשריין מוזמנים

 
 
 

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