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 הגדולה הקלינטק לרעיונות התחרות את, השלישית בפעם, מרכזת אילות-אילת

 ClimateLaunchpadבאירופה

  מחפשת כישרונות בתחום הקלינטק ומסייעת להם להפוך רעיון בר-קיימא לעסק עולמי.התחרות

שלושת הצוותים בעלי הרעיונות המוצלחים ביותר מכל מדינה יישלחו לאירוע הגמר האירופאי של התחרות בקפריסין. לשלב הזה 

יגיעו כ-100 צוותים מכל אירופה, שיציגו את הרעיון שלהם מול חבר השופטים האירופאי של התחרות. הצוותים שיגיעו ל-10 

המקומות הטובים ביותר באירוע הגמר יזכו לגישה אל המאיץ של ה-Climate-KIC ויקבלו תמיכה וליווי עסקי ומקצועי ארוך טווח. 

 שלושת הזוכים במקומות הראשונים בגמר הגדול בקפריסין יזכו בנוסף בפרס כספי נדיב.

 על מנת לעשות זאת, אנו מחפשים את הרעיונות הטובים ביותר בתחום הקיימות!

 . הגשות יתקבלו עד ה-31/5.טופס הגשת המועמדותבכדי לקחת חלק בתחרות היכנסו ומלאו את 

 אל תהססו להצטרף, גם אם הרעיון שלכם הוא רק שרטוט!

 

 

באילת ירוקה שכונה פיילוט

', החלה עיריית אילת ביישום פיילוט עיר חכמהכחלק מתהליך רחב להטמעת מערכות ל'

'שכונה חכמה וירוקה' במטרה להביא להתייעלות אנרגטית ולחיסכון בהוצאות החשמל, 

במימון ובתמיכה של האיחוד האירופי.  

מעבר לחיסכון המשמעותי, שצפוי הודות לפרויקט, הצלחתו תאפשר לעיריית אילת ולערים 

אחרות בישראל ליישמו במקומות נוספים. עיר חכמה הינה עיר, המשתמשת בטכנולוגיות 

מידע ותקשורת במטרה להיות יעילה יותר, ובכך ליצור חיסכון בהוצאות ובאנרגיה, לשפר את 

רמת השירותים, את איכות הסביבה ואיכות החיים ולקדם את הקיימות במרחב העירוני.  

" בזכות תמהיל השכונה, הכולל בית כנסת, בית ספר וגני מצפה יםלפרויקט נבחרה שכונת "

ילדים, מרכז מסחרי, גנים ציבוריים ומגורים מגוונים בכ-900 בתי אב. המודל משקף את 

החשיבות של טיפול בשכונה שלמה באופן רחב כחלק מגישה קהילתית מחנכת. 

במסגרת הפרויקט הוחלפה תאורת הרחוב לתאורה יעילה, בוצעה התייעלות אנרגטית במבני 

הציבור בשכונה, יושמה תכנית חינוכית ייחודית בנושא בבי"ס והוטמעה מערכת חכמה לניטור 

ושיפור הלוגיסטיקה בתהליכי איסוף אשפה. העירייה התקינה בשכונה מערכת ניטור אנרגיה 

חכמה, אשר יודעת לתת מידע אודות נתוני צריכה בזמן אמת, לייצר תחזיות צריכה לעתיד 

ומסייעת בהקטנת צריכת האנרגיה. 

החיסכון הצפוי ברמת השכונה (ללא בתים פרטיים) הנו כ-180 אלף ש"ח לשנה. הצלחת 

הפרויקט והרחבתו לכלל העיר תוביל לחיסכון של למעלה ממיליון ש"ח בשנה!
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 Augwindחברת
', שמרכזה הון הטבע' היא חברת פורטפוליו של החממה הטכנולוגית של 'Augwindחברת '

בבניין האנרגיה של אילת-אילות. החברה קמה לפני כ-4 שנים ופיתוח הטכנולוגיה והניסויים 

בוצעו במתחם 'הון הטבע' סמוך לקיבוץ יוטבתה. 

החברה מספקת פתרון של אגירת אוויר דחוס במכלים מתחת לפני האדמה, טכנולוגיה שנועדה 

לחסוך עלויות במקטע האוויר הדחוס במפעלים וגם כפתרון אגירה לפרויקטים של מיקרו גריד. 

המיקום בתת-קרקע דורש טכנולוגיה ייחודית וחדשנית, מאפשר שימוש במכלים זולים וכך 

אגירת אנרגיה או אוויר דחוס בעלויות נמוכות במיוחד. החברה סגרה מספר עסקאות עם 

גורמים בארץ. 

מחלבת יוטבתה, השייכת לקבוצת שטראוס, הזמינה את אחד הפרויקטים הראשונים של 

החברה, הכולל שני מכלים מותקנים של 100 קוב בעומק 30 מטר, שנועדו לשפר את ניצולת 

המדחסים במפעל ואף לחסוך לחלוטין הפעלה של אחד המדחסים. הפרויקט אמור לחסוך 

הוצאות אנרגיה ותפעול משמעותיות ולתת החזר השקעה אטרקטיבי ביותר. הפרויקט כולל גם 

מערכת ניהול ובקרה ומנגנוני אבטחה, התקנתו הסתיימה לאחרונה והוא נמצא כעת בבדיקות 

כאשר התוצאות הראשונות נראות מבטיחות. 
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 SolViewחברת עם חכמה עיר - אילת
הון , חברת האנליזה הסולארית, בוגרת החממה הטכנולוגית של 'SolViewהעיר אילת ו-

', חברו יחד על מנת למפות את הפוטנציאל הסולארי של גגות העיר אילת כולה. הטבע

הפרויקט יאפשר לכל תושב להקליד במהירות את כתובתו ולקבל ניתוח סולארי מלא, כולל 

עלויות משוערות וחיסכון, חיבור עם מתקינים מקומיים וגישה לתוכניות מימון אטרקטיביות 

של בנקים מובילים. "רוב האנשים לא יודעים מספיק על ההזדמנויות שבאנרגיית השמש", 

אומר אלי לנקרי, סגן ראש עיריית אילת: "ע"י מתן הערכה אישית ומפורטת לכל גג, העיר 

מסירה את מחסום הידע ומסייעת לכל התושבים להפוך סולאריים ולהפחית את חשבונות 

החשמל! כולם מרוויחים: האנשים, העיר והסביבה". הפלטפורמה מבוססת על ניתוח סולארי 

של SolView, המתמחה באנליזות סולאריות בקנה מידה גדול ועובדת עם חברות סולאריות 

עולמיות, חברות חשמל וערים חכמות ברחבי העולם. "הפרויקט שלנו עם העיר אילת מדגים 

את השרות, שערים יכולות לספק לתושביהן", אומר עופר צדקה, מנכ"ל SolView: "עיריות 

נמצאות בעמדה ייחודית וניטראלית ויכולות לספק ידע, שיקל על פרויקטים סולאריים בקנה 

מידה גדול, יצמצם את הוצאות החשמל ואת התלות הכללית של העיר ברשת". השירות ירוץ 

בחודשים הקרובים, והעיר כולה צפויה להיות ממופה עד סוף השנה.  

אנחנו מחכים לבדוק את הפוטנציאל הסולארי שלנו - אל תשכחו לבדוק את שלכם!
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בערבה ראשון אקדמי קורס
בשבוע האחרון של ינואר קיימנו את הקורס הראשון בערבה של 'אילת-אילות אנרגיה 

מתחדשת' לקרדיט אקדמי, עם סטודנטים להנדסה ומדיניות ציבורית לתואר שני מאונ' ת"א 

וממכללת אפקה. נושא הקורס: מדיניות אנרגיה מקיימת. 

השילוב של סטודנטים מתחומי לימוד שונים (מדיניות ציבורית, הנדסה ולימודי סביבה) יצר 

זווית מבט מוצלחת של דיון רב-תחומי, הנובע מתחומי הלימוד השונים, שהסטודנטים אינם 

רגילים לקבל. המרצים שהשתתפו בקורס היו מ"השטח", ונתנו חוויית לימוד ייחודית ושונה 

לגמרי לסטודנטים, הפותחת אפיקי ידע והזדמנות חדשים. 

.הקורסים האקדמייםלמידע נוסף על 
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הודעה זו נשלחה ל- dafna.arava@gmail.com על ידי 

liat@eilateilot.org 
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