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עיריית אילת הוציאה מכרז לקבלנים סולאריים
עיריית אילת הוציאה החודש ) ב 17.6( מכרז למתן שירותי מימון לצורך ביצוע התקנת מערכות סולאריות

בטכנולוגיית PV בשיטת "מונה נטו". הכוונה כאן היא למכרז, לקבלנים מורשים להקמת גגות סולאריים על מנת
לספק לאזרח את המחיר ואת חבילת המימון הטובים ביותר. 

עיריית אילת היא הרשות המוניציפלית הראשונה בישראל שמנגישה לתושביה את האפשרות לגגות סולארים
בצורה כזו. אנו מברכים על המהלך ומעודדים קבלנים רלוונטים להגיש הצעות. 

*תודה לחברת Volta Solar שמאגדת קבוצות רכישה לבניית גגות סולאריים, על התמונה המקסימה. 

סופשבוע אנרגטי בערבה

בסוף השבוע של ה-12-14 ביולי יערך אירוע "אנרגטי בערבה" - סוף
שבוע חווייתי לכל המשפחה ברוח האנרגיה המתחדשת באזור. מטרת

הארוע היא לחשוף את הציבור הרחב לעולם האנרגיה הנקייה. 

התכנית כוללת: סיור מרתק בכפר דמה, המציג פתרונות טכנולוגים
לאזורים בהם אין גישה לחשמל ומים, ביקור במפעל האצות

וב"מתושלח" – עץ תמר עתיק, שנבט מגרעין שנמצא בחפירות
הארכיאולוגיות במצדה, ארוחת בר-בי-קיו על שפת הבריכה וטיול

בפארק תמנע. 

קול קורא לסטארטאפים ישראלים

אילת-אילות בשיתוף עם משרד הכלכלה וניו-טק ישראל מחפשים
סטארטאפים, מתחום האנרגיה הנקייה אשר גייסו עד 5 מ' דולר.

סטארטאפים נבחרים יזכו להציג את עבודתם מול משקיעים מהארץ
ומהעולם, במסגרת כנס אילת-אילות הבינלאומי.

מדובר בהזדמנות לגיוס השקעות מהארץ ומהעולם ולייצר קשרים
עסקיים במסגרת ארועי הכנס. 

כנס אילת-אילות הוא הארוע הגדול ביותר בישראל לתחום האנרגיה
המתחדשת.

סיכום ביניים - Climatelaunchpad ישראל

כחלק ממוערבות אילת-אילות בפרוייקט חממת Climate-KIC של
האיחוד האירופאי, הגיעו השבוע לערבה כעשרים יזמים בתחילת

דרכם, לסדנה עסקית של 3 ימים. את הסדנה העבירו נציגי
ClimateLaunchpad האירופאים והיא תמשיך בליווי של מספר

שבועות עד לארוע הגמר הישראלי. 

הפעילות הינה חלק מתחרות Climatelaunchpad האירופאית
שאילת-אילות מרכזים את המתמודדים הישראלים זאת השנה ה-4.
נאחל לכל המתמודדים בהצלחה בגמר הישראלי ובגמר האירופאי

שייערך באירלנד בהמשך השנה.
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