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מסכמים שנה באילת-אילות

שנת 2018 מסיימת וגם אנחנו רוצים לסכם, בקצרה, את השנה החולפת על אילת-אילות אנרגיה מתחדשת. 

בשנה זו נוספו באילת והערבה עוד כ-20 מגוואט מותקנים, על גגות קיבוצי הערבה והעיר אילת. התוודענו לבעיה
הקשה באזור הערבה, שאין מקום יותר להכניס מגה וואטים לקו מתח עליון ונעשתה (עדיין נעשית) הרבה עבודת

מטה מול משרד האנרגיה ורשות החשמל לבחינת חלופות לטווח הקצר והארוך.

עיריית אילת הוציאה ופרסמה את התוכנה "אילת סולאר" בשת״פ עם חברת SolView, באמצעותה כל תושב
בעיר יכול לראות את הגג שלו דרך האפליקציה ולקבל הצעת מחיר לכיסוי פאנלים בהתאמה לגג שלו. ישנן פניות

תכופות על השימוש והרצון להתקין גגות סולאריים.

אבי פלדמן מנהל הון הטבע סיים את תפקידו והחליפה אותו ענת צור סגל – שיהיה בצלחה! חברת הסטארטאפ
אנרווייב (קצירת אנרגיה מוויברציות לחיישנים), החלה את פעילותה במרכז המעבדות בערבה.

7 מיזמים חדשניים השלימו את תכנית המנבטה הממוקדת ביזמים מקומיים בתמיכת קרן יק"א, מתוכם יזמי
קיבוץ נאות סמדר זכו להמשך תמיכה של הרשות לחדשנות "קרן תנופה", בפיתוח פתרון סולארי להברחת יונים.

אילת-אילות חתמה הסכם שותפות עם משרד שיבולת לעריכת דין וחברת עמירן לציוד חקלאי, להקמת מרכז
הדגמה של טכנולוגיות מנותקות רשת באפריקה וכן הסכם שיתוף פעולה עם ארגון TECHNOSERVE לצורך

הטמעת הפעילות בשטח. 

קיימנו השנה 5 קורסים אקדמאים מצוינים לסטודנטים (בקרדיט נקודות זכות אקדמיות): הטכניון (במסגרת
תוכנית אנרגיה), אונ' ת"א (החוג למדיניות ציבורית), מכללת אפקה (החוג להנדסה) והאונ' העברית (החוג למדעי

הסביבה). אנחנו ממשיכים במלוא המרץ להרחיב את כמות הקורסים, גם בארץ וגם בעולם.

סדנאות חדשנות של התחרות האירופאית Climate Launchpad התקיימו בערבה ושלושה נציגים נסעו לייצג
את ישראל בתחרות בסקוטלנד. פרויקט FreezeM הישראלי זכה בקטגורית "שימוש מיטיב בקרקעות" ובפרס

של 5,000 יורו. 

קיימנו השנה את תחרות SUSTAINERGY הבינלאומית לנוער מצטיין במדע. מעל 40 בני ובנות נוער מרחבי
הגלובוס, הגיעו לערבה ללמוד ולהכיר את תחום האנרגיה המתחדשת. 

בתחילת דצמבר נערך כנס אילת-אילות הבינלאומי ה-8 לאנרגיה מתחדשת. מעל 500 משתתפים מכל
הסקטורים – שרי ממשלה, המגזר העסקי, סטרטאפים, משקיעים ואנליסטים. כמיטב המסורת המשכנו עם
תחרות ה ENERGYVEST המוצלחת בה זכתה חברת RayCatch בהובלת חגי הופלנד, בן משק קיבוץ

קטורה. 
אילת זכתה במקום שני אחרי תל אביב בעיר במדד הערים החכמות של הבינתחומי. וכן, הושק בעיר פרויקט

יישום הסכם עם עיריית ניס סביב נושא אנרגיה, תחבורה, תיירות ועוד תוך קידום פיילוטים של תחבורה נקייה.

הייתה זו שנה מלאת חדשנות ויצירה, נקווה ששנה הבאה נקצור פירות של עוד הרבה תהליכים ומהלכים שאנחנו
מניעים פה וכן נחדש ונמציא את עצמנו כל הזמן למען פיתוח מקיים בערבה ובאילת, בישראל ובעולם. 

שנה אזרחית מצוינת לכל חברינו באשר הם
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