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 לכבוד

 שר האנרגיה                        מנכ"ל משרד האנרגיה 

 ר יובל שטייניץ                     אודי אדירי " ד

 

 שלום רב,

תחום להשקעות ב תממשלתיהאצה תמיכה בתשתיות הולכה לאילת והערבה כחלק מחבילת : ןהנדו

 משבר הקורונה בעקבותהאנרגיה 

בעקבות ו ,תשתיות אנרגיה יהמשק ע" בעניין התכנית להאצת בתקשורת  אתמולבעקבות הפרסומים  .1

ימשך באזור צפוי להש מצבהקורונה, בר משבשל  וכמובן בעיר אילתהקושי האדיר ביישובי הערבה 

, אבקש להכניס לתוכנית הדרומי לאורך זמן רב ביותר בשל היות האזור נשען על תיירות פנים וחוץ

פיתוח לתחמ"שים אלו קיימות התוכניות  .יוטבתה ותמח"ש פארן הגדלת תחמ"ש התשתיות 

   .2025 עד  2022ומאושרות, רק ששלב הפיתוח מיועד ל  

אגירה  ים עם סולארימתקנים ל חיבורסיקרי חשמל לאשר האפשר לחברת ישל תוכניות אלו  מימוש מיידי .2

  ובמכרזים הבאים.  במכרז האגירה המפורסם בימים אלה ,ערבהבבאילת ו

צר רווח מקומי לאזור ולמשק יבמכרזים ולילא יוכלו החברות באזור להתמודד  יםללא הגדלת התחמ"ש

  האנרגיה ככלל.

המכשלה ולרשת,  מגו"טעשרות  זור אילת והערבה תכניות שיאפשרו הכנסתקיימות באנכון להיום 

יש לציין בהקשר  .(60%) "שים שהגיעו למיצוי הרף שנקבעהיחידה העומדת בפני פתרון זה, הנם התחמ

כך שרשת החשמל תוכל לקלוט אותם בשעות  ,האגירה יכולה לתת פתרון מיטבי באילת ובערבהזה, כי 

 סה.שאינה עמו

מועצה אזורית חבל אילות, נשמח באם הו )בעיקר( , על מנת לחזק את רשות העיר אילתבמקביל .3

באזורי תעשיה  יוכלו לקבל בנוהל של פטור ממכרז שטח של שתי הרשויות,  ,החברות הכלכליות

אלה שאבדו לרשויות מול  הקמת שדה סולארי + אגירה שיחזק את ההכנסותלטובת  שבבעלותן,

 לפחות שנתיים באזור. באזור הדרומי ר שימשך בעקבות המשב

בו רוב ההשקעות יהיו מהמגזר הפרטי וחלק  ,ת התוכנית שפרסמתם אתמולועומד בעקרונמהלך שכזה, 

   קטן יהיה ממשלתי.

ו ועל מנת שז זיהום בעולםה ו להתפעל מהפחתתתונות והתקשורת העולמית לא הפסיקיבימי הקורונה הע

ההזדמנות והנה צמחיה והתחדשות ירוקה בעולם כולו , יש לקדם יה זמניתולא אשל באמת תהיה הזדמנות

 .לנוש

 



 

 

 

 

 מנוף אדיר לאזור ולמשק האנרגיה הנקייה בישראל. די ויצור, מינשמח לכל דיון בנושא, זה אפשרי

 

 בברכה,                                                                          

                           

 דוביץ בנטדוידורית                                                                            

 מנכ"לית אילת אילות אנרגיה מתחדשת                                                                          

 

 

 העתקים:

 העיר אילתראש  –מאיר יצחק הלוי  

 מועצה האזורית חבל אילותהראש  –דר חנן גינת 

 ר אילתראש העיסגן  –אלי לנקרי 

 ר רשות החשמליו"  –אסף אילת דר 

 , רשות החשמלרגולציהחשמל ול סמנכ"  –בוי  יואב קצ

 עירית אילתל מנכ"  –פיליפ אזרד " 

 המועצה האזורית חבל אילותמנכלית  –הדס שפירא 

 ל חכ"א אילתמנכ"  –אבי כהן 

 ותבל אילחכ"א מנכלית  –איריס דניאלי 

 לות אנרגיה מתחדשת חל"צ אילת איר יו"   –איתן כהן 

 ואנרגיה בעיר אילתתחום עיר חכמה מנהל  –אלעד טופל 

 גיה מתחדשתחברי דירקטוריון חל"צ אילת אילות אנר

 קה ואיגוד החברות לאנרגיה ירר " יו  –עו"ד איתן פרנס 

 

 


