
 
 גאווערנאר קעטי האקול   12/14/2021  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

ישראל׳ישע ׳סמארט׳ ענערגיע אינאוואציע  - גאווערנער האקול אנאנסירט געווינער פון ניו יארק
    פארמעסט צו מאכן ניו יארק סטעיט׳ס עלעקטרישע גריד מער פארלעסליך און פארזיכערט

    
  אויסטיילונג באזירטע-אביב  תל  מיט אינאיינעם  ארבעט אויטָאריטעט  ּפַאווער סטעיט יארק   ניו
און פארבעסערן גריד   ליניעס טראנסמיסיע נאכשפירן צו אינטעליגענץ ארטיפישעל ניצן צו ינער געוו

    סעקיוריטי איבער׳ן סטעיט, און דורכדעם ערמעגליכן פארלעסליכע ריינע עלעקטריציטעט ליפערונג
    

ניו יארק צו ניצן אינאווירנדע טעכנאלאגיע צו דיגיטאליש אפשאצן ענערגיע פארמעגנס, מיטטיילן  
     פארשריטן מיט גלאבאלע יוטיליטי אינדוסטריע

    
  2022רונדע צוויי אינטערנאציאנאלע ענערגיע טעכנאלאגיע פארמעסט זיך אנצוהויבן אין 

  
   דא בילדער צו באקומען 

    
מדינת ישראל ׳סמארט׳  -גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן די געווינער פון דער ניו יארק

מיליאן דאלער וואס    1וערד פון ענערגיע אינאוואציע פרואוו, א פארמעסטערישע אויסטיילונג מיט א ו
ערמעגליכט פאר ניו יארק סטעיט זיך אנצושליסן מיט אן ישראל׳ישע קאמפאני צו אנטוויקלען אן  

פירן איר ריינע ענערגיע אגענדע.  -אינאווירנדע ענערגיע טעכנאלאגיע וואס העלפט ניו יארק פאראויס
ון דער ניו יארק סטעיט ּפַאווער  גאווערנער האקול האט געמאכט דער אנאנסמענט אין נאמען פ

(, די גרעסטע סטעיט פובליק יוטיליטי אין די פאראייניגטע שטאטן, וועלכס האט  NYPAאויטָאריטעט )
באזירטע ׳ּפריזמע פָאטָאניקס׳ אלס דער פארמעסט געווינער. ׳ּפריזמע׳ האט -אביב-אידענטיפיצירט תל 

יע ליניע פראבלעם דערשפירונג סיסטעם, וועלכע  צייטיגע טראנסמיס-געוואנען דעם פרס פאר איר עכט
וועט העלפן פארבעסערן גריד זיכערהייט, סעקיוריטי און פארלעסליכקייט און אין דער זעלבער צייט  

ניו יארק סטעיט  פירן די עפעקטיווע ליפערונג פון ריינע ענערגיע קראפט איבער׳ן סטעיט.-פאראויס
או דזשאסטין אי. דריסקאל און מדינת  -אי-פרעזידענט און סיּפַאווער אויטָאריטעט צווישנצייטיגע 

ישראל׳ס קאנסול גענעראל אסף זמיר האבן זיך געטראפן אין מידטָאון מאנהעטען היינט צו אפמערקן 
    דער מעלדונג פון דער פרס אויסטיילונג.

    
  ישראל  מדינת און יארק  יונ — צענטערס  טעכנאלאגיע ענערגיע  פירנדע  וועלט׳ס די פון צוויי  האבן ״היינט

 אויך ווי געניסן וועלן  פארטייען ביידע וועלכע פון  טעכנאלאגיעס נייע אנטוויקלען צו פאראייניגט זיך —
״ניו יארק סטעיט און מדינת   האט גאווערנער האקול געזאגט.,״  אינדוסטריע יוטיליטי גלאבאלער דער

ישראל ארבעטן אינאיינעם דורך דער ׳סמארט׳ ענערגיע פארמעסט צו אנטוויקלען לייזונגען וועלכע וועלן  
מיט די הילף פון ׳סמארט׳   רעזולטירן אין באפעסטיגטע, באנייבארע און צוגענגליכע ענערגיע סיסטעמס.

וזאמענארבעטשאפטן, טוען מיר אין גיך נאכיאגן  ישראל׳ישע קאמפאניס דורך אזעלכע אינאווירנדע צ
טעכנאלאגיעס מיט די פאטענציעל צו אפטימיזירן אונזער ענערגיע אינפראסטרוקטור און ווייטער  

אנטוויקלען א טעכנאלאגיש פארגעשריטענע גריד וואס איז אויסגעריכטעט צו ליפערן פארלעסליכע,  
    צוגענגליכע, ריינע ענערגיע איבער׳ן סטעיט.״

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2021-12%2FJustin_Driscoll_Meets_Israeli_Consul_General_Asaf_Zamir.pdf__%3B!!MQuuhw!ihDi3myoYOzD81oFrEsmMf37GV0GgmDPEkMWwmCKltYq1KAiq-VwBO6XaqhbE-TcKpA%24&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb49ac9fbbf644a811b7308d9bf35eef3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751062298854272%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=0LksZB%2BszEkLYv12p1u6HDivZGKA%2B6WTOj9537ffJp8%3D&reserved=0


    
״עס איז  אמבאסאדאר אסף זמיר, קאנסול גענעראל פון מדינת ישראל אין ניו יארק, האט געזאגט, 

זייער באגייסטערנד צו זען אן אלטע און שטארקע פריינטשאפט ווי דער צווישן מדינת ישראל און ניו  
קליך יארק זאל פראדוצירן העכסט פארגעשריטענע צוזאמענארבעטשאפטן וועלכע וועלן וויר

מאדערניזירן די באציאונגען און פראדוצירן גאר גוטע רעזולטאטן פאר ניו יארקער און ישראל׳ער. דער  
צוזאמענארבעטשאפט, אונטער דער גאווערנער׳ס פירערשאפט, און דער פארזעצונג פון דער גרויסע  

ווישן ניו יארק און יערליכע ענערגיע טעכנאלאגיע פארמעסט, וועט אנהאלטן ווייטער די צוזאמענארבעט צ
 מדינת ישראל אזוי ווי מיר פירן די וועלט צו א מער שטאנדהאפטיגער צוקונפט.״ 

    
  צו אינטעליגענץ  ארטיפישעל און דערשפירונג פייּבער אפטישע  ניצט וועט טעכנאלאגיע  וועגווייזיגע די

  אויך האט אווערנער ג  די  ליניעס. טראנסמיסיע אויף אקטיוויטעט שטערנדע   פאטענציעלע דערשפירן
  רופט וואס 2022 פאר  פארמעסט ענערגיע ׳סמארט׳ דאלערדיגע  מיליאן 1 צווייטע  א היינט אנאנסירט

  יארק׳ס ניו דערמוטיגן און אויסטיילונג  פרס א געווינען צו אויף ווענדן צו זיך אינאווירער ענערגיע נייע פאר
 אויף פירמעס טעכנאלאגיע ענערגיע ישראל׳ישע אינאווירנדע מיט  צוזאמענארבעט  אנגייענדע

  קרעדיט.  סטעיט  אדער  געלטער שטייער שום קיין נישט  ניצט NYPA לייזונגען.  ענערגיע  שאפערישע
  פון פארקויף  דאס   דורך פינאנצירט ווערן — אויסטיילונג פרייז  דער אריינגערעכנט  — אפעראציעס אירע

    עלעקטריציטעט. ןפארקויפ פון מערסטנד פארדינט איינקונפט און  ּבָאנדס
    

    פארמעסט געווינער 2021
    

באזירטע באזארגער פון ׳סמארט׳ נאכשפירונג לייזונגען פאר פיזישע -אביב-׳ּפריזמע פָאטָאניקס׳, א תל 
פארמעסט געווינער דורך א פארמעסט   2021אינפראסטרוקטור, איז אויסגעקליבן געווארן אלס דער 

יוטיליטי פארבינדענע טעכנאלאגיעס געמיינזאם ארגאניזירט מיט די ישראל׳ישע ׳סמארט׳  פאר נייע 
און ׳ּפריזמע פָאטָאניקס׳ וועט צוזאמענארבעטן אויף  NYPA. NYPA( און ISEAענערגיע אסאסיעשען )

פירן די פונקציע פון ׳ּפריזמע פָאטָאניקס׳ -א פארשונג און דעוועלאפמענט פראיעקט צו פאראויס
לאזע גריד דערשפירונג פלאטפארמע שוין אינסטאלירט דורך א פרואוו פראיעקט אויף איינע -סענסאר

פארשריטן וועלן ארייננעמען אינטעגראציע פון נייע, ארטיפישעל  ׳ס טראנסמיסיע ליניעס. דיNYPAפון 
צייטיגע מודעות  -באזירטע, דערשפירונג אלגאריטעמס און א דעשּבָאורד צו באזארגן עכט- אינטעליגענץ

    און אינטעגראציע מיט אנדערע אויטאריטעט אפעראציאנעלע דאטע.
    

NYPA   צווישנצייטיגע פרעזידענט אוןCEO ״דער ענערגיע  ין אי. דריסקאל האט געזאגט, דזשאסט
קראפט אויטאריטעט האט פארווירקליכט וויכטיגע בענעפיטן פון אונזערע פריערדיגע באציאונגען מיט  

ישראל׳ישע פירמעס דורך נאכיאגן ׳סמארט׳ טעכנאלאגיעס פון געמיינזאמע אינטערעסן און דער  
ע שטאפל פון דערשפירונג צו העלפן אויסהאלטן אונזער  לעצטער אונטערנעמונג וועט אונז הייבן צו א ניי

ענערגיע קראפט סיסטעמס. דורך דער צוזאמענארבעט, וועלן מיר, אינאיינעם מיט מדינת ישראל,  
פירן בעסטע פראקטיצירונגען אין דער ענערגיע אינדוסטריע און באזארגן בענעפיטן פאר  -פאראויס

דער וועלט. די טעכנאלאגיע געשטיצט דורך דער נייע  ענערגיע קראפט ליפערונג סיסטעמס איבער 
צוזאמענארבעטשאפט וועט ניצן ארטיפישעל אינטעליגענץ צו פארשטערקערן אונזער עקזיסטירנדע  

טראנסמיסיע פארמעגנס סענסאר פראגראם, וועלכס האט זיך איבערצייגט צו זיין שטארק עפעקטיוו אין 
מען און נאכשפירן ענערגיע קראפט פליס און סיסטעם  אידענטיפיצירן פאטענציעל טייערע פראבלע

    פונקציע.״
    

-NYPA דער ארויסגעגעבן ISEA דער מיט  אינאיינעם אויטאריטעט דער האט 2020 אנהויב אין
  קאמפאניס פון טעכנאלאגיעס  ָאּפ- סטַארט ארויסצוזוכן  פאדערונג ענערגיע ׳סמארט׳ שראל׳ישעי

  פארמעסט  דער  טראנזיציע. ענערגיע  ריינע  יארק׳ס ניו  שטיצט וואס ישראל מדינת אין הויפטקווארטירט
  ריינע ןאו  שפארעדיגקייט-ענערגיע אין מבינות מיט קאמפאניס  ישראל׳ישע פון פארשלאגן  געזוכט האט



 זייערע פארגרעסערן צו יוטיליטי פובליק יארק׳ס ניו מיט ארבעטן געוואלט האבן וואס שאפונג  ענערגיע
  ענערגיע פון געברויכן ספעציפישע די טרעפן צו  פראיעקטן דעמאנסטראציע  פרואוו אין  טעכנאלאגיע

  אנאנסירט, היינט וף,ארויסר אינאוואציע ענערגיע ׳סמארט׳ צוויטע א  אפעראציעס. יוטיליטיס קראפט
 אויסצוקלויבן NYPA פאר ערמעגליכן וועט וואס  פארמעסט דאלערדיגע מיליאן 1 א זיין גלייכן אין וועט
  פארלעסליכקייט, גריד אין פארשריטן באדייטנדע שאפן  העלפן צו קאמפאני אינאווירנדע   א  נאך

- ראטע פאר טובה  א זיין וועלן וועלכע פון אלע  צוגענגליכקייט, און שטאנדהאפטיגקייט  סטָארעדזש, 
     ענוויירָאנמענט. דער און יוטיליטיס באצאלער,

    
ישראל׳ישע ׳סמארט׳ ענערגיע אינאוואציע צענטער, האט  -NYPAדורון גובר, הויפט פון דער 

׳ס צוזאמענארבעט מיט ישראל׳ישע אינאווירנדע קאמפאניס געבן ארויס געמיינזאמע NYPA״ געזאגט,
בענעפיטן דורך אריינברענגען נייע לייזונגען פאר קאמערציעלע באניץ אין גרויסע פארנעם עלעקטרישע  

כדי  יוטיליטיס. דער ארויסרוף ערמעגליכט פאר פרואוו אינסטאלאציעס פון ׳ּפריזמע פָאטָאניקס׳ לייזונגען
צו דערגרייכן באדייטנדע פארשריטן אין גריד פארלעסליכקייט, באפעסטיגונג, שטאנדהאפטיגקייט און 

    צוגענגליכקייט.״
    

שותפות שטיצט ניו יארק סטעיט׳ס קלימאט פירערשאפט און  NYPAדער ׳ּפריזמע פָאטָאניקס׳ / 
ר מערסט אגרעסיווער קלימאט קאמיוניטי באשיצונג אקט )דער קלימאט אקט(, וועלכס שאפט דע

עס און פארשפרעכט זיך צו לאזן אין גאנג צו ווערן א קארבאן נייטראלע  -ענדערונג פראגראם אין דער יו
. אלס א פירנדע טראנסמיסיע אנטוויקלער אין דער סטעיט און אלס טייל פון 2050סטעיט עקאנאמיע ביז 

קאנצענטרירן איר טראנסמיסיע פארטפעל   NYPAאיר סעריע פון סטראטעגישע אינוועסטירונגען, טוט  
אויף פראיעקטן וועלכע באלאנסירן סיסטעם פלאנירונג, צוריקצאל און ברייטערע סטעיט צילן צו שאפן א  

    פאראנטווארטליכע סופליי פון צוגענגליכע, ריינע און פארלעסליכע עלעקטריציטעט.
    

פָאטָאניקס׳ זיך פארדינט דער געלעגנהייט צו ארבעטן אלס דער געווינענדער פארשלאג, האט ׳ּפריזמע 
׳ס  NYPA, א גרויסע יוטיליטי צו שטיצן ניו יארק׳ס ריינע ענערגיע טראנזיציע ווי אויך NYPAמיט 

סטראטעגישע פריאריטעטן. די פירמע׳ס טעכנאלאגיע טוט נאכשפירן טראנסמיסיע נעץ פונקציע  
עקזיסטירנדע אפטישע פייּבערס, דערשפירן וואנדאליזם,    שעה א טאג ניצנדיג 24לענגאויס דעם גריד 

קריכן, טורעם אנקלאפן, געשעדיגטע ליניעס, א.א.וו., און באזארגן דאטע וואס איז אנאליזירט כדי אז  
אפעראציע צענטער. דער   NYPAנאטיצן זאלן קענען געשיקט ווערן דירעקט צו די רעלעוואנטע 

גילּבאוא גע׳ּפָאמּפ׳טע סטָארעדזש  -׳ס בלענהייםNYPAגעגנט פון  פראיעקט וועט זיך אנהויבן אין דעם 
    ענערגיע קראפט פראיעקט אין שאוהארי קאונטי. 

    
NYPA   האט שוין פון פריער באשעפטיגט ׳ּפריזמע פָאטָאניקס׳ פאר א פרואוו פראיעקט אין דעצעמבער
אויף איר ערפאלג, האט ׳ּפריזמע׳   צו צייגן די פעאיגקייטן פון דער פירמע׳ס סענסאר. באזירט 2020

צייטיגע דערשפירונג און נאטיץ פראיעקט וועלכע ניצט - חדשים׳דיגע עכט-18פארגעשלאגן אן 
ארטיפישעל אינטעליגענץ צו אנערקענען אנגרייפן אויף טראנסמיסיע טורעמעס ניצנדיג די פריער  

מע פָאטָאניקס׳, וועלכע האט באזירטע טעכנאלאגיע. ׳ּפריז -דערשפירונג-דעמאנסטרירטע פייּבער
אריינגעגעבן א פארשלאג אין די אפענע פארמעסט, איז באשטימט געווארן צו זיין די בעסטע צוגעפאסט  

    פאר די פרואוו צוזאמענארבעט.
    

״מיר זענען פארעהרט צו ווערן  או פון ׳ּפריזמע פָאטָאניקס׳ האט געזאגט, - אי- דר. עראן אינבאר, סי
און ניו   NYPAאלס די פארמעסט געווינער. עס איז א ריכטיגע שטים פון קאנפידענץ פון  אויסגעוועהלט

יארק סטעיט, און מיר זענען שטאלץ אנטיילצונעמען אין א וועגווייזיגע קלימאט און ריינע ענערגיע 
   איניציאטיוו, שטעלנדיג דעם יסוד פאר א ריינערע, זיכערע ענערגיע צוקונפט.״

  



״מדינת ישראל׳ס  ׳ס עקאנאמישע מיניסטער פאר צפון אמעריקע האט געזאגט, מדינת ישראל
עקאנאמישע מיסיע איז זייער באגייסטערט צו האבן גאר נאך א ישראל׳ישע קאמפאני וועלכע וועט 

. ׳ּפריזמע פָאטָאניקס׳ איז א פירער אין ׳סמארט׳ נאכשפירונג  NYPAנאענט צוזאמענארבעטן מיט 
-AIוועט ּפריזמע׳ס  NYPAישט קיין שום ספק אז אונטער דער צוזאמענארבעט מיט לייזונגען. עס איז נ

לאזע גריד נאכשפירונג פלאטפארמע זיין איינע פון די לייזונגען מיט די מערסטע  - רמעגליכטע סענסארע
, ניו יארק  NYPAפאטענציעל אין דער יוטיליטי פלאץ. מיר קוקן ארויס צו ווייטער צוזאמענארבעטן צווישן 

 און ישראל׳ישע קאמפאניס.״ 
    

    פארמעסט 2022
    

נערגיע אינאוואציע ארויסרוף וועט זיך עפענען אין יאנואר. דער פארמעסט׳ס  ׳סמארט׳ ע 2022 דער
דזשענערעישען טעכנאלאגיע ווי צ.ב.ש. עלעקטרישע אויטא טשארדזשינג,  -פאקוס איז אויף נעקסט

פארלעסליכקייט מיט עלעקטרישע גריד סיסטעמס, ענערגיע סטָארעדזש, געביידעס / קאמפוס ענערגיע  
ע אנאליטיקס, ארטיפישעל אינטעליגענץ, ווירטועלע רעאליטעט, און פארלאנגען  פארוואלטונג, דאט

פאראינטערעסירטע קאמפאניס קענען אויסגעפונען מער איבער דער   בייגיגקייט טעכנאלאגיעס. 
׳ס ׳סמארט׳ ענערגיע NYPAארויסרוף און איינטריט איינצלהייטן און דעדליינס אין יאנואר אויף  

א וועבינאר מיט נאך פארמעסט איינצלהייטן אויך געהאלטן ווערן אין   .עבזייטלוו אינאוואציע ארויסרוף
    יאנואר. 

    
-צוזאמענארבעטן מיט ישראל׳ישע פירמעס עמ NYPAאין אנדערע צוזאמענארבעטשאפטן, טוט 

אין א ברייטע און פארשידענע ערליי ערטער מיט׳ן   SIGA OTרעסט, ברענמילער ענערגיע און פ
פרעסט, א פירנדע באזארגער פון נאכשפירן און קאנטראל  -באטאנען פיזישע און סייבער סעקיוריטי. עמ

סארטיגע נאכשפירונג סיסטעם צו  -איר-פון-ערשטאין אנטוויקלען אן  NYPAסיסטעמס, ארויסגעהאלפן 
׳ס נעץ פון ענערגיע קראפט פראיעקטן און  NYPAאידענטיפיצירן פראבלעמען בעפאר זיי קומען פאר ביי 

טראנסמיסיע פארמעגנס איבער׳ן סטעיט. ישראל׳ישע דעוועלאפער ברענמילער ענערגיע קאארדינירט  
ענערגיע סטָארעדזש מיט קאמבינירטע הייצונג און -אלצו פרואווען דער באניץ פון טערמ NYPAמיט 

ענערגיע קראפט צו העכערן סיסטעם ענערגיע קראפט עפעקטיווקייט נאכ׳ן אינסטאלירט ווערן אויף א  
באזארגט סענסערס און אנאליטיקס דירעקט   SIGA OTסטעיט אוניווערסיטעט פון ניו יארק קאמפוס. 

-און פארשטערקערן די פארלעסליכקייט, זיכערהייט און סייבערפונ׳ם מקור צו פארבעסערן קאנפידענץ  
    סעקיוריטי פון דער גריד. 

    
     וועגווייזיגע קלימאט פלאן- ניו יארק סטעיט׳ס לאנד 

 זויבערע און  קלימאט אגרעסיווער-מערסט דער  איז  אגענדע  קלימאט וועגווייזיגע-לאנד סטעיט׳ס יארק ניו
 זויבערע צו טראנזיציע יושר׳דיגע און  מסודר׳דיגע  א פאר  רופנדיג  לאנד, םדע אין איניציאטיוו  ענערגיע
  ניו וואס צייט דער  אין עקאנאמיע׳ ׳גרינע א אונטערהייבן ווייטער טוט און דזשאבס  שאפט וואס  ענערגיע

  דורך געזעץ אין אריינגעשטעלן דאס  דורך פאנדעמיע. 19-קאוויד דער פון זיך ערהוילט  סטעיט יארק
  צו וועג א  אויף געשטעלט יארק ניו  זיך האט אקט׳ באשיצונג קאמיוניטי און פירערשאפט  לימאט ׳ק דער

  אריינגערעכנט ,2040  יאר ביים סעקטאר עלעקטריק עמיסיע-זערא  א  פאר ציל   פארלאנגטע איר גרייכן
 קארבאן דערגרייכן צו  און ,2030 יאר ביים ענערגיע איבערניציגע פראצענט 70 פון שאפן דאס

  אומדערהערטער-פריער  יארק׳ס ניו אויף בויט עס עקאנאמיע.  דער לענגאויס יטראליטעט ני
 ביליאן 33 איבער אריינגערעכנט ענערגיע, זויבערע פון שאפן  דאס פארשנעלערן צו אינוועסטירונגען

  ביליאן 6.8 סטעיט,  דעם לענגאויס פראיעקטן ענערגיע באנייבארע פארנעמיגע-גרויס 102 אין דאלער 
 1 איבער  ענערגיע, סאלאר פארברייטערן צו דאלער ביליאן 1.8 עמיסיע, געביידע רעדוצירן צו ער דאל

  אין דאלער ביליאן 1.6 איבער און איניציאטיוון, טראנספארטאציע  ענערגיע-זויבערע פאר דאלער ביליאן
NY דזשאבס 158,000 באלד אינוועסטירונגען די שטיצן צוזאמען אלעס פארפליכטונגען. באנק׳ ׳גרינע  
  דער  אין העכערונג  פראצענטיגער 2,100 א  ,2020 אין סעקטאר ענערגיע זויבערע יארק׳ס ניו אין

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps*3A*2F*2Fwww.nypa.gov*2Finnovation*2Frd-insights*2F2022-nypa-israel-smart-energy-challenge%26data%3D04*7C01*7Csean.ewart*40nyserda.ny.gov*7C60718869922848f6f75008d9beb1dab6*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637750493409978810*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000%26sdata%3Dnp8*2Fb*2By*2BXvec7Tj5YB6zycQy5nxoRKcPFs*2BMwibdQGE*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!MQuuhw!mRI_N5Q1dl0Y_5mWbbM2eBhzVi2YZXGJ4YWBovM-Foq5R-7fZkOA1c9rXgG1TnQLvnM%24&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cb49ac9fbbf644a811b7308d9bf35eef3%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637751062298864232%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=qqFRNjpq0aDfLUMWrbD9u%2FVZTW3g0KrnmOAsWIkJ8Zw%3D&reserved=0


 9,000 אנטוויקלען  צו פארפליכטונג א און 2011 זייט סעקטאר  ענערגיע- סאלאר  אויסגעשפרייטער
  אויף בויען  יארק  ניו וועט אקט קלימאט דער  אונטער .2035 יאר ביז׳ן ענערגיע ווינט-ים פון  מעגאוואטס

 ,2050 ביז  שטאפלען  1990 די פון פראצענט 85 מיט ארויסלאז  גאז  גרינהויז  רעדוצירן  און פארשריטן די
  די פון פראצענט, 40 ןפו ציל מיט׳ן און  פראצענט,  35 כאטש אז  פארזיכערן  צייט זעלבער דער אין און

  און קאמיוניטיס, אומפארגינסטיגטע צו צוגעטיילט ווערן אינוועסטירונגען ענערגיע זויבערע פון  בענעפיטן
 סייט- אנ  רעדוצירן  צו אויף  ציל עפעקטיווער-ענערגיע  2025 סטעיט׳ס דעם צו פארשריטן אוואנסירן
     ענערגיע. פארטעגעש באניץ-ענדע פון BTU טריליאן 185 מיט באניץ ענערגיע

    
    NYPA איבער
NYPA   איז דער גרעסטע סטעיט פובליק ענערגיע קראפט ארגאניזאציע אין דעם לאנד, און וועלכער

 80מייל פון טראנסמיסיע ליניעס מער ווי  1,400דזשענערעיטינג פאסיליטיס און מער ווי  16אפערירט 
 NYPA ּפַאווער.-פראדוצירט איז זויבערע רעניועּבל היידראָ  NYPAפראצענט פון די עלעקטריק וועלכע 

ניצט נישט קיין שום שטייער געלטער אדער סטעיט קרעדיט. אירע אפעראציעס ווערן פינאנצירט דורך  
דאס פארקויף פון באנדס און איינקונפט פארדינט אינגאנצן דורך פארקויפן עלעקטריק. פאר מער  

@,  NYPAenergy  טוויטער און פַאלָאוט אונז נאך אויף www.nypa.govאינפארמאציע באזוכט 
   . אין- לינקד און  טָאמבלער, אינסטאגראם, פעיסבוק

    
     )ישראל׳ישע ׳סמארט׳ ענערגיע אסאסיעשען( ISEAאיבער  

איז צו שטעלן מדינת ישראל אלס איינע פון די פירנדע לענדער אין דער ׳סמארט׳   ISEAדער ציל פון 
ספערע; סיי אין אנטוויקלען ארטיגע אינאווירנדע אינדוסטריע און איינפירן און ארויסשטעלן  ענערגיע  

׳סמארט׳ ענערגיע לייזונגען. די אסאסיעשען צילט אויף צו פארשנעלערן דאס אננעמען פון ׳סמארט׳  
די וואוקס פון ענערגיע און אנדערע אינאווירנדע לייזונגען אין מדינת ישראל און איבער דער וועלט, שטיצן  

דער גלאבאלער ׳סמארט׳ ענערגיע אינדוסטריע, און פארמיטלען קאאפעראציע פון ישראל׳ישע  
ניצט אויס איר גלאבאלער און   ISEAאינאווירנדע פירמעס מיט הויפט שפילער איבער דער וועלט.  

וואציע  קאם׳, דער ישראל׳ישע ענערגיע אינא-ארטיגע סטעיקהָאלדערס, אריינגערעכנט ׳ענערדזשי
פארוואלטעט, צו בויען וויסנשאפט און שאפן ביזנעס געלעגנהייטן פאר איר   ISEAקאמיוניטי וועלכע 
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