
 בבית אלפאאנרגיה מתחדשת  - טורבינות רוח  3פרוייקט 

 ירוק! העמק לכי רק ככה נשמור ע

 לחברים שלום,

בימם הקרובים , תתקיים ההצבעה על פרויקט טורבינות הרוח, לאור אי הבהירות שאנו שומעים מצד  
  קטבערך הירוק של הפרויאנחנו, הנהלת הקבוץ, מאמינה    בקול ברור ורםהחברים, אנו רוצים לומר 

גם ללא מחצבה ועם   )שגם הוא חשוב לנו כקיבוץ שאמור לדאוג לחבריו   כלי שלומעבר לערך הכל 
 .(חקלאות בקשיים

 . 26%, אנו שותפים ב בית אלפאשלוש טורבינות פרויקט שלנו , ב

   הרבה מעבר לתקן מכל ישובמרוחק נמצאות במיקום ששלוש טורבינות ליד אזור מחצבת הבזלת , 
 – עין חרוד איחוד, כפר יחזקאל וחפציבה   :בפרויקטים האחריםבהשוואה לטורבינות גם ו(  5)כמעט פי  

 אותם היזמים איתם גם אנו עובדים שהפרויקט אצלם כבר אושר ויצא לדרך!    קבוצים ששותפים עם

  הגגותמהפאנלים הסולארים שעל כל חשמל ומייצר    ש בשנה"מיליון קוט  8.7-כ צורך בוץ בית אלפא  ק
) לא על הכל אפשר בגלל  הקרבה להר שמסתירה את השמש , או מבנה גג שלא מתאים, (    האפשריים

 קבוץ משתמש בו!הש   - מיליון קוט"ש בשנה 3.3 -כ  סך של

יכולות  ינות שלנו טורבשלושת ה   מיליון קוט"ש בשנה!!   8טורבינה אחת מייצרת  לשם ההשוואה , 
  בוצים!!!י לושה קלהפיק חשמל לכש

מיליון קוט"ש     5.5כ מיליון קוט"ש  ועוד  1.5 -כ : אנו מייצרים בעזרת מערכות צפות במדגה ,בנוסף
 . בשלבי התקנה וחיבור לחברת חשמל

הפיכת  פליטת הפחמן הדו חמצני ואנחנו מאוד גאים בזה שאנו תורמים להפחתת 
 רוח(  )גגות, דו שימוש במדגה, בכל התחומים האפשרייםלירוק יותר והקבוץ העמק 

אושרו ונבדקו בתהליך ארוך ומדוקדק על ידי כל הגופים המקצועיים   ,  בפרויקט הטורבינותכל התוכניות 
 . , הטבע והנוף הרעש, איכות הסביבהבתחום 

ולכן המיזם נתן  עמידה בתנאי התקן  והמגבלות להן התחייבנו חשובה לנו בהנהלה כמו גם ליזמים 
 . ערבות כספית בגין ההתחייבות לשמירה על כל הנ"ל

מחברי בית אלפא  בה נשמעו גם טענות המתנגדים, 2018עברנו תהליך ארוך של הסברה מתחילת 
 נוסףחומר בקרוב נצרף לנוחיותכם ענינו על כל השאלות ונתנו תשובות לכל החששות.   ומכל הסביבה, 

 . ונותן מענה לכל שאלהשוב ר אתר, המסביל

    072-2211599ניתן לפנות לאנשי המקצוע שלנו בטלפון:  - שלא נשאלה במידה ועדיין יש שאלה

 info@emekharod-wind.co.ilאו בכתובת מייל :  

 

זה    - הטורבינות בית אלפאשלושת -ו נשלפרויקט ה אנא קראו , תלמדו ותראו שההחלטה לאישור
 גם לקבוץ וגם לאזור! הדבר הנכון לעשות

 

  בברכה,         

 וחברי הנהלה כלכלית  נהלת בית אלפאה         


