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ערבה פאוור תקים 3 שדות סולאריים בהשקעה של 400 מיליון שקל על שטחי משפחות בדואיות בנגב

יוסף אברמוביץ', נשיא ערבה פאוור, עו"ד רועי שובל ומוסא תארבין
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צילום: ערבה פאוור

חברת ערבה פאוור חתמה בסוף השבוע על חוזה עם משפחת תראבין ומשפחת אבו-קרינאת לבניית שדות סולאריים בשטח

של 370 דונם בעלי יכולת ייצור של 20 מגה וואט. החוזה מהווה את הכניסה הראשונה של חברה ליצור חשמל סולארי

לשטחים בבעלות האוכלוסייה הבדואית בנגב. בימים אלה פועלת ערבה פאוור להגדיל את היקף החוזים מול משפחות

נוספות בנגב מקרב האוכלוסייה הבדואית.

במסגרת ההסכמים החדשים יוקמו בשטחים בבעלות המשפחות שלושה שדות סולאריים בהשקעה ראשונית של 400 מיליון

שקלים. OPIC – סוכנות ההשקעות הפרטיות של ממשלת ארה"ב במדינות מעבר לים, מציעה לממן הלוואה של 80%

מעלות הקמת השדות, סכום של עד 300 מיליון ₪.

חאג' מוסא תראבין: "אנחנו גאים בחוזה עם ערבה פאוור – חברה אמינה, שמכבדת את הקשר והזכויות שלנו לאדמה,

שהקשר שלה עם הקהילה הבדואית הוא קשר אמיץ ". עוד הוסיף תראבין, כי החוזה עם ערבה פאוור יאפשר השתלבות של

האוכלוסייה הבדואית באחד מהענפים העסקיים המתקדמים והמובילים בישראל. "אנו שמחים שנפל בחלקנו להיות

הראשונים שנכנסים לתחום ומאמינים שמשפחות רבות יצטרפו בעקבותינו".

מוסא אבו קרינאת : " אני מברך על ההסכם שלנו עם חברת ערבה פאוור ,שמוכיח שמפגש של אינטרסים בין גופים עסקיים

לבין בעלי הקרקע יכול להניב תוצאות מצוינות. נקודת המבט שלנו הייתה להעמיד לרשות החברה את הקרקעות לתקופה

ארוכה בתנאי שהפרויקט יהווה מקור פרנסה לבני המשפחה. אני מאוד מקווה שהמיזם יצא לפועל בהקדם ונוכל לראות סוף

סוף פעילות עסקית תוססת בקרב המרחב שלנו, שהיה שנים רבות ריק ושומם ובכך נתרום את חלקנו במאבק לשמירה על

איכות הסביבה ופיתוח הנגב לרווחת כלל האוכלוסייה".

ראאד קיעאן, ראש צוות בדואי בערבה פאוור: "אני שמח על ההסכמים שחתמו יזמים בדואים עם חברת ערבה פאוור קומפני

,שהם תוצאה של שיתוף פעולה הדדי בין בעלי הקרקע לבין החברה תוך ראיה עסקית כלכלית ארוכת טווח וניצול פוטנציאל

קיים של קרקעות. השילוב של הפקת אנרגיה ירוקה במרחב הנגב ושמירה על איכות הסביבה בשיתוף יזמים מהמרחב

הבדואי עם יצירת מקומות תעסוקה לבני המקום הוא מוצלח וטוב הן למדינה והן לבעלי הקרקע. אני שוב שמח שערבה

פאוור מביאה חלוציות ליזמות מתוך אמונה שהצדק החברתי מגיע גם מהצד העסקי כלכלי .אני מקווה שמוסדות המדינה

ורשויות התכנון יעודדו ויסייעו בקידום מיזמים אלה על ידי קיצור הליכים בירוקראטיים למינוף חזון זה "

מנכ"ל ערבה פאוור "להרחיב את היקף ההסדרה למערכות בינוניות ל-1,000 מגה וואט"

ג'ון כהן, מנכ"ל ערבה פאוור: "ערבה פאוור הייתה החלוצה, שחתמה הסכמים להקמת שדות סולאריים במושבים ובקיבוצים

ואנו גאים להיות החברה הראשונה, שיזמה את הקמת השדות הסולאריים בנגב בכלל ואת שיתוף הפעולה עם הבדואים בנגב

בפרט. מבחינתנו מדובר בהשקעה כלכלית וחברתית, שתקדם את האוכלוסייה הבדואית ואת הנגב. אנו רואים בחוזים אלה

התחלה של שותפות עמוקה עם משפחת תראבין ומשפחת אבו-קרינאת והאוכלוסייה הבדואית כולה. בשטח שבו יוקמו

השדות הסולאריים, יש שמש לאורך כל השנה, שהופכת את המקום לאופטימאלי ברמה עולמית ליצור חשמל מאנרגיה

סולארית".

עוד הוסיף כהן, כי יש להעלות את היקף ההסדרה לשדות בינוניים מ-300 מגה וואט ל-1,000 מגה וואט על מנת שכל

תושבי הנגב יוכלו ליהנות מחלוקת המשאב הלאומי ועל מנת שמדינת ישראל תוכל לעמוד ביעד, שהציבה הממשלה

לאנרגיה מתחדשת".

השר לענייני מיעוטים פרופסור אבישי ברוורמן ברך על העסקה וציין כי המשרד לענייני מיעוטים מקדם בברכה את המיזם

החדשני העתיד לספק מקורות הכנסה חדשים לאוכלוסייה הבדואית בנגב.

ח"כ טאלב א-סאנע: "אנחנו שמחים, שחברה כמו ערבה פאוור, ושותפתה העסקית סימנס הגרמנית, משקיעות ויוצרות

מקומות תעסוקה לאוכלוסייה הבדואית, שנשארה זנוחה לאורך השנים. אנחנו מקווים ששיתוף הפעולה יאפשר הזדמנויות

כלכליות חדשות לבדואים, שנמצאים במצב הכלכלי הקשה ביותר בישראל".

חברת ערבה פאוור, שנוסדה ב-2006, היא מחברות האנרגיה הסולארית הגדולות והמובילות בישראל. בספטמבר 2009
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פעולות

נרכשו 40% ממניות החברה על-ידי סימנס. ערבה פאוור היא החברה היחידה מבין חברות האנרגיה הסולארית בישראל

המחזיקה ברישיון להקמת חווה סולארית (בהיקף של 4.9 מגה וואט בשטח של 80 דונם בקיבוץ קטורה). בנוסף חתמה

החברה הסכמים להקמת שדות סולאריים בינוניים וגדולים עם קיבוצים ומושבים בנגב בערבה.

אין תגובות

שלח תגובה !

הוסף תגובה !

שם (נדרש)

אימייל (לא יפורסם) (נדרש)

אתר

שלח תגובה
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