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 פרטים שם המתקן

מטר אשר קולט את  30מגדל שמש בגובה  -מגדל השמש "אאורה" בסמר 

 הקרינה ממראות הנמצאות על הקרקע.

 לאתר חברת אאורה

מערכת תרמו סולארית הפועלת על ריכוז קרינה. המערכת מסוג זה היא 

אזורים מרוחקים שאינם הקטנה בעולם ועל כן ומתאימה בין השאר ל

 מחוברים לגריד.

 כפר ההדגמות לטכנולוגיות מנותקות רשת בקטורה

 אילות-קישור למידע נוסף באתר אילת

בכפר ההדגמה מוצגות טכנולוגיות שונות המנותקות מרשת החשמל 

גז(, חימום -מערכת טיפול בפסולת לאנרגיה )ביווהמים. בין השאר 

מים, תאורה לשעת חירום ולאזורים מנותקי רשת, פתרונות ונטילציה, 

 בישול ועוד.

 סאן בקטורה-השדה הסולארי קטורה

 קישור לאתר חברה ערבה פאוור

מחובר לרשת החשמל הארצית ושולח  השדה הסולארי הראשון בישראל.

חשמל נקי לרשת מדי יום. ניתן גם לרדת למטעי התמרים ולבקר בשדה 

 , אחד השדות הגדולים בארץ.8החדש, הגדול פי 

 סולארית -טכנולוגיה תרמו -מתקן החלוץ של שיכון ובינוי 

 מידע נוסף באתר חברת שיכון ובינוי

ידי מראות פרבוליות גדולות, החום הנוצר -שקתות המרכזות קרינה על

 בתהליך משמש ליצירת קיטור, אשר מניע טורבינה שמייצרת חשמל.

גז . את המים -מתקן טיהור שפכים והפקת ביו -פסולת לאנרגיה  מחלבת יטבתה -גז תעשייתי וטיהור שפכים -מתקן ביו

שמטוהרים לדרגת שפכים ביתיים מזרימים להמשך טיפול במתקן 

האזורי ומשם הם נשאבים להשקיית גידולי השחת. השחת מזין את 

גז מזרימים למחלבה -הפרות והמעגל נסגר וחוזר חלילה. את הביו

 מצריכת הדלק של המחלבה. -30%להפעלת דוד קיטור שחוסך כ 

מערכת הקירור בתוך מרכז  -מגדל קירור פאסיבי בנאות סמדר 

 האומנויות.

 סמדר-לאתר הרשמי של קיבוץ נאות

מבנה לשימור, מרכז מבקרים ישן של רשות הטבע והגנים, אשר נבנה 

בתקן המחמיר בישראל לבנייה ירוקה. המבנה הפך את פניו למבנה 

 קפדני להתייעלות וחיסכון באנרגיה.חדשני ויפיפה, עם תכנון אדריכלי 

 המרכז לקיימות לוטן -בנייה ירוקה 

 לאתר של קיבוץ לוטן

סיורים והפעלות בנושאי סביבה, אקולוגיה וקיימות. הרצאות וסדנאות 

 מהנות בנושא בנייה מותאמת אקלים, בנייה בבוץ, וחוויית ביקור במבני

 ה"אדובי" הבנויים בבנייה פאסיבית אשר אינה צורכת חשמל לקירור.

מבנה לשימור, מרכז מבקרים ישן של רשות הטבע והגנים, אשר נבנה  מבנה מעבדות ומחקר של החברה לאנרגיה מתחדשת -בנייה ירוקה 

בתקן המחמיר בישראל לבנייה ירוקה. המבנה הפך את פניו למבנה 

 אדריכלי קפדני להתייעלות וחיסכון באנרגיה. חדשני ויפיפה, עם תכנון

אפ בתחום -מביאה חברות סטארט Capital Natureחברת ההשקעות  מרכז אימות טכנולוגיות

האנרגיה המתחדשת לערבה בשלב פיתוח הטכנולוגיה ולפני יציאה 

לשוק כחברה מסחרית. ניתן לבקר במרכז האימות ובמעבדות, ולשמוע 

 מנציגי החברות על מיטב החדשנות בעולם האנרגיה.

 לחקלאות וטכנולוגיות מים -מו"פ ערבה דרומית 

 פ“לאתר המו

סיור במו"פ החקלאי, חשיפה לפיתוחים שונים לחיסכון במים, מים 

 וקרקע, מיכון וטכנולוגיה ועוד.

 לפרטים והזמנות:

1-800-225-007 

tourism@eilateilot.org 

 אפשרויות סיורים בחבל אילות

 במתקני אנרגיה מתחדשת

http://aora-solar.com/active-sites
http://www.renewable-energy-eilat.org/he/he-off-grid/
http://www.aravapower.com/Ketura%20Sun
http://www.shikunbinui.co.il/category/renewable_about
http://www.neot-semadar.com/
http://www.kibbutzlotan.com/
http://he.aravard.org.il/

