
 
 

 

מביעה אמון בטכנולוגית  ,, אחת מחברות החשמל הגדולות בעולםEDFקונצרן 

 AirBattery -האגירה של אוגווינד ה

 

מזכר חתמו על   EDF Renewables Israelחברת ו אוגווינד

-פוטו ןבאמצעות מתקקט לייצור חשמל ילהקמת פרוי הבנות

 AirBattery-המערכת האגירה של אוגווינד  עם וולטאי משולב

 

 נוכחותושואפת להתרחבות גלובלית אוגווינד ״: לדברי אור יוגב מנכ״ל ומייסד החברה

ההסכם עליו אנחנו . באמצעות טכנולוגיה פורצת דרךהאגירה בעולם משמעותית 

החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחום היום הוא הבעת אמון מצד אחת  ותמיםח

אוגווינד להתרחבות גלובאלית תוכניתה האסטרטגית של והוא נדבך נוסף ב ,האנרגיה

  .בעולםספק מוביל בשוק אגירת האנרגיה ולהפוך ל

את מעגל השותפים שלה להתקנות הרחיבה תוך מספר שבועות בלבד אוגווינד ״

-להמשיך את תנופת ההתפתחות לונערכת  AirBattery -האגירת האנרגיה מערכת 

 ״0202

 EDF והן ברמה הלוקאלית,ברמה הגלובלית הן משמעותי  שחתמנו מזכר ההבנות״

Renewables Israel   עם למעלה בישראל שוק הייזום מהחברות המובילות בהיא

 ״.וואט מערכות סולאריות פעילות-מגה 002-ויותר מ ,מעשור של פעילות

 

 מזכרחתמה על הודיעה היום כי  אוגווינדחברת  )ת״א:אוגנ( - 2222 לדצמבר 22ישראל, יקום, 

העולמי.  EDFבת של קונצרן  חברתאנרגיות מתחדשות ישראל בע"מ,  EDFהבנות עם חברת 

, כמתקן וולטאי קרקעי–מתקן פוטוומימון , יפעלו להקמת EDF-במסגרת ההסכם נקבע כי אוגווינד ו



 
 

לייצור חשמל בשילוב מערכת האגירה שתאגור את האנרגיה המופקת ממתקן הייצור ותזרים  חלוץ,

 .אותה לרשת החשמל

EDF  אנרגיות מתחדשות ישראל הינה מהחברות המובילות בשוק היזום המקומי עם למעלה מעשור

וואט נוספים -ומאות מגה וואט מערכות סולאריות פעילות-מגה 002-יותר מ ,בארץ של פעילות

בעולם  השלישית בגודלההעולמי, חברת חשמל  EDF.  החברה הינה חברת בת של קונצרן בהקמה

 לה פעילות גלובאלית ענפה במגוון תחומי האנרגיה בכלל והאנרגיה המתחדשת בפרט. 

 

ישראליות מחוייבת לשילוב טכנולוגיות  EDF״ EDF Renewables Israel :לדברי אילון וניש, מנכ״ל

בקנה מידה תעשייתי כדי לחזק את מעמדה כמובילה בתחום היצור והאגירה של חשמל המופק 

מאנרגיות מתחדשות. טכנולוגיות לאגירת אנרגיה יהוו את המפתח להמשך פיתוח וישום של אנרגיות 

 מתחדשות בכך שתאפשרנה זמינות של אנרגיה זולה ונקיה זו בכל שעות היממה.

תוכנן עם אגווינד ותמיכתם של משרד האנרגיה ורשות החשמל יאפשרו בחינה המתקן המשותף המ

  של אלטרנטיבה לסוללות ליתיום לאגירה בשוק אגירת האנרגיה למשק החשמל. "

 

תהא אחראית על  EDFכי יחזיקו במתקן החלוץ בחלקים שווים כאשר  הסכימו EDF-אוגווינד ו

וולטאי ואילו אוגווינד -ההקמה, התפעול והתחזוקה השוטפים של המתקן הפוטו ,המקרקעין לפרויקט

תפעל כספק הטכנולוגיה של מערכת האגירה ותוביל את היבטי התכנון, ההקמה, התפעול והתחזוקה 

 של מתקן האגירה. 

-י הקמת מתקנים פוטוייהיו דומים לתנא והפעלתו י הקמת מתקן החלוץישתי החברות צופות שתנא

שנים  00וולטאים משולבי אגירה מכוח הליכים תחרותיים שעורכת רשות החשמל ולתקופה של 

 שתחילתן במועד ההפעלה המסחרית. 

שתי החברות יפעלו בשיתוף פעולה לשם השגת מלוא ההסכמות והאישורים הנדרשים לשם הקמת 

יימו התנאים המתלים אשר נקבעו בו, והפעלת מתקן החלוץ. מזכר ההבנות יתבטל ככל שלא יתק

 מרשות החשמל להקמה ותפעול המתקן כמתקן חלוץ. ובהם, בין היתר, קבלת אישור

 

 

חודשים ממועד  20-02להערכת החברה, הקמתו של מתקן החלוץ צפויה להיות מושלמת תוך 

 התקיימות התנאים המתלים. 



 
 

 EDFאודות קונצרן 

יצרנית הינה  EDF. שמשרדיה בפריז צרפתית-ממשלתיתלאומית -, היא חברת חשמל רב  EDFקבוצת 

מקורות מ פרויקטי אנרגיהמגוון יזום מתמחה ב החברה בעולם. השלישית בגודלההחשמל 

  .חשמלסחר בותכנון, הקמה  ה,חלוק ,ייצורובכלל זה ים קונבנציונאלים ומתחדש

מפעיל תיק . הקונצרן הצרפתי יורו מיליארד 32.0 החברה על סך של הכנסותעמדו , 0222בשנת 

 . בחמש יבשותפעילות ולו  תחנות לייצור חשמל וואט-ג'יגה 203-מגוון של יותר מ 

EDF Renewables Israel הנה חברת בת של חברת EDF Renouvelables  ,פועלת אשר 

לצורך פיתוח, הקמה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל בהיקף שנים  22-למעלה מבישראל 

 משמעותי באמצעות אנרגיה סולארית ורוח. 

 

 

 https://ir.aug-wind.com  :לינק לאתר החברה

 


