
 
 

 

 

  0202 שנתוינד מפרסמת את דוחותיה הכספיים לואוג

 

מציג ( AirBattery)אנרגיה למשק החשמל המגזר אגירת 

אגירה  באפליקציותשעה למגה וואט  611צבר הזמנות של 

 בשיתוף עם יזמים מובילים בישראל ותשונ

 

 בסך שלהכנסות ( מציג AirSmartאנרגטית )התייעלות המגזר ה

אל מול  20%-כ, עליה של 0202בשנת  ״חש נימיליו 62 – כ

0262 

 

תוכנית הצמיחה למימוש  ש"ח נימיליו 671 –בקופת החברה כ 

 הגלובלית 

 

חשבונאית )ולא  ההוצאש״ח. אוגווינד רשמה  מיליוני 2-כהסתכם ב 0202 לשנת המתואםהפסד ה

 המעליי כתוצאה כןו מיליוני ש"ח בגין תשלום מבוסס מניות לעובדי החברה 62-כ שלתזרימיות( בסך 

החברה להאצת  מתכנית כחלק , 0262מיליוני ש"ח ביחס לשנת  2 -בסך של כ פיתוחהו המחקר הוצאותב

ההוצאות הנ"ל עומד הפסד החברה  בתוספתיציאה נרחבת לשוק בארץ ובעולם.  לקראתתהליכי הפיתוח 

 .מיליוני ש״ח 02 -כ על 0202 לשנת

 

 

 



 
 

 

תשתית אסטרטגית  בבנייתאוגווינד החלה  0202בשנת ״לדברי אור יוגב  מנכ״ל ומייסד החברה: 

השלימה AirBattery  -לפריסה וצמיחה גלובלית בשני תחומי הפעילות של החברה. במוצר ה 

 במתקןהחברה בהצלחה אבן דרך משמעותית בהוכחת נצילות מערכתית שכללה בדיקות קפדניות 

חתמה החברה בשנה זו על שני הסכמים אסטרטגיים עם החברות  העסקיהניסויים ביקום. בתחום 

תשתית  יוצרים. ביצוע מוצלח של פרויקטים אלו, לצד התקשרויות אחרות של החברה,  EDF-סולגרין ו

 לפעילות בנוסף  במגוון פרויקטים בתחום האנרגיה בארץ ובעולם. - AirBattery  להטמעת ה מצוינת

 לשווקים בינלאומיים. חדירהב נרחב ץממקדת היום מאמ החברה, המקומי בשוק מקפת

 

 AirBatteryממקדמת מאמצים גם בתחום האגירה לרשת ההולכה, תחום בו למערכת  נדאוגווי

שזו אינה מוגבלת במספר הטעינות והפריקות  העובדהליתיום בשל  סוללותל  חסבייתרונות גדולים 

 .AC TO ACהיומיות והיותה מערכת 

 –בפרויקט יהל הותקנו מכלי האגירה והדחיסה וכעת החברה נערכת להתקנת שאר רכיבי המערכת 

 .רבינותוקרי המשאבות והט

 

מיליוני ש"ח על  02 -הכנסות בסך של כ והציגהמשיך לצמוח ( AirSmartמגזר התייעלות אנרגטית )

 מיליוני ש"ח בשנת  7-בהשוואה לכ 20%-עלייה של כ  ,רקע השלמת מספר פרוייקטים אסטרטגיים

  . 0202מליון ש"ח בשנת  3-והכנסות של כ 0202

 

בפרויקטים  0202: "המערכת הותקנה בהצלחה בשנת הוסיף יוגב  AirSmart -באשר למערכת ה

גדולים ומשמעותיים במפעלי שטראוס, ישקר ונשר. באשר לאחרון, מדובר במפעל אשר נחשב 

 התיעלותבהתקנה זו  הוכיחהלמפעל המלט הגדול במזרח התיכון ואחד הגדולים בעולם. אוגווינד 

באמינות מערכת שילוח המלט במפעל.  תוך ירידה בעלויות וכן שיפור מהותי משמעותיתאנרגטית 

סניפים בעולם, סיימנו  עם מספר גם בישקר, החברה השנייה בגודלה בעולם בתחום עיבוד שבבי

אני סמוך ובטוח  התקנה מוצלחת של מערכת גדולה שהציגה חסכון אנרגטי רב והתייעלות תפעולית.

 .״באירופה וארה״ב AirSmart שנדע למנף הצלחות אלו להפצת מערכת

עם  ,עובדים משמעותית את כוח האדם שלנו והחברה מונה כיום עשרות הגדלנו ת״בשנה החולפ

דגש על מחקר, פיתוח ומכירות. בנוסף על כך, החברה פועלת לעבות את הצוות הניהולי שלה 

את מר גבי זליגסון, לתפקיד יו"ר פעיל של החברה, בכפוף  ובמסגרת מהלך זה הודיעה כי תמנה

פת בעלי מניות. גבי זליגסון מביא איתו ניסיון עשיר ומוכח מחברות הנאסד"ק נובה לאישור אסי

 מכשירי מדידה וקורנית דיגיטל, בהן כיהן כמנכ"ל. 

 



 
 

 

גבי, בכובעו כמנכ"ל, הוביל טרנספורמציה של החברות לכדי הפיכתן לחברות גלובליות מובילות שוק 

שמח שגבי מצא באוגווינד פוטנציאל דומה  בכל קנה מידה, תוך הצפת ערך אדיר למשקיעים. אני

התשתית בניית לוראה לנכון להצטרף להובלת החברה כיו״ר פעיל ולתרום בצורה משמעותית 

 "האירגונית והניהולית.

 

 השונים ריםזעל פעילות החברה במג ההרחב

 

מציג שנת פעילות ענפה בתחום הפיתוח ( AirBattery)אנרגיה למשק החשמל המגזר אגירת 

 ובתחום המסחרי. החברה פועלת כיום למסחור המוצר בשלושה ערוצים עיקריים:

, וזאת (Co-Location)שימוש במערכת בצמידות למתקני ייצור של אנרגיה מתחדשת  .א

במסגרת הליך תחרותי שמפורסם על ידי רשות החשמל בישראל לקביעת תעריף לייצור 

 וולטאית ורכישתו על ידי רשות החשמל, בתנאי ההליך. -חשמל בטכנולוגיה פוטו

המכונה: (שימוש עצמי של צרכני חשמל תעשייתים ומסחריים ורשתות פרטיות או מרוחקות  .ב

וויר דחוס בצורה רציפה ובנצילות גבוהה שהינה חלק בנוסף לאספקת א "מאחורי המונה"(

 AirBatteryאינהרנטי ממערכת ה

 

 צבר הזמנות

החברה מגדירה צבר הזמנות במגזר זה כהסכם חתום )מזכר הבנות או הסכם מלא( למכירת מערכת 

 . הטבלה המוצגת אינה כוללת הכנסות מהסכמי שותפות בפרוייקט, ככל שיש כאלו. AirBattery-ה

 להלן תיאור צבר הזמנות החברה נכון ליום הדוח:

  



 
 

 

  

 אבני דרך פרטי הפרויקט

שם 

 הפרויקט

הספק  יישום

(WMh) 

חתימת הסכם  סטטוס

 מפורט 

צפי לעליה 

 לקרקע )רכש(

צפי לחיבור 

 לרשת

חתום )הסכם  0 שירותי רשת  יהל

 מפורט(

במהלך חציון  0202נובמבר  0202יולי 

 0200שני 

 רם-מי

פרויקט 

 פיילוט

חתום )מזכר  5 שירותי רשת

 הבנות(

רבעון שני 

0200 

במהלך חציון 

 0200שני 

במהלך חציון 

 0200שני 

סולגרין 

)במסגרת 

מתקני 

 חלוץ(

וולטאי -מתקן פוטו

 עם אגירה

חתום )מזכר  02

 הבנות(

רבעון שני 

0200 

במהלך חציון 

 0200ראשון 

במהלך חציון 

 0200שני 

EDF 

)במסגרת 

מתקני 

 חלוץ(

וולטאי -מתקן פוטו

 עם אגירה

חתום )מזכר  02

 הבנות(

רבעון שני 

0200 

במהלך חציון 

 0200ראשון 

במהלך חציון 

 0200שני 

סולגרין 

)מכרז 

תחרותי 

רשות 

 החשמל(

וולטאי -מתקן פוטו

 עם אגירה

חתום )מזכר  002

 הבנות(

רבעון שני 

0200 

במהלך חציון 

 0200ראשון 

במהלך חציון 

 0203ראשון 

 MWh 166 סה"כ

 

 

 

 

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

 


