
 
 

 יגטרטסא הלועפ ףותיש תארקל תוליעפ תרגסמב יכ תנכדעמ דניווגוא

 הפיקמ תילכלכ-ונכט הריקס הליבומ ץועיי תרבח העציב ילאבולג

 הרבחה לש AirBattery-ה תכרעמל

  

 הרבחה ינותנל ףקות הקינעמ תינמרגה רנטכיפ

-ה תכרעמ לש תיטרואיתה תוליצנל רשקהב

AirBattery - 75%-81% 

 
 

 תוליבומה תורבחהמ תחאב רבודמ" :הרבחה דסיימו ל״כנמ בגוי רוא ר״ד ירבדל

-ה תכרעמ תא קמועל הנחב רשא םיטקיורפל ץועייהו יווילה םוחתב םלועב

AirBattery ה לש התויה תא קימעמ חודב תררשאמו- AirBattery תכרעמ 

 .רבעב ונמסרפש םינותנל אקנפשוג תנתונו תינשדח תינכפהמ היגולונכט

 ,תכרעמה תוליצנל רשקהב דניווגוא לש תוימינפה חותינה תואצות תא רשאמ ח"ודה

 תונורסחהו תונורתיה תא רקוסו ןוי-םויתיל תוללוסל AirBattery-ה תכרעמ תא הוושמ

 .תוללוס ינפ לע קהבומ ןורתיכ ונלש תכרעמה ייח ךרוא תא שיגדמ ראשה ןיבו

 יקרפל הריגאו הניעטה ירוזחמ טביהב תכרעמה תונורתי תא ששאמ ח"ודה ,ןכ ומכ

 .״םלגה ירמוח לש יתביבסה טביהה תאו ,םיכשוממ ןמז

 

 

 תרגסמב יכ תנכדעמ דניווגוא תרבח )נגוא:א״ת( - 2021  רבמטפס 02 ,םוקי ,לארשי

 הרבח ,רנטכיפ תרבח העציב ילאבולג יגטרטסא הלועפ ףותיש תארקל תוליעפ

 תולודגהמ תורבחל םיטקייורפ יווילו ץועייב םינש 100 -כ לש ןויסנ תלעב  תינמרג



 
 

 תינכט "תויליבקנב" חותינ ח"וד תקפה ךרוצל הפיקמ הריקס ,םלועב ןמוחתב

 . AirBattery-ה הרבחה לש היגרנאה תריגא תכרעמל

 תאו ,תינשדחכ דניוגוא לש היגולונכטה לש הדמעמ תא םיקזחמ ח"ודה יאצממ

 ל"נה הניחבה תונקסמ .הלוכ הריגאה תכרעמו תוכרעמה-תת לש םיעוציבה תונכתיה

 AirBattery-ה תכרעמ לש תיטרואיתה תוליצנל רשקהב הרבחה ינותנל ףקות ונתנ

 תיגולונכטה תונכתהה רבדב הרבחה חוויד תרגסמב ומסרופש יפכ ,)81%-75%(

 .AirBattery-ה תכרעמ לש תוליצנה תכרעה ינותנו

 תונורתי AirBattery-ה תכרעמל יכ האצמ תילכלכ-ונכטה תונכתהה תקידב ,ףסונב

 תוביבסב ןוי-םויתיל תוירטב לש היגולונכט לע םיססובמה הריגא תונורתפ לע םיילכלכ

 הקירפ( שומיש ירוזחמ תומכב היילע םע םיקזחתמ ולא תונורתישכ ,תונוש הדובע

 ילכימ תפסוה לש הכומנה תירוישה תולעה רואל( הקירפה ןמז ךשמו םיימוי )הניעטו

 הניחבה תונקסמ תרגסמב ,תאז םע דחי .)ןוי-םויתיל תוירטב תפסוהל סחיב הריגא

 לע רקיעב ,הרבחה לש הריגאה תייגולונכטל םידמועה םינוכיסו םירגתא םג ונייוצ

 הרבחלשכ ,)ירקיע הרחתמ רצומ( ןוי-םויתיל תוירטב לש םיריחמ תדיריל תויזחת עקר

 תויולעה תדיריו תולעייתהה ךילהת םע תודדומתהב עייסתש תיגולונכט םיכרדה תפמ

 .םיעיקשמל תגצמה תרגסמב החווידש יפכ ,תובורקה םינשב היגרנאה תריגא קושב

 

 :להי ץוביקב טקיורפל רשקב ןוכדע

  תכרעמל הברעב להי ץוביקב טולייפ ןקתמ לש המקהה תודובעל עגונב

 יכ ןכדעל תדבכתמ הרבחה ,ש"טוק 1,000 -כ לש הריגא תלוכי לעב ,AirBattery-ה

 לחה ליבקמבשכ ,ולוככ ובור םייתסה טולייפה ןקתמ תמקה תודובע בלש  םויהל ןוכנ

 תוקידבה תרגסמב .טולייפה ןקתמ לש האלמה ותלעפה תארקל הצרהו תוקידב בלש

 ןקתמ לש הסיחדה ךילהת יביכרל הפיקמ הקידב הכרענ ,חודה דעומל ןוכנ ומלשוהש

 הרבחה יאצממ תא םימאות הז ךילהת לש תוליצנה ירועיש יכ אצמנו טולייפה

 לש תוליצנה תכרעהו תיגולונכטה תונכתהה תחכוה בלש תרגסמב וכרענש תוקידבל

 .םוקיב הרבחה רתאבש AirBattery-ה תכרעמ לש המגדההו םייוסינה ןקתמ



 
 

 טולייפה ןקתמ לש האלמה ותלעפה תארקל הצרההו תוקידבה בלש הרבחה תכרעהל

 דעומל עגונב הרבחה תכרעה ןוכדע .הנשה יעיברה ןועברה ךלהמב םייתסהל יופצ

 ידעומב לחש בוכיעה רואל ,רתיה ןיב ,עבונ טולייפה ןקתמ לש האלמה ותלעפה

 .תימי הלבוהב וענושו ואבויש ,טולייפה ןקתמב םיביכר רפסמ לש םתקפסא

 תיפותיש הדוגאל הרבחה ןיב הלועפ ףותיש םכסה תרגסמב םקוה טולייפה ןקתמ

 האלמה ותלעפה רחאלשכ ,לארוד תצובק ןיבל ץוביקה ןיב תופתושו להי ץוביקמ

 רובע )הנומה ירוחאמ( תימצע הכירצל למשח תקפסא ךרוצל ורבחל םידדצה תנווכב

 .ץוביקה תולובגבש הצק ינכרצ רפסמ

 

  wind.com-ughttps://ir.a  :הרבחה רתאל קניל

  



 
 

  :דניווגוא תודוא

 תייגולונכט תעמטהו חותיפב החמתמ הרבחה .בגוי רוא 'רד ידי לע 2012 רבמבונב המקוה דניווגוא

 קשמ תבוטל היגרנא תריגא תרטמלו )AirSmart( תיטגרנא תולעייתה תרטמל סוחד ריווא תריגא

 תכרעמ תא םכותב םיללוכה חור וא PV ןוגכ תושדחתמ  למשח רוציי תורוקממ רתיה ןיבו למשחה

  .)AirBattery( דניווגוא החתיפש הריגאה

 תלעופ איה םהינשב .ריוואה יסחדמ קושו היגרנאה תריגא קוש :תותיזח יתשב תלעופ דניווגוא

 דע לש ןוכסיח תרשפאמה ,תיעקרק תת ריווא תסיחד תכרעמ לש היגולונכט תועצמאב

 אוצמל ןתינ הרבחה תוחוקל ןיב .הובג ץחלב ריוואה תסיחדל השורדה היגרנאה תכירצב 40%

 ,טלמ ילעפמ רשנ ,תיריווא היישעת ,Rapac ,התבטי ,רקשי ,סוארטש ,הבונת ,תימלועה וקיספפ תא

  .גני'גקאפ םלש תצובקו ,הקיטסלפ ןדילא ,קיטסלפ רתכ ,NILIT ,קיטסלפ תוישעת

  

  

  

  

 


