
 
 

ת ת אגירערכמחשמל ברת תספק לחינד ואוגו
 שעה-וואטמג 40של בהיקף אנרגיה 

 

אגירה בטכנולוגיית מערכת להקמת בהסכם אוגווינד חח"י התקשרה עם 

. מערכת האגירה תוקם שעה-טאמגוו 40בהיקף של   AirBattery-ה

תפעול שירותי גם תספק ואוגווינד חברת החשמל בתחנת משנה של 

הקמת יבחנו הוסכם כי הצדדים במקביל . השנ 20 לתקופה שלותחזוקה 

 .חח"יור עב AirBatteryת כנולוגיוספים בטפרויקטים נ

 

 -לה מהיקף של למעל גוינדואצבר ההזמנות של את  המביאעסקה זו 

 שעה-וואטמג 200

 

עבור וב ביותר שחמדובר בהסכם ״ מנכ"ל החברהו מייסד ב, ד"ר אור יוגלדברי 

את פתרון האגירה חשמל בחנה הת חבר. רבים מובניםברחבה  עותמשמ עםאוגווינד 

 .בדרום הארץהחברה משנה של תחנת בלצורך התקנה ובחרה בו  ינדואוגושל 

. מהמעלה הראשונהאגירה כמערכת  AirBattery -ב הכרהמהווה  החלטה זו

כמו חברת רתי קויוועי צקמ גוףמועדף לאגירת אנרגיה על ידי הבחירה בנו כפתרון 

בחברה  מלאה בעת אמוןו ההינ ,ישראלמדינה מפותחת כבפועל אשר  ,למשחה

 ברמה הבינלאומית.גם השלכות יהיו לכך  נו, ולהערכתובמוצר שלה

 200למעל רת האנרגיה ום אגיבתחצבר ההזמנות של אוגוינד מביא את ה העסקאישור 

לאים ולקוחות פוטנצים מייז מול תהליכים כאשר ברקע מנהלת החברה ,שעה-וואטמג

יתרום היום מודיעה החברה ההסכם עליו . יםפרויקטים נוספבקשר עם  בארץ ובעולם

 . התפתחותה העסקיתול בה תבינלאומיהה רכלה

בילה טכנולוגיה מויש לנו כיום שילוב מנצח של אני סמוך ובטוח כי עוד הוסיף יוגב, "

גלובלית בניהול פעילות  ניסיון ריתע ם צוות הנהלהע, רת האנרגיהבתחום אגי



 
 

במימוש  אותנו וישרתאלו  כל. וייזום פרויקטיםייחודית גיה ונולטכ המשלבת

ה להפצת הבשוריחד נפעל במה הגלובלית. ברשל החברה  צמיחההאסטרטגיית 

 .״נקי וירוק יותר לטובת עתידנרתום אותם  יסודות הטבעבה שמקור האנרגטית

 

הסכם  חתמה עלכי  ה היום הודיע ,גווינדואחברת וגנ( א:א)ת״ - 2021 ,לדצמבר Xישראל, יקום, 

להקמת מתקני אגירת חשמל עצמאיים  AirBattery -ה מערכותלאספקת חברת חשמל עם 

"(stand-alone storage)" . 

ת משנה נבתח שעהלוואט -מגה 40-של כבהיקף תתקין אוגווינד מערכת אגירה  סגרת ההסכםמב

 פעול ותחזוקהשירותי תגם תספק אוגווינד  .2023 שנת ונה במהלךבאזור דימ חברת החשמלשל 

ם לחתימת הסכההתקשרות כפופה שנים.  20 -כ תקופה שללמשך  שוטפים למערכת האגירה

 . 30.6.2022 -הט בין הצדדים עד לתאריך מפור

 

קטים קמת פרויהנת בחיל 2030ף קף עד סוותב עמודשי עסקיעל מתווה בנוסף הסכימו הצדדים 

  .חברהבטכנולוגית הנוספים 

.  

הכרה של גורם מהווה  חברת חשמל לישראלעם  במסגרת ההתקשרות אגירה,ערכת ההקמת מ

שלב משמעותי בקידום התרחבות ומהווה  AirBatteryרכת ה סמכא מהמעלה הראשונה במע-בר

 .של החברה בארץ ובעולם פעילותה

 :אודות אוגווינד

 תאגירלמעת טכנולוגיית הטוח וה בפיתהחברה מתמח. יוגב אור ד"ר על ידי 2012ר מבאוגווינד הוקמה בנוב

תר לטובת משק החשמל ובין הי אנרגיה ( ולמטרת אגירתAirSmartיר דחוס למטרת התייעלות אנרגטית )אוו

הכוללים בתוכם את מערכת האגירה שפיתחה או רוח  PVות כגון ל מאנרגיות מתחדשממקורות ייצור חשמ

 .AirBattery)ינד )ואוגו

האוויר. בשניהם היא פועלת באמצעות סי אגירת האנרגיה ושוק מדח : שוקזיתותועלת בשתי חווינד פאוג

 ת האנרגיה הדרושהבצריכ 40%סכון של עד יר תת קרקעית, המאפשרת חייסת אווטכנולוגיה של מערכת דח

 ישקר, טראוס,ש ,תנובה יקו העולמית,ספפץ גבוה. בין לקוחות החברה ניתן למצוא את וויר בלחלדחיסת הא

לסטיק, אלידן כתר פלית, , ניקמלט, תעשיות פלסטילי אווירית, נשר מפעהעשייה תגיה, הרפק אנר ,יטבתה

  .שלם פאקג'ינג וקבוצת פלסטיקה,

 


