
 
 

 למנכ״ל החברה  אלון רווהר בהמשך למינויו של מ

 

של  הצטרפותועל  שמחה להודיע אוגווינדחברת 
 ל הכספים של החברה״סמנככר וקובי וינוקמר 

 

ל הכספים הגלובלי ״כסמנכהאחרונות בחמש השנים ר כיהן ומר וינוק

 ( Nasdaq: MAGS) מערכות ביטחון מגלבחברת 

שתיות ברת מיה בתחום ייעול תכיהן כסמנכ"ל כספים בחלפני מגל 

 :NYSE) בחברת ברינקס העולמיתהול בכירים מים ובתפקידי ני

BCOמשרדיה בלונדון( מ 

 ורכבותמ יננסיותפ מערכות לבניהו ויכולת ידע מויע מביא רווינוק

 תחת פועליםה בינלאומית, פריסהב ריםקטוס במגוון בארגונים

 האמריקאית ערך ניירותל רשותה של הרגולציה

 

הצטרפותו של אנו שמחים לבשר על ״ ,ירקטוריון אוגווינדמר גבי זליגסון יו״ר ד לדברי

הצטרפותו של קובי מהווה  .ת אוגווינדל הכספים בחבר״תפקיד סמנכר לוקמר קובי וינו

 הכנתמתהליך לק כח הבכיר של אוגווינדצוות ההנהלה  תותי בתהליך בניינדבך מה

. קראת הפיכתה לחברה ציבורית בארה"בול ףרחבת היק החברה לפעילות גלובלית

 מובילהלהפוך לחברה  -ינד ושל אוגויה אסטרטגלממש את החזון והיחד נפעל ב

 .אמיתיתכה האגירה מהפיו אנרגיהההמביאה לעולם 

ניסיון עתיר ״ל כספים הינו סמנכ רווינוק ;י מפתחבשני אנשהשבוע אוגווינד מתחדשת 

אין לי  .גלובליותנסיון רב בניהול חברות  בעל ,כנסהמנכ״ל הנ, אלון רווהוים כישורו



 
 

 מימוש אסטרטגיית צמיחהמניסיונם הרב ל אותנו וויובילרבות  ומתרי ששניהםספק 

 .״ובילה בתחומהחברה מכנו מעמדס וביסומואצת 

 

 הנהלת אוגווינד תקיים וובינר ביום חמישי ה-2.12.21 בשעה 10:00 בבוקר,

 השקת מערכתרוע יאלרקע  ותספקהחדשה  האת ההנהל החברה תציגשיחה ב

 15.12.21 -התאריך ב נןוכמתה ,שבערבהבקיבוץ יהל  AirBattery -ה 

 

 

 קובי מר של ויומינ על היום יעהמוד אוגווינד חברת )ת״א:אוגנ( - 2021 בדצמבר, 1 יקום, ישראל,

 החברה. של הכספים לסמנכ"ל רוקוינו

 מערכות מגל חברת לש )CFO( יהגלובל פיםהכס מנכ''לסכ וינוקור כיהן ונותהאחר יםהשנ 5-ב

  .ביטחון

 בליתהגלו הקבוצה לש ננסייםהפי ספקטיםהא כלל על רווינוק מר אחראי היה תפקידו במסגרת

 הבראהה ליךתה לתבהוב פעיל שותף והיה םימשקיעה קשרי פעילות על ''ק,אבנסד הנסחרת

  פימי. קרןו החברה מנכ"ל עם במשותף רההחב של מחדש והארגון

 לובליותג בחברות כיריםב יננסיפ יהולנ בתפקידי רווינוק מר כיהן ,מגל בחברת ידותפק לפני

 ייעול תחוםב הפועלת מיה חברתב FOC דבתפקי שנים 3 של הונהכ לרבות ופרטיות, ציבוריות

 יםשנ 6-כ של כהונה וכן מים, אגידית עלתלהפ נותוזיכיו עירוניות מים תשתיות

 ממשרדיה תהעולמי רינקסב חברת של שונותה בחטיבות רכש ניהולו כספים ניהול ,FOC יתפקידב

  .בלונדון

 ניםרגויבא ורכבותמ פיננסיות מערכות והובלת בניהול שצבר תוויכול ידע עמו מביא רווינוק

 בינלאומית, בפריסה סקטורים מגווןב פרויקטים םייזו םג כמו עצמי בפיתוח מוצרים המשלבים

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T0QYHS8UTT2TOEuKZgwr6g
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T0QYHS8UTT2TOEuKZgwr6g


 
 

 תהובלוב מריקאית,הא הערך ניירות רשות של פיהכס הדיווח וכללי הרגולציה תחת הפועלים

 .יאסטרטג יקודומ ארגוני שינוי תהליכי

 וגרב הוא ובארה''ב, בישראל חשבוןה ירוא מועצת מטעם בוןחש רואה רישיון ,רווינוקל

 ינות(י)בהצט AMB ותואר חיפה אוניברסיטתמ ה(יתר ות)בהצטיינ וחשבונאות כלכלה AB תואר

  אביב. תל טתבאוניברסי םעסקי למנהל אטירקנ ע''ש הספר מבית

 פרסה בבית ורכישות מיזוגיםו הרווארד אוניברסיטתב מנהיגות לפיתוח תוהתוכני בוגר הוא כן, כמו

  בסטנפורד. עסקים למנהל

 .המצטיין OCF -ל טיינברגש פרס את לקובי בישראל OCF פורום קהעני 2016 בשנת

 

 //:wind.com-ir.aughttps  ברה:החינק לאתר ל

 

https://ir.aug-wind.com/


 
 

 

 :אודות אוגווינד

מחה בפיתוח והטמעת טכנולוגיית אגירה החברה מת. יוגבאור  ד"ר על ידי 2012מבר באוגווינד הוקמה בנו

החשמל ובין היתר ק ( ולמטרת אגירת אנרגיה לטובת משAirSmartוס למטרת התייעלות אנרגטית )אוויר דח

או רוח הכוללים בתוכם את מערכת האגירה שפיתחה  PVגון ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות כ ממקורות

 .AirBattery)וינד )ואוג

ר. בשניהם היא פועלת באמצעות חזיתות: שוק אגירת האנרגיה ושוק מדחסי האווי אוגווינד פועלת בשתי

בצריכת האנרגיה הדרושה  40% ת, המאפשרת חיסכון של עדעיטכנולוגיה של מערכת דחיסת אוויר תת קרק

 ישקר, שטראוס, תנובה, סיקו העולמית,פפוויר בלחץ גבוה. בין לקוחות החברה ניתן למצוא את יסת האלדח

כתר פלסטיק, אלידן   NILIT ,ק,תעשיות פלסטיתעשייה אווירית, נשר מפעלי מלט,   , Rapac,תהיטב

  .נג'יפלסטיקה, וקבוצת שלם פאקג

 


