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צמיחה מנוהלת כתפיסת עולם
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תהליך האיתור היה ממושך ויסודי והובל במשותף על ידי גבי ואור על מנת למקסם את פוטנציאל הצמיחה הגלום בחברה  •

תוך מיקוד בהמשך פיתוח המוצרים

ל כספים"אלון הצטרף לתהליך איתור סמנכ•

תפעולית ופיתוחית תוך הסתכלות ארוכת טווח, בניית תשתית עסקית–הצורך בצמיחה מנוהלת •

מאפשר לאור כמייסד והטכנולוג הראשי למקד את עשייתו בהמשך ביגור הטכנולוגיה ופיתוח דורות עתידיים של המוצרים•

ייזום והקמת פרויקטים  , שילוב של ניסיון עשיר בתעשיית האנרגיה והתשתיות–צורך בשדרה ניהולית מהמעלה הראשונה •

ומוצרים טכנולוגיים כמו גם ובניהול חברות גלובליות וציבוריות

ב"חלק מתכנית אסטרטגית להתרחבות ויציאה לשוק על פני השנים הקרובות והכנה לקראת הנפקה עתידית בארה•



חיזוק משמעותי לצוות ההנהלה

4

ל"מנכ, אלון רווה•

מנהל מוערך עם נסיון רב כמנכ״ל חברות ציבוריות עם פעילות גלובלית•

ויו״ר שיכון  , )יזמות תשתיות בישראל ובחו״ל(מנכ״ל שיכון ובינוי זכיינות , מנכ״ל שיכון ובינוי אנרגיה•

ובינוי אמריקה

בתחום  של אנרגיה מתחדשת ופרויקטים פעילויות כולל הקמת , ניסיון עשיר בניהול פעילויות גלובליות•

אגירת החשמל בישראל ובארה״ב

ל פיתוח עסקי בקבוצת עופר  "ל כספים בצים ובזק וסמנכ"סמנכ•

ל כספים"סמנכ, קובי וינוקור•

יורק-ל כספים עם ניסיון רב בחברות ציבוריות הנסחרות בנסדאק ובבורסה של ניו"סמנכ•

ל כספים של מגל מערכות ביטחון  "כיהן כסמנכ•

ל כספים בחברת מיה בתחום ייעול תשתיות מים"סמנכ•

מספר תפקידי ניהול בכירים בתחום הכספים בחברת ברינקס העולמית מבסיסה בלונדון•



AirSmart-נהנים ממומנטום חיובי עם מוצר ה

שלבי משא ומתן מתקדמים עם מספר רב של לקוחות בארץ•
תעשיית הברזל ומתעשיית הכימיקלים, תעשיית המשקאות: הלקוחות מגיעים ממגוון תעשיות•
צופים צבר הזמנות סוף שנה משמעותי יחסית לשנים קודמות•
מתכת וכימיקלים, זכוכית, טקסטיל: תחילת פעילות בגרמניה מייצרת מספר משמעותי של לידים מתעשיות שונות•
ההתקנה הראשונה באיטליה מהווה אבן דרך משמעותית להתרחבות באירופה•
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באיטליהAirSmartהתקנה ראשונה של 

Fresenius Kabi: שם הלקוח•
איטליה, מירנדולה: מיקום•
פרמה–תחום פעילות •
חברה רב לאומית המתמחה בתרופות ומוצרים רפואיים מתכלים•
בתקנים מחמירים לאוויר נקיAirSmartעמידה של •
התיעלות אנרגטית משמעותית•
המערכת משתלבת בתהליך ייצור אינפוזיות•
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המערכת בקיבוץ יהל הופעלה באופן מלא
לקראת עידן חדש באגירת אנרגיה  

קרקעיים-מיכלי אגירה תת

מערכת 
דחיסה

משאבות

שמורת מים          

טורבינה   

חדר חשמל ובקרה

Underground storage tanks

Compression

Pumps

Water reservoir 

מערכת מסחרית ראשונה  •
הודגמו מחזורי טעינה ופריקה מלאים•
:תהליך בדיקות נרחב האורך מספר חודשים•

בדיקה מקפת של תתי מערכות•
בדיקה מקפת של המערכת כולה•

:  קישור לסרטון
https://www.youtube.com/watch?v=W5

VgW8vjDjs



לדצמבר15-16–אירוע פתיחה חגיגי לכנס אילת אילות 

אבן דרך משמעותית עבור החברה והעובדים•
בבוקר10:30–לדצמבר 15•
טעינה ופריקה–ואט שעה -מגה1בהספק של AirBattery–הדגמת מערכת ה •
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שאלות ותשובות
HARNESSING 
THE ELEMENTS 
FOR A CLEAN 
FUTURE
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