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   שבאשקלון רוטנברג הכוח בתחנת AirSmartמערכת הסכם להקמת  :הנדון  

  עם חברת החשמל לישראל (  "ההסכם")בהסכם  , התקשרה  2023בפברואר    16יום  להודיע כי במתכבדת  החברה  

מערכת(  "חח"י" )  בע"מ מסוג  להתקנת  אנרגטית  רוטנברג  "(  המערכת)"  AirSmart  התייעלות  הכוח  בתחנת 

ל  ,שבאשקלון של  בתמורה  שנקבעוישולמו  )אשר    "חשאלפי    7,450-כסך  דרך  לאבני    55%  כאשר,  בהתאם 

- ו  " הכח  תחנה"  :בהתאמה)(  מסירת המערכתבמהלך הקמת הפרויקט והיתרה עם  להתקבל    צפויהמהתמורה  

 (.  "התמורה"

, אשר צפוי להביא להקטנת צריכת האנרגיה בתחנה,  מערך האויר הדחוס בתחנת הכחייעול  מטרת המערכת הינה  

. להערכת החברה, על בסיס ניתוחים שערכה, התקנת המערכת  פליטת גזי חממה, ולהקטין  להביא לחסכון כספי

בגין מערך האויר הדחוס, ותאפשר לחח"י החזר השקעה בתוך  האנרגיה  בעלויות  תביא להפחתה משמעותית  

 תקופה של עד ארבע שנים ממועד הפעלת המערכת. 

בדיקות  הקמת המערכת ייערכו בדיקות קבלה לביצועי המערכת )"סיום  לאחר    כינקבע  שנחתם  במסגרת ההסכם  

וההתייעלות  במסגרתן    "(הקבלה המערכת  באמצעותהתיבחן  המושגת  ב,  האנרגטית  לעמוד  צריכה  ף  ראשר 

את חח"י בקנסות בשיעורים שנקבעו בהסכם )ואשר  תזכה בבדיקות הקבלה ה אי עמיד. בהסכם מינימלי שנקבע

לדרוש את פירוק המערכת והשבת  במקרים מסוימים גם תקנה לה אפשרות  בכל מקרה לא יעלו על מחיר החוזה( ו

 .  ששולמה התמורה

אחריות החברה  הגדרת  ,  החברהעל קניינה הרוחני של    הגנה   ובין היתר,מקובלות אחרות    הוראות לל  כו  םההסכ

  לשנתיים מורחבתקבלן אחריות מתן , ביטוחסעיפי שיפוי, מסך התמורה,  5%, ערבות ביצוע בגובה ראשי כקבלן

הכוללת גם התחייבות    "(,אישור המסירה   מועדידי חח"י לחברה )"- מיום מתן אישור על מסירת המערכת על

שנים    שולשל האחריות  תקופת  את  להאריך "י עומדת האופציה  לחח  כאשר,  בנסיבות מסוימות  המערכת  לביצועי

   .פי ש"ח בגין כל שנת אחריות נוספתאל  100בתמורה לתשלום של   ,תחזוקת שבר בלבד בתנאינוספות 

זכות זו תתקיים  .  בהתאם לתנאיו  תהיה זכאית חח"י לבטל את ההסכםבמקרה של הפרת ההסכם על ידי החברה  

ביצוע   המשך  את  מהחברה  למנוע  שצפוי  באופן  החברה  של  הפיננסי  במצבה  מהותית  הרעה  של  במקרה  גם 

,  על פי שיקול דעתה  עם החברהלחח"י שמורה הזכות לבטל את ההתקשרות  עד למועד המסירה  כמו כן,    העבודות.

, בהתאם לאבני  שבוצעו עד אותו מועד  העבודותתשלום התמורה בגין  ל  תזכאיהחברה תהא  במקרה כזה  ובלבד ש

 .הדרך השונות שנקבעו בהסכם

ולה הקרובים  בחודשים  להתחיל  צפויה  המערכת  תום  יים  סתהקמת  שמדובר  החברה  .  2023שנת  עד  סבורה 

בתחום ההתייעלות  שהחברה חתמה  הינו הגדול ביותר  ש  ,לאור היקפו הכספיהן  ביותר עבורה  פרויקט משמעותי  ב

בתחנות כח נוספות    , והן לאור פוטנציאל ישימות המערכתבחברה  חח"יהבעת האמון של  , הן לאור  האנרגטית

 בישראל ובעולם. 
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  פנימידע צופה  וא בגדר  הומועד קבלת התמורה    AirSmart-התקנת מערכת המועדי  המידע בנוגע למובהר כי  

כהגדרת   בחוק  מונחעתיד,  ערך,  נ  זה  כאמור  1968-תשכ"ח היירות  המידע  הערכות  .  על  ים  נואומדמבוסס 

תממש, . המידע כאמור עשוי להכון למועד הדוחנ הלת החברה וכן מידע הקיים בחברהנסובייקטיביים של ה

  שוניםעל ידי החברה, כתוצאה מגורמים    שנצפהמכפי  מבחינה מהותית    שונהאו להתממש באופן  כולו או חלקו,  

בסביבה העסקית    שינויים  שיתוף פעולה מצד חח"י בביצוע ההתקנה,  וביניהםאשר אינם בשליטת החברה  

החברה, לרבות התממשות איזה מגורמי הסיכון  ם בשליטת  ינוספים אשר אים נגורמשינויים בעלויות ו/או  ו/או  

 במרץ   31  ביום אשר פורסם    ,2021  שנתהמתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה ל

 (. 2022-01-034605)מס' אסמכתא:   2022
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