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 הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רשות ניירות ערך

  
 

 

 הנדון: הפעלה מסחרית מוצלחת במפעל מדינול ופיתוח כלי ניהול בשת"פ עם חברת חשמל

 החברה מתכבדת להודיע, כדלקמן:

 מדינולהפעלה מסחרית מוצלחת במפעל  . 1

), במסגרתו 014718-01-2021(אסמכתא מס':  4.2.2021בהמשך לדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 

"), התקינה נוסטרומוהודיעה כי נוסטרומו בע"מ, חברת בת המצויה בבעלותה המלאה של החברה ("

") על מפעל מדינול הממוקם בקריית המערכת" או "מערכת האגירהאת מערכת האגירה שפיתחה ("

"), מתכבדת החברה להודיע כי בתום שלב ההרצה של מדינולטק בהר החוצבים בירושלים ("-הייה

מערכת האגירה, ביצעה נוסטרומו הפעלה מסחרית מוצלחת של המערכת במדינול, כאשר נכון למועד 

פריקה ומיועדת לספק אנרגית קור לתקופה של -דו"ח זה ביצעה המערכת עשרות מחזורי טעינה

 ובהיקף של אלפי מחזורים.כעשרים שנה 

, תוך שהיא מייתרת את פעילות מערכת 90%-בתקופה זאת הציגה המערכת יעילות מחזור תרמית של כ

שעות באמצע היום, וזאת תחת תנאי מזג האוויר הקשים  7-הקירור (צ'ילרים) של מפעל מדינול למשך כ

ן טמפרטורה יומית ממוצעת גבוהה של הקיץ בישראל, שכללו, בין היתר, גל חום שנמשך שבעה ימים וכ

מעלות. יצוין כי המערכת מספקת למדינול אנרגיית קור ויתירות תפעולית, וכן נועדה להוביל  30מ 

לחסכון בעלויות החשמל על ידי הסטת ביקושי מיזוג אוויר. טעינת המערכת מתבצעת בשעות השפל 

ת בשעות הפסגה (המתאפיינות במחירי (המתאפיינות במחירי חשמל נמוכים), ופריקת המערכת מתבצע

בכך מונעת צריכת חשמל חשמל גבוהים). בנוסף, המערכת מייתרת את השימוש בצ׳ילרים הרגילים ו

קירור לשעה (היקף שווה ערך לאגירה -טון 400-. למועד זה, היקף האגירה של המערכת עומד על כיקרה

שי מיזוג האוויר של מדינול למשך שעות שעה בבטריות), ומאפשר את הסטת ביקו-קילוואט 500-של כ

 ארוכות. 

 פיתוח כלי ניהול בשת"פ עם חברת חשמל . 2

למתאר פעילות נוסטרומו, אשר צורף לדוח זימון אסיפה שפרסמה החברה  29.14בהמשך לאמור בסעיף 

במסגרתו הודיעה החברה על חתימת הסכם  1),039051-01-2021(אסמכתא מס':  18.3.2021ביום 

"), מתכבדת החברה להודיע כי חח"ילהקמת פיילוט בשיתוף עם חברת החשמל לישראל בע"מ ("

בסיס המערכת באתר מדינול ייעשה הפיתוח -נוסטרומו קיבלה את אישור רשות החדשנות לכך שעל

                                                
 ).123556-01-2021(אסמכתא מס':  3.12.2020ראו בעניין זה גם דוח המיידי שפרסמה החברה ביום  1



 
 -2-  

 

 

הפיתוח והסטת ביקושים (" המשותף של נוסטרומו וחח"י של כלי ניהול מרחוק של צריכת אנרגיה

 Demand"). מטרת הפיתוח המשותף הינה ליצור כלי ניהול מרחוק לצריכת אנרגיה (המשותף

Management) אשר יהווה תשתית להקמת תחנת כוח וירטואלית (Virtual Power Plant") ( כלי

להשלמת פיתוחו,  "). כלי הניהול עתיד לאפשר הסטת ביקושים מצרכנים רבים בו זמנית ובכפוףהניהול

הוא עתיד לאפשר לגורמים ממשלתיים וליצרני חשמל לנהל ביעילות את רשת החשמל, ועל ידי כך, 

להימנע, בין היתר, מהקמה מיותרת של תחנות מזהמות שתכליתן היא תמיכה בשיאי הביקוש. בעניין 

מיליון  1.35-כ זה, יצוין כי פרויקט המחקר והפיתוח הנ״ל זכה לתמיכה מרשות החדשנות בסך של

 ש״ח. 

יובהר כי נוסטרומו הינה חברה בעלת פעילות חדשה שנמצאת בשלב המעבר ממחקר ופיתוח של מערכת אגירת 

אנרגיה שפיתחה לשלב השיווק, כאשר כל הפרויקטים שבמסגרתם התקינה נוסטרומו את מערכת האגירה 

נוסטרומו וחח"י טרם החלו בפיתוחו. אשר על שלה עד כה הינם ברמת פיילוט. באשר לכלי הניהול, יובהר כי 

כן, נכון למועד זה, אין כל וודאות בדבר הצלחה המסחרית של מערכת האגירה ו/או בדבר פיתוח כלי הניהול, 

לרבות המועדים שבהם תשלים נוסטרומו את הפיתוחים כאמור (ככל שפיתוחים אלה יושלמו), או בדבר 

תלויים, בין היתר, בעמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או בהשגת  הצלחת החדרתם לשווקים השונים, ואלה

 המימון הדרוש לנוסטרומו וכיו"ב.

 
 
 
 

 בברכה,

 נוסטרומו אנרגיה לימיטד

 באמצעות: יורם אשרי, מנכ"ל      
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