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ה דון :זכייה במכרז של משרד הא רגיה להתק ת מערכת אגירת א רגיה של החברה בגודל  1מגה-ואט
שעה בבית חולים סורוקה
החברה מתכבדת להודיע כי ביום  ,20.12.2021הודיעה לה לשכת המדען הראשי במשרד הא רגיה ,כי הצעתה
להתק ת מערכת אגירת קור בקיבולת שוות-ערך לכ 1-מגה-ואט שעה בבית החולים סורוקה בבאר-שבע )"בית
החולים" או "סורוקה"( בתגובה לקול קורא  127/2020של המשרד )פיילוטים למתק י אגירה( ,זכתה באישור
ועדת המכרזים של משרד הא רגיה ובהשתתפות במימון המוערך בסך של כ 700 -אלפי ש"ח.
הזכייה בקול קורא היא בהמשך להשתתפותה של החברה ועלייתה לגמר בתחרות Zero Carbon Hospital
 Challengeש ערכה על-ידי בית החולים ,ואשר את קיומה הובילו ,יחד עם בית החולים ,גם HealthIL, the
 Healthcare Innovation Communityו ,PLANETech-במטרה לאתר וליישם טכ ולוגיות חדש יות להפחתת
פליטות פחמן בבתי חולים .בהמשך לעלייתה לשלב הגמר בתחרות ,כ סו החברה ובית החולים למו"מ על ת אים
מסחריים להתק ת והפעלת המערכת ,ובמהלכו ובתאום עם בית החולים ,הגישה החברה בקשה לקול קורא
להשתתפות בכמחצית מעלות ביצוע התק ת המערכת ,אשר התקבלה במלואה .הת אים המסחריים להתק ת
והפעלת המערכת עדיין מצויים במשא ומתן בין החברה ובית החולים .מטרת התק ת המערכת היא ,בין היתר,
להדגים את התועלות הצפויות של המערכת בבית חולים ,בי יהם הסטת ביקושי חשמל משעות שיא לשעות שפל,
הגדלת יכולת שימוש בא רגיה סולארית ,טעי ת רכבים חשמליים ויתרו ות תפעוליים וספים.
החברה רואה בבתי חולים שוק בעל חשיבות אסטרטגית למערכת אגירת הא רגיה שלה בין היתר בשל רמת
צריכת החשמל ודרישות הקירור הגבוהות בהם במהלך רוב שעות היממה.
האמור לעיל בכל ה וגע להתקשרותה של החברה עם בית החולים ,התק ת המערכת בבית החולים והשלמת
הפרויקט המשותף בין הצדדים ,הוא "מידע צופה פ י עתיד" ,כמשמעותו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח,1968-
אשר מבוסס על מידע המצוי בידי החברה כון למועד זה ,על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים
עתידיים אשר מועד התרחשותם ,אם בכלל ,אי ו ודאי ואי ו בשליטתה של החברה ,ואין באמור לעיל כדי להעיד
ו/או לחייב ו/או להבטיח כי ההתקשרות בין החברה לבין בית החולים תצא לפועל ,וככל שתצא לפועל  -מה יהיו
ת איה הסופיים.
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