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 גליל בנהריה מרכז הרפואיב מערכת אגירה תרמיתנה של התקללא מחייב מזכר הבנות ב תהתקשרוהנדון: 

ר בקשגליל בנהריה ל המרכז הרפואיעם חתמה על מזכר הבנות לא מחייב  16.11.2020מעדכנת כי ביום החברה 

לבית  לאספקת קיטור ומים חמים bGenאגירת אנרגיה תרמית מערכת  תוהפעל תרויקט של התקנפקידום ל

 .החולים

במסגרת הפרויקט תותקן ותופעל מערכת אגירה תרמית אשר תחליף את דודי הקיטור הקיימים בביה"ח 

י פרופיל ים חמים לפטען מרשת החשמל בתעו"ז שפל ותספק קיטור ומיהמבוססים על סולר מזהם. האגירה ת

 הצריכה של ביה"ח. 

בסופה ביה"ח והחברה  , כאשר אםבדיקת היתכנות תבצעתימים  90למשך ומזכר ההבנות על  החתימהמיום 

מחייב למימוש ההסכם ה, יחתם מחייבו מפורט ומשפטיות על נוסח הסכם מסחריות סכמותיגיעו לה

האריכו בהסכמת הצדדים או במועד חתימת ם אפשרות לימים ע 90-מזכר ההבנות יהיה בתוקף ל הפרויקט.

 ההסכם המחייב, לפי המוקדם.

לאורך תקופת ביה"ח ישלם לחברה  .ותפעיל את מערכת האגירה עבור ביה"ח על חשבונה החברה תספק

תגיש החברה  ., כפי שיוסכם בין הצדדים בהסכם המחייבנתח מהחיסכון השנתי בהוצאות האנרגיהההסכם 

המשותפת למשרד האנרגיה ורשות הפיילוטים בקשה לתוכנית תימה על מזכר ההבנות על בסמוך לאחר הח

 . על מקורות עצמייםלהתבסס מיועד החדשנות לסיוע במימון הפרויקט, כאשר יתרת המימון 

שייתי/מסחרי ויהווה החברה למיקוד פתרונות אנרגיה תרמית למגזר התעתכנית פרויקט זה מתיישב עם 

 פרויקט הדגמה לשווקים השונים להם פונה החברה.

בהצלחה ו/או שהצדדים יגיעו להסכמות לגבי הסכם  תסתייםובהר, כי אין וודאות שבדיקות ההיתכנות י

 ,1968-תו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח. המידע האמור בדוח זה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרומחייב מפורט

ן ודאות כי יתממש, ואשר התממשותו תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת אשר אי

השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת, ובכלל זה הגעה להסכמות אשר יתגבשו לכדי 

 22ף , מצבה הפיננסי של החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיומחייב הסכם מפורט

 .בחלק א' לדוח התקופתי
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