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מזכר הבנות לא מחייב לפיתוח טורבינת גז להמרת חום מאגירה תרמית לחשמל הנדון: 

החברה מתכבדת לעדכן, כי ביום 28.02.2021  חתמו החברה ומנועי בית שמש בע"מ ("מב"ש") מזכר הבנות 

לא מחייב לבדיקת התכנות בעניין פיתוח טורבינת גז ("הטורבינה") המבוססת על מנוע טורבו גל תעופתי 

שסיים את שעות הטיסה שלו, הניזון ממערכת האגירה התרמית של החברה אשר תספק אוויר חם. צימוד 

מערכת האגירה והטורבינה ("המערכת"), יפעלו במערך של תחנת כוח קרקעית קטנה לייצור חשמל 

בנצילות גבוהה ובמחירים תחרותיים ממגוון מקורות אנרגיה מתחדשות (סולארי, רוח, ביומסה).

בכוונת הצדדים לחתום על הסכם מחייב בתום 5 חודשים מחתימת הסכם זה כאשר החברה תתחייב לשלם 

במסגרת ההסכם המחייב מקדמה בסך של 300 אלפי דולר על פני אבני דרך שנקבעו, וזאת כחלק מתקציב 

פרויקט פיתוח אגירה בטמפ' גבוהות אשר אליו קיבלה החברה מענק מרשות החדשנות כפי שדווח בדיווח 

ביום 09.08.2020 (מס' אסמכתא: 086100-01-2020).

מזכר ההבנות מפרט את שלבי הפיתוח של הטורבינה ואחריות הצדדים על פני תקופת הפיתוח הצפויה ל-

32 חודשים. לאחר תקופת הפיתוח ישולבו הטורבינות שפותחו בפרויקטים מסחריים שמערכת זו תתאים 

עבורם. הפרויקטים הראשונים המיועדים לשימוש עתידי בטורבינות הינם רותם 2 בישראל ופרויקטים 

היברידיים של PV וביומסה לייצור חשמל בברזיל.

המידע בדוח מיידי זה ביחס לחתימה על הסכם מחייב, לעמידה ביעדי הפיתוח, לעמידה בלוחות הזמנים 

שנקבעו לאבני הדרך של הפרויקט, להצלחת הניסוי של הטורבינה לאחר השלמת פיתוחה, להצבת 

הטורבינה בפרויקטים רותם 2 ופרויקטים היברידיים של PV וביומסה לייצור חשמל בברזיל, כמו גם 

המשך הפיתוח והשלמת הפיתוח וההקמה של פרויקט רותם 2 הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר אין ודאות כי יתממשו, כולן או חלקן, או שיתממשו באופן שונה מכפי 

שהוערך על ידי החברה ואשר התממשותם תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת 

השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת לרבות השלמת המשא ומתן בין הצדדים, 

סיום בהצלחה של הפיתוח ותוצאות הניסוי לאחר השלמת הפיתוח והייצור של הטורבינה, עמידה בתקני 

בטיחות ורגולציה, ו/או השפעות נגיף הקורונה ו/או גורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או 

התממשות איזה מגורמי הסיכון הנזכרים בסעיף 22 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2019 

אשר פורסם ביום 17.3.2020 (מס' אסמכתא: 022600-01-2020).

בכבוד רב,
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