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לתשתיתפיילוטאלון, במסגרת -תחבורה חשמלית ודוראפקון"פ עם שת, תוך בישראלראשונההתקנההנדון:  

מהירה של רכבים חשמליים-טעינה אולטרה

המיידי של החברה מיום   לדיווח  החדשנות  בדבר אישור מ2022באפריל  5בהמשך  והרצת רשות  להתקנת  לתוכנית 

בע"מ ("פיילוט   חשמלית  תחבורה  אפקון  עם  ,  ים חשמלייםלרכבמהירה  -אולטרהטעינה  תשתית  ל")  אפקוןמשותף 

לניהול חכם של  )EMSתוכנת ניהול האנרגיה (בשילובZOOZTER-100דגם  מערכת אגירה קינטית מ המבוססת על  

באתר   ההספק  החברהצריכת  והמערכת"(מתוצרת  בהתאמה"הפיילוט"-"  אסמכתא:  ),  ,  ) 2022-01-042946(מס' 

להקמת וביצוע בהסכם שיתוף פעולה,  התקשרה החברה עם אפקון 2022ביולי  22ביום  החברה מתכבדת לעדכן כי

.  ")ההסכם("אלון-באחד ממתחמי התדלוק של דורהפיילוט

במקומות שתית החשמל, , ללא צורך בשדרוג תלהוכיח אפשרות לפריסת עמדות טעינה אולטרה מהירותמטרת הפיילוט

החשמל הנדרשמותאמתלא  הקיימתבהם תשתית  הגבוה  ההספק  את  לכך,  .לספק  כי  בהתאם  הצדדים  בין  סוכם 

, שיהיה אתר הטעינה הראשון בישראל בו תתאפשר אלון בסגולה, פתח תקווה-מתחם התדלוק של דורבהפיילוט יוקם 

.) של החברהPower Booster(מהירה, הודות למאיץ הטעינה-אולטרהטעינה 

הפיילוט במסגרת  להסכם,  החברהZOOZTER-100מערכתתשולב  בהתאם  מהירה של  אולטרה  טעינה  בעמדת 

אפקון תספק את עבודות הנחת התשתית ועמדת הטעינה ,  הפיילוט ו שלוהפעלתוהקמתלצורך  .")עמדת הטעינה("

תהיה אחראית ו,ZOOZTER-100מדגםהחדיש מתוצרתה,  )  Power Boosterמאיץ הטעינה (את  תספק  החברה  .  באתר

שילוב הטעינהעםועל  סיום  .עמדת  לתקינותעם  הטעינההבדיקות  בעמדת  המערכת  בהפעלה שילוב  תחל  אפקון   ,

לא תחל  כל אחד מהצדדים מתחייב לעשות כל מאמץ על מנת שההפעלה המסחרית כאמור  .עמדת הטעינהמסחרית של

.31.12.22-יאוחר מה

כפי שהוגדרה בפרויקט "הראשונההפיילוטתקופת("2024בינואר  31עד ליום  ו מיום חתימתתחל  תקופת ההסכם  

לשנה בתום תקופת הפיילוט הראשונה, תהא אפקון רשאית להאריך את תקופת ההסכם  ).  שאושר ע"י רשות החדשנות

ומתןמשאינהלו הצדדים -ככל שתבקש אפקון להאריך את ההסכם פעם נוספת. ")תקופת הפיילוט השנייה("נוספת

עבור השימוש במערכת חברה  הם, לרבות התמורה אשר תשולם לההתקשרות בינלהמשךהמסחרייםלעניין התנאים

לתמיכת החברה זכאית,  2022לאפריל  5כאמור בדיווח החברה מתאריך  .  הפיילוט השנייהבתקופה שלאחר תקופת  

של   בהיקף  החדשנות  הפיילוטש"ח,  מיליון  1.35-כרשות  וביצוע  הקמת  הראשונהלטובת  הפיילוט  (כולל בתקופת 

בגין הוצאות אלו)הוצאות של אפקון שתהיה זכאית להחזר עד להיקף הסיוע שיתקבל מרשות החדשנות  בתקופת ,   .



בגין  הראשונההפיילוט   לתמורה  זכאית  תהיה  לא  החברה  ווהשנייה,  המסחרית  הרכבים  ההפעלה  של  הטעינות 

החשמליים. 

ההפעלה המסחרית של המערכת ) ככל ש1: (בתנאים מקובלים לרבותהסכםאת הלבטלרשאייהאהצדדיםמאחדכל

רשות החדשנות )  2; ((אלא אם הצדדים הסכימו על הארכת מועד זה)2023במרץ  31עד ליום  תחלועמדת הטעינה לא  

כך. ממנו, במועדים הקבועים למרכיב משמעותי, כולו או לפיילוטהמענקתביטלה א

לגבי הפעלה מסחרית של עמדת הטעינה ו/או לגבי הצלחת הפיילוט ו/או ם לעיל  כל ההערכות והאומדנים המפורטי

הארכתו כהגדרתם  לגבי  עתיד  פני  הצופים  ואומדנים  תחזיות  הערכות,  התשכ"חהינן  ערך,  ניירות  , 1968-בחוק 

שותם, אם בכלל, אינו וודאי  רחהמבוססים על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד הת

או להתממש באופן שונה מכפי  כולן או חלקן,  אלו עשויות שלא להתממש,  הערכות  בשליטתה של החברה.  ואינו 

בחלק א' לדוח 1.3.36שהוערך, כתוצאה מגורמים שונים, ביניהם התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף  

). 2022-01-037591(מס' אסמכתא: 29.3.2022ום , שפורסם בי2021התקופתי של החברה לשנת 

בכבוד רב, 

"מ בעזוז פאוור

בועז וייזר, מנכ"לעל ידי: 
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