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 ג.א.נ.,

  לחברת התחבורה הציבורית אפיקים ושירותים טעינה אלחוטיתתשתית להתקנת  בעסקה התקשרות הנדון:

 ,"(אפיקים)" אלקטרה אפיקים בע"מעם החברה  ההתקשר, 2022, במאי 12החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

 שעות ביממה  24 ,אוטובוסים שיוכלו להיטען בו זמנית 30עבור  טעינה אלחוטיתתשתית  תהתקנהסכם לב

שירותי תמיכה, תספק החברה לאפיקים ההסכם בנוסף, במסגרת . (", בהתאמהההסכם"-ו "טעינהה תשתית)"

, אשר מיליון ש"ח 6.5-סך כולל של כ לחברה לשירותים תשלם אפיקיםבתמורה . הטעינהלתשתית  תפעול ותוכנה

נה חברת יוה פועלת בתחום התחבורה הציבורית אפיקים. תשולם בכפוף להעברתה ממשרד התחבורה לאפיקים

 את אשכול ראש העין פתח תקווה ובמסגרת זו מפעילה 1בגודלה בישראלהרביעית התחבורה הציבורית 

 . (אשכול"ה")

בעל פוטנציאל להרחבה עתידית של פתרון הטעינה הינו ההסכם אושר על ידי משרד התחבורה ולהערכת החברה, 

 .עם מפעילים נוספיםדומים הסכמים התקשרות החברה בלכל האשכול ול החברה מציעהאותו 

, בשטח ייעודי שהוקצה על ידי העירייה במטרה להאיץ את העיןבראש אוטובוסים בחניון  תותקןהטעינה  תשתית

 אוטובוסיםה, כך שוחניון לילה כמסוףאפיקים  משמש אתהמעבר לתחבורה ציבורית נקייה ושקטה בעיר. החניון 

באופן זה,  .והלילה באמצעות הטכנולוגיה של החברה במהלך שעות היוםייטענו  אפיקיםשתפעיל חשמליים ה

צריכת החשמל שלהם  וניתן יהיה להפחית את של האוטובוסים החשמליים יוארכו שעות הפעילות להערכת החברה,

  טעינת הלילה.ב

  2.ידי אפיקים או עד סיומו המוקדם בהתאם לתנאיו-ההסכם יעמוד בתוקפו עד תום הפעלת האשכול על

, אפיקים תרכוש ותפעיל בעקבות הביקוש ותוספות השירות שמשרד התחבורה אישר לעיר ,כפי שנמסר לחברה

 אוטובוסים חשמליים בעיר.  30לראשונה 

עם חברת אוטובוסים הפועלת  בו מתקשרת החברהנוסף הסכם מסחרי מהווה ההסכם בין החברה ואפיקים 

 200-עד כלמכירת שרותי טעינה אלחוטית לחברה לתחבורה ציבורית בע"מ לאחר ההסכם עם חברת דן  ,בישראל

 3.טובוסיםאו

                                                           

 . התחבורה במשרד ציבורית לתחבורה הארצית הרשות ידי-על שפורסמו םנתוניל בהתאם 1
במסגרת ההסכם הוסכם כי החברה תספק לאפיקים ערבות ביצוע בנקאית לקיום התחייבויותיה אשר תהיה בתוקף לכל תקופת ההסכם  2

 ותופחת לאורך שנותיו.
 (.150741-01-2021)מס' אסמכתא:  2021באוקטובר,  4לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום  3



2 

 

פוטנציאל להרחבה עתידית של פתרון הטעינה של החברה לכל האשכול, הערכות ואמדנים של החברה בנוגע ל

להתקשרות החברה בהסכמים דומים עם מפעילים נוספים ולפוטנציאל המערכת בהפחתת צריכת החשמל 

, 1968-תשכ"חהינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו של המונח בחוק ניירות ערך,  הלילית של האוטובוסים,

המבוסס על גורמים ומשתנים רבים אשר קיימים בחברה למועד הדוח ואינם בשליטת החברה. הערכות ואמדנים 

אלו עשויים שלא להתממש, כולם או חלקם, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה על ידי החברה. בין 

רים, ניתן לציין את התממשות איזה הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על ההערכות והאמדנים האמו

אשר פורסם ביום  2021מגורמי הסיכון המתוארים בפרק תיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי של החברה לשנת 
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 בכבוד רב, 

 אלקטריאון וירלס בע"מ                                                                                                      

 

 ידי:-נחתם במועד הדיווח על

 מנכ"ל החברהיו"ר דירקטוריון ו, אורן עזר

 , סמנכ"ל כספיםברק דואני
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