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 ג/א.נ., 

 המבוססת על מימן  טורבינה-מיקרואישור רשות החדשנות לפיתוח דיווח מיידי בדבר הנדון: 

, שפורסם  2021בפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת    32-ו  31,  3.1בהמשך לאמור בסעיפים  
  ( )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה( 2022-01-036139)אסמכתא מס':    2022במרץ,    28ביום  

)אסמכתא מס':   2022באפריל,    12, ובהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  "(התקופתיהדוח  )"
דרך ההפניה(,  2022-01-038979 על  מהווה הכללה  זה  )מידע  לייצור  (  פיתוח מערכת  קידום  בדבר 

בנובמבר,    8, כי ביום  מתכבדת לעדכן  החברה,  24/7חשמל וחום עצמי )קוגנרציה( המבוססת על מימן  
-קילו  40של    היברידית   טורבינה-לתכנית פיתוח מיקרו  רשות החדשנות  אישור מאת  התקבל,  2022

  של מימן  100%- 0%תערובות  עם    אוו/מימן    100%לעבודה עם    לייצור של חשמל וחום,  שעה  ואטו
 (.", בהתאמהאישור התכנית"- ו "תכנית הפיתוח"", המוצר") יחד עם גז טבעי גזים אחריםו

אלפי ש"ח ושיעור ההשתתפות של רשות    9,891-הפיתוח הינו בסך של כהתקציב המאושר לתכנית  
 "(.המענק אלפי ש"ח )" 2,967-בהיקף כספי של כ   - , קרי30%-החדשנות הינו כ 

בקבלת המענק ערך רב מבחינת התמיכה ביכולות החברה להמשיך  באישור התכנית והחברה רואה 
 . החברה ומהווה הבעת אמון ומשנה תוקף לטכנולוגיה המפותחת על ידי  מוצריהלפתח את ו

 פרטים נוספים:

 . 2022חודשים, החל מחודש יולי  12תקופת ביצוע תכנית הפיתוח הינה למשך  .1

מס'    בתמלוגים חייבת  התכנית    הינה  הפיתוח  תכנית  .2 הטבה  מסלול  לתנאי  קרן    –   1בהתאם 
 . 1, אשר תחתיו הוגשה הבקשה לאישור התכנית המו"פ

מותנ  .3 בגינה  והמענק  התכנית  ב   יםאישור  בעמידה  וכן  משלים,  מימון  התחייבויות,  בהצגת 
 .מגבלות ותנאים נוספים כמקובל באישורים מסוג זה

קבלת אישורים עבור  ל  לרשות החדשנות   בקשותמגביל את החברה מהגשת  אישור התכנית אינו   .4
 . תכניות נוספות

יגויס המימון המשלים לתכנית הפיתוח, כי כי    ,ידי זה, אין כל ודאותיכון למועד דוח מ נכי    ,מובהר
, וכל  תושלם )במלואה או בחלקה( תכנית הפיתוחישולם בפועל לחברה וכי )כולו או חלקו( ק נהמע

 בשליטת החברה. נםים, אשר חלקם אינאלה תלויים בגורמים שו

כולל לעיל  התשכ"ח  האמור  ערך,  ניירות  בחוק  המונח  )כהגדרת  עתיד  פני  צופה  (,  1968-מידע 
בדבר   החברה  הערכות  ועל  זה  מיידי  דיווח  למועד  נכון  בחברה  הקיים  המידע  על  המבוסס 

ואי ודאי  אינו  בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  אשר  עתידיים  ואירועים  בשליטת  התפתחויות  נו 
מכפי   שונה  באופן  להתממש  או  חלקן,  או  כולן  להתממש,  שלא  עשויות  אלו  הערכות  החברה. 

התממשות איזה מגורמי הסיכון    לרבות בשלשהוערך, אף באופן מהותי, כתוצאה מגורמים שונים,  
 בפרק א' לדוח התקופתי. 33בפעילות החברה, בין היתר, כמפורט בסעיף 

 

 בכבוד רב, 

 מ טורבוג'ן בע"

 נחתם על ידי ירון גלבוע, מנכ"ל החברה 
 ערן יוהן, סמנכ"ל כספים 

 

לעידוד מחקר, פיתוח  המסלול האמור, אשר נקבע על ידי מועצת רשות החדשנות מכוח הוראות חוק  לפרטים אודות    1
 . https://innovationisrael.org.il/rules/3594, ראו בקישור: 1984-תשמ"דה וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, 
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