
     
 

  

 
 

 
31.1.21 

 
 עיתונות \הודעה למשקיעים

 

וולטאי  -של שדה פוטו ההקמהסכם  חתמה על פלוסתעשיות אינטר 
 מיליון שקל 95-ותחנת מתח עליון תמורת כ

 
 ;פרויקטת הבהקמ חברת הבתכאשר מיד לאחר מכן, תחל   ,2021פברואר בצפוי ביצוע עבודות התכנון 

הסכם לתפעול  ;לת צו תחילת העבודהממועד קבם דשיחו  24-משך הביצוע הצפוי של הפרויקט הינו כ
 שנים צפוי להיחתם בעת הקרובה שלוששל הפרויקט לתקופה של שנתיים עד ותחזוקה 

 
" כי  אמר  החברה,  מנכ"ל  שנירר,  ה ג'רי  השחתימת  להקמת  הפוטוהסכם  ו-דה  המתח  תחוולטאי  נת 

היא במימוש    העליון  נוסף  פל  העבודהתוכנית  צעד  אינטר  של  והחדשה  מוס,  בתחומי  חלק  המיקוד 
זו  ים של ההפעילות החדש תוכנית  בחברה  חברה.  ורב השנים שנצבר  הייחודי  הניסיון  לנצל את  צפויה 

בעול צמיחה  האנרגיהלצרכי  תשתיות  עבור  ם  ערך  לייצר  לנו  יסייע  שהוא  ובטוחים  סמוכים  ואנחנו   ,
 " יותיהנ מהחברה ובעלי 

 
)באמצעות חברה בת בבעלות מלאה(  היא  כי    ר, הודיעה היוםירשנ, בניהולו של ג'רי  פלוס  תעשיותאינטר  

על )  חתמה  הקמה  פוטו(  EPCהסכם  ותו -של שדה  בתולטאי  בצידו,  עליון  לכחנת מתח  ן  מיליו   95  -מורה 
הפרויקט   שקל. את  ותקים  תתכנן  הבת  "עד  חברת  )  בשיטת  אספקת  Turn Keyמפתח"  תכנון,  שיכלול   )

עד שלוש שנים צפוי    נתייםשל הפרויקט לתקופה של ש ל ותחזוקה  הסכם לתפעו   ת הפרויקט.מהקוציוד,  
 להיחתם בעת הקרובה. 

 
כאשר מיד לאחר מכן, תחל  , 2021בחודש פברואר    יתחילהקמת הפרויקט  כנון הנדרשות ל ביצוע עבודות הת

ב  הבת  שלחברת  הצפוי  הביצוע  משך  הפרויקט.  כ  הקמת  הינו  צו    24-הפרויקט  קבלת  ממועד  חודשים 
יתבעבודה.  תחילת ה דרך  צע  התשלום  לאבני  נוגעות להתקדמות הקמת    שהוגדרו בהתאם  ואשר  בהסכם 
 .  הפרויקט

 
הצטרל שנה  כחצי  לגרעין  פני  חברת  פה  באינטר  פרדו  OSEGהשליטה  תמיר  היו"ר  עומדים  שבראשה   ,

כ"ל  ג'רי שנירר לתפקיד מנ  ההצטרפות, מונהחלק מכ(.  "ל אסי שלגי )מנכ"ל משרד האנרגיה לשעברוהמנכ 
 ות הפניקס כבעלת ענין לחברה. ל החברה באמצעות הצטרפ חוזק מבנה ההון ש OSEGלצד  החברה. 

 
החברה בתחום    טגית חדשה הממוקדת במיצוי המומחיות שלתוכנית אסטרה גיבשה , החברהשינוימ כחלק

  ה הקמהמתחדשת, הכולל יזמות בתחום האנרגיה הירוקה,  יה  החשמל והאנרגיה והתמקדות בעולם האנרג 
,  נרגיהא  תשירות ואחזקה, אגירהפעלה,  ,  PVגז וגם שדות  בגם של תחנות כח קטנות מונעות    EPC  במודל

 והתרחבות גיאוגרפית לגרמניה.  טעינת כלי רכב חשמליים
 

כחודש   הזמנת מסגרת  החברה  לפני  ורקיבלה  עבודות אספקה, הקמה, תחזוקה  לביצוע  של  אשונה  ניהול 
עמדות טעינה    500מסגרת של פיילוט לאספקת    ים. ההזמנה הינה הזמנתעמדות טעינה לכלי רכב חשמלי

כחלק ממיקוד המאמצים במסגרת  בנוסף,  מיליון אירו.    2.1  -גרת מוערך בכ זמנת המסהיקף ה  בגרמניה.  
מיליון    22  -מכרה החברה את הפעילות בתחום התאורה בתמורה לכ  ,ל החברהה החדשה ש תכנית העבוד

 שקל. 
 
 



     
 

  

 
 

 
 

 פלוס  תעשיותטר אודות אינ

רגיה,  א ומקצועי לכל צרכי האנלתמחה במתן מענה מבניהולו של ג'רי שנירר מ  פלוס בע"מ  תאינטר תעשיו
מכאניקה   והאלקטרו  ניסיון  ביהחשמל  לחברה  משראל.  למעלה  פרויקטים  ה  שנ  40-של  ויישום  בייזום 

האנ בתחום  ואינ  רגיה,גדולים  אויר  מיזוג  אלקטרומכניות,  מערכות  לחשמל,  החשמל,  תשתיות  סטלציה, 
 ה.  ושיווק ציוד חשמל ותאור ייצור לוחות חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, יבואהנדסה אזרחית,  

 
 Turn Key, EPCשנה, קבלנות  עסקיים ובהם קבלנות ראשית, קבלנות מ  יםאינטר מתקשרת במגוון מודל

ן היתר מקימה החברה שדות  י האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל. בי ל צרכ למתן פתרונות לכ
PVן פתרונות בעולמות  מתח עליון( ומספקת מגוו)קטנות ובינוניות מונעות בגז, תחנות השנאה    , תחנות כח

 .  יםהתוכן האמור 
 

טעינה  עמדות  ומתחזקת  מקימה  לאגירת    החברה  מגוונים  בפתרונות  ומתמחה  רכב  לכל  אנרגילכלי  ה. 
מספקת היא  החברה   מקימה  אותם  מב  הפרויקטים  שנים,  רבי  ואחזקה  תפעול  שירותי  מערך  גם  וססי 

תומך   זמין,  ש  24/7ומקצועי,    טכנאים  מרכז  ותמהמופעל באמצעות  פתרונות  ה  יכירות. החברה מספקת 
 גוון צרכיהם. במקביל למאות לקוחות בישראל עבור מ
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