
     
 

  

 
 

 
28.10.20 

 
 םהודעה למשקיעי

 

שתי להקמת  ניםראשו EPC שני הסכמיאינטר תעשיות חתמה על 
 ש"ח מיליון  19-תמורה לכגז טבעי במפעלי תעשייה בתחנות כוח 

 
-שבה זכו כ 2019מנובמבר הפרויקטים הינם במסגרת החלטת רשות החשמל 

ות הקרוב בשנים יםכי היא תקת החברה צופה ; הנהלמפעלים וארגונים 170
 מנהלת מו"מ מתקדם החברהחום עבור לקוחות איתם בת ספותח נוות כתחנ

 
 הסכמיםבאינטר תעשיות.  ניםהראשו EPC-ה מי"אנו שמחים על חתימת הסכ :ג'רי שנירר, מנכ"ל

. והפיכתה לשחקן משמעותי בתחומי האנרגיהחברה הסמן הראשון לשינוי האסטרטגי ב הם האל
רבות בתחומי החשמל והאנרגיה, שבהם ו לנו בר בחברה יסייעם שנצהשני והניסיון רבהמומחיות 

 ".  ארוכת טווח האלה לצמיחההחברה נהנית ממוניטין רב, ואני סמוך ובטוח שנוכל לרתום את היכולות 
 

 סכמישני החתמה על  בת בבעלות מלאה תחבר, בניהולו של ג'רי שנירר, הודיעה היום כי אינטר תעשיות
EPC מיליון שקל.  19-בתמורה לכ תעשייההמפעלי שטח טבעי ב תחנות כוח בגזשתי ת להקמ םניראשו

חלקה של חברת הבת ברווחים . והעבודות צפויות להתחיל מיידית הינו כשנה וחציהצפוי משך ההקמה 
 .70%הנובעים מההסכם הינו בשיעור של 

 
פעלים וארגונים מ 170-כ שבה זכו 2019ר במבמנוהפרויקטים הינם במסגרת החלטת רשות החשמל 

בשנים  כי החברה תקיםנהלת החברה צופה ה .MW470כח בהספק מותקן כולל של ות נקמה של תחהל
 בתחום עבור לקוחות איתם היא מנהלת מו"מ מתקדם.  תחנות כח נוספותהקרובות 

 
 

ל ר חשממלאים ללקוחותיה להקמת פרויקטים בייצו EPCהחברה צופה גידול משמעותי באספקת שירותי 
ואחזקה בחוזים ארוכי  עד החיבור לרשת חברת החשמל, וכן מתן שרותי תפעולניה ורי הבמשלב הית החל

 שנות האסדרה ואף מעבר לכך. 10לאורך  -טווח 
 
, שבראשה עומדים היו"ר תמיר פרדו OSEGפני כחצי שנה הצטרפה לגרעין השליטה באינטר חברת ל

ג'רי שנירר לתפקיד מנכ"ל  ההצטרפות, מונהחלק מכוהמנכ"ל אסי שלגי )מנכ"ל משרד האנרגיה לשעבר(. 
 החברה. 

 
החברה  בעקבות השינוי, החברה גיבשה תוכנית אסטרטגית חדשה הממוקדת במיצוי המומחיות של

המתחדשת, הכולל יזמות בתחום האנרגיה הירוקה, בתחום החשמל והאנרגיה והתמקדות בעולם האנרגיה 
 נת אנרגיה והתרחבות גיאוגרפית לגרמניה. וטעי , שירות ואחזקה, אגירהEPCהקמת תחנות 

 
 
 
 
 
 



     
 

  

 
 

 
 
 

 אודות אינטר תעשיות

א ומקצועי לכל צרכי האנרגיה, החשמל תמחה במתן מענה מלבניהולו של ג'רי שנירר מאינטר תעשיות 
בייזום ויישום פרויקטים גדולים שנה  40-של למעלה מבישראל. לחברה ניסיון והאלקטרו מכאניקה 

החשמל, מערכות אלקטרומכניות, מיזוג אויר ואינסטלציה, תשתיות לחשמל, הנדסה  רגיה,בתחום האנ
 ושיווק ציוד חשמל ותאורה. אזרחית, ייצור לוחות חשמל מתח נמוך ומתח גבוה, יבוא 

 
 Turn Key, EPCים עסקיים ובהם קבלנות ראשית, קבלנות משנה, קבלנות אינטר מתקשרת במגוון מודל

י האנרגיה, החשמל והאלקטרו מכאניקה בישראל. בין היתר מקימה החברה שדות ל צרכלמתן פתרונות לכ
PV( ומספקת מגוון פתרונות בעולמות , תחנות כח קטנות ובינוניות מונעות בגז, תחנות השנאה )מתח עליון

 ים. התוכן האמור
 

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

יכה המופעל באמצעות מרכז שירות. החברה מספקת פתרונות ותמ 24/7ומקצועי,  טכנאים זמין, תומך 
 במקביל למאות לקוחות בישראל עבור מגוון צרכיהם.

 
 
 
 ir.co.il-lior@gotlive;  9200194-050; קשרי משקיעיםגוטליב ,  יבליאור גוטל פרטים נוספים:ל

mailto:lior@gotlive-ir.co.il

