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הנדון: דיווח מיידי בדבר קבלת הזמנות רכש מעיריית ת"א וישובים נוספים במסגרת קול קורא של משרד החינוך 

לתקצוב רשויות עבור רכישה, התקנה ותחזוקה של מטהרי אוויר נוכח מגפת הקורונה 

החברה מתכבדת לעדכן כי ביום 28 במרץ 2022 קיבלה החברה הזמנת רכש ראשונה בהיקף של כ-1.8 מיליון ש"ח כולל 

מע"מ עבור רכישה של מערכות אורה אייר, כולל שירות ומוצרים מתכלים מעיריית ת"א-יפו, לצורך אספקת מערכות 

כאמור למוסדות חינוך בת"א; בהקשר זה יצוין כי במהלך חודשי ינואר-מרץ 2022 החברה קיבלה הזמנות מחייבות 

נוספות מעיירות וישובים נוספים מרחבי הארץ, בהיקף מצטבר של כ-1.2 מיליון ש"ח כולל מע"מ, עבור רכישת מערכות 

אורה אייר לצורך התקנתן במוסדות חינוך (ביחד: "ההזמנות המחייבות").

ההזמנות המחייבות הינן במסגרת תכנית תקצוב של רכישה, התקנה ותחזוקה של מטהרי אוויר במוסדות חינוך בהם 

מתחנכים תלמידים בגילאי הקדם יסודי והיסודי של משרד החינוך עבור רשויות מקומיות, וזאת בהתאם לקול הקורא 

שפרסם משרד החינוך בעניין ביום 3 בינואר 2022, כחלק מההתמודדות עם התפרצות נגיף הקורונה ("הקול הקורא").

כמו כן, למיטב הערכת החברה הקול הקורא פורסם בהמשך לפיילוט שפרסם משרד החינוך עבור אספקת מערכות לטיהור 

אוויר בכיתות לימוד, בו השתתפה החברה (לפרטים בדבר הפיילוט ראו דיווח מיידי של החברה מיום 5 בדצמבר 2021, 

מס' אסמכתא: 2021-01-106237).

על פי הקול הקורא יעביר משרד החינוך, בכפוף לאישורים הנדרשים ולעמידה בתנאים שנקבעו, לרשויות השונות  סך של 

1,600 ₪ לכל כיתת לימוד המהווה חלק מאוכלוסיית היעד; כאשר המחיר של המערכת יקבע בין הספק לבין הרשות.1 עוד 

יצוין כי התקציב הכולל (לכל הרשויות יחד) שיעמיד משרד החינוך במסגרת הקול הקורא בשלב זה לא יעלה על 

100,000,000 ש"ח עבור מוסדות חינוך בגילאי הקדם יסודי והיסודי. התקצוב האמור יועבר עבור מטהרי אוויר, התקנתם 

ואחזקתם במוסדות חינוך הנמנים על אוכלוסיות היעד רק בגין מכשירים שנרכשו והסתיימה התקנתם עד יום 25.4.2022. 

כמו כן, על מנת לזכות בתקצוב משרד החינוך, הרשויות נדרשות לרכוש מטהרי אוויר אך ורק מרשימה מומלצת של 

מטהרי אוויר שנקבעה על ידי ועדה מקצועית של משרד החינוך ומשרד הבריאות (הרשימה עתידה להתעדכן מעת לעת). 

עוד יצוין כי במסגרת בדיקת הועדה המקצועית נבדקה גם התאמת המכשירים לכיתות הלימוד לרבות ביחס להיבטי 

בטיחות ורעש. נכון למועד דיווח זה, מוצר החברה (אורה אייר) נמנה ברשימת המכשירים המומלצים של משרד החינוך 

(ביחד עם מכשירים אחרים).

מודגש כי במסגרת קול הקורא לתקצוב רשויות אין התחייבות כלשהי לרכישת מוצרי החברה, וכי אין כל וודאות כי 

מוצרי החברה ירכשו על ידי רשויות נוספות ו/או לגבי היקף הרכישה מהרשויות השונות. כמו כן, מובהר כי אין 

בפרסום קול הקורא לתקצוב רשויות בכדי להוות אישור לכך שהמכרז, בו השתתפה החברה אשר להערכת החברה 

מהווה פיילוט הסתיים בהצלחה. לפיכך, אין ביכולת החברה, בשלב זה, להעריך את השפעת קול הקורא לתקצוב 

רשויות על תוצאותיה העסקיות.

בברכה,

אורה סמארט אייר בע"מ

ע"י: אביעד שניידרמן, מנכ"ל החברה
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