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הנדון: אישור משרד הבריאות בעקבות הצלחה בניסוי להשמדת נגיף ה- SARS-COV-2 בחללים סגורים

החברה מתכבדת לעדכן כי בהמשך לדיווח מיום 3 באוקטובר 2021 בדבר כוונתה להגיש את תוצאות הניסוי למניעת 

התפשטות נגיף הקורונה מסוג SARS-COV-2 ("הנגיף") הנישא באוויר בחללים סגורים, באמצעות המערכת 

הייחודית של החברה לטיהור אוויר, מערכת ה- Aura Air ("המערכת") לרישוי אמ"ר (אביזרים ומכשירים 

רפואיים) במשרד הבריאות, החברה הגישה את תוצאות הניסוי לועדת היגוי של משרד הבריאות אשר מסקנותיה 

התפרסמו ביום 7 באוקטובר 2021 כמפורט להלן. 

בחודש ינואר 2021 הוקמה ועדת היגוי במשרד הבריאות אשר מטרתה לאתר פתרונות טכנולוגיים לחיטוי וטיהור 

אוויר בחללים סגורים. במסגרת הועדה נבחנו הצעות של 27 חברות לפתרונות טכנולוגיים כאמור ("הועדה"). הועדה 

התמקדה הן בבחינת היעילות והן בבחינת בטיחות הטכנולוגיות שהוצעו. הועדה הגיע למספר מסקנות כמפורט 

להלן:

פתרונות לטיפול באוויר במרחבים סגורים עשויים לתת מענה לטווח ארוך לנגיף, למחלות ויראליות אחרות  .1

כדוגמת שפעת ולאתגרים דומים בעתיד. 

בכל החללים הסגורים יש להקפיד על תחלופת אוויר ו/או אוורור טבעי (פתיחת דלתות וחלונות). .2

מומלץ להתקין טכנולוגיות לטיפול באוויר בחללים ציבוריים צפופים בהם ניתן לוודא התקנה ותחזוקה  .3

מקצועית (טכנולוגיות אלו מומלצות בעיקר בחללים ללא תחלופת אוויר גבוהה). 

הועדה קבעה, בין היתר, כי המערכת (Aura Air ) עומדת בקריטריונים הנדרשים - המערכת הינה בטיחותית 

ואפקטיבית, לאור האמור המערכת אושרה ע"י משרד הבריאות כמערכת מומלצת לחיטוי וטיהור אוויר בחללים 

סגורים ("אישור משרד הבריאות"). 

אישור משרד הבריאות מהווה נדבך נוסף ליכולות המערכת, המצטרף לניסויים קודמים שבוצעו ע"י בית החולים 

שיבא תל-השומר, משרד הביטחון הספרדי והמכון הביולוגי באוניברסיטת קמפיאנס בברזיל (כמפורט בסעיף 6.8.2 

לפרק ו' בתשקיף החברה) לרבות ביחס ליכולות המערכת לטהר ולחטא את הנגיף ואף נגיפים אחרים עמידים יותר. 

כמו כן, להערכת החברה אישור משרד הבריאות בשילוב הפיתוח והייצור המקומי בישראל יעניק לה יתרון במכרזים 

שונים, בתחום איכות האוויר, של גופים ממשלתיים כדוגמת משרד החינוך, משרד הבריאות וכדומה.

המידע הנכלל בדוח זה לעיל, בדבר הערכת החברה ליתרון במכרזים של גופים ממשלתיים, הינו 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על הערכותיה של החברה בדבר 

התמודדות תנאי סף ודרישות במכרזים של גופים כאמור , בין היתר על בסיס היכרותה של החברה עם 

תנאי המכרזים, מידעמ מקורות חיצוניים וניתוחים פנימיים שביצעה החברה, ואשר התממשותו אינה 

ודאית ועשויה להיות שונה, בין היתר, בשל גורמים חיצוניים, לרבות שינויים רגולטורים בתחום 

הפעילות, הימשכות הליכים, שינויים בעלויות הייצור והשינוע, שינויים בתוכנית העסקית של 

החברה, שינויים בתנאי המכרזים  וכן התרחשותם של גורמי סיכון נוספים, שאינם בשליטת החברה 

ואשר עשויה להיות להם השפעה מהותית על הערכות החברה האמורות לעיל.
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