
ברנמילר אנרג'י בע"מ
דוח תקופתי לשנת 2019

בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל–1970 ("תקנות הדוחות") ולהודעת רשות 

ניירות ערך מיום 27.1.2014 בעניין "הקלות לתאגידים קטנים" ("הודעת הרשות"), ניתן בזאת הגילוי 

שלהלן: 

החברה הינה "תאגיד קטן" בהתאם כמשמעות המונח בתקנות הדוחות. .1

ביום 7 ביוני, 2017, החליט דירקטוריון החברה לאמץ לראשונה את מלוא ההקלות המוענקות ל"תאגיד  .2

קטן" הנכללות בתקנות הדוחות, ככל שהן, או שתהיינה, רלוונטיות לחברה, וזאת לגבי הדוחות הכספיים 

של החברה החל מיום 31 בדצמבר 2016. 

ביטול החובה לפרסם דו"ח על הבקרה הפנימית ודו"ח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפנימית  א.

בתאגיד קטן, כך שתאגיד קטן יחויב בצירוף הצהרות מנהלים מצומצמות בלבד. 

העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות שווי ל- 20% (חלף שיעור של 10%).  ב.

העלאת סף הצירוף של דוחות חברות כלולות מהותיות לדוחות ביניים ל-40% (כאשר בדוחות  ג.

השנתיים סף הצירוף נותר 20%).

דירקטוריון החברה בחן את עמידתה בתנאי התקנות להיותה תאגיד קטן וקבע כי החברה עומדת בתנאים 

והינה תאגיד קטן ובהתאם תמשיך ליישם את ההקלות הנ"ל גם בדוח התקופתי הנוכחי. 
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פרק א' - תיאור עסקי החברה
חלק ראשון – תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  .1.1

החברה התאגדה בישראל ביום 12 בינואר 2012 כחברה פרטית על-פי חוק החברות, התשנ"ט- 1999 

("החוק"), בשם "ברנמילר אנרג'י קונסולטינג בע"מ", על-ידי מר אברהם ברנמילר במטרה לפתח 

שיפורים טכנולוגיים לצורך ייצור אנרגיה זולה, זמינה ונקייה. ביום 2 ביולי 2013, שונה שמה של 

החברה לשמה הנוכחי- "ברנמילר אנרג'י בע"מ". בחודש אוגוסט 2017, השלימה החברה הנפקה 

ראשונה של ניירות הערך שלה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") וזאת על פי תשקיף 

להשלמה שפרסמה החברה ביום 1.8.2017 (אסמכתא 066187-01-2017) ("התשקיף להשלמה") והודעה 

משלימה שפרסמה החברה ביום 1.8.2017 (אסמכתא 066217-01-2017) ("ההודעה המשלימה") 

(התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה יקראו יחדיו "התשקיף") ובכך הפכה החברה לחברה ציבורית. 

החברה הינה חברת טכנולוגייה לאגירת אנרגיה תרמית. הבסיס לטכנולוגיה פותח על רקע הנסיון 

העשיר של מובילי החברה בראשות אברהם ברנמילר, מי שכיום מכהן כמנכ"ל וכיו"ר דירקטוריון 

החברה והינו בעל השליטה בחברה, בהקמה ופיתוח שדות תרמו סלואריים לאורך ארבע עשורים. 

בתחילת דרכה, עסקה החברה בפיתוח והקמה של "שדות תרמו-סולאריים", כאשר החידושים 

הטכנולוגיים שלה היו בתחום התרמו-סולארי ובתחום אגירת אנרגיה תרמית, והמודל העסקי שלה 

התבסס על הקמה של שדות תרמו-סולאריים עבור יצרניות חשמל. במהלך שנת 2019 שמה לה החברה 

כיעד להתרכז בנושא הגרעין הטכנולוגיה המרכזי שלה, אגירת האנרגיה ובייצור ומכירה של מוצרים 

בתחום אגירת אנרגיה תרמית, על פני הקמה והפעלת פרויקטים למכירת אנרגיה וייצור חשמל כפי 

שהיה בתחילת דרכה. יתרון מרכזי של הטכנולוגיה שפיתחה החברה הוא היכולת לאגור את האנרגיה 

המופקת משילוב של מקורות תרמיים או חשמליים ולספק אותה על פי דרישה, באופן שמייעל את 

ניצול האנרגיה ומוזיל את עלויות האנרגיה עבור הלקוח ו/או הפרויקט. 

הואיל והאנרגיה המופקת ממקורות מתחדשים אינה זמינה תמיד, הטכנולוגיה המודולרית שפותחה על 

ידי החברה עשויה לאפשר מיצוי מירבי (יכולת להסיט אנרגיה משעות השפל בביקוש לאנרגיה לשעות 

שיא בביקוש), ניהול ושילוב בין מקורות אנרגיה שונים, מתחדשים או דלקיים, לאספקה רצופה 

וסדירה של חשמל ו/או קיטור, וכל זאת ללא תלות רגעית ברוח או בשמש וכן תוך שימוש בחומרים 

ידידותיים לסביבה.

נכון למועד דוח זה, לחברה שלוש חברות בנות - ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ ("ברנמילר (רותם)") 

שהוקמה ביום 29.12.2013, הייבריד ביו-סול 10 בע"מ ("הייבריד ביו-סול") שהוקמה ביום 

29.10.2015, ו-.Brenmiller Energy U.S Inc ("ברנמילר אינק."), שהוקמה ביום 16.07.2018, כאשר 

שלושתן חברות פרטיות בבעלות מלאה של החברה (כל אחת מבין ברנמילר (רותם), הייבריד ביו-סול 

וברנמילר אינק. תקרא "חברת הבת", ושלושתן ביחד יקראו - "חברות הבת"; החברה וחברות הבת - 

"קבוצת החברה" או "הקבוצה")1. 

נכון למועד פרסום דוח זה, חברת ברנמילר (רותם) פועלת כחברת פרויקט ייעודית להקמת והפעלת 

תחנת כוח במסגרת מתקן חלוץ לייצור חשמל (לפרטים אודות מתקן חלוץ - ראו סעיף 3.2 להלן) 

בהספק של 1.7 מגוואט, המשלב אנרגיה מקרינת השמש ומגז טבעי ("תחנת הכוח רותם 1" ו-"פרויקט 

רותם 1", בהתאמה) לצורך מכירת חשמל לחברת החשמל לישראל ("חח"י"), לפרטים נוספים ראו 

  1לפרטים אודות שעבוד מניות חברת ברנמילר (רותם) ראו סעיף 1.3.3 להלן.
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סעיף  4.1 להלן. כמו כן, חברת הייבריד ביו-סול עתידה לפעול כחברת פרויקט ייעודית על מנת להקים 

ולהפעיל תחנת כוח במסגרת מתקן חלוץ לייצור חשמל המשלב אנרגיה מקרינת שמש, ומגז טבעי 

בהספק של 10 מגוואט ("תחנת הכוח רותם 2"), לצורך מכירת חשמל לחח"י. נכון למועד הדוח, ניתן 

אישור המדען הראשי להסבת טכנולוגיית תחנת כוח רותם 2 לטכנולוגיית PV עם אגירה, אך החברה 

טרם החלה בהקמת הפרויקט ואין היא יכולה להעריך מתי תחל בהקמתו, ומה תהה עלות הקמתו. 

לפרטים נוספים ראו סעיף 4.2.2 להלן. נכון למועד דוח זה, הייבריד ביו-סול טרם החלה בפעילות 

ממשית, וכאמור לעיל, קידום הקמתה של תחנת הכוח רותם 2 בוצע עד כה ברמת החברה. לפרטים 

אודות פעילות חברת ברנמילר (רותם) לקידום הקמת תחנת הכוח רותם 1, ראו סעיף 4.1 להלן. 

כהכנה לייזום והקמת תחנת הכוח רותם 1 ותחנת הכוח רותם 2, ולפי כללי פיתוח מוצרים- תוכנן, יוצר 

והוקם מתקן אבטיפוס, שלא למטרות מסחריות, באזור התעשייה בפארק רותם בסמוך לדימונה, 

במסגרתו הודגמו המכלולים העיקריים של טכנולוגיות החברה לרבות אגירה וקולטים תרמו סולאריים 

("מתקן האב-טיפוס"). בהקשר זה יצוין, כי התכנון של יחידת האגירה מלכתחילה הינו מודולארי 

 .(Up Scaling) ולפיכך ניתן להקים את תחנות הכוח בשימוש ביחידות כגון המודגמות ללא סיכוני גודל

אב הטיפוס נבדק על ידי שתי חברות הנדסה בינלאומיות ויכולותיו מראות קבלת חום בטמפרטורות 

גבוהות, אגירה לאורך 10 שעות, וייצור קיטור עם פרמטרים יציבים של טמפרטורה 

בשנת 2018, שודרג מתקן האב-טיפוס כך שיאפשר טעינה חשמלית וייצור קיטור בתנאים המדמים 

ייצור חשמל בתחנת הכח רותם 1 ובכלל, קיטור בטמפרטורה של מעל 400◦ צלסיוס ולחץ של כ- 100 

באר.  נתוני התפוקה של מתקן זה שנמדדו לאורך מספר חודשים אפשרו תכנון מפורט ומדוייק יותר 

של תחנת הכוח רותם 1 (ראה גם פירוט בסעיף 3.1.1 להלן).

לשם בחינת ירידת ערך פרויקט רותם 1, נערכה הערכת שווי לפרויקט רותם 1 המהווה הערכת שווי 

מהותית מאוד בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות הדוחות ומצורפת כנספח לדוח זה ("הערכת השווי"). 

לפרטים נוספים ראו סעיף 4.1 להלן וחלק ה בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח זה. 

החל מחודש פברואר 2020 חברת ברנמילר אינק. אינה פעילה. מטרת ברנמילר אינק. נותרה בעינה, 

לסייע לחברה כזרוע שיווקית לשוק בו פועלת החברה בארה"ב. 

בהמשך לאמור בדיווחים המיידים מהימים 30.1.2019, 21.2.2019 ו-14.7.2019 (מס' אסמכתאות: 

008650-01-2019,  015628-01-2019 ו-2019-01-060228, בהתאמה), ולסעיף 10.1 בדוח הצעת המדף 

מיום 4.3.2019 (אסמכתא: 018642-01-2019), נכון למועד זה, יתרת המזומנים המצויה ברשות 

החברה אינה מספיקה להשלמת פרויקט רותם 1 ו/או למימון הפעילות השוטפת למשך תקופה של עד 

12 חודשים. 

לצד זאת, כמפורט בסעיפים 1.3.4 ו- 14.3 להלן בדבר התקשרות החברה עם חברת רני צים מרכזי 

קניות בע"מ ("צים") במזכר הבנות להשקעה בחברה, אשר להערכת החברה אם יחתם בין החברה 

לבין צים הסכם מחייב ויתקיימו תנאי ההתקשרות בהסכם מחייב כאמור (בסעיף זה – "ההסכם 

המחייב"), ייתכן ותתאפשר השלמת פרויקט רותם 1 וכן ייתכן ויהיה מימון לפעילות השוטפת של 

החברה לתקופה של כ-12 חודשים. 

תכניות ההנהלה לביצוע השקעות בחברה ו/או לקבלת מימון לחברה טרם הבשילו לכדי עסקאות 

מחייבות (למעט הנפקות לציבור, כאשר האחרונה שביניהן הושלמה ביום 4.3.2019, קבלת מקדמה 

מצים כמפורט בסעיפים 1.3.4 ו- 14.3 להלן וקבלת שתי הלוואות נפרדות המירות למניות החברה, 

כמפורט בסעיף 14.4 להלן), ואין וודאות להשלמתן כאמור. אי הוודאות בדבר השלמת העסקאות, יחד 
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עם גורמים נוספים המפורטים בדיווחים הנ"ל, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של 

החברה כ"עסק חי". להפניית תשומת לב רואה החשבון המבקר של החברה ראו סעיף 2.2 בדוח 

הדירקטוריון ודוח רואה החשבון המבקר בדוחות הכספיים.

יובהר, כי המידע האמור לעיל בדבר צפי החברה ליעילות הטכנולוגיה ו/או להקמת תחנות הכוח רותם 

1 ו-2, הפעלתן המסחרית ו/או הקמת מתקנים מסחריים מבוססי אגירה בחו"ל ו/או לשילוב 

טכנולוגיית החברה במיזמים קיימים ו/או מכרזים עתידיים בחו"ל ו/או התקשרות בהסכם מחייב עם 

צים כמפורט בסעיפים  1.3.4 ו- 14.3 להלן ו/או השלמת מלוא התנאים המתלים בהסכם מחייב עם 

צים, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך") 

המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה לגבי יעילות הטכנולוגיה, קצב התקדמותם של הפרויקטים 

להקמתן של תחנות הכוח, קבלת אמצעי מימון משמעותיים להקמת תחנות הכוח וקבלת מלוא 

האישורים וההיתרים הנדרשים להקמתן של תחנות הכוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן 

או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה ממספר 

גורמים, וביניהם אי קבלת אישורים סטטוטוריים ו/או אי עמידה בתנאיהם, שינויים רגולטורים, אי 

קבלת מימון, אי-השלמת הקמת תחנות הכוח, כשלון טכנולוגי של תחנות הכוח רותם 1 ו-2, אי זכייה 

במכרזים בחו"ל ו/או מסיבות שונות ו/או הגעה להסכמות במשא ומתן בקשר להסכם המחייב  עם 

צים והתקיימות התנאים המתלים בהסכם המחייב כאמור ו/או כתוצאה מהתממשות של חלק או כל 

גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 להלן, לרבות ההשלכות האפשריות של התפשטות נגיף הקורונה 

על פעילותה של החברה וההתפתחויות שיחולו בנושא, אשר אין בידי החברה להעריכן, לצפותן 

ולאמוד את השפעתן מראש, שכן אינן נמצאות בשליטת החברה. 
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להלן תרשים מבנה האחזקות של הקבוצה נכון ליום 31.12.2019 ולמועד פרסום דוח זה:  .1.2

שינויים ואירועים מהותיים שחלו במהלך תקופת הדוח וכן בתקופה שעד מועד פרסומו  .1.3

בחודש אוגוסט 2017, השלימה החברה הנפקה ראשונה של ניירות הערך שלה בבורסה וזאת על  .1.3.1

פי התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה שפרסמה החברה ביום 1.8.2017 (אסמכתא: 2017-

066217-01), במסגרתו גייסה החברה כ-45 מיליוני ש"ח (לפני עלויות גיוס הון). מאז השלמת 

ההנפקה הנ"ל ועד למועד פרסום דוח זה, השלימה החברה שלוש הנפקות בבורסה באמצעות 

פרסום דוחות הצעת מדף - בפברואר 2018, באוקטובר 2018 ובמרץ 2019 - במסגרתן גייסה 

החברה סכום כולל של כ-35.5 מיליוני ש"ח (לפני עלויות גיוס הון), כנגד הקצאת מניות וכתבי 

אופציה סחירים. לפרטים נוספים ראו ראו סעיף 1.4 להלן ותקנה 10ג בפרק ד' לדוח התקופתי. 

בימים 9.9.2019 ו-10.10.2019 התקשרה החברה בשני הסכמי של הלוואה בסך של כ-2 מיליון  .1.3.2

ש"ח ו-3.5 מיליון ש"ח בהתאמה הנושאות ריבית שנתית בשיעור של %5 ("ההלוואות 

ההמירות"), הניתנות להמרה למניות רגילות של החברה לפי שער המרה של 340 אגורות 

למניה. כל אחת מההלוואות ההמירות הועמדה לתקופה של 6 חודשים ממועד העמדתה, כאשר 

מועד פירעון ההלוואה שהועמדה ביום 9.9.2019 הוארך בשישה חודשים נוספים עד ליום 

9.9.2020. לפרטים נוספים ראו סעיף 14.4 להלן.

הסכם הלוואה עם בנק לאומי .1.3.3

ביום 29.3.2018 התקשרה ברנמילר (רותם) בהסכם מימון מחייב עם בנק לאומי לישראל בע"מ 

("הבנק") להעמדת מימון חלקי לפרויקט רותם 1 (בסעיף זה- "ההסכם"). בהתאם ובכפוף 

להוראות ההסכם, העמיד הבנק לחברה מסגרת הקמה בסך של 25 מיליון ש"ח. ביום 

23.10.2018 ברנמילר (רותם) ביצעה משיכה מהבנק בסך של כ-21.25 מיליון ש"ח (בסעיף זה – 

"ההלוואה" ו-"החוב", לפי העניין) מתוך מסגרת האשראי כאמור, מתוכה סך של כ- 12 מיליון 

ש"ח הופקד בפקדונות, אשר סך של כ-5 מיליון ש"ח מתוכם משועבדים לטובת הבנק ושחרורם 

%100 %100%100
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מותנה בהתקיימות אבני דרך ("סכומי הפיקדון")2. לפרטים נוספים ראו ביאור 12 לדוחות 

הכספיים לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018 ודיווח מיידי מיום 24.10.2018 (מס' אסמכתא: 

  .(096175-01-2018

ביום 13.3.2019 התקבל בידי החברה מכתב מהבנק, לפיו החברה אינה עומדת באבני הדרך 

ובהתניות הפיננסיות שנקבעו בהסכם ("המכתב הראשון"). במסגרת המכתב הראשון, העלה 

הבנק טענות להפרות מהותיות של הסכם המימון מצד ברנמילר (רותם), בין היתר, בשל אי-

עמידה בלוחות הזמנים להקמת הפרויקט, חריגה מעלויות הפרויקט, אי כיסוי גלישת עלויות 

הפרויקט ועוד, המזכים אותו בסעדים שונים, לרבות העמדה לפרעון מיידי של ההלוואה מכוח 

הסכם המימון, כולל ריבית שנצברה, בסך כולל של כ-21,250 אלפי ש"ח נכון ליום 13.3.2019, 

בתוספת ריבית והפרשי הצמדה עד למועד התשלום בפועל. הבנק הבהיר, כי הוא מסכים 

להשהות את זכותו לפירעון מיידי, זאת על-מנת לאפשר לחברה גיוס כספים ממשקיע/קרן 

לצורך השלמת הפרויקט ובכפוף  להתקיימות תנאים מצטברים, הכוללים, בין היתר: הטלת 

שיעבוד קבוע ראשון בדרגה על חשבון הבנק של החברה, הכולל את פקדון הנזילים בגובה 7 

מיליון ש"ח מכוח הסכם המימון; חתימת הסכם השקעה עם משקיע/קרן אשר ישלים את 

ההשקעה בפרויקט ויעמיד את המימון הנדרש לכך לסך כולל של 7 מיליון ש"ח עד ליום 

19.4.2019; הצגת אישורי הרשות לחשמל על עמידה באבן דרך של הקמת היסודות בפרויקט 

והארכת אבן הדרך האחרונה בפרויקט ב-4 חודשים לפחות, מסירת הסכמת הלווה והחברה 

בכתב לקיום התנאים הנקובים במכתב והמשך הקמת הפרויקט באופן מיידי, הכל עד ל-12 

באפריל 2019. לפרטים נוספים אודות המכתב הראשון ראו דיווח מיידי מיום 14.3.2019 (מס' 

אסמכתא: 021225-01-2019).

ביום 28.3.2019 התקבל בידי החברה מכתב נוסף מהבנק ("המכתב השני"), בו הסכים הבנק 

להארכת המועד הקובע למילוי התנאים שהציב מיום 12.4.2019 ליום 31.5.2019 והודיע על 

הסכמתו לאפשר פירעון מוקדם של מלוא קרן ההלוואה תוך מתן הקלה בעמלת הפירעון 

המוקדם בתנאים מסויימים. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 28.3.2019 (מס' 

אסמכתא: 028831-01-2019).

ביום 28.5.2019 פנו החברה וברנמילר (רותם) לבנק בבקשה לקבלת מכתב כוונות כחלק 

ממהלך לגיוס כספים אשר במסגרתו התכוונה החברה לפרוע את יתרת החוב לבנק במלואו, 

לעשות שימוש בפיקדונות הכספיים שיש בידיו כאמור לעיל, בסך כולל של כ-12 מיליון ש"ח (5 

מיליון ש"ח שהופקדו על-ידי החברה ו-7 מיליון ש"ח שהופקדו על-ידי ברנמילר (רותם)) 

("הפיקדונות הכספיים") וכן בבקשה לדחות את מועד הפירעון עד ליום 30.6.2019 ("בקשות 

החברה"). הבנק ניאות לבקשות החברה במלואן וכן ניאות להקטין את עמלת הפירעון 

המוקדם בכפוף לחתימת החברה על כתב ויתור טענות ותביעות כלפי הבנק. לפרטים נוספים 

ראו דיווחים מיידים של החברה מיום 3.6.2019 ו-5.6.2016 (מס' אסמכתאות: 01-2019-

055387 ו-048435-01-2019, בהתאמה). בהמשך לכך, ביום 5.6.2019, ביצעה ברנמילר (רותם) 

פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בסכום כולל של כ-12 מיליוני ש"ח, מתוכו כ-11.2 מיליוני 

ש"ח על חשבון קרן ההלוואה וכ-0.8 מיליוני ש"ח  על חשבון ריבית, הצמדה ועמלות. 

 2 בדיווח מיידי מיום 30.1.2019 (מס' אסמכתא: 008650-01-2019), צוין בשוגג סך של 15.75 מיליון ש"ח כסכום שהופקד בפקדונות, 

כאשר בפועל הסכום שהופקד בפקדונות הינו 12 מיליון ש"ח בתוספת יתרה למשיכה בסך של 3.75 מיליון ש"ח, כפי שדווח בדיווח 

מיידי מיום 21.2.19 (מס' אסמכתא: 015628-01-2019).
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בהמשך, פנתה החברה לבנק בבקשה לדחייה נוספת של מועד הפירעון וביום 30.6.2019 נענה 

הבנק והסכים לדחות את מועד פירעון החוב עד ליום 15.7.2019. לפרטים נוספים ראו דיווח 

מיידי מיום 1.7.2019 (מס' אסמכתא: 056082-01-2019).

ביום 16.7.2019 פנתה החברה אל הבנק בבקשה לאפשר לדחות את מועד פירעון החוב לאחר 

השלמת הקמת פרויקט רותם 1 על מנת לאפשר לחברה לגייס הון ו/או חוב להשלמת פרויקט 

רותם 1. ביום 8.8.2019 הסכים הבנק להאריך את מועד הפירעון עד ליום 15.9.2019, בכפוף 

להתקיימות מספר תנאים שצוינו בתשובת הבנק. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה 

מיום 12.8.2019 (מס' אסמכתא: 068775-01-2019).

ביום 20.2.2020 חלף מועד פירעון החוב לבנק לאומי לישראל בע"מ, כאשר ממועד קבלת מכתב 

מהבנק בתאריך 9.12.2019, אשר דחה את מועד הפירעון ל- 20.2.2020 ונכון למועד פרסום דוח 

זה, החברה ממשיכה לקיים שיחות מול הבנק על-מנת להסדיר מתווה לפירעון ההלוואה.

על רקע המגעים שמנהלת החברה עם רני צים מרכזי קניות בע"מ ("צים") כמפורט בסעיף 

1.3.4 להלן, פנתה החברה אל הבנק בבקשה להאריך את מועד פירעון החוב עד לאחר השלמת 

פרויקט רותם 1 ולאפשר רישום שעבודים נוספים בברנמילר (רותם).

מובהר כי אין כל וודאות שייחתם הסכם מחייב עם צים ו/או ימולאו כל התנאים המתלים 

בהסכם מחייב כאמור ו/או שצים תעמיד את המימון הנחוץ להשלמת פרויקט רותם 1 ו/או 

יושלם פרויקט רותם 1 ו/או הבנק ייעתר וייקבע מועד חדש לפירעון ההלוואה ו/או שהחברה 

תפרע את מלוא ההלוואה. המידע, התחזיות והערכות לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, אשר התממשותם תלויה, בין היתר, בהשלמת 

הסכם מחייב עם צים ובגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה עליהם או שיכולת 

החברה להשפיע עליהם מוגבלת ובכלל זה הגעה להסכמות בקשר להסכם המחייב עם צים 

כאמור ובקשר לפירעון ההלוואה.

התקשרות עם רני צים מרכזי קניות בע"מ  .1.3.4

ביום 6.2.2020 התקשרה החברה בהסכם עקרונות (בסעיף זה - "הסכם  .1.3.4.1

העקרונות") עם צים, במסגרתו תעמיד צים לחברה ולברנמילר (רותם) שתי 

הלוואות בסך כולל של 47 מיליון ש"ח, בכפוף לעמידה בתנאים מתלים המפורטים 

בהסכם העקרונות. לפרטים נוספים אודות הסכם העקרונות ראו סעיף 14.3 להלן 

ודיווח מיידי מיום 09.02.2020 (אסמכתא: 2020-01-012037), המובא בזאת על 

דרך ההפניה.

בהתאם לאמור בהסכם העקרונות, ביום 11.2.2020 התקשרה החברה בהסכם  .1.3.4.2

הלוואה עם צים (בסעיף זה – "הסכם ההלוואה"), להעמדת מקדמה על-חשבון 

ההלוואה הראשונה בסך של 3 מיליון ש"ח נושאת ריבית של %5 ("המקדמה"). 

לפרטים נוספים ראו סעיף 14.3 להלן ודיווח מיידי מיום 12.2.2020 (מס' 

אסמכתא: 013027-01-2020), המובא בזאת על דרך ההפניה.

לאחר שביום 20.8.2017 פרסמה רשות החשמל את החלטת רשות החשמל מס' 6 (1184) לפיה  .1.3.5



א - 10

הוארך הרישיון המותנה של תחנת הכוח רותם 1 ("הרישיון המותנה")3, מתקופה של 42 

חודשים לתקופה של 48 חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף (17.6.2015)4. בהמשך 

לכך, ביום 27.12.2018 הגישה ברנמילר (רותם), בקשה לרשות החשמל להאריך את מועד אבן 

הדרך שברישיון המותנה להפעלת יחידות הייצור לאחר סיום ביצוע בדיקות הקבלה ("אבן 

הדרך"). ביום 3.4.2019 נעתרה רשות החשמל לבקשת החברה והאריכה את מועד אבן הדרך ב-

8 חודשים נוספים עד לפברואר 2020. ביום 25 ביולי, 2019 פנתה החברה לרשות החשמל 

בבקשה להאריך את מועד אבן הדרך ב- 10 חודשים נוספים. לאחר מכן, בתאריך 9.3.20205 

פרסמה רשות החשמל הצעת החלטה לשימוע שעניינה הארכת תקופת הרישיון לתקני חלוץ, 

במסגרתה מוצע, בין היתר, לתקן את החלטה מס' 1 מישיבה 399 של רשות החשמל מיום 

22.4.2013, כך שההסדרה ביחס למתקני חלוץ תוארך עד ליום 31.12.2020. לפיכך, מעריכה 

החברה, כי במסגרת זו תינתן לחברה ארכה עד סוף שנת 2020. 

בהתאם להערכת השווי שבוצעה לפרויקט רותם 1 המצורפת לדוח זה, עלות הפרויקט המשוערת  .1.3.6

עודכנה לסך של כ-71 מיליון ש"ח ("עלות הפרויקט המשוערת"). הגידול בעלות הפרויקט 

המשוערת מסך של כ-61 מיליון ש"ח נכון ליום 30.06.2019 לסך של כ- 71 מיליון ש"ח  נובע 

בעיקר מעיכוב בלוחות הזמנים של פרויקט רותם 1. לפרטים נוספים ראו סעיף 4.1 להלן 

והערכת השווי.

הלוואות מבעל השליטה .1.3.7

ביום 17.9.2018 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התקשרות של החברה עם אבי 

ברנמילר, להעמדת הלוואות בסך כולל של עד 2.5 מיליון ש"ח בהתאם לצרכי ודרישות החברה 

(בסעיף זה- "ההלואות"). ההלוואות שיועמדו לחברה יהיו צמודות למדד, ללא בטחונות וללא 

ריבית ויועמד לפירעון על ידי החברה בתום 60 ימים ממועד העמדת כל הלוואה ("מועד 

הפירעון"). על אף האמור לעיל, לאבי ברנמילר עומדת זכות לפירעון מוקדם של ההלוואות, 

מכל סכום כסף אותו תגייס החברה (אם וככל שתגייס) עד למועד הפירעון. במהלך הרבעון 

האחרון של שנת 2018 העמיד אבי ברנמילר לחברה הלוואות בסך כולל של כ-1.5 מיליון ש"ח 

אשר נפרעו במלואן עד ליום 31.12.2018. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 העמיד אבי 

ברנמילר לחברה הלוואות בסך כולל של כ- 2.5 מיליון ש"ח בתנאים המפורטים לעיל. ביום 

27.3.2019 התקבלה בחברה הודעה חד-צדדית מאבי ברנמילר בדבר הארכת מועד פירעון 

ההלוואות עד ליום 1.6.2019. ביום 3.6.2019 התקבלה בחברה הודעה חד-צדדית נוספת מאבי 

ברנמילר בדבר הארכת מועד פירעון ההלוואות עד ליום 30.6.2020. 

ביום 13.8.2019 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור מוקדם של ועדת הביקורת,התקשרות 

נוספת של החברה עם אבי ברנמילר, לקבלת הלוואה נוספת בסך כולל של עד 600 אלפי ש"ח 

בהתאם לצרכי ודרישת החברה ("ההלוואה הנוספת").ההלוואה הנוספת תהיה צמודה למדד, 

ללא בטחונות וללא ריבית ותועמד לפירעון על ידי החברה בתום 180 ימים ממועד העמדתה. 

הוראות הסכמי ההלוואה כאמור בסעיף זה קובעות כי ככל שהחברה תיקלע להליך של חדלות 

פירעון טרם פירעון מלוא ההלוואה, תושב לאבי ברנמילר ההלוואה בהתאם להוראות פקודת 

החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 ("הפקודה"), ובכלל זאת יחול סעיף 354(ב) לפקודה לגבי 

הסכומים בהלוואה הנוספת אשר יושבו למר ברנמילר במעמד של דין קדימה (שכר עובדים). 

 3החברה הגישה לרשות החשמל מסמכים המעידים על השלמת התנאים לסגירה הפיננסית במסלול הון עצמי של תחנת הכוח רותם 1.
 4בהמשך למפורט בסעיף 6.6.3 (ה"ש 19) לתשקיף בקשר עם בקשת החברה להארכת הרישיון המותנה.

 5 ראו את הצעת החלטה לשימוע מישיבה של רשות החשמל מס' 574 מיום 1.3.2020: 
https://pua.gov.il/hearings/documents/shi,uah_haracha_male.pdf

https://pua.gov.il/hearings/documents/shi,uah_haracha_male.pdf
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ביום 11.02.2020 אישרו ועדת הביקורת ודירטוריון החברה הארכה של מועד פירעון ההלוואה 

הנוספת עד ליום 30.6.2020.

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים של החברה מיום 17.9.2018, 15.1.2019, 30.1.2019, 

28.3.2019, 3.6.2019, 13.8.2019 ו-11.2.2020 (אסמכתאות: 084958-01-2018, 01-2019-

006276, 008650-01-2019, 027838-01-2019, 055378-01-2019, 069642-01-2019 ו-               

012961-01-2020 בהתאמה).

בהמשך לאמור בסעיף 1.1, נכון למועד הדוח, יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אינה  .1.3.8

מספיקה להשלמת פרויקט רותם 1 והחברה פועלת לקבלת מימון מגורמים חיצוניים ופנימיים 

שיאפשרו את המשך פעילותה השוטפת וכדי להשלים את פרויקט רותם 1. בקשר עם האמור 

וכחלק מתוכניות ההנהלה, בדיווח מיידי מיום 30.1.2019 (מס' אסמכתא: 008650-01-2019), 

הודיעה החברה כי אבי ברנמילר הודיע על הפחתת %50 מעלות שכרו החודשי, וה"ה ניר ודורון 

ברנמילר, בניו של אבי ברנמילר, המכהנים בתפקידים של משנה למנכ"ל החברה וכדירקטורים 

בחברה, הודיעו על הפחתת %30 מעלות שכרם החודשי, שלושתם החל ממשכורת חודש ינואר 

2019 ולמשך שישה חודשים ("תקופת הפחתת השכר").

ביום 14.7.2019 פרסמה החברה דיווח מיידי (מס' אסמכתא: 060228-01-2019),  במסגרתו  .1.3.9

עדכנה כי היא פועלת לגיבוש תוכנית התייעלות להקטנה משמעותית נוספת של הוצאותיה 

השוטפות, לצד ניהול מגעים עם צדדים שלישיים לגיוס חוב ו/או הון לחברה ("תכנית 

ההתייעלות"). ביום 29.8.2019 עדכנה החברה בדיווח מיידי (מס' אסמכתא: 01-2019-

075084), כי כחלק מתכנית ההתייעלות, החברה פעלה לצמצום מספר עובדיה מ-49 עובדים 

נכון ליום 31 בדצמבר 2018 ל-27 עובדים נכון למועד פרסום הדיווח המיידי האמור ולמועד 

דוח זה. בנוסף, הודיעו אבי, ניר ודורון ברנמילר על הארכת תקופת הפחתת השכר כאמור 

בדיווח מיום 30.1.2019 ללא הגבלה בזמן. נכון למועד דוח זה, החברה ביצעה קיצוץ בשכר 

ההנהלה הבכירה בשיעור ממוצע של כ-%15 (כולל הפחתת שכרם של אבי, ניר ודורון ברנמילר, 

כאמור לעיל). 

התקשרות במזכרי הבנות והסכמים .1.3.10

בהמשך לאמור בסעיף 1.3.10 בחלק א' בדוח התקופתי של החברה לשנת 2018 (מס'  .1.3.10.1

אסמכתא: 028996-01-2019) ("הדוח לשנת 2018"), בקשר עם קבלת מענק ייחודי 

לאנרגיה מקרן BIRD ("הקרן") על ידי החברה ו-NYPA, לצורך השתתפותה של 

הקרן במימון הקמת פיילוט מסחרי משותף של NYPA והחברה במדינת ניו-יורק 

לפיתוח מערכת אגירת אנרגיה מבוססת קוגנרציה (בסעיף זה- "הפרויקט"), 

 ,NYPA והסכם נוסף לשיתוף פעולה בין NYPA וחתימת הסכם שיתוף פעולה עם

הקרן והחברה, נכון למועד הדוח, הוענק החוזה לקבלן שניצח במכרז להקמת 

הפרויקט. לצד זאת, עקב קשייה התזרימיים של חברה (כאמור בסעיף 1.1 לעיל), 

ביצוע הפרויקט התעכב במספר חודשים ונכון למועד דוח זה, לאחר ארגון מחדש 

של מימון הפרויקט, הסכימה NYPA לממן אחוז גבוה יותר וביצוע הפרויקט 

מתקדם. ביום 16.12.2019 נחתמה תוספת להסכם עם NYPA להגדלת המימון של 

NYPA ב- 240 אלפי דולר נוספים, אשר התקבלו בחברה בחודש פברואר 2020. 

נכון למועד דוח זה, הצפי להפעלת הפרויקט הוא ברבעון הרביעי לשנת 2020. 

European  ביום 2.4.2019 חתמה החברה על מזכר עקרונות בלתי מחייב עם .1.3.10.2
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Investmant Bank  ("EIB" ו-"מזכר העקרונות", בהתאמה), לקבלת מימון בסך 

של כ-13 מיליון אירו להרחבת פעילות והקמת מתקני הייצור והמשך הקמת מפעל 

הייצור לרכיבי אגירה באזור התעשיה בדימונה ("מפעל הייצור"). נכון למועד דוח 

זה, החברה עודנה מקיימת מגעים עם EIB בכדי להגיע להסכם מחייב אך הקמת 

מפעל הייצור הושהתה עד להצטברות פרויקטים בהיקף אשר יצדיק כלכלית את 

ההשקעות בהרחבת המפעל. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות עם EIB ראו 

סעיף 18.3 להלן ודיווח מיידי מיום 3.4.2019 (מס' אסמכתא: 032392-01-2019). 

ביום 17.6.2019 התקשרה החברה עם קרן השקעות במזכר הבנות לא מחייב  .1.3.10.3

(בסעיף זה - "מזכר ההבנות") למכירת %80 ממניות ברנמילר רותם. לאחר שחלפה 

תקופה של 75 יום במסגרתה היה על הצדדים להתקשר בהסכם מפורט והיות 

והסכם מפורט כאמור לא השתכלל, פקעו התחייבויות הצדדים מכוח מזכר 

ההבנות. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 17.6.2019 (מס' אסמכתא: 2019-

 .(059869-01

Fortlev  לפירוט בדבר התקשרות החברה ביום 30.8.2019 בהסכם עם חברת .1.3.10.4

Energia Solar Ltd הברזילאית ("FORTLEV"), בהסכם למכירת מערכת ייצור 

קיטור המבוססת על טכנולוגיית האגירה שפתחה החברה, ראו סעיף 5.2.1 להלן.

לפירוט בדבר התקשרות החברה ביום 16.2.2019 עם FORTLEV בהסכם הכולל  .1.3.10.5

מתן רישיון לשיווק וייצור של מוצרי החברה ועשיית שימוש בטכנולוגיית החברה 

בברזיל ובקולומביה, ראו סעיף 5.2.1 להלן. 

לפירוט בדבר התקשרות החברה ביום 19.1.2020 במזכר הבנות לשיתוף פעולה עם  .1.3.10.6

Energia Detronic העוסקת בייזום ופיתוח של מתקנים ופתרונות בתחום 

האנרגיה הסולארית בברזיל ("דטרוניק"), שמטרתו קידום ופיתוח פרויקטים 

מסחריים בברזיל לאגירת אנרגיה במתקני PV של דטרוניק, תוך שימוש 

בטכנולוגית החברה, ראו סעיף 5.2.2 להלן.

לפירוט בדבר התקשרות החברה ביום 20.2.2020 במזכר הבנות לא מחייב לשיתוף  .1.3.10.7

 ,("CET") CET Storege Limited Liability פעולה עם החברה ההונגרית

שמטרתו הפצה של טכנולוגיית ומערכות האגירה של החברה בהונגריה ובמדינות 

נוספות במרכז ובמזרח אירופה, ראו סעיף 5.5 להלן.

המידע כאמור לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומהווה הערכה 

בלבד המתבססת על המידע הקיים בידי החברה נכון למועד דו"ח זה ועל הערכות ההנהלה. 

מידע זה נסמך על הערכות ונתונים נוכחיים המצויים בידי הנהלת החברה, ומותנה 

בהתקיימות תנאים שונים שחלקם אינם בשליטת החברה, כגון תוצאות המשאים ומתנים 

בין הצדדים, עמידה בתנאים מתלים ובאבני דרך, הצלחת פרויקטים וכן בהשפעתם של גורמי 

הסיכון החלים על פעילות החברה. המידע כאמור, עשוי שלא להתממש ו/או להתממש באופן 

שונה מהמפורט לעיל, בכפוף להסכמות שתושגנה, אפשרויות התאמה שיידונו, משתני 

רגולציה, משתנים מאקרו כלכליים שונים, אי התממשות תוכניות ההנהלה וכיוצ"ב.

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  .1.4

למיטב ידיעת החברה, לא התבצעו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות אחרות במניות החברה 
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על ידי בעלי עניין בשנתיים שקדמו למועד דוח זה למעט כמפורט להלן (לפרטים נוספים ראו תקנה 10ג 

לפרק ד' לדוח התקופתי): 

הנפקה לציבור מכוח דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 26.2.2018 (אסמכתא: 01-2018- .1.4.1

015723). לפרטים אודות תוצאות ההנפקה ראו דוח מיידי מיום 27.2.2018 (אסמכתא: 2018-

.(016365-01

הנפקת זכויות מכוח דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 3.10.2018 (אסמכתא: 01-2018- .1.4.2

087841). לפרטים אודות תוצאות ההנפקה ראו דוח מיידי מיום 25.10.2018 (אסמכתא: 2018-

.(100689-01

הנפקה לציבור מכוח דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 4.3.2019 (אסמכתא: 01-2019- .1.4.3

018642). לפרטים אודות תוצאות ההנפקה ראו דוח מיידי מיום 4.3.2019 (אסמכתא: 2019-

.(018855-01

במהלך שנת 2018 ועד למועד פרסום דוח זה, רכש אבי ברנמילר במסגרת הצעות המדף הנ"ל  .1.4.4

ובמסגרת המסחר בבורסה, 845,046 מניות של החברה ו-103,900 כתבי אופציה (סדרה 1) של 

החברה, בתמורה לסך כולל של כ- 6.5 מיליוני ש"ח.6 

כחלק מהבטוחות שהעמידה החברה במסגרת הסכמי ההלוואות ההמירות, שועבדו 1,882,095  .1.4.5

מניות בבעלותו של אבי ברנמילר לטובת המלווים. לפרטים נוספים ראו סעיף 14.4 להלן.   

כחלק מהבטוחות שהעמידה החברה במסגרת התקשרותה עם צים בהסכם הלוואה להעמדת  .1.4.6

המקדמה שועבדו 2,000,000 מניות בבעלותו של אבי ברנמילר לטובת צים. לפרטים נוספים 

ראו סעיף 14.3 להלן.   

חלוקת דיבידנדים .1.5

בשנתיים האחרונות לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה.  .1.5.1

בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק, נכון ליום 31.12.2019, לחברה אין רווחים ראויים לחלוקה או  .1.5.2

מדיניות חלוקת רווחים.  

בשנתיים שקדמו למועד דוח זה, לא היו מוטלות על החברה מגבלות וגם למועד דוח זה אינן  .1.5.3

מוטלות על החברה מגבלות העשויות להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנד בעתיד. 

 6 לפרטים נוספים ראו דוחות מיידים מהימים 5.3.2019, 1.1.2019, 10.12.2018, 29.10.2018, 7.8.2018, 5.3.2018. ו-28.2.2018 (מס' 
אסמכתאות: 018990-01-2019, 000102-01-2019, 113473-01-2018, 097963-01-2018, 01073639-2018, 017475-01-2018 ו-01-2018-

016719, בהתאמה).
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חלק שני – מידע אחר 

מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה .2

להלן נתונים כספיים לגבי תחום הפעילות היחיד של החברה כמפורט בדוחותיה הכספיים (באלפי ש"ח): 

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 

2018

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 

2019

- 331 הכנסות

19,166 13,032 קבועות

6,561 1,903 משתנות
עלויות

25,727 14,935 סך העלויות 

98 (1,913) הכנסות (הוצאות) אחרות

25,860 (43,301)
רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס 

לבעלים

64,068 30,008 סך הנכסים

31,127 31,934 סך ההתחייבויות

לפרטים נוספים אודות תוצאותיה הכספיות של הקבוצה ואודות התפתחויות שחלו בנתונים לתקופות 

האמורות, ראו הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2019 ("הדוחות הכספיים") 

ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2019 הכלולים בדוח תקופתי זה ("דוח הדירקטוריון לשנת 

.("2019

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .3

להלן תיאור מגמות, אירועים והתפתחויות בסביבה המאקרו כלכלית של הקבוצה שיש להם או צפויה 

להיות להם השפעה מהותית על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בקבוצה או בתחום הפעילות שלה: 

מאקרו  .3.1

המעבר לאנרגיה מתחדשת וייצור מבוזר .3.1.1

תחום האנרגיה נמצא כיום בתקופת מעבר ("Energy Transition") מייצור ריכוזי לייצור 

מבוזר, בו האנרגיה מיוצרת ככל הניתן בקרבה למקום הצריכה המיועד שלה. הגורם 

המרכזי לשינוי הזה, הינו המודעות וההכרה בחשיבות המעבר לאנרגיה מתחדשת- אנרגיה 

שמקורה בניהול קרינת השמש, רוח, ביוגז / ביומסה, חום כדור הארץ ומשאבי טבע בלתי 

מתכלים נוספים שאינם דלק פוסילי. 

בשנים האחרונות, הואצה המגמה להתקנת מתקני גנרציה הפועלים באמצעות אנרגיה 

מתחדשת, כאשר ההערכות שבין %70-ל-%80 ממתקני הגנרציה הצפויים לקום עד ל-2040 

יהיו מבוססים על אנרגיה מתחדשת7. בנוסף, בשנת 2018 הושקעו בעולם מאות מיליארדי 

דולרים בתחום האנרגיה המתחדשת ובהגדלת ההספק המותקן העולמי.

חסם מרכזי להרחבת השימוש באנרגיה מתחדשת בישראל ובעולם הוא עלות הניהול 

והגיבוי ברשת, הנתפסת על ידי מקבלי ההחלטות כיקרה יותר מההשקעה בפיתוח תשתית 

7 Bloomberg NEF New Energy Outlook 2018, https://bnef.turtl.co/story/neo2018?teaser=true
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המבוססת על דלקים. מכיוון שהאנרגיה לא "מובטחת", יש להקים ולקיים תחנות כוח 

דלקיות אשר יגבו את הרשת לרגעים בהם לא ניתן להפיק אנרגיה ממקורות אנרגיה 

מתחדשת- למשל, כאשר הרוח אינה נושבת או השמש אינה זורחת.

בכדי להפוך את הטכנולוגיות ליצור חשמל או חום מאנרגיה מתחדשת לזמינות וכלכליות 

יותר ועל מנת לנצל את יתרונותיהן, יש צורך במציאת פתרונות טכנולוגיים חדשים לבעיות 

שעמן מתמודד השוק, כגון: רציפות ויציבות באספקת חשמל, התמודדות עם שינויים במזג 

האוויר, עלויות גבוהות, תחזוקה מורכבת ועוד. 

האתגר המרכזי העומד בפני תעשיית הפקת החשמל מאנרגיה מתחדשת, הינו הפיכתה ל- 

Mainstream, קרי פיתרון אשר ניתן לסמוך עליו כספק קבוע, יציב, גם במקרים של תנודות 

במזג האוויר, ולמעשה ליצור תחנות כוח אשר פועלות, בדומה לתחנות כוח דלקיות 

קונבנציונליות, לפי הביקוש לחשמל ולא על בסיס זמינות מקור האנרגיה.

אתגר מרכזי נוסף שעימו מתמודדת תעשייה זו הינו המחיר של ייצור האנרגיה. על מנת 

להפוך את האנרגיה המתחדשת- סולארית, רוח, ביומאסה או כל מקור בלתי מתכלה אחר - 

לתחרותית במחיר, סבורה החברה כי יש להגדיל משמעותית את שעות האספקה של תחנת 

הכוח אל מעבר לרמות של %50 ועד %85 משעות השנה (Capacity Factor). בדרך זו, 

יתאפשר לנצל בצורה הטובה ביותר את ההשקעה אשר בוצעה בהקמת תחנת הכוח.

זמינות זו, המוגדרת כייצור Base Load, מאפשרת הטמעה רחבה של אנרגיות מתחדשות 

לרשת, מייתרת תחנות כוח דלקיות הפועלות כגיבוי, ומייעלת ומוזילה את העלויות 

המערכתיות של רשת החשמל.

החברה פיתחה כאמור טכנולוגיית אגירה המאפשרת להתמודד עם שני האתגרים 

המרכזיים הללו ולהגדיל משמעותית את שעות אספקת החשמל ו/או החום כמפורט להלן.

בנוסף, יכולת האגירה נדרשת כדי לתת מענה למספר משימות עיקריות8:

(א)מענה לעליה המהירה של העומס נטו (Net Load) בשעות הערב, כאשר יצור האנרגיה 

הסולרית פוחת בקצב מהיר והביקוש לחשמל נותר גבוה; 

(ב) תחליף להקמת הספק נוסף במענה לשעות שיא הביקוש;

איזון לשינויים לא מתוכננים בביקוש או בייצור אנרגיה מתחדשת כתוצאה משינויים  (ג)

לא חזויים במזג האוויר;

קליטת עודפי אנרגיה מתחדשת בשעות השפל. (ד)

עם כניסת הגז הטבעי לשימוש התעשייה ומפעלים, בישראל ובעולם, עוברים בהדרגה 

מפעלים ואזורי מסחר שונים למודל של ייצור חשמל עצמאי, במודל קוגנרציה, בו מיוצרים 

גם חשמל וגם חום.

מגמה זו היא חלק ממגמה גלובלית של ייצור חשמל בסמוך למקום הצריכה, כך שניתן 

להעלות את היעילות על ידי שימוש בעודפי החום לצרכי תעשיה ומיזוג אוויר.

טכנולוגיית האגירה של החברה, מאפשרת לנתק את התלות הרגעית בין ייצור החשמל 

לצריכת החום, ובכך אמורה לעלות את היעילות הממוצעת בצורה ניכרת. 

מכתב יו"ר רשות החשמל לשר התשתיות, האנרגיה והמים מיום 31.1.2017 בקשר לאגירת אנרגיה בישראל- ניתוח הצורך   8
וחלופות למימוש. 
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לצרכי שיווק והדגמה, הקימה החברה את מתקן האב-טיפוס, כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, 

המיועד להדגמה של טכנולוגית הקוגנרציה בפארק תעשיות רותם. המתקן, שאינו משמש 

למטרות מסחריות, נבנה בגודל מסחרי ומדגים 10 שעות אגירת חום, קיטור לתעשייה 

וחשמל וכן במהלך שנת 2019 נוספה לו אופציה לטעינה חשמלית ולא רק טעינה תרמית. 

3.1.2. החלפת דלקים מזהמים באנרגיות מתחדשות במגזר התעשייה

בשנים האחרונות חלה ירידה דרמטית במחירי האנרגיה המתחדשת, עד לרמה בה עלות 

האנרגיה המשוקללת (LCOE – Levelized Cost of Energy) המיוצרת ממתקנים פוטו-

וולאטים וטורבינות רוח נמוכה כיום מה-LCOE המיוצר מדלקים פוסילים.9 לצמצום 

עלויות האנרגיה יתרונות כלכליים וכן יתרונות כחלק ממגמת הקיימות לצמצום פליטות 

ע"י החלפת דלקים פוסילים באנרגיות מתחדשות. 

 9 Lazard’s Levelized Cost of Energy (“LCOE”) analysis – November 2019
https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019

https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019
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כרבע מסך צריכת האנרגיה בעולם נצרכת לטובת חום תעשייתי. בגרף שלהלן10 ניתן לראות 

שכ-%32 מסך האנרגיה בעולם נצרכת ע"י מגזר התעשייה, כאשר כ%74 מאנרגיה זו נצרכת 

בכדי להפיק חום. החום אשר נצרך כיום ע"י המגזר התעשייתי מופק בעיקרו (כ-%90 ממנו) 

מדלקים פוסילים מזהמים.

מפעלים אשר כיום שורפים דלקים מזהמים ניצבים מול אתגר בפרויקטים להחלפת דלקים 

באנרגיות מתחדשות בשל חוסר סנכרון בין מקור האנרגיה ופרופיל צריכת האנרגיה של 

המפעל. אגירה תרמית, על מגוון הטנולוגיות הקיימות כיום בשוק, מהווה פתרון לבעיה 

זאת ע"י טעינה ממקורות האנרגיה המתחדשות כאשר אלו זמינות, ופריקת האנרגיה לצרכן 

בעת שהוא נדרש להשתמש בה. 

אנרגיות מתחדשות ומשק החשמל בישראל

מדינת ישראל הגדירה ועדכנה בשנים האחרונות את היעדים להיקפי הייצור מאנרגיות 

מתחדשות, כאשר היעד העדכני נכון למועד הדוח הינו ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 

בשיעור של %10 מסך הייצור במשק החשמל בישראל, ו-%17 לפחות עד לשנת 2030 

(החלטת ממשלה 542 מיום 20.9.2015, כפי שיפורט להלן)11. 

כיום כ-5% מהחשמל המיוצר בישראל מקורו באנרגיות מתחדשות, רובו מאנרגיה 

סולארית ומיעוטו מאנרגיית רוח ומאנרגיה מפסולת. על סמך המכסות לפרויקטים 

סולארים שיצאו לשוק בשנים האחרונות, החברה מעריכה עליה בהיקף יצור החשמל 

ממקורות מתחדשים בשנים הקרובות, עם הפעלתם של הפרויקטים הנמצאים בבניה כעת 

העליה הצפויה בקצב החדירה של אנרגיות מתחדשות תגדיל את הצורך באגירת אנרגיה, 

ולפיכך רשות החשמל יצאה למכרז לקביעת תעריף  לפרויקטים של PV ואגירה, שעל בסיסו 

יבנו הפרויקטים הראשונים מסוגם בארץ בתחום זה ושתוצאותיו טרם פורסמו12. 

 International Energy Agency – Renewable Energy for industry, Nov 2017
 11משרד האנרגיה, יעדי משק החשמל לשנת 2030 – אוקטובר 2018  

https://www.gov.il/BlobFolder/news/plan_2030/he/2030summary.pdf
 12רשות החשמל, ישיבה מס' 573 מיום 27.01.2020 החלטה מס'2( 57302 –)פרסום הזמנה להציע הצעות בהליך תחרותי מס' 1 לקביעת 

https://pua.gov.il/decisions/documents/57302.pdf ,תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה

https://www.gov.il/BlobFolder/news/plan_2030/he/2030summary.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/57302.pdf
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רגולציה .3.1.3

פעילות החברה מאופיינת ברגולציה אשר נקבעת, בין היתר, על ידי רשות החשמל ומושפעת 

גם ממדיניות ממשלת ישראל והחלטותיה, לרבות משרדי ממשלה שונים כגון: המשרד 

לתשתיות לאומיות, האנרגיה והמים ("משרד התשתיות"), משרד הפנים, משרד האוצר, 

המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה ומשרד הביטחון. בנוסף, מושפעת פעילות החברה 

מהחלטות רשות הגז הטבעי, מחקיקה ואישורים של גופים שונים, כגון רשויות מקומיות 

וגופי תכנון ובניה (כדוגמת ועדות תכנון, מנהל התכנון ורשות מקרקעי ישראל) ומאישורים 

של חח"י (לפרטים ראו סעיפים 3.3 ו- 17 לדוח). 

3.1.4.  שינויים בשערי הריבית

שינויים בשערי הריבית במשק ובעולם עשויים להשפיע בעיקר על עלויות גיוס החוב הבכיר, 

למימון ההקמה של תחנות כוח על-ידי חברות הבת ו/או החברות הייעודיות שיוקמו לצורך 

כך. שינויים בשיעור הריבית קודם להשלמת הסכמי הסגירה הפיננסית למימון הקמת 

הפרויקטים, עשויים להשפיע על השווי הכלכלי של מתקני ייצור החשמל לאורך חיי 

הפרויקטים.

שינויים בשערי חליפין .3.1.5

תנודות בשערי חליפין (שקל-דולר, שקל-אירו) עשויות להשפיע, בין היתר, על תוצאותיה של 

החברה. הכנסות החברה מפרויקטים בישראל, כדוגמת מכירת חשמל מתחנת הכוח רותם 

1, צפויות להיות בשקל חדש ומנגד החברה עשויה לרכוש חלק מהציוד או מתקני יצור 

החשמל במטבעות זרים. בנוסף, תעריפי החשמל הנקבעים על-ידי רשות החשמל מושפעים 

באופן חלקי מהשינויים בשערי החליפין (בעיקר מחירי הדלקים הנקובים בדולר), כאשר 

לתעריפים הנ"ל צפוי להיות מנגנון הצמדה למט"ח או למדד.

גז טבעי .3.1.6

כחלק מיתרונות החברה בשילוב מקורות אנרגיה שונים, בכוונת החברה לעשות שימוש 

מסוים (עד %15) בגז טבעי, לצד מקורות אנרגיה אחרים בתחנת הכוח רותם 1. הצריכה 

הכוללת של הגז הטבעי בישראל עלתה במקביל להתמקדות בהקמתה של תשתית ההולכה 

של הגז הטבעי על ידי החברה הממשלתית נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ וחיבורם של 

צרכני גז טבעי, לרבות תחנות כוח, למערך ההולכה של הגז הטבעי. בשנים האחרונות הפך 

הגז הטבעי לדלק העיקרי והמועדף לייצור חשמל ולמקור אנרגיה משמעותי לתעשייה 

בישראל. 

יצוין כי בסמוך לשטחים בהם הוקמה תחנת הכוח רותם 1 ובכוונת החברה להקים תחנת 

הכוח רותם 2 קיימת תשתית חיבור לגז טבעי. 

בתחום החום לתעשיה ומגורים, התחרות ברוב השווקים המפותחים היא בויילרים מונעים 

בגז טבעי. תמורות משמעותיות במחירי הגז הטבעי עשויות להשפיע על הכדאיות הכלכלית 

של הטכנולוגיה. למרות הכתוב, נציין כי תכניות להחלפת מערכות חימום הן לרוב תכניות 
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טווח ארוך, אשר לוקחות מחירים ממוצעים, ואינן מתחשבות במחיר רגעי.

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .3.2

מבחינת פעילות החברה בשווקים גלובליים, החברה פועלת במספר שווקים כחברה  .3.2.1

טכנולוגית אשר מוכרת ציוד. במסגרת הייצור ופיתוח, מתייחסת החברה לתקנים 

בינלאומיים ועמידה באמות מידה נהוגות, זאת על מנת לעבור ולקבל תקנה מקומית. 

החברה פועלת תמידית על מנת לעמוד בדרישות לקבלה ועמידה בתקני ארגון התקינה 

הבינלאומי (ISO) בתחומה של החברה, דוגמאת ISO14001, ISO900 ו-ISO18001 ואף 

קיבלה ממכון התקנים את "תו הזהב" המסמל את העמידה הגבוה של החברה בתקנים 

אלו.

3.2.2. בישראל, כפופה הקבוצה להוראות הדין הנוגעות למשק החשמל וכן להוראות דין נוספות 

הנוגעות להקמה והפעלה של תחנות כוח לייצור חשמל. 

בנוסף, נתונה הקבוצה, בהתאם להוראות הדין, לפיקוח מצד גופי רגולציה הפועלים במשק 

החשמל וכן גופי רגולציה הרלוונטיים להקמה והפעלה של מתקני חלוץ או תחנות כוח 

לייצור חשמל.

הקבוצה כפופה, בין היתר, להחלטת ממשלה מס' 3484 מיום 17.7.2011 "מדיניות הממשלה 

בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים ("החלטה 3484"). בהחלטה 3484 הנחתה 

ממשלת ישראל את מליאת רשות החשמל להסדיר, בין היתר, את המכסה למתקני חלוץ.

לאור החלטה 3484, רשות החשמל קבעה בהחלטה מס' 1 מישיבתה מס' 399 מיום 

22.4.2013 ("החלטה 399"), הסדרה לחלוקת מכסה של 50 מגוואט למתקנים לייצור חשמל 

אשר הינם בגדר מתקני חלוץ של טכנולוגיות חדשניות, כאשר על פי ההחלטה, הטכנולוגיות 

יסווגו כעונות על הגדרה זו על ידי המדען הראשי ("המדע"ר") במשרד האנרגיה והמים, 

תוך מתן עדיפות לטכנולוגיות ישראליות, וזאת בהתאם לנוהל סיווג מתקן לייצור חשמל 

כמתקן חלוץ של טכנולוגיה חדשנית וקביעת הספק מתקן של המדע"ר ("נוהל המדע"ר").

על- פי נוהל המדע"ר, מתקן חלוץ הוא כל מתקן לייצור או אגירה של אנרגיה המסוגל 

להתחבר באופן ישיר או עקיף לרשת החשמל. המתקן צריך להיות ראשוני מבחינת 

הטכנולוגיה ו/או היקף הייצור כך שהפעלתו המוצלחת תהווה הדגמה ליכולת היישום 

המסחרי של הטכנולוגיה ו/או המתקן.

לפי החלטה 399, מתקנים שיוכרו כזכאים להיכלל בהסדרה זו, ייהנו מתעריף מובטח 

לתקופת הפעילות בגובה התעריף הרלבנטי להם במועד בו יפנו לקבלת אישור תעריפי 

מרשות החשמל.

ההסדרה למתקני חלוץ קובעת כללים הן לגבי מתקני חלוץ המוקמים במסגרת שדה ניסוי, 

והן למתקני חלוץ המוקמים כמתקנים עצמאיים (שלא במסגרת שדה ניסוי). 

להלן עיקרי ההסדרה ביחס למתקנים עצמאיים (מתקנים מחוץ לשדות ניסוי) כפי שנקבעו 

בהחלטה 399:

(א)בעל המתקן יפנה לאגף הרישוי ברשות החשמל לבקשה לקבלת רישיון מותנה למתקן 

בהתאם לתנאי ההסדרה. בין היתר, נדרש מבקש הרישיון להציג את אישור המדע"ר 

ממשרד האנרגיה והמים כי המתקן עונה על ההגדרה של מתקן חלוץ בתחום ייצור 
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חשמל ממקורות אנרגיה מתחדשים, הוכחת זיקה לקרקע, הוכחת יכולת התחברות 

לרשת החלוקה בהתאם לאמות המידה, וכן מילוי טפסי הבקשה לרישיון מותנה 

ולהגשת הנספחים לבקשה. 

תוקף הרישיון המותנה יהיה לתקופה של עד 42 חודשים. (ב)

בסמוך למועד הסגירה הפיננסית, ולבקשת בעל הרישיון המותנה שעמד בכל אבני הדרך  (ג)

המוגדרות ברישיון המותנה, יינתן לו אישור תעריף מותנה, שיעמוד בתוקפו למשך 90 

ימים או עד לסגירה הפיננסית, המוקדם מבניהם. אם הגיע בעל הרישיון המותנה 

לסגירה פיננסית תוך 90 ימים, התעריף המותנה יהפוך לקבוע ובלבד שעמד בעל 

הרישיון באבני הדרך הקבועות ברישיונו המותנה. במידה ולא הגיע בעל הרישיון 

לסגירה פיננסית במועד, יפקע אישור התעריף, יפקע הרישיון המותנה ותחולט 

הערבות שהעמיד בעל הרישיון המותנה בהתאם לקבוע בכללי משק החשמל 

(עסקאות עם ספק שירות חיוני), תש"ס- 2000. 

בעל רישיון יחויב בהקמה של המתקן בהתאם לרישיון המותנה שקיבל. (ד)

(ה)ככל שבעל הרישיון המותנה יעמוד בתנאים לקבלת רישיון קבוע, ובכלל זה הקמת 

המתקן בהתאם לאבני הדרך שנקבעו ברישיון המותנה, יינתן לו רישיון קבוע 

לתקופה של 20 שנים, בכפוף לעמידה בכל תנאי הרישיון.  

ההספק המצטבר של כלל המתקנים העצמאיים לא יעלה על 30 מגוואט במתווה הבא:  (ו)

10 מגוואט בשנת 2013, 10 מגוואט בשנת 2014 ו-10 מגוואט בשנת 2015.

בהחלטה מס' 9 מישיבה 507 מיום 26.12.2016 האריכה רשות החשמל את המועדים  (ז)

שנקבעו בהחלטה 399 עד ליום 31.12.2020.

לפרטים נוספים אודות הרגולציה החלה על הקבוצה, ראו סעיף 17 לדוח להלן.

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו  .3.3

משבר האקלים הפוקד את כדור הארץ משנה את עולם האנרגיה ומאיץ את המעבר לאנרגיות נקיות 

ומתחדשות. הלחץ הציבורי המופנה אל עבר הממשלות והתאגידים, מוביל להצבת יעדים 

אגרסיביים של הפחתת פליטות ומעבר לאנרגיה מתחדשת13. 

במדינות רבות בעולם, בעיקר בעולם המערבי, ייצור של אנרגיות מתחדשות הגיע לרמה אשר מקשה 

על ניהול רשת החשמל והבטחת האספקה. לכן, קיימים אתגרים להמשך הטמעת אנרגיה זו לאור 

מאפיין החוסר וודאות באספקת החשמל (רוח, שמש וכו'). על כן נדרשת הסטה של אנרגיה 

מתחדשת מהשעות בהם האנרגיה מיוצרת לשעות בהן האנרגיה נצרכת, כך שעקומת ההיצע תתאים 

בצורה טובה יותר לעקומת הביקוש.  

 בגרף הבא, המכונה 14The Duck Curve מוצגת צריכת האנרגיה (נטו מאנרגיות מתחדשות) במהלך 

יממה טיפוסית במדינת קליפורניה בארה"ב, בו ניתן לראות את האתגר הניצב בפני מנהלי הרשת 

להוריד את התפוקה של מתקני הגנרציה הקונבנציונלים בשעות השמש ולעלות אותם בחזרה בחדות 

בשעות הערב. גרף זה מדגים את הצורך ההולך וגובר בהסטת אנרגיה משעות הצהריים לשעות 

 International Renewable Energy Agency – National policies and the role of communities, cities and regions, June 2019 13 

https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Climate-change-and-renewable-energy

 California ISO. April 2015. What the duck curve tells us about managing a green grid 14

https://www.caiso.com/Documents/FlexibleResourcesHelpRenewables_FastFacts.pdf

https://www.irena.org/publications/2019/Jun/Climate-change-and-renewable-energy
https://www.caiso.com/Documents/FlexibleResourcesHelpRenewables_FastFacts.pdf
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הערב, צורך אשר צפוי להחריף ככל שקצב חדירת האנרגיות המתחדשות יגבר.

מעבר לאנרגיה מבוזרת - חדירה של אנרגיות מתחדשות לרשתות החשמל, לצד שיפורים טכנולוגיים 

באמצעי הייצור, והעלויות הגבוהות של הקמת ותחזוקת רשת ההולכה, מתגברת המגמה למעבר 

לייצור אנרגיה מבוזר וקרובה ללקוח. 

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות  .3.4

מגמה משמעותית כיום בעולם האנרגיה הינה המעבר מייצור מרכזי לייצור מבוזר של  .3.4.1

חשמל. המגמה מונעת ומתאפשרת הן מכיוון שמקורות האנרגיה משתנים מתחנות כוח 

מונעות פחם, אשר דורשות מפעלי ענק וחיבור למקורות תפעוליים כגון נמל, מים וכדומה, 

לאמצעים זמינים ומקומיים יותר כגון דלקים, גז טבעי, רוח, שמש וביומאסה לסוגיה. 

היתרון המשמעותי בייצור מבוזר הוא צמצום משמעותי ברשת ההולכה, תשתית יקרה מאד 

הן להקמה והן לתחזוקה. מגמה זו נתמכת גם על ידי התחזקות תחום האנרגיה הנקייה 

והמתחדשת. לצד מדיניות תומכת המקדמת הפחתת פליטות, כגון ההסכמות של ועידת 

האקלים בפריז (דצמבר 2015), מחירי ההתקנה הנמוכים יחסית של מתקנים לייצור חשמל 

מרוח ומהשמש גורמים להרחבת ההתקנות ה"ירוקות".

על אף הירידה הניכרת במחירי החשמל המופק מאנרגיה מתחדשת, ולמרות שמחיר 

החשמל הרגעי המופק מאנרגיה מתחדשת עשוי להיות נמוך משמעותית ממחיר החשמל 

ממקורות פוסיליים, עדיין מותקנים או לחלופין לא נסגרים מפעלים המונעים באמצעי 

ייצור יקרים ומזהמים, בין השאר, מכיוון שזמינות החשמל לא מובטחת כאשר אין שמש 

או רוח.

כך הלכה למעשה, מוקמות תשתיות מקבילות, המבטיחות לצד מקורות האנרגיה 

המתחדשת אספקה סדירה של חשמל.
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קושי נוסף העולה מהכניסה המאסיבית של אנרגיות מתחדשות לרשת ההולכה הוא הקושי 

לנהל ולייצב את הרשת, דבר אשר גורם לעלות "ההולכה וניהול הרשת"- או כפי שמכונה 

ברשות החשמל ובספר בסיס התעריף- "עלויות מערכתיות", לתפוח ולמנוע מהוזלת הייצור 

להשפיע על גובה התעריף.

הבטחת התפוקה וייצוב החשמל המופק מאנרגיה מתחדשת תאפשר את הקטנת התלות של 

רשת החשמל במתקני ייצור פוסיליים מזהמים, תאפשר הקמה של מתקני ייצור מבוזרים 

קטנים, המצמצמים משמעותית את הצורך בפיתוח רשת ההולכה, תקל על ניהול הרשת 

ותקטין את התלות בהקמה של מתקנים לייצוב הרשת כגון אגירה שאובה, אשר עלותם 

והשפעתם הסביבתית עצומה, בין היתר לאור העלויות הגבוהות הנובעות מההתאמות 

הנדרשות לצורך חיבור התחנה לרשת החשמל, הצורך בשינוע והחלפת המים בתכיפות 

גבוהה וביצוע עבודות כרייה של מנהרות צנרת המים. האגירה השאובה נדרשת לטופוגרפיה 

ייחודית (כמות שטח גדולה מאוד בראש ובתחתית הרים) המוגבלת יחסית בישראל והיא 

גורמת לשינוי משמעותי בנוף. החברה מעריכה כי עלות התקנת קילוואט באגירה שאובה 

גבוהה משמעותית מזו של החברה בטכנולוגיה שפיתחה. השלמת פיתוח והטמעה של 

טכנולוגיות אגירה יעילות וכלכליות תאפשרנה הן הטמעה רחבה של אנרגיות מתחדשות 

לתוך רשת החשמל והן שיפור היעילות והכלכליות של תחנות כוח עצמאיות ופרטיות, ובכך 

בעצם להאיץ דרמטית את הפחתת הפליטות והמעבר לאנרגיה נקייה. 

בנוסף, ענף התשתיות מבוסס על רמות אמינות גבוהות במיוחד, ולפיכך החדשנות בתחום  .3.4.2

הטכנולוגי מתונה יחסית, מאחר שהוכחת אמינות הציוד היא תהליך ארוך ומתמשך. 

בהתאם, תחום ייצור החשמל והאנרגיה התרמית בפרט הוא תחום שמרני יחסית ויישומן 

של טכנולוגיות חדשות נעשה תוך הקפדה על אבטחה של היכולת התפעולית ארוכת הטווח 

של תחנות הכוח. 

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות .3.5

בתחום פעילותה של החברה ניתן להצביע על מספר גורמי הצלחה קריטיים, המשפיעים על פעילותה 

ומעמדה של החברה: 

היכולת להביא טכנולוגיה משלב ההיתכנות לשלב היכולת לקבלת מימון לפרויקט. בפרויקטי  (א)

תשתיות, לרוב היקפי המימון הנדרש משמעותיים, ומנגד, המממנים עשויים להיות "שונאי 

סיכון" לטכנולוגיות חדשניות; 

יצירת תמריצים ועדכוני רגולציה (פרסום אסדרות חדשות, עדכון אסדרות קיימות ושינויים  (ב)

בתעריפי רכישת החשמל); 

ניהול קפדני של תקציב הפיתוח ותקציבי ההקמה וההפעלה של תחנות הכוח;  (ג)

 ;EPC איתור הזדמנויות ליצירת שיתופי פעולה עם קבלני (ד)

איתנות פיננסית ויכולת מימון הקמת תחנות הכוח;  (ה)

עלות ההון הנדרש לצורך ההשקעה בפרויקטים;  (ו)

עלויות ייצור אנרגיה ממקורות אחרים. (ז)

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם .3.6

חסמי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם: .3.6.1

(א)מימון והון עצמי- מיזם טכנולוגי בתחום של אנרגיה מתחדשת, מורכב בדרך כלל 

משלושה שלבים מרכזיים: שלב מוקדם- הוכחת ישימותה של הטכנולוגיה; שלב 
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ההדגמה המסחרית- הוכחת היתכנות מסחרית של הטכנולוגיה והתקנה בקנה מידה 

מוגבל; שלב המסחור - יישום הטכנולוגיה בהיקף מסחרי מלא. בעוד שככלל קיים 

מענה הולם מצד המדינה לשלבים הראשונים, ניתן להצביע על חסם מימוני המתבטא 

דווקא בשלב בו הטכנולוגיה מוכחת והסיכון הטכנולוגי פוחת באופן משמעותי15. 

בנוסף, השקעה בתחנות כוח דורשת, בדרך כלל, סכומי השקעה ניכרים. לדוגמא 

בישראל, על- פי תקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל 

רישיון), התשנ"ח - 1997 והוראות רשות החשמל, גופים הפועלים בתחום מחויבים 

להוכחה של הון עצמי מינימאלי בסכומים מהותיים המהווים לפחות %20 מעלות 

ההקמה של תחנת הכוח (על פי תקציב היזם או על פי עלות נורמטיבית הנקבעת על 

ידי רשות החשמל) אשר יושקע על ידי בעלי המניות לצורך הקמת תחנת הכוח16. 

ידע וניסיון- תחום ייצור החשמל כרוך ביישום אינטגרטיבי של טכנולוגיות שונות  (ב)

מתחומים שונים להקמת תחנת הכוח. תכנון תחנות כוח כרוך גם בשילובן של 

טכנולוגיות חדשות ומצריך ידע הנדסי רב תחומי נרחב על מנת להגיע לאופטימיזציה 

תפעולית. לפיכך, ידע מקצועי וניסיון הם משאבים חיוניים בכניסה לשוק האנרגיה 

ומהווים את הבסיס האולטימטיבי ליעילות תחנת הכוח, המהווה את המבחן היסודי 

ביותר להצלחתה של תחנת הכוח. 

רגולציה – בתחום ייצור האנרגיה, קיימים מספר רגולטורים המשפיעים באופן ישיר או  (ג)

עקיף על השלמת הסגירה הפיננסית, הקמה והפעלה של כל תחנת כוח. לפרטים ראו 

סעיפים 3.1.3 ו-17 דוח זה.

חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות הם: התחייבות ארוכת טווח של הסכמי  .3.6.2

שכירות ומימון.

מבנה התחרות בתחום הפעילות .3.7

לפרטים נוספים ראו סעיף 6 להלן.

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, תעשיית האנרגיה מתחדשת והתייעלות האנרגטית בישראל- עדכון מצב   15

מדיניות למינוף המו"פ והתעשייה הישראלית, ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד קורן, עידן ליבס, אוקטובר 2015.  והמלצות 
בהתאם להוראות רשות החשמל, על היזם להמציא במועד הבקשה של רישיון ייצור החשמל המותנה לתחנות כוח בהספק   16

מותקן העולה על 10 מגוואט הוכחת יכולת פיננסית מבוססת בשיעור של %20 מהעלות הצפויה של תחנת הכוח בגז טבעי, או 
%20 מהעלות הנורמטיבית במידה שנקבעה על-ידי רשות החשמל, להקמת תחנת הכוח בטכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת כגון 

ביו גז. קבלת רישיון ייצור החשמל המותנה, מותנה במתן ערבויות בנקאיות אוטונומיות לרשות החשמל.



א - 24

חלק שלישי – תיאור עסקי החברה לפי תחום הפעילות 

פתרונות בתחום האנרגיה המתחדשת בדגש על אגירה  .4

ליבת הטכנולוגיה – אגירת אנרגיה .4.1

החברה הינה חברת טכנולוגיה ישראלית, הפועלת על בסיס טכנולוגיה ייחודית שפותחה על ידה, 

ומאפשרת אגירת אנרגיית חום. 

החברה פיתחה פתרון טכנולוגי ייחודי של אגירת אנרגיה לצד פיתוחים משניים נוספים כרכיבי 

מפתח למתן מענה לדרישות בשווקים בהם עוסקת החברה. האתגרים המרכזיים בשוק האנרגיה, 

עבורם פותחו טכנולוגיות אלו הינם:

(א)רציפות ויציבות באספקת אנרגיה תוך שימוש במספר מקורות אנרגיה בכל שעות היממה.

הורדת מחיר האנרגיה הכולל על ידי אופטימיזציה לשעות שונות ביממה. (ב)

התגברות על שינויים במזג האוויר המשפיעים על חלק ממקורות האנרגיה המתחדשים. (ג)

מחיר תחרותי לשילוב מקורות מתחדשים המתאפיינים באספקה בשעות מסוימות בלבד. (ד)

(ה)הפחתת זיהום ופליטות על ידי העלאת יעילות השימוש במקורות.

פתרונות לעצמאות אנרגטית בשילוב ביזור ייצור החשמל והחום כולל אזורים מנותקי רשת. (ו)

מודולאריות בפיתרון המאפשר מענה לתחנות קטנות כמו גם תחנות גדולות. (ז)

אגירת אנרגיה .4.1.1

החברה פיתחה מערכת לאגירה תרמית, מודולארית ורב תכליתית, המשלבת שלושה 

מרכיבים מרכזיים בתוך יחידה אחת: אגירת החום, החלפת חום וייצור קיטור, כל זאת 

תוך שמירת האנרגיה בצורת חום בטמפרטורות גבוהות. 

אחד מיתרונותיה המרכזיים של מערכת האגירה, היא יכולתה לקבל אנרגיה ממקורות 

שונים, מתחדשים או פוסיליים כגון סולאריים, ביומסה וגז טבעי. המערכת מאחדת את 

החום המתקבל ממקורות אלו לתפוקה אנרגטית אחת וכך מתאפשרת אופטימיזציה של 

ניצול כלל המקורות הזמינים על אף הגעתם אל האגירה בטמפרטורות שונות, בזמנים 

שונים ובתנאים שונים. 

האגירה התרמית הינה בעלת אורך חיים המוערך בלמעלה מ-30 שנה, ובנויה מחומרים 

ירוקים וידידותיים לסביבה; מחליף החום המוטמע ביחידה מוביל להוזלת עלויות ההקמה 

ומפשט את האינטגרציה אל תחנת הכוח. 

יתרונותיה הנוספים של מערכת האגירה אשר פותחה על ידי החברה:

שמירת החום בטמפרטורות גבוהות המאפשר ייצור קיטור עבור הנעת טורבינות לייצור  (1

חשמל, קיטור לתעשייה, חום לחימום או לייצור קור.

מוצא האגירה הינו בתנאים יציבים לאורך זמן, טמפרטורה ולחץ, פרמטר המאפשר  (2

אינטגרציה כלכלית ופשוטה אל רכיבי המערכת הכוללת.

האגירה בנויה כ"מערכת פסיבית" (היינו, ללא חלקים נעים, מערכות מורכבות, מנועים,  (3

חומרים משני מצב צבירה, ולכן דרישות התחזוקה וההפעלה נמוכות באופן יחסי. אין 

בה החסרונות שיש לאגירות תרמיות אחרות כמו מלח מותך שחייבים לשמר אותו 

במצב מותך - מה שלפעמים דורש שריפת דלק אחר.
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שיטת האגירה מאפשרת עבודה בטמפרטורה גבוהה וייצור קיטור ואף על פי כן אינה  (4

נחשבת כדוד קיטור ומכאן הקלה ברגולציה הנדרשת.

התכנון הינו מודולארי וכך ניתן לבנות מרכיבי המפתח יחידות אגירה בגדלים שונים  (5

החל מחצי מגוואט ועד ג'יגוואט.

מחליף החום ומחולל הקיטור בנויים כחלק מיחידת האגירה ולכן הממשק אל מערכות  (6

ייצור החשמל פשוט ואינו דורש התקנה של מחליפים ומחוללים חיצוניים.

מערכת האגירה מסוגלת לקלוט מקורות חום בטווח רחב של טמפרטורות ללא התאמה  (7

מיוחדת של המערכת. המערכת מחולקת לאזורי טמפרטורות שונים כך שכל רמת 

טמפרטורה מגיעה לאזור הרלוונטי במערכת ובסופו של דבר מאפשרת יציאת חום 

בטמפרטורה אחידה. 

עקב גמישות הטמפרטורות והאספקה במוצא ניתן להשתמש באגירה זו לשימושים  (8

ואפליקציות שונות כגון אגירה לתחנות כוח גדולות, אגירה במפעלים תעשייתיים, 

אגירה להנצלת חום שיורי מתהליכים במפעל, אגירה בתחנות כוח תרמו סולאריות, 

אגירה לאנרגיות מתחדשות כגון PV ורוח ואגירה למערכות קוגנרציה מבוזרות.

המערכת זולה לייצור ויעילה ולכן מהווה פתרון כלכלי לאגירת אנרגיה. (9

תחנות כוח תרמו סולאריות גדולות הכוללות אגירה, צפויות להיבנות באופן מודולארי  (10

על בסיס מערכת האגירה שפותחה באופן, שלשם ההמחשה, תחנה של 45 מגוואט תהיה 

מורכבת מ-30 תאים זהים בקירוב של 1.5 מגוואט. 
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הדמיית מתקן האגירה              

מפרט לדוגמא של מערכת האגירה:
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להלן ריכוז נתונים אודות תחנת הכוח רותם 1 שפועל החברה להקים בפארק תעשיות רותם:  .4.1.2

הערכת עלות ההשקעה לצורך הקמת 
תחנת הכוח מחזיקים נוספים

הכנסות 
משוערות 
(במיליוני 

ש"ח)

חלקה של החברה 
בהון העצמי 

הנדרש לצורך 
ביצוע הפרויקט 
(במיליוני ש"ח)

סה"כ הערכת 
עלות השקעה 

(במיליוני 
ש"ח)

תקופת 
הרישיון

צפי 
סגירה 

פיננסית

לקוח/ 
צרכן

צפי מועד 
הפעלה 

מסחרית17

תחילת 
הקמה 

מיקום 
תחנת הכוח שיעור 

ההחזקה
(ב-%)

שם 
המחזיק 

הנוסף

שיעור 
ההחזקה על-

ידי החברה 
נכון למועד 

הדוח
(ב-%)

הספק 
חשמל 
מותקן 
(MW)

שם תחנת 
הכוח

כ-5.7 
(שנתית)

100% כ-7118 20 שנה 2018 חח"י 2020 2018
פארק תעשיות 

רותם, סמוך 
לדימונה

ל.ר. ל.ר. 100% 1.7 רותם 1

יובהר, כי המידע כאמור לעיל לרבות בדבר צפי החברה להקמתן של תחנת הכוח רותם 1 והשלמת הפעלתה המסחרית וההכנסות המשוערות, הינו מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה בדבר קצב התקדמותם של הפרויקטים להקמתן של תחנות הכוח וצפי החברה לקבלת מימון 

להשלמת פרויקט רותם 1. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה ממספר 

גורמים, וביניהם אי קבלת אישורים סטטוטוריים ו/או אי עמידה בתנאיהם ו/או שינויים רגולטורים ו/או אי עמידה בתנאיהם, אי קבלת מימון או קבלתו בתנאים פחות 

טובים מציפיית החברה, אי-השלמת הקמת תחנות הכוח, אי קבלת ארכה מרשות החשמל להתקיימות אבני דרך ברישיון המותנה של פרויקט רותם 1 ו/או מסיבות 

שונות ו/או כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 להלן. 

מועד ההפעלה המסחרית תלוי בין היתר בקבלת מימון הנדרש להשלמת פרויקט רותם 1 כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 30.1.2019 (מס' אסמכתא: 008650-01-2019) וכאמור בסעיף 1.1 לעיל.  17 
להערכת החברה, עלות השלמת פרויקט רותם 1 נכון למועד זה הינה כ-33 מיליון ש"ח ובכפוף לקבלת מימון לצורך השלמת הפרויקט כאמור, הוא עתיד להיות מחובר לרשת תוך 8 עד 10 חודשים 

מקבלת מימון נוסף כמפורט בסעיף 1.3.4 לעיל. כמו כן, נכון למועד דוח זה בפברואר 2020 חלף המועד קיום אבן הדרך ברישיון המותנה כמפורט בה"ש 27 להלן.
כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 19.10.2017 (אסמכתא: 092161-01-2017), ביום 19.10.2017 הגישה החברה לרשות החשמל מסמכים המעידים על השלמת התנאים לסגירה הפיננסית במסלול הון  18 
עצמי של תחנת הכוח רותם 1. הגידול בהערכת החברה לגבי עלות ההשקעה מ-61 מיליון ש"ח ל-71 מיליון ש"ח נובע מתוספת עלויות ניהול ופיקוח, עלויות בלתי צפויות וכן מעדכון מחירים שנבע מאי 
התקדמות הפרויקט. מכלול האגירה (טכנולוגית הליבה של החברה) אינו חלק מהתייקרות הפרויקט פועל במסגרת התקציב. יצוין כי הגדלת ההשקעה הצפויה במיזם, צפויה לפגוע בתשואה על ההון. 

לעניין חתימה על הסכם מימון לפרויקט רותם 1 עם בנק לאומי לישראל בע"מ ראו סעיף 1.3.3 לעיל. 
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להלן תיאור סטאטוס התקדמות תהליך ייזום הפרויקט רותם 1: .4.1.3
האם 

התקבל 
היתר 

בנייה/ 
היתר 
בנייה 

בתנאים 
מאת 

הוועדה 
המקומית

האם 
הוגשו 

תוכניות 
לוועדה 

המקומית

האם 
התקבל 
אישור 

תב"ע

האם 
התקבל 
אישור 

הפקדה 
מהוועדה 
המחוזית

האם 
הוזמן 
חיבור 

גז 
טבעי

האם הוגשו 
תוכניות 
לוועדה 

המחוזית22

האם הוגש 
תסקיר 

השפעה על 
הסביבה 

(נדרש רק 
לוועדה 

המחוזית)21

האם 
נתקבל 
רשיון 

מותנה 
לייצור 
חשמל

האם 
הוגשה 
בקשה 
לרשות 

החשמל 
לקבלת 
רישיון 
מותנה 
לייצור 
חשמל

האם 
בוצע 

תכנון 
לתחנת 

הכוח 
(לצורך 
קבלת 

אישור 
תב"ע)20

האם 
בוצע 
סקר 

היתכנות 
החיבור 
על-ידי 
חח"י 19

האם 
נחתם 
הסכם 

הקמה של 
תחנת 
הכוח

האם נקבע 
תעריף 

למכירת 
החשמל 
המיוצר 

(ש"ח ל-
 (Kwh
וגובה 

התעריף

האם 
נחתם 
הסכם 

שכירות 
עבור 

הקרקע 
בה תוקם 

תחנת 
הכוח

האם 
ניתן 

אישור 
מתקן 

חלוץ

טכנולוגיה
שם 

תחנת
הכוח

כן29 כן
כן, ע"י 
משרד 

הפנים- 

לא 
נדרשת 
הפקדת 

נחתם 
הסכם 

מול 

הוגשו 
במסגרת 
התב"ע. 

הוגש מסמך 
מידע סביבתי 

במסגרת 
כן27 כן לא כן

נחתמו 
הסכמי 

משנה עם 

כן. פורסמה 
ההחלטה 

הסופית של 
כן כן

מתקן 
היברידי- 

שילוב תרמו 
רותם 

24 123

סקר היתכנות החיבור הוא סקר מקדים שנערך על-ידי חברת החשמל, לפיו נבחנת ההיתכנות הטכנית והתפעולית של רשת החשמל לקלוט את ההספק אשר צפוי להיות מיוצר על-ידי תחנת הכוח.  19

יובהר כי אישור תב"ע נדרש רק עבור תחנות כוח בהספק מותקן של למעלה מ-5 מגוואט.    20

יובהר כי לצורך הקמתן של תחנות כוח בהספק מותקן של עד 5 מגוואט נדרש אישורה של הועדה המקומית לתכנון ובנייה, המעניקה את היתר הבנייה, בעוד שלצורך הקמתן של תחנות כוח בהספק   21

מותקן של למעלה מ-5 מגוואט יש לקבל אישור תב"ע מאת הוועדה המחוזית, בטרם קבלת היתר הבנייה מאת הועדה המקומית.
רק עבור תחנות כוח מעל הספק מותקן של 5 מגוואט. עבור תחנות כוח בהספק של עד 5 מגוואט אין צורך בפנייה לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אלא פנייה אל הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בלבד.  22

 23    לשם בחינת ירידת ערך פרויקט רותם 1, נערכה הערכת שווי לפרויקט רותם 1 המהווה הערכת שווי מהותית מאוד בהתאם לתקנה 8ב(ט) לתקנות הדוחות ומצורפת כנספח לדוח זה. לפרטים נוספים ראו 
סעיף 1.1 לעיל וחלק ה' בדוח דירקטוריון החברה המצ"ב לדוח זה. 

 24    עקב חריגה בתקציב הפרויקט נוצרו קשיים תזרימיים, שגרמו לעיכובים המשפיעים על לוחות הזמנים של הקמתו. כמו כן, ראו גם סעיפים 1.1 ו- 1.3.3 לעיל.

תוקף הרישיון המותנה- 42 חודשים ממועד אישור שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים שנתקבל ביום 17.6.2015. במסגרת הרישיון המותנה, על בעל הרישיון המותנה להציג לרשות החשמל בין   27

היתר את המסמכים הבאים: (א) מסמכים המעידים על הוכחה לסגירה פיננסית לא יאוחר מעשרים וארבעה חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף ו/או לא יאוחר מ-90 ימים לאחר שניתן 
לבעל הרישיון המותנה אישור תעריף מותנה, לפי המוקדם מביניהם; (ב) מסמכים המעידים על הקמת היסודות לא יאוחר משישה חודשים ממועד הסגירה הפיננסית; (ג) כל האישורים הנדרשים 
להפעלת יחידות הייצור לאחר סיום ביצוע בדיקות קבלה ליחידות הייצור על פי כל דין, למעט רישיון הייצור, ולרבות היתרי הפעלה של מתקני החשמל ויחידות הייצור ואישור קב"ט המשרד בדבר 
אבטחת המידע ואבטחה פיזית של יחידות הייצור, לא יאוחר מ-42 חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף. ביום 4.4.2017 הגישה החברה בקשה להארכת המועדים באבני הדרך לסגירה 
הפיננסית שברישיון המותנה ב-6 חודשים, עד לסוף 2017 במקום יוני 2017. ביום 20.8.2017 פרסמה רשות החשמל את החלטת החשמל מס' 6 (1184) לפיה הוארך הרישיון המותנה מתקופה של 42 
חודשים לתקופה של 48 חודשים ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף. ביום 27.12.2018 הגישה ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, בקשה לרשות החשמל להאריך 
את מועד אבן הדרך שברישיון המותנה להפעלת יחידות הייצור לאחר סיום ביצוע בדיקות הקבלה, ובכך להאריך את תוקף הרישיון המותנה ב-8 חודשים נוספים עד לפברואר 2020. ביום 3.4.2019 
פרסמה החברה דיווח מיידי לפיו היא קיבלה הודעה מרשות החשמל, לפיה נעתרה רשות החשמל לבקשתה להארכת מועד אבן הדרך שברישיון המותנה בפרויקט "רותם 1" להפעלת יחידות הייצור 
לאחר סיום ביצוע בדיקות הקבלה ב-8 חודשים נוספים עד לחודש פברואר 2020 וכי תנאי הרישיון יעודכנו בהתאם. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 3.4.2019 (מס' אסמכתא: 01-2019-

032743). ביום 25.7.19 החברה הגישה בקשה לרשות החשמל להאריך את מועד אבן הדרך שברישיון המותנה ואת תוקף הרישיון המותנה בהתאם ב-10 חודשים נוספים עד לחודש ינואר 2021. נכון 
למועד הדוח, טרם התקבלה תשובת רשות החשמל, אך פורסמה הצעת החלטה לשימוע כמפורט בסעיף 1.3.5 לעיל. 

היתר בניה מיום 27.11.2016. בהתאם לתנאיו, ההיתר פקע לאחר 3 שנים מיום נתינתו. החברה פועלת לקבלת היתר מעודכן .  29
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יובהר, כי המידע כאמור לעיל לרבות בדבר צפי החברה להקמת של תחנת הכוח רותם 1 והשלמת הפעלתה המסחרית וההכנסות המשוערות, הינו מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה בדבר קצב התקדמותם של הפרויקט להקמת תחנות הכוח וצפי החברה לקבלת מימון להשלמת 

פרויקט רותם 1. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה ממספר גורמים, 

וביניהם אי קבלת אישורים סטטוטוריים ו/או אי עמידה בתנאיהם ו/או שינויים רגולטורים ו/או אי עמידה בתנאיהם, אי קבלת מימון או קבלתו בתנאים פחות טובים 

מציפיית החברה, אי-השלמת הקמת תחנות הכוח, אי קבלת ארכה מרשות החשמל להתקיימות אבני דרך ברישיון המותנה של פרויקט רותם 1 ו/או מסיבות שונות ו/או 

כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 להלן. 

בישיבה מס' 518 מיום 12.6.2017 של רשות החשמל נקבע בהחלטה מס' 8 (1164) תעריף לרותם 1. החלטה זו נכנסה לתוקף מיום קבלתה, קרי מיום 12.6.2017. ביום 3.12.2017 התקבל האישור  25

התעריפי, חתום על ידי יו"ר רשות החשמל.  
ביום 15.7.2018 חתמה החברה עם ברנמילר (רותם) על הסכם EPC לתכנון והקמה של תחנת כוח תמורת סך כולל של 45,903,073 ש"ח. במסגרת ההסכם תהיה החברה אחראית לביצוע כל עבודות   26

התכנון, הנדסה, בניה והקמה של תחנת הכוח וכן תספק את כל הציוד והחומרים הנדרשים להקמת תחנת הכוח. ההסכם כולל נספח תשלומים ואבני דרך לביצוע התשלומים. ביום 15.7.2018 חתמה 
החברה עם ברנמילר (רותם) על הסכם O&M להפעלה ותחזוקה של תחנת כוח לתקופה של 20 שנים מיום ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח. במסגרת ההסכם החברה מחויבת להפעיל ולתחזק את 
תחנת הכוח באופן מלא בעבור תשלום שנתי ידוע מראש. במהלך תקופת ההסכם, הצדדים יוכלו להביא לסיומו בתנאים כמקובל בשוק. לאחר 20 שנים, הצדדים יוכלו להאריך את תקופת ההסכם 

לתקופה מוארכת נוספת במסגרתה יוכלו הצדדים להביא לסיום ההסכם בהודעה מראש של 180 ימים.
 28     בהמשך לסעיף 1.3.9 בחלק א' בדוח התקופתי לשנת 2018, בהתקשרות בין החברה לבין נגב גז נותרו אבני דרך לביצוע של נגב גז, אשר עם השלמתן הפעילות מול נגב גז תתחדש.
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הקמה והפעלה של תחנות הכוח רותם 1 ורותם 2  .4.2

נכון למועד דוח זה, החברה פועלת באמצעות חברת הבת הייעודית ברנמילר (רותם) שבבעלותה המלאה 

של החברה, להקמת תחנת הכוח רותם 1, כמפורט לעיל, ובסעיף 4.2.1 להלן. כמו כן, נכון למועד דוח זה, 

הקבוצה מתעתדת לפעול, באמצעות חברת הבת הייעודית הייבריד ביו-סול, אשר בבעלותה המלאה של 

החברה, להקמה והפעלה של תחנת הכוח רותם 2.

תחנת כוח רותם 1  .4.2.1

פרויקט סולארי היברידי המופעל מקרינת שמש ומגז טבעי בהספק של 1.7 מגוואט, הממוקם 

בפארק תעשיות רותם הסמוך לדימונה. מכסת הפרויקט הוענקה על ידי המדע"ר של משרד 

האנרגיה לתחנה בהספק של 1.7 מגוואט. הקרקע לפרויקט אושרה על ידי רשות מקרקעי ישראל 

כשדה ניסוי והדגמה של אנרגיות מתחדשות, ונחתם חוזה שכירות מול פארק תעשיות רותם ל- 

10 שנים עם אופציה ל- 10 שנים נוספות. כל שלבי פיתוח הפרויקט הסתיימו עד לכדי קבלת 

היתר בניה סופי מהוועדה המקומית דימונה. כנדרש באמות המידה של רשות החשמל, בוצע 

סקר הוצאת אנרגיה. סקר זה קובע כי מערכת החלוקה מאפשרת את קליטת המתקן בהספק של 

1.7 מגוואט ובמתח של 33 קילווולט וכי המתקן יחובר לקו "יתיר" המוזן מתחנת המשנה 

"רותם". כמו כן בוצע סקר חיבור מחייב מול חח"י.  

לפרויקט ישנו רישיון מותנה לייצור חשמל מיום 17.6.2015 אשר תוקפו ל-48 חודשים מאותו 

המועד.. לאחר שברנמילר (רותם) הגישה בקשה לרשות החשמל להארכת מועד אבן הדרך 

שברישיון המותנה להפעלת יחידות הייצור לאחר סיום ביצוע בדיקות הקבלה ב-8 חודשים 

נוספים עד לפברואר 2020. ביום 3.4.2019 דיווחה החברה שרשות החשמל נעתרה לבקשתה 

להארכת מועד אבן הדרך שברישיון המותנה בפרויקט "רותם 1" להפעלת יחידות הייצור לאחר 

סיום ביצוע בדיקות הקבלה ב-8 חודשים נוספים עד לחודש פברואר 2020 וכי תנאי הרישיון 

יעודכנו בהתאם. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי של החברה מיום 3.4.2019 (מס' אסמכתא: 

032743-01-2019). ביום 25.7.19 החברה הגישה בקשה לרשות החשמל להאריך את מועד אבן 

הדרך שברישיון המותנה ואת תוקף הרישיון המותנה בהתאם ב-10 חודשים נוספים עד לחודש 

ינואר 2021. נכון למועד הדוח, טרם התקבלה תשובת רשות החשמל.  נכון למועד הדוח, טרם 

התקבלה תשובת רשות החשמל, אך פורסמה הצעת החלטה לשימוע כמפורט בסעיף 1.3.5 

לעיל.

לפרטים נוספים, לרבות בקשה לארכת העמידה באבני הדרך והארכת תוקפו של הרישיון 

המותנה, ראו הערת שוליים 27 לעיל. 

ביום 26.2.2018 חתמו החברה וחח"י על הסכם רכישת החשמל שייוצר בהתאם לרישיון שיינתן 

לתחנת כוח רותם 1 וחיבורה לרשת (בס"ק זה- "ההסכם"). בהתאם להסכם, מתחייבת החברה 

לייצר חשמל בהתאם לרישיונות שייתנו לה בהספק שאינו עולה על 1.7 מגוואט ולמכור את 

האנרגיה המיוצרת לחח"י. כמו כן, מתחייבת חח"י לרכוש את החשמל האמור תוך שהחברה 

תהא רשאית למכור חשמל לצרכנים בכפוף לקבלת רישיון הספקה כדין, חתימה על חוזה חדש 

מתאים מול חח"י ובכפוף לאמור בכל דין. תנאי מתלה לקיומו של ההסכם הינו קבלת כל 

הרישיונות ההיתרים והאישורים הנדרשים לשם הפעלת תחנת כוח רותם 1. ההסכם ייכנס 

לתוקפו החל ממועד חתימתו ויהא בתוקף עד לתום התקופה בה רישיון הייצור הקבוע יעמוד 

בתוקף, או עד לסיומו של ההסכם בנסיבות האמורות בו ו/או בדין, לפי המוקדם בין השניים. 

בכל מקרה, תקופת ההסכם לא תעלה על 20 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של המתקן. כמו 
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כן, החברה תגיש לחח"י תוכנית אחזקה שנתית ותוכנית ייצור שבועית, כמפורט באמות המידה, 

כפי שנקבעו על ידי רשות החשמל. התמורה בעבור מכירת האנרגיה קבועה בהתאם לאישור 

התעריפי ותעודכן מעת לעת במידה של שינויי תעריף על ידי רשות החשמל. חח"י תהא רשאית 

לקזז סכומים קצובים שהמגיעים לה שזמן פירעונם הגיע, מהסכום המגיע לחברה בגין מכירת 

החשמל לחח"י כך שהסכום שיעמוד לרשות החברה יהיה לאחר ביצוע הקיזוז הנ"ל. יצוין כי 

במידה ויועבר רישיון הייצור לאחר, יתקיים ההסכם במלואו מול המחזיק החדש ברישיון 

הייצור. בנוסף, בכפוף לאישור שיעבוד רשיון מותנה ו/או רשיון היצור הקבוע, רשאית החברה 

לשעבד את ההסכם לטובת גופי המימון שיממנו את הקמת והפעלת מתקן הייצור. 

ביום 11.2.2018 חתמה החברה עם חברת Ingemetal Energias S.A על הסכם להקמת שדה 

סולארי כפרויקט מפתח (Turnkey) בסכום של כ-3 מיליון אירו. נכון למועד הדוח שולמו כ-3 

מיליון אירו בהתאם עמידה באבני דרך שנקבעו והושלמו במלואם בהתאם להסכם ההקמה. 

לפרטים נוספים ראו סעיף 1.3.12 לעיל. 

לפרטים אודות ההתקשרות בהסכם ההלוואה עם הבנק, ראו סעיף 1.3.3 לעיל.  

החברה מעריכה כי תקופת ההקמה של תחנת כוח רותם 1 תסתיים בסוף שנת 2020, כ-8 חודשים 

ממועד השלמת קבלת המימון הנדרש, ככל שיתקבל בחברה מימון כאמור בסעיף 1.3.4 לעיל.

יובהר, כי המידע כאמור לעיל בדבר צפי החברה לקבלת מימון חיצוני ולהשלמת הקמת תחנת 

הכוח רותם 1 לרבות עלויות ההקמה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה לגבי התרשמות מהטכנולוגיה של החברה, על הערכת 

יכולת החברה לקבל מימון נוסף ועל קבלת מלוא ההיתרים הנדרשים להקמת תחנת הכוח. 

הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן 

שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה ממספר גורמים, וביניהם אי קבלת אישורים 

סטטוטוריים ו/או אי עמידה בתנאיהם, שינויים רגולטוריים, אי קבלת מימון נוסף הדרוש 

להשלמת הפרויקט, אי-השלמת הקמת תחנת הכוח ו/או עלות הקמה גבוהה יותר מזו שצפויה 

במועד דוח זה ו/או מסיבות שונות ו/או כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון 

המפורטים בסעיף 22 להלן.

תחנת כוח רותם 2  .4.2.2

הפרויקט אושר כמתקן חלוץ ביום 28.12.2014 על ידי המדע"ר של משרד האנרגיה לתחנה 

בהספק של 10 מגוואט המבוסס על PV וטכנולוגיית האגירה של החברה. כל החשמל שייוצר 

בתחנת הכוח רותם 2 מיועד למכירה לחח"י בהסכם PPA ל-23 שנה. הקרקע לפרויקט אושרה 

על ידי רשות מקרקעי ישראל כשדה ניסוי והדגמה של אנרגיות מתחדשות. הפרויקט נמצא 

בשלבי אישור סטטוטוריים וקביעת התעריף ע"י רשות החשמל. לאחר אישור מבנה התעריפים 

של הפרויקט תוכל החברה לתכנן בצורה אופטימלית את התחנה, ולהעריך את עלויות הבניה 

וההכנסות הצפויות ממנה. 

פיתוח והקמת תחנת הכוח רותם 2 התעכבו מספר שנים היות ורשות החשמל טרם גיבשה תעריף 

עבור תחנת הכוח. ההנחות וההבנות שנקבעו במספר ישיבות שנערכו בין החברה לבין רשות 

החשמל, ועל בסיסן העריכה החברה בדוחותיה הקודמים את ההשקעה וההכנסה הצפויה 

מהפרויקט30, צפויים לעבור שינוי מהותי שכן רשות החשמל פרסמה לאחרונה מכרז לקביעת 

 30 ראו סעיפים 4.1.2 ו-4.1.3 ו-4.2.2 בחלק א' דוח לשנת 2018.
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תעריף מתקני PV ואגירה31 (בסעיף זה – "המכרז"). תוצאות מכרז זה יקבעו לראשונה תעריף 

שעל בסיסו יהיה ניתן לקבוע תעריף לרותם 2. עד השלמת המכרז ופרסום תוצאותיו לא תוכל 

החברה להתקדם בייזום תחנת הכוח רותם 2 או בהנדסה הבסיסית, עבורה וכן החברה מעריכה 

שלא ניתן יהיה  את ההשקעה בתחנת הכוח רותם 2, ההכנסה והתשואה הצפוייה ממנה.

יובהר, כי המידע כאמור לעיל בדבר צפי החברה להקמת תחנת הכוח רותם 2 והשלמת הפעלתה 

המסחרית הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על 

הערכות החברה בדבר קצב התקדמותם של הפרויקטים להקמתן של תחנות הכוח. הערכות 

אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה 

מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה ממספר גורמים, וביניהם אי קבלת אישורים סטטוטוריים ו/או 

אי עמידה בתנאיהם, שינויים רגולטוריים, אי קבלת מימון, אי-השלמת הקמת תחנות הכוח, 

חריגה מהתכנון של תחנת הכוח רותם 1, ו/או כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי 

הסיכון המפורטים בסעיף 22 להלן. 

פרטים אודות מערך ההסכמים העיקרים הנוספים בהם התקשרה הקבוצה בקשר עם כל אחת  .4.3

מתחנות הכוח רותם 1 ורותם 2 

שכירות רותם 1 .4.3.1

כללי- ביום 9.3.2014 התקשרו רותם תעשיות בע"מ ("רותם") וברנמילר (רותם) בהסכם שכירות 

(בסעיף זה- "הסכם שכירות רותם") לפיו ברנמילר (רותם) תקים, תפעיל ותתקין על מקרקעין 

המצויים בפארק התעשיות רותם, מתקן חלוץ לייצור חשמל בניצול אנרגיה סולארית (בסעיף 

זה- "המתקן"), לרבות ובכפוף להחלטת ברנמילר (רותם)- העברת חשמל לרשת החשמל 

ומכירתה לחח"י. 

תקופת השכירות- 20 שנים. בהתאם לתוספת רביעית להסכם שכירות רותם, שנחתמה ביום 

24.6.18 (בסעיף זה – "התוספת הרביעית"), הוסכם בין הצדדים כי עובר לתקופת השכירות, 

תעניק המשכירה לשוכרת רשות שימוש במושכר למשך תקופת הקמת המתקן, שתחל במועד 

העמדת המושכר לרשות השוכרת, ביום 1.2.2018 ותסתיים בתחילת ההפעלה המסחרית של 

המתקן כמוגדר בתוספת הרביעית, או בתום 18 חודשים ממועד העמדת המושכר לרשות 

השוכרת כאמור לעיל, המוקדם מביניהם (בסעיף זה – "תקופת ההקמה"). במהלך תקופת 

ההקמה משלמת ברנמילר (רותם) לרותם דמי ניהול בגובה 32,625 ש"ח לחודש.    

השטח המושכר ודמי השכירות- השטח המושכר הינו כ- 75 דונם ודמי השכירות החודשיים, 

אשר יחלו להיות משולמים החל ממועד מסירת החזקה, הינם בסך לא מהותי. 

שכירות רותם 2  .4.3.2

כללי- ביום 5.11.2015 התקשרו רותם והייבריד ביו- סול בהסכם שכירות (בסעיף זה- "הסכם 

שכירות ביו-סול") לצורך השכרת מקרקעין המצוי בפארק תעשיות רותם אשר ישמש את 

הייבריד ביו- סול להקמת, התקנת והפעלת מתקן חלוץ לייצור חשמל בניצול אנרגיה סולארית 

לרבות העברת החשמל לרשת החשמל ומכירתו לחח"י (בסעיף זה-"המתקן").לפרטים נוספים 

אודות הסכם השכירות ראו סעיף 4.2.2 בחלק א' לדוח לשנת 2018.

נכון למועד פרסום הדוח הסכם שכירות ביו-סול אינו בתוקף, לאחר שתקופת ההתכנות 

 31 רשות החשמל, ישיבה מס' 573 מיום 27.01.2020 החלטה מס'2( 57302 –)פרסום הזמנה להציע הצעות בהליך תחרותי מס' 1 לקביעת 
https://pua.gov.il/decisions/documents/57302.pdf ,תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בשילוב קיבולת אגירה

https://pua.gov.il/decisions/documents/57302.pdf
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שהוגדרה בהסכם שכירות ביו-סול, אשר הוארכה בתוספת להסכם זה שנחתמה ביום 24.5.17, 

הגיעה לסיומה, והצדדים טרם חתמו ביניהם על הארכה נוספת. הצדדים נמצאים ביניהם 

בהתדיינות לגבי הארכה נוספת כאמור, שתחתם בכפוף להתממשות התנאים המתלים שפורטו 

בהסכם השכירות ביו-סול, וכפי שיוסכם בין הצדדים. 

הסכם EPC רותם 2 .4.3.3

במהלך שנת 2015 החלה להעניק חברת דורני פיתוח בע"מ ("דורני") לחברה, שירותי ייזום 

ופיתוח בקשר עם פרויקט רותם 2. על פי טיוטת ההסכם עם דורני, אשר טרם נחתמה נכון למועד 

הדוח, תהיה זכאית דורני לתגמול של 500 אלפי דולר בכפוף לסגירה פיננסית של פרויקט רותם 

2, וכן להחזר הוצאות בכפוף למצוין בטיוטת ההסכם האמור.

הסכמי EPC ו-O&M רותם 1 .4.3.4

 O&M לתכנון והקמה של תחנת כוח ועל הסכם EPC ביום 15.7.2018 חתמה החברה על הסכם

להפעלה ותחזוקה של תחנת כוח עם ברנמילר (רותם), כדלקמן:

הסכם EPC לתכנון והקמה של תחנת כוח תמורת סך כולל של כ- 46 מיליון ש"ח. במסגרת  (א)

ההסכם תהיה החברה אחראית לביצוע כל עבודות התכנון, הנדסה, בניה והקמה של תחנת 

הכוח וכן תספק את כל הציוד והחומרים הנדרשים להקמת תחנת הכוח. ההסכם כולל 

נספח תשלומים ואבני דרך לביצוע התשלומים.

הסכם O&M להפעלה ותחזוקה של תחנת כוח לתקופה של 20 שנים מיום ההפעלה  (ב)
המסחרית של תחנת הכוח. במסגרת ההסכם החברה מחויבת להפעיל ולתחזק את תחנת 

הכוח באופן מלא בעבור תשלום שנתי ידוע מראש. במהלך תקופת ההסכם, הצדדים יוכלו 

להביא לסיומו בתנאים כמקובל בשוק. לאחר 20 שנים, הצדדים יוכלו להאריך את תקופת 

ההסכם לתקופה מוארכת נוספת במסגרתה יוכלו הצדדים להביא לסיום ההסכם בהודעה 

מראש של 180 ימים.

הסכם שיתוף פעולה בין רותם, החברה והייבריד ביו- סול .4.3.5

ביום 7.11.2015 נחתם הסכם שיתוף פעולה בין רותם, החברה והייבריד ביו-סול (בסעיף זה- 

"הסכם שיתוף הפעולה") לצורך שיתוף פעולה בין רותם, החברה והייבריד ביו-סול (בסעיף זה- 

"הצדדים") בקשר עם הקמת פרויקטים בפארק רותם, כהגדרתם במתווה המפורט להלן. 

הפרויקטים לעניין המתווה הינם: (1) מתקן הדגמה- שהוקם ופועל באתר; (2) מתקן חלוץ 

מסחרי 1.7 מגוואט; (3) מתקן חלוץ מסחרי 10 מגוואט; (4) מחז"מ (מחזור משולב) סולארי גמיש 

(הפרויקטים להלן ייקראו בסעיף זה יחד- "הפרויקטים").

שיתוף הפעולה- במסגרת המתווה, נקבע כי הצדדים ישתפו פעולה לצורך קידום הפרויקטים, בין 

היתר, באמצעות: (1) קבלת זכות סירוב ראשונה מצד החברה כלפי רותם בעניין פיתוח ואספקת 

תשתית ומערכות בקרה ייעודיות למתקני החלוץ ולמתקנים העתידיים של החברה בישראל; (2) 

שותפות עסקית בנושא תפעול ותחזוקה (O&M) של הפרויקטים בישראל שבהן החברה מבצעת 

את שירותי התפעול והתחזוקה; (3) פיתוח פרויקטים מסחריים, בין היתר, בדרך של שותפות 

בבעלות ו/או ביזמות בפרויקטים השונים; (4) בחינת אפשרות לפיתוח טכנולוגי משותף עתידי 

כגון צוות חשיבה משותף לבחינת כדאיות השקעות בטכנולוגיות תומכות חדשות, קרן השקעות 

משותפות ועוד. 

לצורך שיתוף הפעולה כאמור, רותם תעמיד בין השאר כוח אדם מדעי/ טכנולוגי/הנדסי מקצועי 
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בתמורה שתוסכם בין הצדדים, שטחי ניסוי מוסדרים, תשתיות ועוד. החברה תעמיד בין השאר 

את הידע והניסיון שרכשה, לרבות מתן זכות שימוש בקניין רוחני ככל שיידרש.

תנאי המימוש למתווה- (1) קבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים על פי דין לפרויקטים; (2) 

אישור דירקטוריון רותם; (3) אישור דירקטוריון החברה; (4) חתימת הסכם מפורט מוסכם בין 

הצדדים תוך 90 יום ממועד ההתקשרות במתווה. 

נכון למועד הדוח, הצדדים סיכמו על תכולת העבודה ביניהם.

לקוחות, שיווק והפצה .5

נכון למועד הדוח, החברה פועלת לאיתור שותפים עסקיים במספר שווקי מטרה, לפי הפירוט המופיע 

מטה. החברה שואפת להקים בכל אחד משווקי המטרה האפשריים שלה, פיילוט מסחרי, אשר ישמש 

כפרויקט הדגמה ללקוחות פוטנציאלים באותו השוק. שימוש בכלי של מכרזים ותמריצים מקומיים, 

מאפשר מצד אחד נגישות גדולה יותר לשחקנים המקומיים ומצד שני להקטין את הסיכון הפרויקטאלי 

עבור אותו שותף מקומי.

החברה פועלת לפתח מספר שווקי מטרה לאספקת פתרונות מבוססי אגירה. לאור העובדה כי מדובר 

בשווקים משוכללים, עם שחקנים מקצועיים בעלי ניסיון של שנים רבות, החברה רואה עצמה כגורם 

מרכזי בתהליך השיווק והמכירה. משכך, בכל שוק מרכזי בו תפעל החברה, החברה מתעתדת להקים 

משרד מקומי, אשר יהיה הגוף שמתקשר עם ערוצי ההפצה הרלבנטיים באותו השוק. להערכת החברה, 

קיימים שני ערוצי הפצה מרכזיים: יזמים פרטיים ויצרני חשמל (פרטיים או ציבוריים). 

כמו כן, נכון למועד הדוח, החברה התקשרה בהסכם לרכישת חשמל עם חח"י כאמור בסעיף 4.2.1 לעיל 

ומשקיעה מאמצים רבים בהחדרת שימוש במערכות אגירה קטנות למגזר התעשייתי. מוצרי החברה 

למגזר התעשייתי כוללים הספקת אנרגיה תרמית תוך טעינה ממקורות חום וחשמל.

בשווקים אותם בוחנת החברה נכון למועד הדוח, היא פועלת לקידום הזדמנויות עסקיות שונות כמפורט 

להלן32:

ישראל  .5.1

כחלק מתוכנית משותפת של משרד הכלכלה ומשרד הביטחון להדגמות טכנולוגיות  .5.1.1

קלינטק ישראליות במערכת הביטחון, קיבלה החברה, ביום 26.9.2017, אישור לתוכניתה, 

כפי שהוגשה לוועדת המחקר של הרשות לחדשנות, למערכת ניידת לייצור ואגירת אנרגיה 

עבור משרד הביטחון (בסעיף זה-"התכנית"), כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 

26.9.2017 (אסמכתא: 100245-01-2017). תקציב התוכנית אשר אושר הינו כ- 1.5 מיליון 

ש"ח בשיעור השתתפות של %30. תמלוגים ישולמו על כל הכנסות החברה מהתכנית. 

האישור כפוף להתחייבויות, מגבלות ותנאים כמקובל בכתבי אישור מסוג זה. בהמשך, 

חתמה החברה בקשר לתכנית, ביום 7.8.2018, על כתב התחייבות מול משרד הביטחון, 

הכולל כנספח גם את כתב ההתחייבות שנחתם על ידה ביום 30.7.2018 מול הרשות 

הלאומית לחדשנות טכנולוגית. תקופת ביצוע התכנית בהתאם לתקציב המאושר הותאמה 

למועדי ההסכמות שהושגו עם הצדדים, ונקבעה החל מנובמבר 2019 ועד אוקטובר 2019. 

בהתאם לתוכנית, תבצע החברה התקנה של מערכת קוגנרציה ניידת מבוססת אגירת חום 

לאספקת מים חמים ("המערכת") במתקן צבאי הנמצא בדרום הארץ, כאשר משרד 

הביטחון מעמיד את התשתית והתמיכה המקצועית הנדרשת לביצועה. נכון למועד הדוח 

32 לגבי אי ודאות התממשות ההזדמנויות העסקיות, כולן או חלקן, ראו גם סעיף  5.6 להלן.
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קיבלה החברה סך של כ-407 אלפי ש"ח מתוך המענק כאמור והחברה ממתינה לאישור 

הצבא לאספקת המערכת.

ביום 13.2.2019 חתמה החברה על מזכר הבנות עם דורני לאספקת תחנת כח במחזור  .5.1.2

משולב המתבססת על טכנולוגיית האגירה של החברה. לפי מזכר ההבנות הנ"ל, דורני 

תפעל ליזום תחנת כח עבור צד שלישי, ובמסגרת זו תרכוש מהחברה תחנת כוח בהספק של 

15.5 מגהוואט. נכון ליום פרסום דוח זה הנהלת החברה סבורה כי אין התכנות גבוהה 

לביצוע הפרויקט כאמור. 

החברה פועלת למימוש הזדמנויות נוספות בישראל בפרויקטים המשלבים אגירה התרמית  .5.1.3

ולקידום הפרויקטים רותם 1 ורותם 2.

ברזיל .5.2

החברה מזהה פוטנציאל משמעותי בתחום אגירת אנרגיה בשוק הברזילאי בשל מחירי אנרגיה 

גבוהיםהנובעים ממחיר גז טבעי גבוה. כמו כן, השוק הברזילאי מאופיין בצריכה מסיבית של אנרגיה 

תרמית, ומחירי ביומסה זולים. כל אלו משתלבים לכדי תנאי חדירה מיטביים לשוק אגירת 

האנרגיה בברזיל עבור החברה, ועל כן החברה מרכזת משאבים רבים בשוק זה.

FORTLEV התקשרות עם חברות מקבוצתה של .5.2.1

חברת FORTLEV הינה חברה ברזילאית העוסקת בהפצה של ציוד וחומרים לסקטור 

המים והאנרגיה בברזיל, אשר בין לקוחותיה ניתן למצוא את חברות התעשייה הגדולות 

בברזיל. במהלך תקופת הדוח התקשרה החברה עם FORTLEV במספר הסכמים, 

כדלקמן:

ביום 30.8.2019 נחתם בין החברה לבין FORTLEV הסכם למכירת מערכת ייצור  (א)   

קיטור מבוססת אגירה ("המערכת"), בתמורה לסך של 380,000 דולר ארה|ב, אשר 

ישולמו ב-4 תשלומים שווים בכפוף לעמידה באבני דרך שנקבעו בהסכם. בנוסף, ל-

FORTLEV, תוענק זכות בלעדית לייצג את החברה בברזיל לתקופה של 10 שנים 

בכפוף לעמידה ביעדי מכירות שיסוכמו בין הצדדים. לפרטים נוספים ראו דיווח 

מיידי מיום 31.8.2019 (מס' אסמכתא: 076122-01-2019). 

ביום 16.2.2020 התקשרה החברה עם FORTLEV בהסכם במסגרתו החברה תעניק  (ב)

ל-FORTLEV רישיון למשך 25 שנה לשווק בברזיל ובקולומביה מוצרים המשלבים 

את טכנולוגיית ה-B-Gen של החברה ("רישיון השיווק" ו-"המוצרים", בהתאמה). 

בתמורה לרישיון השיווק, תשלם FORTLEV לחברה סך כולל של 1.5 מיליון דולר 

ארה"ב. כמו כן, בעבור כל עסקה שתשלים החברה בברזיל ובקולומביה, תשלם 

החברה ל-FORTLEV עמלת תיווך בסך של %10 ממחיר המכירה. בשלב השני, 

אשר יחל עם הקמה בברזיל של מתקן ייצור על-ידי FORTLEV ("מתקן הייצור"), 

תעניק החברה ל-FORTLEV רישיון בלעדי לייצור ושיווק של המוצרים בברזיל 

ובקולומביה. בעבור מכירת המוצרים, אשר ימכרו במחיר שאינו נמוך ממחיר עלות 

ייצורם בתוספת של %10, תשלם FORTLEV לחברה תמלוגים בסך של %10 

ממחיר המכירה של המוצרים. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי  מיום 16.2.2020 

(מס' אסמכתא: 013765-01-2020).

Detronic  ביום 19.01.2020 חתמה החברה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת .5.2.2
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Energia, חברה ברזילאית העוסקת בייזום ופיתוח של מתקנים ופתרונות בתחום 

האנרגיה הסולארית בברזיל ("דטרוניק"), שמטרתו קידום ופיתוח פרויקטים מסחריים 

בברזיל לאגירת אנרגיה במתקני PV של דטרוניק, תוך שימוש בטכנולוגית החברה. 

בהתאם למזכר ההבנות, בשלב ראשון יקדמו הצדדים פרויקט פיילוט מסחרי לאגירת 

אנרגיה בהיקף של 1 מגהוואט במתקן PV במדינת המחוז מינאס ז'ראיס שבדרום ברזיל 

("פרויקט הפיילוט"). במסגרת פרויקט הפיילוט, דטרוניק תרכוש מערכת אגירה בהיקף 

כספי מוערך של כ-450,000 דולר ארה"ב בתשלומים כפי שיוסכמו בהסכם המפורט 

("ההסכם המפורט"). ככל ופרויקט הפיילוט יושלם בהצלחה, יפעלו הצדדים לקידום 

פרויקטים נוספים של דטרוניק בהיקפים שונים33. לוחות הזמנים לביצוע פרויקט הפיילוט 

טרם נקבעו והן יקבעו בהסכם המפורט. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 20.1.2020 

(מס' אסמכתא: 006733-01-2020).

גרמניה .5.3

החברה מנהלת מגעים עם חברת גרין אנסיס (Green Enesys), יזם גרמני בתחום האנרגיה 

המתחדשת בבחינת מספר הזדמנויות לשיתוף פעולה בפרויקטי PV ואגירה ופרויקטי אגירה לייצור 

חום. 

איטליה  .5.4

בהמשך למפורט בסעיף 6.7.5 לתשקיף בקשר עם הימצאות החברה במגעים עם חברת חשמל 

איטלקית גדולה (ENEL), יצרנית ומפיצה בינלאומית של חשמל וגז לשדרוג תחנות כוח קיימות 

בספרד ובאיטליה, נכון למועד דוח זה, הסתיימה בדיקת הישימות על ידי ENEL והוחלט להתקדם 

לביצוע פיילוט. עקב מיקוד של ENEL בשוק התחנות הגזיות ומיעוט השקעות בתחנות פחמיות 

הוחלט ליישם את הטכנולוגיה לשדרוג תחנות מחז"מ של ENEL, תחילה בגודל קטן ולאחר מכן 

בגודל מלא, בהתאם לתוצאות מתקן ההדגמה. נכון למועד דוח זה, הצדדים דנים בפרטי מתקן 

ההדגמה וכן במימון המתקן שכולל בין היתר הגשה לתוכניות מימון בארץ ובאירופה. החברה 

הגישה בקשה למענק מהמדען הראשי של רשות החדשנות בתוכנית משותפת עם תאגידים בינ"ל, 

וקיבלה אישור לתקציב של כ- 0.9 מיליון אירו בשנת 2019, וצופה שיאושר לה תקציב דומה גם 

בשנת 2020 במסגרת אותה תוכנית34. במסגרת התוכנית, ENEL הצהירה במסמך תמיכה מיום 

21.9.2018 כי תספק תמיכה בשיעור דומה למענקי המדען הראשי כאמור. באשר למצבה של איטליה 

על רקע משבר הקורונה ועל השפעותיו האפשריות על החברה ראו סעיף 22 להלן וסעיף 2.3 לדוח 

הדירקטוריון המצורף לדוח תקופתי זה. 

ארצות הברית   .5.5

ביום 11.1.2018 נחתם הסכם שיתוף פעולה בין החברה לבין NYPA לשיווק תחנות  .5.5.1

קוגנרציה מבוססות אגירה בארה"ב וקנדה, וכן לביצוע פרויקט לפיתוח מערכת אגירת 

אנרגיה מבוססת קוגנרציה באוניברסיטת פרצ'ס בניו יורק, בתמיכת קרן בירד, אשר צפוי 

לשמש כמתקן הדגמה לטכנולוגית החברה ולסייע לה במאמצי השיווק בארה"ב ובקנדה. 

לפרטים נוספים ולעדכונים בדבר הפרויקט, ראו סעיף 1.3.10.1 לעיל.

בהמשך לאמור בסעיף 5.6.2 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום  .5.5.2

29.3.2018 (מס' אסמכתא: 027243-01-2018) ("הדוח לשנת 2017") בעניין מגעים עם 

33 למיטב ידיעת החברה, לדטרוניק פרויקטים דומים בהיקף של כ-100 מגהוואט.

 34 הגשת הבקשה לתקציב תתבצע באוקטובר 2020, כך שהחברה מעריכה שתתקבל ההחלטה בדבר שיעור המענק לקראת סוף שנת 
 .2020
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חברת החשמל של העיר ניו יורק – קון אדיסון ("קון אדיסון") בקשר לפרויקט תמיכה 

ברשת חשמל (בסעיף זה- "הפרויקט"), בדצמבר 2018 התקבלה בחברה הודעה מאת קון 

אדיסון על ביטול המכרז בעקבות שינויים ברשת התת הולכה. 

הונגריה .5.6

CET Storage ביום 20.2.2020 חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב לשיתוף פעולה עם חברת

Limited Liability Company, חברה הונגרית שלמיטב ידיעת החברה הוקמה לצורך הפצת 

 ,("CET") טכנולוגיית אגירה לשוק האנרגיה ופיתוח פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת

שמטרתו הפצה של טכנולוגיית ומערכות האגירה של החברה בהונגריה ובמדינות נוספות במרכז 

ובמזרח אירופה (בסעיף זה – "מזכר ההבנות" ו-"מוצרי החברה", בהתאמה). CET והחברה יפעלו 

לחתימת הסכם הפצה מחייב עד ליום 31.3.2020, במסגרתו החברה תעניק ל-CET רישיון לשיווק 

ולהפצה של מוצרי החברה באופן בלעדי בהונגריה ובמדינות נוספות במרכז ובמזרח אירופה. 

שיתוף הפעולה בין CET והחברה כולל אבן דרך של חתימת הסכם מחייב עד ליום 30.4.2020 של 

CET עם MVM Group, תאגיד החשמל של הונגריה ("MVM"), להקמת פרויקט ראשון העושה 

שימוש בטכנולוגיית החברה עבור MVM ("הפרויקט" ו-"הסכם הפרויקט", בהתאמה). במסגרת 

הפרויקט, אשר ימוקם בתחנת כוח מבוססת גז טבעי המופעלת על-ידי MVM, תשמש אגירת חשמל 

לאספקת מים חמים.

CET הינה חברה מקבוצת החברות של Central Energy Trade Ltd, שהיא מהחברות המובילות 

בתחום המסחר בחשמל ובגז טבעי בהונגריה ובעלת רישיון למסחר בחשמל ובגז טבעי.

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 23.2.2020 (מס' אסמכתא: 015442-01-2020).

בהמשך לפירוט של הזדמנויות עסקיות נכון למועד הדוח לשנת 2018 (לא כולל תחנות הכוח רותם 1  .5.7

ורותם 2) כפי שהופיעו בטבלה מרכזת בסעיף 5.6 בדוח לשנת 2018, מובהר כי נכון למועד הדוח, 

הזדמניות עסקיות כאמור, אשר הבשילו לכדי הסכמים מחייבים ו/או שיתופי פעולה בפועל 

מתוארים בסעיף זה לעיל. באשר להזדמנויות עסקיות אשר אינן מצויינות בסעיפים האמורים לעיל, 

הן לא התגבשו לכדי הסכמים מחייבים ו/או אינן רלוונטיות עוד לפעילותה של החברה. 

נכון למועד הדוח, לא ניתן להעריך אם איזה מההזדמנויות, המגעים או המשאים ומתנים בין הצדדים 

בכל השווקים המתוארים בסעיפים 5.5-5.1 יבשילו לכדי הסכמים מחייבים ומתי ומה יהיו תנאיהם 

הסופיים. נכון למועד דוח זה, אין לחברה הכנסות מתחום הפעילות ויכולתה של החברה להפיק הכנסות 

מפרויקטים שונים בדגש על הקמת תחנות כוח (כדוגמת רותם 1 או רותם 2) כרוכה בהשגת מקורות 

מימון חיצוניים בהיקפים גדולים ו/או קביעת תעריף. להערכת החברה, קיים פוטנציאל כלכלי לכך 

שיהיה לה בשנים הקרובות תזרים חיובי. הערכה זו מבוססת, בין היתר על יכולתה של החברה להחדיר 

את הטכנולוגיה שלה לשוק ועל בניית הקמת תחנת הכוח רותם 1 ולאחר מכן ובכפוף לקבלת כל 

האישורים הנדרשים והמימון לכך- את הקמת תחנת הכוח רותם 2 והפעלתן המסחרית. כמו כן, להערכת 

החברה, עלות השלמת פרויקט רותם 1 נכון למועד זה הינה כ-33 מיליון ש"ח ובכפוף לקבלת מימון 

לצורך השלמת הפרויקט כאמור, הוא עתיד להיות מחובר לרשת תוך 8 עד 10 חודשים מקבלת המימון. 

לבקשת ארכה שהוגשה לרשות החשמל להאריך את המועד לקיום אבן דרך ברישיון המותנה, ראו הערת 

שוליים 27 לעיל. 

מידע זה בדבר יכולתה של החברה להתקשר בהסכמים מחייבים עם איזה מהגורמים המפורטים בסעיף 

5.5-5.1 לעיל וכן אומדן ביצוע, תחילת הקמה משוערת, לוחות זמנים והתממשות איזה מהפרויקטים או 

ההזדמנויות לעיל כמו גם יכולתה של החברה לייצר הכנסות לרבות גובה ההכנסות המשוערות, הינו 

בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר מבוסס על הערכות החברה לעניין איכות 
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הפתרונות הטכנולוגים שלה וכפוף לחתימת הסכמים מחייבים ו/או קבלת מימון ו/או זכייה במכרזים 

ו/או השלמת בדיקת נאותות ו/או קביעת תעריף כמפורט לעיל. היקף ההשקעה הצפוי והכולל עשויים 

להשתנות במקרה של שינוי בעלויות יצור הציוד ו/או עלויות העסקת העובדים ו/או בנתונים אחרים 

שלחברה אין שליטה עליהם ו/או בעיכובים שלחברה אין שליטה עליהם ו/או בהתקדמות המכירות ו/או 

בהוצאות בלתי צפויות אחרות וכן ייתכן שתחזיות אלו לא יתממשו כולן או חלקן או יתממשו באופן שונה 

מהותית מכפי שנצפה, בין היתר, אם החברה לא תצליח לקבל מימון ו/או לא תעמוד בדרישות הרישוי 

הרלוונטיות ו/או לא תתקשר בהסכמים מחייבים להחדרת הטכנולוגיה שלה ו/או לא תזכה במכרזים 

ו/או במקרה שהדגמת הטכנולוגיה לא תעמוד ביעדיה ו/או כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי 

הסיכון המפורטים בסעיף 22 להלן, לרבות ההשלכות האפשריות של התפשטות נגיף הקורונה על 

פעילותה של החברה וההתפתחויות שיחולו בנושא, אשר אין בידי החברה להעריכן, לצפותן ולאמוד את 

השפעתן מראש, שכן אינן נמצאות בשליטת החברה. 

תחרות  .6

נכון למועד הדוח, פועלת החברה כספקית של פתרונות אגירה המבוססים על טכנולוגיה שפותחה  .6.1

בחברה בתחומי האנרגיה המתחדשת והגמשת תחנות תרמיות (קוגנרציה ומחזור משולב), בישראל 

ובמספר שווקים נבחרים בעולם. בישראל פועלת החברה גם כיזמית, על מנת לבסס את הטכנולוגיה 

שלה בשוק.

שוק האגירה רחב ונוגע בסגמנטים שונים בעולם האנרגיה מתחנות קוגנרציה קטנות וגנרטורים ועד  .6.2

לתחנות כוח גדולות מבוססות גז טבעי, פחם, ביומסה, דלק ועוד. בשוק זה החברה תשאף לספק 

ציוד לתחנות חדשות המבקשות לנצל את יתרונות האגירה של החברה וכן לשדרוג תחנות קיימות 

המבקשות להוסיף גמישות תפעולית וכלכלית. בשוק של פתרונות אגירה, פועלים מספר שחקנים 

מצומצם וזאת בעיקר לאור הקשיים הטכנולוגיים הקיימים במתן פתרון אגירה שיהיה כלכלי 

בתחנות קטנות. 

הפתרונות הקיימים לאגירה התרמית הינם אגירה במלח מותך שמאופיינת במחיר גבוה ועלויות  .6.3

אחזקה גבוהות ואגירה במים שמוגבלת בטמפ' נמוכות. החברה זיהתה מספר שחקנים חדשים 

בתחום האגירה התרמית שרובם נמצאים בשלבים מוקדמים של פיתוח הטכנולוגיה 

ביניהםSiemens Gemesa המפתחת אגירה ע"ב סלעים, Energy Nest אשר פיתח טכנולוגית אגירה 

על בסיס בטון, 1414◦ אשר פיתחה אגירה מבוססת סיליקון, ועוד. 

בהסתכלות רחבה יותר על עולם אגירת האנרגיה קיימות מספר רב של טכנולוגיות המוכוונות  .6.4

לשימושים שונים. הטכנולוגיה ממסחרית הנפוצה הינה חשמל בסוללות - כגון טסלה ואחרים. 

טכנולוגיה זו מתאפיינת במחיר גבוה לקילוואט שעה מותקן ובאורך חיים מוגבל. כמו כן, פלח גדול 

משוק אגירת החשמל מבוצע היום ע"י שימוש בטכנולוגיית אגירה שאובה המוגבלת בטופוגרפיה 

ספציפית, בקנה מידה גדול ובצורך להוליך למרחקים את החשמל. טכנולוגיות שונות נוספות 

לאגירת חשמל נמצאות בשלבי פיתוח שונים, אך טרם הוכיחו את עצמם מסחרית (אגירה בלחץ, 

אגירה בחומרים שמשנים מצב צבירה ועוד). 

להערכת החברה, גורמים חיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי הינם-  .6.5

מיומנותו וכישוריו של כוח האדם הקיים בחברה;  .6.5.1

ייחודיות הטכנולוגיה של החברה המאפשרת: (1) אספקת חשמל באופן רציף, כלכלי  .6.5.2

ומסביב לשעון בשונה מתחנות כוח המבוססות על מקורות אנרגיה ירוקים אחרים 
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ומושפעות מעונות השנה ו/או מאור השמש; (2) מודולאריות אינהרנטית המאפשרת לתת 

פתרון בסדרי גודל קטנים מבלי לפגוע בכדאיות הכלכלית; (3) קונפיגורציה מערכתית 

המאפשרת תמחור נמוך יותר משאר מתחרותיה בשוק; 

החברה נהנית מהיתרון ש"באינטגרציה אנכית"- שליטה בכל שלבי הייזום, הייצור  .6.5.3

וההפעלה; 

החברה עוסקת גם בפיתוח וייצור של ציוד ומוצרים בהם היא משתמשת בתחנות הכוח  .6.5.4

שלה.

סיום שלב הפיתוח של מערכת האגירה.  .6.5.5

להערכת החברה, גורמים שליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי הינם:    .6.6

ריבוי שחקנים המסוגלים להקים ולממן פרויקטים בהיקפים גדולים;  .6.6.1

שמרנות שוק מסוימת לקליטת טכנולוגיות חדשות בתחום החשמל. .6.6.2

עונתיות  .7

על אף שפעילותה של החברה בחלקה הרחב הינה ייצור חשמל באמצעות אנרגיה תרמו- סולארית 

המושפעת מעונות השנה ומזריחת השמש, הרי שלאור המגוון הרחב של הפתרונות הטכנולוגיים שפיתחה 

החברה לייצור חשמל באמצעות מערכת האגירה בשילוב יכולת היברידית הקולטת מספר מקורות אנרגיה, 

ניתן לומר כי אין לעונתיות לא אמורה להיות השפעה מהותית על תוצאות החברה. 

רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  .8

מפעל הייצור - החברה הקימה במחצית השניה של 2018 מפעל באזור התעשיה דימונה לייצור רכיבי  .8.1

האגירה בישראל בכדי לבסס יכולת אספקת ציוד לפרויקטים בישראל ובמקומות שונים בעולם, 

כאשר הפרויקטים הראשונים עבורם המפעל מייצר את רכיבי האגירה הינם משרד הבטחון, 

FORTLEV ,NYPA, תחנת הכוח רותם1 וENEL. בשלב הראשון המפעל פועל במתכונת ידנית 

כאשר בעתיד הכוונה לפעול במתכונת ממוכנת. משרד הכלכלה והתעשיה, באמצעות מנהלת הרשות 

להשקעות, אישר לחברה (במסגרת חוק לעידוד השקעות הון) תכנית השקעות בסך של כ- 76 מיליון 

ש"ח להקמת המפעל, כאשר סכום המענק הינו בגובה %20 מסך התכנית (כ- 15 מיליון ש"ח) 

("התוכנית"). קבלת המענק בפועל כפופה לעמידה בתנאי תכנית ההשקעות ואישורי משרד הכלכלה 

והתעשיה. נכון למועד זה טרם הופעלה התוכנית. לאחרונה פנתה החברה למשרד הכלכלה, היות 

ובכוונתה לערוך שינויים בתכנית כך שיותאמו לצרכי החברה בטווח הקצר ויתכן ואפשרו הפעלה של 

התכנית בשנה הקרובה. 

הסכם המימון מול EIB כפי שמפורט בסעיף 1.3.10.2 לעיל חשוב במימון פעילות המפעל ויאפשר 

לחברה להקים בהדרגה מערך ייצור יעיל וחדשני. 

תחנת הכח רותם 1 - מתקני ומערכות החברה ממוקמים על גבי מקרקעין שאינם בבעלות הקבוצה,  .8.2

אלא מושכרים לתקופות ארוכות של 20 שנים. 

מטה - משרדי החברה ממוקמים במבנה משרדים בראש העין, אותם שוכרת החברה בהתאם  .8.3

להסכם שכירות בסכום שאינו מהותי לפעילותה. 

מחקר ופיתוח  .9

החברה עוסקת במחקר ופיתוח ומשקיעה משאבים באופן תדיר לצורך פיתוח ושיפור מוצריה. פיתוח 
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רכיבי המפתח הנדרשים בכל קשת מוצרי החברה מתחיל בשלבי ניתוח הקונספט, עובר לשלבי היתכנות 

של הרכיבים המזוהים כדורשים היתכנות, עובר לשלבי התכנון הראשוני עם מספר אלטרנטיבות ומסתיים 

Product Life Cycle ) PLM בתכנון מפורט לאלטרנטיבה נבחרת. כל שלבי הפיתוח מנוהלים במערכת

Management) ותוצרי התהליכים מנוהלים במערכת PRIORITY, עם ניהול קונפיגורציות ומשרד הנדסי. 

רכיבי המפתח עוברים את שלבי הבדיקות הנדרשים בכל אחד מן התהליכים לפי תכנית בדיקות, כולל 

בדיקות איכות של רכיבים בשימוש ושל תוצאות המתקבלות לכל רכיב מפתח מול המפרט הרלוונטי.

פעילויות המחקר והפיתוח בחברה ממומנות על יד משאבי החברה הפנימיים ועל ידי מענקים ממשרד 

הכלכלה, לרבות מענקים מהמדען הראשי של רשות החדשנות, ממשרד התשתיות ומקרן בירד. מענקים 

אלו ניתנים לאחר בחינת בקשות המוגשות על ידי מנהלי הפיתוח בחברה. עד למועד פרסום הדוח, בגין 

פרויקטי הפיתוח בחברה, אושרו לחברה מענקים בסכום כולל של כ- 2.3 מיליון ש"ח ממשרד התשתיות, 

כ- 11.2 מיליון ש"ח ממשרד הכלכלה, וכ-660 אלפי דולר מקרן בירד (נכון ליום 31.12.2019 התקבלו 

בחברה מענקים כאמור, בסכום של כ- 7.3 מיליון ש"ח מהמדען הראשי וממשרד התשתיות וכ-414 אלפי 

דולר מקרן בירד). המימון המוענק על ידי משרדי המדען הראשי הינו בדרך כלל כ-%50 מהעלות הכוללת 

לפיתוח רכיב מרכזי מסוים הכולל את עלויות כח האדם ועלויות החומר הנדרש. בתמורה לתמיכה זו, 

כפופה החברה להוראות החוק לעידוד מחקר ופיתוח בקשר עם הקניין הרוחני וכן הינה מחויבת, בין 

היתר, בתשלום תמלוגים בשיעור של בין %3 ל-%5 (בהתאם לתקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה 

(שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם), התשנ"ו- 1996) מכל ההכנסות משימוש של הטכנולוגיה המפותחת 

ועד לתקרה של הסך הכולל של התמיכה כאמור אשר מוצמדת לדולר ונושאת ריבית לייבור. בכפוף 

להודעת החברה לרשות החדשנות בדבר היתכנות העברת ייצור חלקית מחוץ לישראל, הוגדלה תקרת 

 FORTLEV התמלוגים למדען הראשי ל-%120 מסך הסכומים שהתקבלו  (במסגרת התקשרות החברה עם

כמפורט בסעיף 5.2.1 לעיל). בתמורה לתמיכה מקרן בירד, מחויבת החברה, בין היתר, בתשלום תמלוגים 

בשיעור של %5 מכל ההכנסות הנובעות מהטכנולוגיה המפותחת ועד לתקרה מקסימלית של %150 מסכום 

המענק, בכפוף לתנאי ההסכם עם קרן בירד.

ברכיבי המפתח המרכזיים אשר פותחו על ידי החברה נמצאים אגירת החום, הכוללת מבנה מיוחד וחומר 

אגירה נבחר, מערכות קליטת אנרגיית שמש להעלאת יעילות ולהורדת עלות יחסית ורכיבים נוספים. בגין 

פיתוחים אלו הוגשו בקשות לאישור פטנטים למשרדי הפטנטים השונים. חלקם אושר וחלקם נמצאים 

בשלבי בחינה ואישור. 

סך כל הוצאות החברה למחקר ופיתוח נטו בשנת 2019 עמד על כ-4,183 אלפי ש"ח, לעומת 8,776 אלפי 

ש"ח בשנת 2018. 

נכסים לא מוחשיים  .10

לצורך הגנה על קניינה הרוחני של החברה ועל ליבת הטכנולוגיה שלה, דהיינו -אגירת האנרגיה, רשמה 

החברה פטנט בנושא אגירת האנרגיה בישראל, ארה"ב, אירופה ודרום אפריקה. הפטנט מכסה את 

החדשנות באגירת האנרגיה אשר פותחה על ידי החברה, בה הוכללו 3 פונקציות מרכזיות תחת יחידה 

אחת: א. מחליף החום; ב. קיבול החום ואגירתו; ו-ג. ייצור הקיטור הפנימי בתוך יחידת האגירה. 

להערכת החברה, הטכנולוגיה נשוא בקשת הפטנט למערכת האגירה התרמית המשולבת, הינה ייחודית 

ומקנה לה יתרון תחרותי. העלויות לחברה בגין תחזוקת הפטנטים אינן מהותיות.

החברה שמה לה כיעד להתרכז בפטנטים בנושא הגרעין הטכנולוגיה המרכזי, הוא אגירת האנרגיה. 

פטנטים נוספים בעתיד, ירשמו על ידי החברה בנושא זה על בסיס הפטנט המרכזי אשר הוכר במדינות 

כמתואר לעיל.
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כל רכיבי הטכנולוגיה הייחודיים של החברה אשר אינם מוגנים בפטנט, מוגנים בסודות מסחריים או 

בהסכמי סודיות, ומהווים חלק משמעותי מקניינה הרוחני של החברה.

החברה מתכננת להעניק ללקוחותיה רישיונות שימוש במוצרים המפותחים על בסיס קניינה הרוחני. 

המוצרים והשירותים יסופקו ללקוחותיה ויכללו בהסכמי מכירת המוצרים והשירותים כאמור.

להלן יובאו פרטים אודות בקשות לרישום פטנטים מהותיים:  

מדינות בהן 

הוגשה הבקשה

מועד הענקה 

Grant Date

מועד הגשה 

Filing Date

מועד קדימות

Priority Date

תיאור הזכויות 

הצפויות בפטנט, 

ככל שיירשם

תיאור הפטנט 

המבוקש

ארה"ב(*) 4.12.18 22.1.14 20.3.13

ישראל(**) 04.07.19 22.1.14 20.3.13

אירופה (***) אושר 22.1.14 20.3.13

דרום אפריקה 29.3.17 22.1.14 20.3.13

בעלות החברה

אגירה תרמית 

משולבת

Integral Thermal )

Storage, Heat 

Exchange and 

(Steam Generation

 (Notice of Allowance) ביום 17.9.2018, התקבל בחברה דיווח ממשרד הפטנטים האמריקאי לפיו אושרה בקשתה (*)

לפטנט בארה"ב. פטנט זה דן במוצר אגירת האנרגיה התרמית המשולבת של החברה המבוסס ביצוע שלוש פונקציות 

מרכזיות: החלפת חום, אגירת החום בטמפרטורות גבוהות וייצור קיטור מתוך יחידת האגירה. רישום הפטנט ששמו 

"Integrated Thermal Storage, Heat Exchanger and Steam Generator" נעשה ביום 4.12.18. לפרטים נוספים 

ראו דוח מיידי של החברה מיום 20.9.2018 (מס' אסמכתא: 085066-01-2018) וסעיף 10 בחלק א' לדוח התקופתי של 

החברה לשנת 2017 כפי שפורסם ביום 29.3.2018 (מס' אסמכתא: 027243-01-2018), המובאים בזאת על דרך ההפניה. 

 (Notice of Allowance) ביום 4.7.2019, התקבל בחברה דיווח ממשרד הפטנטים הישראלי לפיו אושרה בקשתה (**)

לפטנט בישראל. פטנט זה דן במוצר אגירת האנרגיה התרמית המשולבת של החברה המבוסס על ביצוע שלוש פונקציות 

מרכזיות: החלפת חום, אגירת החום בטמפרטורות גבוהות וייצור קיטור מתוך יחידת האגירה. הענקת הפטנט 

בישראל, ששמו "Integrated Thermal Storage, Heat Exchange, and Steam Generation", צפויה להתבצע בחודש 

ינואר 2020 עם תשלום האגרה בעבור הרישום.

 (Notice of Allowance) ביום 5.2.2019, התקבל בחברה דיווח ממשרד הפטנטים האירופאי לפיו אושרה בקשתה (***)

לפטנט באירופה. פטנט זה דן במוצר אגירת האנרגיה התרמית המשולבת של החברה המבוסס על ביצוע שלוש 

פונקציות מרכזיות: החלפת חום, אגירת החום בטמפרטורות גבוהות וייצור קיטור מתוך יחידת האגירה. הענקת 

הפטנט באירופה, ששמו "Integrated Thermal Storage, Heat Exchange, and Steam Generation", צפויה 

להתבצע בחודש מאי 2019 עם תשלום האגרה בעבור הרישום. החברה המשיכה לשלב ה- National Phase באירופה 

ורשמה את הפטנט בתאריך ה-05.06.19 במדינות הללו: בלגיה, ספרד, שוויץ, דנמרק, גרמניה, צרפת, אנגליה, איטליה, 

לוקסמבורג ונורבגיה.  לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 6.2.2019 (מס' אסמכתא: 012795-01-2019) 

וסעיף 10 בחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 כפי שפורסם ביום 29.3.2018 (מס' אסמכתא: 01-2018-

027243), המובאים בזאת על דרך ההפניה. 

הון אנושי .11

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, החברה מעסיקה 26 עובדים, וכן התקשרה בהסכמי שירותים עם  .11.1

מספר נותני שירותים חיצוניים המספקים לה שירותים שונים מעת לעת. 

להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2019:  .11.2
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ביום 30.1.2019 הודיעה החברה על נקיטת תוכנית התייעלות שמטרתה הקטנת  .11.2.1

הוצאותיה השוטפות לצד השגת מימון מיידי נוסף ו/או חלופות נוספות הנדרשים 

להשלמת פרויקט רותם 1 ולפעילותה השוטפת של החברה . לפרטים אודות תכנית 

ההתייעלות ראו סעיף 1.3.9 לעיל, תקנה 21 בפרק ד' בדוח זה ודיווחים מיידיים מהימים 

30.1.2019, 14.7.2019 ו- 29.8.2019 (מס' אסמכתא: 008650-01-2019, 060228-01-2019 

ו- 075084-01-2019, בהתאמה).

מצבת המועסקים של הקבוצה  .11.2.2

להלן טבלה בדבר התפלגות מצבת כוח האדם בקבוצה: 

 ליום 31 בדצמבר 2019 ליום 31 בדצמבר 2018
בסמוך למועד פרסום 

דוח זה(*)

3 3 3 הנהלה

8 4 4 כספים, משפטי 

ומנהלה

6 4 4 שיווק, פרויקטים 

ופיתוח עסקי 

32 13 16 תפעול, רכש, הנדסה 

וייצור

49 24 27 סה"כ

 (*) הקיטון במצבת כ"א מיום 31.12.2018 למועד פרסום דוח זה נובעת מתוכנית ההתייעלות.

נושאי משרה בכירים בקבוצה  .11.3

ביום 31.3.2019 מר שי בורנובסקי, חדל לכהן כסמנכ"ל הכספים של חברה. לפרטים  .11.3.1

נוספים ראו דוח מיידי מיום 3.1.2019 (מס' אסמכתא: 001683-01-2019) ותקנה 21 בחלק 

ד' לדוח תקופתי זה.

ביום 20.3.2019 הודיעה הגב' מיכל כספי שפירא, המכהנת כדירקטורית חיצונית, על  .11.3.2

סיום כהונתה בחברה החל מיום 21.3.2019. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

  .(023586-01-2019) 20.3.2019

ביום 16.6.2019 מונתה עו"ד נאוה סברסקי סופר לדירקטורית חיצוני בחברה. לפרטים  .11.3.3

נוספים ראו תקנה 26 בחלק ד' לדוח זה ודיווח מיידי מיום 16.6.2019 (050901-01-2019).

ביום 16.3.2020 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר רמי עזר, המכהן כסמנכ"ל  .11.3.4

הנדסה, כנושא משרה בכירה. לפרטים נוספים ראו תקנה 26א בחלק ד' המצורף לדוח זה, 

דיווח מיידי ומצבת נושאי משרה בכירה אשר פורסמה בסמוך למועד פרסום דוח זה, 

ביום 16.3.2020 (מס' אסמכתא: 022009-01-2020).

לפרטים אודות הפחתות השכר הזמניות של בעל השליטה וקרוביו, ראו סעיף 1.3.9 לעיל  .11.3.5

ותקנה 21 בחלק ד'.

לפרטים נוספים בקשר עם נושאי המשרה הבכירים בקבוצה, ראו תקנה 21 בחלק ד' לדוח  .11.3.6

תקופתי זה.

תלות בעובדים .11.4
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נכון למועד הדוח, לחברה אין תלות מסוימת בעובדים, למעט במר אבי ברנמילר, יו"ר דירקטוריון 

ומנכ"ל החברה, וכן בעל השליטה בה. התלות באבי ברנמילר נובעת מיכולתו ומומחיותו 

המקצועית וכן ניסיונו המקצועי עתיר השנים המלווה בצבירת ידע ייחודי על פני תקופה של כ- 30 

שנים בתחום האנרגיה בכלל ובתחום האנרגיה הסולארית בפרט. אבי ברנמילר הינו היזם והמוביל 

הטכנולוגי של החברה אשר היה אחראי בעברו על פיתוח וייצור של טכנולוגיות שונות בתחום 

האנרגיה הסולארית.

עוד יצוין, כי חלק ניכר מעובדי החברה הם בעלי ידע וניסיון משמעותיים בתחום פעילותה של 

החברה. עובדי החברה ברובם בעלי ותק וידע של שנים בתחום המחקר, פיתוח, הקמה ותכנון של 

תחנות כוח לייצור אנרגיה תרמו סולארית, לרבות תחנות כוח בהספקים שונים.  

הטבות וטיבם של הסכמי העסקה  .11.5

למעט אם צוין אחרת בחלק ד' ביחס לתנאי ההתקשרויות עם נושאי משרה שונים בחברה, עובדי 

החברה מועסקים באמצעות הסכמי עבודה אישיים. ההתקשרות בין החברה לבין עובדיה, אינה 

מוגבלת בזמן ושני הצדדים יכולים להביא את ההתקשרות לידי סיום בהודעה מוקדמת בהתאם 

להוראות הדין או בהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות. תנאי ההעסקה של העובדים כוללים בין 

היתר, הוראות לעניין זכאות לחופשה, דמי הבראה ודמי מחלה על פי דין, תנאים סוציאליים כגון 

ביטוח מנהלים ו/או קופות גמל ו/או קרן פנסיה,קרן השתלמות והתחייבות לשמירה על סודיות. 

כמו כן, חלק מעובדי החברה זכאים לאופציות בחברה בהתאם לתנאי ההתקשרות עימם ובכפוף 

לתכנית האופציות של החברה כמפורט בסעיף 3.3 בתשקיף ובתקנה 24 בפרק ד' לדוח תקופתי זה.

תכנית אופציות לעובדים .11.6

ראו תקנה 24 לפרק ד'.

חומרי גלם וספקים .12

חומרי הגלם המשמשים את הקבוצה בתחום כוללים גלילי פח ברזל לצורכי עיבוד, חלקי פח וברזל 

מעובדים, אביזרי צנרת, מראות (זכוכית שעוברת ציפוי וחיסום בטכנולוגיה ייחודית), פלדות 

קונסטרוקציה ותמיכה, צינורות זכוכית ונירוסטה וכן חלקים קנויים להרכבה, כגון טורבינה, מגדלי 

קירור, משאבות, מחליפי חום, בידודים, אביזרי פיקוד ובקרה כגון בקרים, ברזים מפוקדים, גופי חימום, 

קשיחים כגון ברגים וניטים. הקבוצה רוכשת את חומרי הגלם והחלקים הקנויים מספקים שונים, בעיקר 

מסין, מערב אירופה וישראל. מרבית הרכישות של הקבוצה מבוצעות במטבע דולר ואירו. לקבוצה לא היו 

רכישות מספקים במהלך שנת 2019 אשר הגיעו לכדי סכומים מהותיים. לאור קיומם של ספקים וקבלני 

משנה רבים לחומרים ולחלקים השונים וכן לשירותים להם נדרשת הקבוצה, אין ספק או קבלן משנה אחד 

שלקבוצה תלות בו. 

הון חוזר .13

נכון למועד הדוח, לחברה הון חוזר שלילי, הממומן על-ידי משאבי החברה הפנימיים, מהלוואות המירות 

למניות ומהלוואת בעלים כמפורט בסעיף 14 להלן.

להלן ההון החוזר של החברה לימים 31 בדצמבר 2019 ו-31 בדצמבר 2018 באלפי ש"ח:

31 בדצמבר 2018 31 בדצמבר 2019 סעיף

2,767 1,217 מזומנים ושווי מזומנים

7,520 486 פיקדונות מוגבלים בשימושים
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1,854 1,216 חייבים ויתרות חובה

(21,107) (10,478) משיכת יתר והלוואה מתאגיד 
בנקאי

- (3,114) הלוואת בעלים

- (5,377) הלוואות המירות למניות

(3,891) (839) ספקים ונותני שירותים

(4,678) (2,850) זכאים ויתרות זכות

- (1,792) חלויות שוטפות של 
התחייבויות בגין חכירה

(17,535) (21,531) סה"כ הון חוזר

לפרטים נוספים בעניין ההלוואות המירות למניות והארכת הלוואה המירה ראו סעיף 14.4 להלן. א.

לפרטים נוספים בעניין ההלוואת בעלים ראו סעיף 1.3.7 לעיל. ב.

לפרטים נוספים בעניין ההלוואה מבנק לאומי ראו סעיף 1.3.3 לעיל.  ג.

לפרטים נוספים בעניין ההלוואה מצים ראו סעיף 14.3 להלן. ד.

בכוונת החברה לממן את הגרעון בהונה החוזר של החברה באמצעות גיוס חוב ו/או הון, ראו גם סעיף 20 

להלן, לצד פעילותה לשם הרחבת פעילות והגדלת מחזור מכירותיה כאמור בסעיף 5 לעיל, אשר ככל 

ויצלחו ייתכן ויצמצמו את הגרעון בהונה החוזר של החברה.

מובהר כי אין כל וודאות שתשלים החברה גיוס חוב ו/או הון ו/או יחתמו הסכמים מחייבים להרחבת 

פעילות החברה והגדלת מחזר מכירותיה. המידע, התחזיות והערכות לעיל הינם מידע צופה פני עתיד, 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותם תלויה, בין היתר, בהצלחת גיוס חוב ו/או הון וחתימת 

הסכמים מחייבים בתנאי השוק הקיימים ולפיכך, תלויה בין היתר גם בגורמים חיצוניים שאין לחברה 

יכולת השפעה עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת.

מימון  .14

לפרטים אודות קבלת הלוואות מאבי ברנמילר, ראו סעיף 1.3.7 לעיל.  .14.1

לפרטים אודות הסכם מימון עם בנק לאומי, ראו סעיף 1.3.3 לעיל. .14.2

להלן פרטים בדבר התקשרות החברה עם רני צים מרכזי קניות בע"מ: .14.3

ביום 6.2.2020 התקשרה החברה בהסכם עקרונות (בסעיף זה - "הסכם העקרונות") עם  .14.3.1

צים, במסגרתו תעמיד צים לחברה ולברנמילר (רותם) שתי הלוואות בסך כולל של 47 

מיליון ש"ח, בכפוף לעמידה בתנאים מתלים המפורטים בהסכם העקרונות. 

ההלוואה הראשונה אשר תועמד לחברה לתקופה של 18 חודשים, הינה בסך של 12  .14.3.2

מיליון ש"ח נושאת ריבית של %5, נועדה למימון פעילותה השוטפת של החברה והיא 

המירה למניות החברה בכל עת לפי שער המרה של 3.78 ש"ח למניה כאמור (בסעיף זה – 

"ההלוואה הראשונה"). ההלוואה השניה לברנמילר (רותם) בסך של 35 מיליון ש"ח 

נושאת ריבית של %5 צמודה למדד, נועדה להשלמת פרויקט רותם 1 ותוזרם בהתאם 

לקצב התקדמות פרויקט רותם 1 לפי אבני דרך ("ההלוואה השנייה"). ההלוואה השניה 

ניתנת להמרה לעד %100 מהון המניות של ברנמילר (רותם). עוד הוסכם בהסכם 
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העקרונות, כי בתמורה להעמדת ההלוואה הראשונה וההלוואה השניה ישעבד מר אבי 

ברנמילר, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה ובעל השליטה ("אבי ברנמילר"), מניות של 

החברה אשר בבעלותו. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 09.02.2020 (אסמכתא: 

2020-01-012037), המובא בזאת על דרך ההפניה.

בהתאם לאמור בהסכם העקרונות, ביום 11.2.2020 התקשרה החברה בהסכם הלוואה  .14.3.3

עם צים (בסעיף זה – "הסכם ההלוואה"), להעמדת מקדמה על-חשבון ההלוואה 

הראשונה בסך של 3 מיליון ש"ח נושאת ריבית של %5 ("המקדמה"). המקדמה הועמדה 

לתקופה של 165 ימים, או עד מועד מאוחר יותר, ככל שייחתם בין הצדדים הסכם 

מחייב. להבטחת התחייבויות החברה, שיעבד מר אבי ברנמילר סך של 2 מיליון מניות 

רגילות של החברה אשר בבעלותו לטובת צים בשעבוד קבוע. לפרטים נוספים ראו ודיווח 

מיידי מיום 12.2.2020 (מס' אסמכתא: 013027-01-2020) , המובא בזאת על דרך 

ההפניה.

להלן פרטים בדבר התקשרות החברה בשני הסכמים להעמדת שתי הלוואות נפרדות המירות  .14.4

למניות החברה (בסעיף זה – "ההלוואות"):

ההלוואה הראשונה - ביום 5.9.2019, התקשרה החברה עם מלווה שאינו "צד מעוניין"  .14.4.1

כהגדרת מונח זה בחוק החברות ("המלווה"), בהסכם, במסגרתו העמיד המלווה סך של 

כ- 1,955,000 ש"ח ("תמורת ההלוואה הראשונה"), כהלוואה המירה למניות החברה 

(בסעיף זה – "ההלוואה הראשונה" ו-"הסכם ההלוואה הראשונה", לפי העניין). 

ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של %5 והועמדה ל-6 חודשים ממועד העמדתה, 

קרי עד ליום 9.3.2020. ביום 11.2.2020 נחתמה בין החברה לבין המלווה תוספת להסכם 

ההלוואה הראשונה, במסגרתה הוארך המועד לפירעון ההלוואה עד ליום 9.9.2020.

Snowdrop  ההלוואה השניה - ביום 10.10.2019, התקשרה החברה עם עם חברת .14.4.2

Holding SA, חברה המאוגדת בשוויץ שאינה "צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בחוק 

החברות ("SnowDrop"), בהסכם, במסגרתו העמידה SnowDrop סך של כ- 3,500,000 

ש"ח ("תמורת ההלוואה השניה"), כהלוואה המירה למניות החברה (בסעיף זה – 

"ההלוואה השניה" ו-"הסכם ההלוואה השניה", לפי העניין). בעלת השליטה ב- 

 .Christine Moyersoen 'המחזיקה במלוא הונה המונפק הינה הגב SnowDrop

ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור של %5 והועמדה ל-6 חודשים ממועד העמדתה, 

קרי עד ליום 15.4.2020. 

תנאים אשר חלים לגבי שתי ההלוואות (לצרכי נוחות יקראו בנפרד כל אחת –  .14.4.3

"ההלוואה" ו- "המלווה", לפי העניין):

ההלוואה (קרן וריבית) תומרו באופן אוטומטי למניות החברה, ככל ועד  .14.4.3.1

לתום תקופת ההלוואה החברה תשלים גיוס הון או חוב המיר, פרטי ו/או 

ציבורי (כולל תמורת ההלוואה) של לפחות 17.5 מיליון ש"ח, או שהמלווה 

יודיע לחברה במהלך תקופת ההלוואה הרלוונטית, כי הינו מעוניין בהמרת 

מלוא תמורת ההלוואה ("המרת ההלוואות").

המרת ההלוואה, ככל ותתקיים, תעשה בהתאם לשער המרה של 340 אגורות  .14.4.3.2

למניה ותקנה למלווה ההלוואה הראשונה 589,375 מניות רגילות של החברה 

ולמלווה ההלוואה השניה 1,055,147 מניות רגילות של החברה (בנפרד - 
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"מניות ההמרה"), אשר מהוות נכון למועד זה כ- %3.82 וכ- %6.83 מזכויות 

ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה, בהתאמה וכ- %3.32 וכ- 

%5.95 מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה בדילול מלא, 

בהתאמה. 

כמו כן, נקבע, כי למלווה תהא הזכות להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי  .14.4.3.3

בקרות אחד מהמקרים במפורטים בדיווחים המיידיים המצויינים בסעיף 

14.4.3.5 להלן.

עם חתימת הסכמי ההלוואות שיעבד בעל השליטה בחברה, מר אבי  .14.4.3.4

ברנמילר, לטובת מלווה ההלוואה הראשונה 575,000 מניות של החברה 

שבבעלותו ולטובת מלווה ההלוואה השניה 1,029,412 מניות של החברה 

שבבעלותו בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ויחיד, לא מוגבל בסכום, ("המניות 

המשועבדות"). כמות המניות המשועבדות עודכנה לפי חישוב ביום 

30.11.2019 וביום 28.2.2020 ל-674,518 מניות ול-1,207,577 מניות  לכל 

אחת מההלוואות בהתאמה. 

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים 7.10.2019, 10.10.2019 ו-  .14.4.3.5

11.202020 (מס' אסמכתא: 102451-01-2019, 103237-01-2019 ו- 01-2020-

012961, בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

במועד פרסום דוח זה, ממשיכה החברה לבחון מספר חלופות לחיזוק מצבה הכספי, בדרך של  .14.5

ביצוע השקעות בחברה ו/או קבלת מימון לחברה והכל בכפוף למגבלות בגין התקשרויות קיימות 

של החברה, לרבות עם צים כאמור בסעיף 14.3 לעיל. נכון למועד זה החלופות הנ"ל טרם גובשו או 

הבשילו לכדי עסקת מחייבת כלשהי, לרבות התקשרות החברה עם צים ואין כל ודאות להשלמת מי 

מהעסקאות הנ"ל. כאמור לעיל, אי הוודאות בדבר השלמת העסקאות, יחד עם גורמים נוספים 

המפורטים בדיווחים המיידים מהימים 30.1.2019, 21.2.2019, 14.7.2019 ו- 29.8.2019 (מס' 

אסמכתא: 008650-01-2019, 015628-01-2019, , 060228-01-2019 ו- 075084-01-2019, בהתאמה) 

ולסעיף 10.1 בדוח הצעת המדף מיום 4.3.2019 (מס' אסמכתא: 018642-01-2019), מעוררים 

ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". 

לפרטים נוספים אודות מימון החברה ראו ביאורים 11א', 13 ו-22 לדוחות הכספיים. .14.6

מיסוי .15

לפרטים ראו ביאור 9 לדוחות הכספיים.

סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  .16

החברה שמה לעצמה מטרה לייצר ולספק חשמל ואנרגיה תרמית תוך שמירה על הסביבה, על-ידי נקיטת 

אמצעים למזעור ומניעת מפגעים סביבתיים כתוצאה מפעילותה. מטרה זו מנחה את החברה בכל שלבי 

ייזום הפרויקטים אותם היא מבצעת, החל משלב התכנון וכלה בשלבי תפעול תחנות הכוח לאחר הקמתן, 

לרבות בתחום פליטות לאוויר, רעש ופליטת חומרים מסוכנים לקרקע בפרט. תחנות הכוח של החברה 

יפיקו חשמל בעיקר באמצעות ניצול מקורות אנרגיה מתחדשים ובכך יצמצמו מאוד את פליטתם של 

מזהמים. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, לחברה אין סיכונים סביבתיים אשר יש להם השפעה 

מהותית על החברה. בנוסף, החברה ו/או נושאי המשרה הבכירה בה, אינם צד להליך משפטי או מינהלי 

מהותי בקשר עם איכות הסביבה.  
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מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד .17

להלן יפורטו עיקרי החקיקה החלה על ייצור חשמל בישראל  וחקיקה רלוונטית נוספת אליה כפופה 

הקבוצה: 

חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 ותקנותיו ("חוק משק החשמל") .17.1

בהתאם לחוק משק החשמל, ככלל לא ניתן לבצע פעילות בתחום החשמל ללא קבלת רישיון לביצוע 

אותה פעילות, למעט תחנות כוח בהספק מותקן של עד 5 מגוואט לצריכה עצמית בלבד, אשר אינן 

חייבות ברישיון. פעילות בתחום החשמל מוגדרת בסעיף 2 לחוק כ-"כל אחד מאלה: ייצור, ניהול 

המערכת, הולכה, חלוקה, הספקה או סחר בחשמל". הסמכות ליתן רישיונות ייצור חשמל ליצרני 

חשמל המחזיקים תחנות כוח נתונה על-פי החוק לרשות החשמל, ואם מדובר ברישיון ייצור בהיקף 

העולה על 100 מגוואט, הרישיון ייכנס לתוקפו לאחר שאושר על-ידי השר לתשתיות לאומיות, 

האנרגיה והמים. בנוסף, חוק משק החשמל מעניק לרשות סמכות לבטל רישיון (וכאשר מדובר 

ברישיון ייצור בהיקף העולה על 100 מגוואט – נדרש גם אישור השר), וכן ישנן מגבלות לעניין 

העברה או שעבוד של רישיון, מגבלות לעניין שינויים מבניים בבעל רישיון, או העברת שליטה בבעל 

רישיון. 

באוגוסט 2017 התקבל בכנסת תיקון לחוק משק החשמל המעגן בחקיקה ראשית את יעדי הייצור 

באמצעות אנרגיה מתחדשת עד שנת 2030, כפי שאלו נקבעו בהחלטות הממשלה הקודמות. כמו כן, 

הסדיר התיקון מנגנון דיווח שנתי לוועדת הכלכלה והקמתה של ועדה בין-משרדית לקידום תחום 

ייצור האנרגיה המתחדשת. 

ביולי 2018 התקבלה בכנסת רפורמה במשק החשמל (לאחר אישורה בממשלה). במסגרת הרפורמה 

הוכנס תיקון לחוק משק החשמל הקובע כי אחת ממטרות החוק להסדיר הפעילות במשק החשמל 

תוך הבטחת 'התייעלות אנרגטית'. בנוסף, נקבע כי מדיניות שר האנרגיה תיקבע 'לאחר ששקל 

שיקולים לשם קידום השימוש באנרגיה מתחדשת וצמצום השימוש בסוגי דלק מזהמים'. בנוסף, 

נקבע בהוראת שעה לשמונה שנים כי מכירת חשמל לרכב חשמלי בעמדת טעינה לא תיחשב כפעולת 

הספקה ולא תדרוש רישיון, בהתאם. 

חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 ("חוק אוויר נקי")  .17.2

חוק אוויר נקי נועד להסדיר את הטיפול בבעיית זיהום האוויר בישראל באופן כולל כך שמטיל את 

החובה על בעל מקור הפליטה שלא לאפשר פליטת חומרים מזהמים ממקור הפליטה שבבעלותו או 

באחריותו במידה העולה על המותר או במידה המסכנת את שלום הציבור. הואיל ותחנות הכוח 

מהווה מקור פליטה, כפופות חברות הבת להוראות חוק אוויר נקי. 

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ("חוק התכנון והבנייה") .17.3

הליכי התכנון הנדרשים לשם הקמת תחנות הכוח מוסדרים במסגרת חוק התכנון והבנייה 

והתקנות שהותקנו מכוחו. חוק התכנון והבנייה אוסר על בנייה ללא קבלת היתר בנייה מהרשויות 

וקובע כי בנייה ללא היתר כאמור או תוך סטייה ממנו מהווה עבירה פלילית.

תיקוני חקיקה  .17.4

תיקון לחוק החשמל (תיקון מס' 14- הוראת שעה) מיום 6.8.2017, מעגן את גיבושה של  (א)

תכנית עבודה רב-שנתית לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת וכן הקמת ועדה בין-משרדית 

שתפקידה להגיש המלצות לשר האנרגיה  בנושא קידום ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 

http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_lsr_390360.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/law/20_ls2_503804.pdf
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בהתאם ליעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה מס' 542 מיום ז' בתשרי התשע"ו (20 בספטמבר 

.(2015

תיקון לחוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה) מיום 18.7.2018, מסדיר את עיקרי  (ב)

הרפורמה הגדולה והמקיפה שבוצעה בחברת החשמל. עיקרי הרפורמה מסדירים מכירת 

חלק מאתרי הייצור של חברת חשמל, פתיחת מקטע אספקת חשמל לתחרות ויצירת מתווה 

התייעלות. התיקון לחוק קובע, בין היתר, כי מדיניות שר האנרגיה תיקבע "לאחר ששקל 

שיקולים לשם קידום השימוש באנרגיה מתחדשת ומצמום השימוש בסוגי דלקים מזהמים". 

במסגרת התיקון נוספה לראשונה ההגדרה של המושג "אגירה". בנוסף, קובע התיקון כי 

ייצור חשמל בהספק שאינו עולה על 16 מגוואט או בהספק גבוה יותר בהתאם לקביעת 

הרשות באישור שר האנרגיה, אינו חייב ברישיון. 

החלטות ממשלה .17.5

לאחר חקיקת חוק משק החשמל, קיבלה ממשלת ישראל מספר החלטות בנושא פיתוחן ושילובן 

של אנרגיות מתחדשות במשק האנרגיה בישראל וזאת במטרה לעודד הקמתם, והפעלתם של 

מתקני חשמל ותחנות כוח המופעלים באנרגיות מתחדשות על ידי יצרני חשמל פרטיים וחח"י. 

החלטות אלה והאסדרה שבאה בעקבותיהן, משפיעות על פעילותה של הקבוצה בתחום פעילותה. 

להלן ההחלטות העיקריות: 

החלטת ממשלה מס' 2472 מיום 13.8.1997- "משק החשמל";  (ג)

החלטת ממשלה מס' 4155 מיום 12.8.1998- "מדיניות ממשלתית בתחום הייצור במשק  (ד)

החשמל"; 

החלטת ממשלה מס' 123 מיום 22.8.1999- "שילוב יצרנים פרטיים במשק החשמל";  (ה)

החלטה מס' 125 מיום 22.8.1999- "משק החשמל- מבנה ענפי תומך תחרות"; (ו)

החלטה מס' חכ/43 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי-כלכלי) מיום  (ז)

4.11.2002- "מדיניות ייצור חשמל על-ידי יצרני חשמל פרטיים"; 

החלטה מס' 2264- חכ44 של ועדת השרים לענייני חברה וכלכלה (קבינט חברתי- כלכלי)  (ח)

מיום 4.11.2002- "מדיניות ייצור חשמל- אנרגיות מתחדשות"; 

החלטת ממשלה מס' 2438 מיום 15.8.2004 והוראות תיקון מס' 3 בסעיף 30 לחוק משק  (ט)

החשמל התשנ"ו; 

החלטת ממשלה מס 4450 (חכ/176) מיום 29.1.2009, "קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים  (י)

לקידום אנרגיות מתחדשות בפרט באזור הנגב והערבה"- במסגרת החלטה זו החליטה 

הממשלה על קביעת יעד מנחה וגיבוש כלים לקידום אנרגיה מתחדשת, תוך התמקדות 

באזורי הנגב והערבה. ההחלטה הגדירה יעד של ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף 

של %10 מצורכי האנרגיה של מדינת ישראל לשנת 2020 וקראה לפעול להקמת תחנות כוח 

המבוססות על אנרגיה מתחדשת באזורי הנגב והערבה, בהיקף של לפחות 250 מגוואט בכל 

שנה. בנוסף, הוגדר יעד ביניים של ייצור %5 מצריכת החשמל באמצעות אנרגיות 

מתחדשות עד סוף שנת 2014. בהתאם לכך פרסם משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה 

והמים בשנת 2010, מסמך מדיניות לשילוב אנרגיה מתחדשת במערך ייצור החשמל 

בישראל;
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(יא) החלטת ממשלה מס' 3484 מיום 17.7.2011 "מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה 

ממקורות מתחדשים"- אישרה מחדש את היעדים באנרגיות מתחדשות לשנת 2020 וכן 

הגדירה מכסות לייצור חשמל מאנרגיות סולאריות, אנרגיית רוח ואנרגיה המבוססת על 

ביוגז/ ביומסה, בהתאם למסמך מדיניות המשרד. ההחלטה הטילה על המשרד לגבש 

מדיניות מעודכנת למימוש יעדי הממשלה לשנת 2020. כמו כן, במטרה לקדם יישום 

ושילוב טכנולוגיות ישראליות יעילות וחדשניות לייצור חשמל באמצעות אנרגיה 

מתחדשת, הוקצו למשרד 10 מיליון ש"ח לתמרוץ פרויקטים ספציפיים כמתקני הדגמה 

מסחריים. ההחלטה הנחתה את מליאת רשות החשמל להסדיר מכסה של 50 מגוואט 

למתקנים לייצור חשמל אשר הינם בגדר מתקני חלוץ של טכנולוגיות חדשניות, ואכן 

בישיבתה מיום 22.4.2013 קיבלה מליאת הרשות החלטה בעניין (החלטה 399 הנ"ל), 

כאשר על פי ההחלטה, הטכנולוגיות יסווגו כעונות על הגדרה זו על ידי המדע"ר במשרד 

האנרגיה והמים, תוך מתן עדיפות לטכנולוגיות ישראליות; 

החלטה ממשלה 2117 מיום 22.10.2014 "יישום יעדי הממשלה לייצור חשמל ממקורות  (יב)

מתחדשים- דיון בעררים על החלטת ועדת השרים לעניין רישום, פיתוח ויישום אנרגיות 

מתחדשות"- באוקטובר 2014 דנה הממשלה בשני עררים על החלטה 3484 המפורטת לעיל, 

ואישרה הוספה של 340 מגוואט למכסת ייצור החשמל ממתקנים בטכנולוגיה פוטו- 

וולטאית, וזאת על ידי המרה והסטה של מכסות קיימות ולא מנוצלות לייצור חשמל 

בטכנולוגיות של ביוגז, טורבינות רוח וטכנולוגיה תרמו- סולארית. כמו כן, ההחלטה 

איפשרה המרה של שני רישיונות מותנים להקמת מתקנים תרמו- סולאריים בהספק כולל 

של 180 מגוואט, למתקנים פוטו וולטאיים; 

החלטת ממשלה מס' 542 מיום 20.9.2015 "הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת  (יג)

האנרגיה במשק"- לצורך היערכותה של ישראל לחתימה על הסכם ועידת פריז, קבעה 

הממשלה יעד לאומי להפחתת פליטות גזי החממה עד שנת 2030 וייעול צריכת האנרגיה 

במשק. בהתאם להחלטה הנ"ל, הפחתת הפליטות תעשה בשתי פעימות: (1) בשנת 2025 

תוגבל פליטת גזי החממה ל- 8.8 טון לנפש; (2) בשנת 2030 תוחמר ההגבלה ל- 7.7 טון גזי 

חממה לנפש. במסגרת החלטה זו קבעה הממשלה גם יעד לאומי לצמצום צריכת החשמל 

ב-%17 עד שנת 2030 ביחס להיקף הצריכה הצפוי באותה שנה. בנוסף, הוגדרו יעדים 

לאומיים באנרגיות מתחדשות ונקבע כי היקף ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על 

%13 עד סוף שנת 2025 ו-%17 לפחות מהיקף הייצור עד סוף שנת 2030. במסגרת 

ההחלטה, הממשלה רשמה לפניה את הודעת הממונה על התקציבים, לפיה בכוונתו 

להעמיד סך של 200 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב, לשנים 2019-2016 וכן סכום של 500 

מיליון ש"ח בערבויות מדינה לצורך התוכנית כאמור; החלטת ממשלה מס' 1403 מיום 

10.4.2016 "תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות 

אנרגטית".

החלטת ממשלה מס' 1403 מיום 10.4.2016 "תכנית לאומית ליישום היעדים להפחתת  (יד)

פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית"- מפרטת באופן מדוייק יותר את המנגנונים 

בעזרתם תוכל ישראל לעמוד ביעדים שהציבה החלטת ממשלה מס' 542 לעיל. בנוסף, 

במסגרת ההחלטה הוגדרו מטלות למשרדי הממשלה השונים כולל מועדים להגשה 

לאישורן של המטלות:
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הכנת תכנית למתן ערבויות מדינה בהיקף של 500 מיליון ש"ח לתקופה של עשר  (1)
שנים.  הערבויות מיועדות לשם השקעה בהתייעלות אנרגטית והפחתת פליטות גזי 

חממה במשק;

הקמת והפעלת תכנית מענקים להשקעות בהתייעלות אנרגטית; (2)

הכנת תכנית לאומית רב שנתית להתייעלות אנרגטית עד שנת 2030; (3)

התוכניות למימון ומענקים לפרויקטי התייעלות אנרגטית כבר פועלות ובמסגרתן, שימוש 
בטכנולוגיה של החברה עשוי להקנות מענק של עד %40, בשל היות הטכנולוגיה פיתוח 
ישראלי. כמו כן, החברה רשומה במאגר החברות של "חברות האסקום" של משרד האנרגיה 
ולכן רשאית להגיש בקשות למימון פרויקטים במסלול המימון שנפתח בשנת 2018 בעקבות 

החלטת הממשלה.

תקנות .17.6

לצורך ביצוע החלטות הממשלה בדבר עידוד ייצור החשמל הפרטי כמפורט לעיל, הותקנו מספר 

כללים ותקנות מכוח חוק משק החשמל ובהם כללי משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוני), 

התש"ס-2000, תקנות משק החשמל (קוגנרציה), התשס"ה-2004 ותקנות משק החשמל (יצרן פרטי 

קונבנציונאלי), התשס"ה-2005. 

אסדרות אלה נועדו למעשה להוות מעין רשת ביטחון ליצרן החשמל הפרטי, אשר במהותה נועדה 

לאפשר את מימון הקמתן של תחנות כוח פרטיות לייצור חשמל תוך אבחנה בין טכנולוגיות הייצור 

השונות- אנרגיות מתחדשות, קוגנרציה וקונבנציונאלי.

החלטות רשות החשמל  .17.7

החלטת רשות החשמל מישיבה מס' 506 מיום 19.12.2016 "עקרונות להליך תחרותי לקביעת  (א)

תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-ווטאית למתקנים המחוברים למתח גבוה ומתח 

נמוך"- מפרטת את העקרונות, הכמויות, ולוחות הזמנים להליך התחרותי הראשון. הליך זה 

הוא ראשון מבין סדרת מכרזים על תעריף החשמל המוצע על ידי יזמים בטכנולוגיה פוטו-

וולטאית לרשת החלוקה בהספק מותקן של 250-150 מגוואט. פעימה שנייה בסדרת מכרזים 

זו פורסמה בסוף שנת 2017. מכסות אלו מפורסמות על מנת לעמוד ביעדי שנת 2020. 

החלטת רשות החשמל מישיבה מס' 550 מיום 15.11.2018, החלטה מס' 13 (1306) "הסדרת  (ב)

פעילותם של מתקני יצור בגז טבעי המחוברים לרשת חלוקת החשמל"- פורסמה בתום הליך 

ממושך אשר כלל את פרסום השימוע המקורי ביום 10.12.2017, וכן השימוע המשלים לו ביום 

31.5.2018. ההחלטה הינה בעלת משמעות רוחבית רבה, ונועדה לאפשר ולעודד את הקמתם 

של מתקני ייצור מבוססי גז טבעי המחוברים לרשת החלוקה ולהפוך את הקמתם לכדאית 

יותר במטרה, בין היתר, להפחית את ההשקעות הנדרשות ברשת ההולכה. עיקרי ההחלטה 

נוגעים לחובת רכישה ורישוי: בהליך השימוע הציעה הרשות לקבוע כללים לפיהם מנהל 

המערכת יהא חייב לרכוש אנרגיה מהיצרן, בתעריפים שייקבעו על ידי הרשות, ובמועדים 

ובכמויות בהם יבחרו יצרני החלוקה. כמו כן, מתקני החלוקה לא יחויבו ברישיון בהתאם 

לתיקון מס' 16 לחוק החשמל לעיל.

החלטת רשות החשמל מישיבה מס' 573 מיום 27.1.2020 החלטה מס' 2 (57302 ) פרסום  (ג)

הזמנה להציע הצעות בהליך תחרותי מס' 1 לקביעת תעריף לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-

וולטאית בשילוב קיבולת אגירה, למתקנים המחוברים או המשולבים לרשת החלוקה או 

למתקנים המשולבים במקום צרכנות המחובר לרשת ההולכה. 
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תעריפים  .17.8

התעריפים בהם מוכרת חח"י לצרכנים נקבעים על-ידי רשות החשמל35. רשות החשמל קובעת גם 

את התעריפים בהם ירכוש ספק השירות החיוני את הזמינות ואת האנרגיה מיצרן החשמל הפרטי, 

במסגרת החלטות שמקבלת הרשות בעניין זה מעת לעת. 

רשות החשמל קובעת גם את העלויות המערכתיות. תעריף זה הינו תעריף אותו יצרני החשמל 

הפרטיים משלמים לחח"י מתוך התעריף אותו הם גובים מצרכניהם והעלויות המערכתיות כוללות 

בין השאר את עלות הגיבוי, עלות האנרגיה המתחדשת, עלות התעריף החברתי ועוד. גובה העלות 

המערכתית משתנה בין המש"בים.

תנאים כלליים למתן רישיון ליצור חשמל  .17.9

ייצור חשמל לצורך מכירתו לאחר מחייב קבלת רישיון ייצור בהתאם להוראות חוק משק החשמל. 

לצורך קבלת רישיון ליצור חשמל (בכל טכנולוגיה, למעט תחנת כוח בהספק מותקן של עד 5 

מגוואט לצרכי צריכה עצמית, וכן כיום לפי כללי המכרזים הסולאריים שפורסמו במרץ 2017 לא 

נדרש רישיון מותנה לתקופת ההקמה של למתקנים בטכנולוגיה סולארית פוטו-וולטאית שיוקמו 

במסגרת המכרזים) על מבקש הרישיון להגיש בקשה לרשות החשמל הכוללת, בין היתר, הוכחת 

זיקה לקרקע, פירוט והתחייבות בדבר האמצעים הכלכליים, הטכניים, המתקנים וכוח האדם 

העומדים לרשותו לשם ביצוע הפעילות המבוקשת ברישיון במשך תקופת הרישיון. בהתאם לדין, 

המבקש מקבל בתחילה רישיון מותנה לייצור חשמל הכולל מספר אבני דרך בהן עליו לעמוד. 

במידה ובעל הרישיון המותנה יעמוד באבני הדרך הקבועות ברישיונו, במועד שנקבע ברישיון 

המותנה להשלמתן, אזי לאחר סיום הקמת המתקן ועמידה במבחני הקבלה של מתקן הייצור הוא 

יקבל רישיון ייצור קבוע.

תקנה 20 לתקנות משק החשמל (תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון), התשנ"ח-1997 

(בסעיף זה: "התקנות") קובעת את התנאים לקבלת רישיון מותנה ורישיון לייצור חשמל. התקנות 

קובעות כי לצורך קבלת רישיון ייצור, מותנה או קבוע, על המבקש לעמוד, בין היתר, בתנאים 

כדלהלן: 

על מבקש הרישיון להוכיח כי הוא בעל יכולת כספית לעמוד בהתחייבויותיו במסגרת  (א)

הרישיון. לצורך מבחן זה, יכולת כספית משמעה, בחברה בעלת הון מניות, כי ההון העצמי 

של החברה הוא בסכום שלא יפחת מ-%20 משוויה של יחידת הייצור או תחנת הכוח 

המשמשת לפעילות על-פי הרישיון (כפי שנקבע על-ידי הרשות)36;    

שיעור המימון העצמי של יחידת הייצור או תחנת כוח לא יפחת מ-%20 משוויה. במקרים  (ב)

בהם החברה מבקשת מספר רישיונות יידרש הון עצמי ושיעור מימון עצמי כאמור לכל אחד 

מן הרישיונות המבוקשים או המוחזקים על-ידי החברה, במצטבר;

על המבקש להראות כי הוא בעל זיקה למקרקעין שבהם הוקמה או תוקם יחידת הייצור או  (ג)

תחנת הכוח;

על המבקש להראות כי הוא בעל זכויות ביחידת הייצור או בתחנת הכוח שמתקיימות בה  (ד)

הדרישות הטכניות הנדרשות לקבלת הרישיון או התחייב להיות בעל זכויות כאמור במועד 

שתורה רשות החשמל ולהנחת דעתה;

לוחות התעריפים של רשות החשמל מינואר 2018 בהתאמה   35

  .https://pua.gov.il/Rates/Documents/hoveret_%2016.4.2018.pdf
חברה בעלת הון מניות שקיבלה רישיון ייצור, תהא רשאית להפחית את שיעור ההון העצמי במהלך תקופת הרישיון אחרי 3 שנים   36

מיום מתן הרישיון לשיעור של %15 משווי יחידות הייצור או תחנת הכוח המשמשת לפעילות הרישיון. 
https://pua.gov.il/decisions/documents/57302.pdf

https://pua.gov.il/Rates/Documents/hoveret_%2016.4.2018.pdf
https://pua.gov.il/decisions/documents/57302.pdf
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על המבקש להתחייב להפעיל את יחידת הייצור או את תחנת הכוח בסוג הדלק שאישרה לו  (ה)

הרשות;

על המבקש להציג לרשות תוכנית אסטרטגית כלכלית לניהול סיכונים; (ו)

בנוסף לתנאים המנויים לעיל, השר רשאי לדרוש מבעל רישיון להציג ערבויות או בטוחות 

לקיום התחייבויותיו ולחייב את בעל הרישיון לבטח מפני סיכונים את כלל הנכסים 

המשמשים, לדעת השר, את בעל הרישיון לביצוע הפעילות לפי הרישיון. 

יצוין כי במידה שמבקש רישיון הייצור אינו עולה על 10 וואט או במקרה שבו ניתן רישיון 

ייצור כתוצאה מזכייה באחד מן המכרזים להלן: 3338 (הקמת תחנות כוח במתחם אשלים 

בנגב בהיקף כולל של כ-250 מגוואט), 2117 (הקמת תחנת כוח במתחם אשלים בנגב בהיקף 

של 30 מגוואט), מכרז להקמת מיתקן טיפול בפסולת עירונית באזור השפד"ן, אין חובה 

לעמוד בתנאים המפורטים בסעיף קטן [א] וסעיף קטן [ב] לעיל בתנאי שהשר אישר הסדר 

אחר להוכחת איתנות כלכלית. 

עבירות והסבת רישיון .17.10

רישיונות הניתנים בהתאם לחוק משק החשמל אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, במישרין 

או בעקיפין, אלא באישור רשות החשמל. כמו-כן, עסקאות אשר מחייבות העברת זכויות בשותפות 

או העברת שליטה בחברה שהיא בעלת רישיון דורשות את אישורה של רשות החשמל, אשר רשאית 

לאשר העברה כאמור רק אם נתקיימו במקבל ההעברה התנאים הדרושים למתן הרישיון על-פי 

חוק משק החשמל. בנוסף, ביחס לספק שירות חיוני, השר רשאי בהתייעצות עם שר האוצר 

ובאישור הממשלה, ובכפוף לזכות שימוע של בעל רישיון, לקבוע הוראות לפיהן תובטח השליטה 

בבעל הרישיון (מסוים או דרך קבע) בידי אזרח ישראל או תושב ישראל, לרבות קביעת שיעור מרבי 

של אמצעי שליטה שיוחזקו, במישרין או בעקיפין, בידי מי שאינו אזרח או תושב כאמור. באופן 

דומה, השר רשאי לקבוע, גם בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הממשלה, וביחס לספק שירות 

חיוני, ובכפוף לזכות השימוע, כי מטעמים של ביטחון המדינה, נושאי משרה ובעלי תפקידים 

מסוימים, בבעל השליטה יהיו אזרחי ישראל או תושביה ו/או יהיו בעלי סיווג ביטחוני כפי שיקבע. 

כל פעולה הנעשית בניגוד לאמור לעיל בטלה. 

הבטחת איכות: מגבלות מכוח תקני ISO שקיבלה החברה בתחומי ניהול מערכות איכות- 9001;  .17.11

 .OHSAS 18001 -ניהול מערכות סביבה- 14001; ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 .17.12

בחודש מרץ 2018 אישרה הכנסת את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (בסעיף זה 

- "החוק") והוא נכנס לתוקף בספטמבר 2019. החוק כולל בין היתר, הוראות אשר החליפו סעיפים 

מסוימים מחוק החברות בקשר עם פשרה או הסדר. לפיכך, למיטב ידיעת החברה, הוראות כאמור 

חלות על החברה.בין ההוראות שעודכנו, החידוש העיקרי הינו שהחוק מטיל אחריות על דירקטור 

ו/או על מנכ"ל, שידעו או שהיה עליהם לדעת, כי התאגיד נמצא בחדלות פירעון במידה ואלה לא 

נקטו אמצעים סבירים לצמצום היקפה. במקרה כזה, רשאי בית המשפט, לבקשת הנאמן שמונה 

לתאגיד או הממונה, לאחר מתן צו לפתיחת הליכים נגד התאגיד, להורות כי הדירקטור ו/או 

המנכ"ל יישאו באחריות כלפי התאגיד לזקים שנגרמו לנושי התאגיד בשל מחדלם37.

הסכמים מהותיים .18

להלן ההסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל, אשר החברה הינה צד להם:

 37סעיף 288 לחוק.
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לפרטים אודות הסכם העסקה עם מר אבי ברנמילר, ראו תקנה 22 לפרק ד'. .18.1

להסכמים הנוגעים לתחנת כוח רותם 1 ורותם 2, ראו סעיפים 4.3-4.2 לעיל.  .18.2

European  בהמשך לאמור בסעיף 18.3 לדוח לשנת 2018, החברה חידשה את מגעיה עם .18.3

Investment Bank ("EIB"), ולאחר מספר חודשים של תהליך בדיקת נאותות, ביום 2.4.2019 

חתמה החברה עם EIB על מזכר ערונות לא מחייב (בסעיף זה – "מזכר העקרונות") לקבלת 

הלוואה בסך של כ-13 מיליון אירו להרחבת פעילות ופיתוח מתקני הייצור והמשך פיתוח מפעל 

הייצור בהתאם למזכר העקרונות, לאחר חתימה על הסכם מחייב, המימון יינתן לחברה במסלול 

של השקעה משותפת (co-funding), כאשר EIB תאפשר משיכות בסכום זהה להיקף ההשקעות 

שבוצעו בחברה. נכון לעת זו, החברה פועלת להגיע להסכם מחייב, ומעריכה כי במהלך הרבעון 

השני של שנת 2020 תסתיים בדיקת הנאותות כאמור. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

3.4.2019 (מס' אסמכתא: 032392-01-2019). ראו פרטים נוספים בסעיפים 1.3.10.2 ו-18.3 לעיל.

הסכמי שיתוף פעולה  .18.4

למגעים נוספים לקידום הזדמנויות עסקיות בישראל ומחוצה לה, ראו סעיפים 5.5-5.1 לעיל.

הליכים משפטיים שהחברה וחברות הבת צד להם  .19

נכון למועד הדוח, הקבוצה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים. 

יעדים ואסטרטגיה עסקית  .20

החברה פועלת בטווח המיידי לסיום הקמה של פרויקטים מסחריים קטנים, אשר, בין היתר, מדגימים 

היתכנות כלכלית ואופרטיבית של פתרון האגירה שפיתחה.

פרויקטים אלו מבוצעים עבור לקוחות אסטרטגיים דוגמאת NYPA ,ENEL, משרד הבטחון, חברת 

החשמל לישראלו- FORTLEV. ראו פרטים נוספים בסעיפים 5.5-5.1 לעיל.

החברה הציבה לעצמה כיעד, להתמקד במכירת ציוד לאגירת חום ומתן שירות הפעלה ותחזוקה לציוד 

שסופק והותקן.

בטווח הקצר, פועלת החברה גם בייזום ופיתוח פרויקטים בישראל למכירת אנרגיה המופקת מתחנות 

הכוח שבבעלותה ושייבנו בטכנולוגיה המרכזית שלה, במטרה להדגים את הטכנולוגיה של החברה ולהאיץ 

את מיצובה כשחקן מרכזי ומוביל בשוק האגירה העולמי. החברה פועלת בשווקי מטרה דוגמת ברזיל, 

ארה"ב, איטליה, הונגריה, גרמניה ואוסטרליה לשיווק טכנולוגית האגירה על בסיס מתקני ההדגמה 

המסחריים. החברה איתרה שחקנים גדולים מקומיים ויוזמת הקמת פיילוטים מסחריים בחצריהם. 

בכפוף להצלחת הדגמות המתקנים, צפוי להיחתם הסכם שיווק ושיתוף פעולה ארוך טווח להטמעת 

מערכות אגירה אצל הלקוחות הקיימים והעתידיים של אותם שחקנים.

מחוץ לישראל, החברה מתכוונת למכור פתרונות אגירה ושירותים נלווים, כספק ציוד טכנולוגי ליזמים 

וחברות חשמל.

הפעילות האמורה לעיל משקפת את אסטרטגיית החברה ומטבע הדברים יכול שיחולו בה שינויים בהתאם 

להתפתחויות בחברה, בטכנולוגיה, ברגולציה, בשווקי היעד ובמאפייני הביקוש למוצרי החברה. 

יובהר, כי המידע כאמור לעיל בסעיף זה בדבר היעדים והאסטרטגיה העסקית של הקבוצה, הינו מידע 

צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על מידע הקיים בחברה נכון למועד 

הדוח וכולל הערכות של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן 
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שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון 

המפורטים בסעיף 22 להלן.

צפי להתפתחות בשנה הקרובה  .21

במסגרת פעילותה השוטפת של החברה, בכוונת החברה לפעול בשנה הקרובה (עד סוף שנת 2020) להמשך 

הקמה ומסירה של הפרויקטים רותם 1, הפרויקט עם NYPA, הפרויקט עם ENEL ומשרד הבטחון 

ולקידום התקשרויות עם גורמים אלו

במקביל פועלת החברה לקידום פרויקט רותם 2 ובוחנת השתתפות במכרזי האגירה שיצאו לאחרונה 

בישראל.

בתחום המימון, מעריכה החברה כי ככל והסכם המימון עם EIB כמפורט בסעיפים 1.3.10.2 ו-18.3 לעיל, 

יושלם בחציון השני של 2020, זה יאפשר לחברה להאיץ את ההשקעות במפעל הייצור של החברה וכן 

פועלת לתכנון הקמתו של מפעל בברזיל בהתאם להתקשרות החברה עם FORTLEV, כאמור בסעיף 5.2.1 

לעיל. 

בנוסף, בכוונת החברה לפעול להשלמת אישורים סטטוטוריים נדרשים להקמת תחנת הכוח רותם 2 וכן 

לקבלת רישיון יצור חשמל מותנה עבורה. 

כמו כן, בכוונת החברה לפעול לקידום התקשרותה עם צים לכדי הסכם מחייב, זאת לצורך המשך פיתוח 

והקמה של תחנת הכוח רותם 2 והשתתפות במכרזי אגירה של רשות החשמל. במסגרת ההתקשרות עם 

צים, כמפורט בסעיף 14.3 לעיל נבחנת הקמת שותפות עם צים, אשר בין היתר, תפעל להשגת מימון 

להקמת וייזום תחנת הכוח רותם 2 ופרויקטים נוספים.

יובהר, כי המידע כאמור לעיל בסעיף זה לדוח בדבר צפי התפתחותה של החברה בשנה הקרובה, הינו 

מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס, בין היתר, על המידע המצוי בחברה במועד 

הדוח. הערכות אלו, עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן שונה 

מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 22 לדוח.  

דיון בגורמי סיכון  .22

מידת ההשפעה

(גדולה, בינונית, קטנה)
הסבר גורמי סיכון

סיכוני מאקרו

בינונית

בשל אופי פעילות החברה בענף התשתיות, ובפרט בתחום יצור החשמל, האטה 

בפעילות הכלכלית, מצב התעסוקה, מצב שווקי ההון, המצב הביטחוני, שינויים 

במדיניות הממשלתית ובמדיניות בנק ישראל וכיו"ב, עלולים להשפיע לרעה על תוצאות 

פעילותה של החברה.

מצב המשק 

בישראל

גדולה

חלק מהותי ביכולתה של הקבוצה להגיע להפעלה מסחרית של תחנות הכוח, היא 

היכולת לגייס אשראי או חוב בכיר הנדרש לצורך ההקמה של תחנות הכוח. לפיכך, 

לתנאים המאקרו כלכליים של המשק בכלל ושל שוק האשראי בפרט, השפעה מהותית 

על יכולת גיוס החוב של הקבוצה כאמור. הגבלת מתן אשראי על-ידי תאגידים 

בנקאיים בארץ או בחו"ל או של גופים מוסדיים בישראל, המהווים את עיקר מקור 

החוב הבכיר לצורך מימון ההקמה של תחנות כוח, עלולה להוות מחסום ביכולת 

ההקמה של תחנות הכוח ומימוש תכנית ההשקעה של החברה.

אשראי

כל הכנסותיה של החברה ממכירת חשמל צמודות לתעריפי החשמל אשר נקבעים מעת  חשיפה 
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הסברגורמי סיכון
מידת ההשפעה

(גדולה, בינונית, קטנה)

קטנה
לעת על-ידי רשות החשמל. לקבוצה עשויה להיות חשיפה לפער בין שיעורי השינוי 

בתעריפי החשמל לבין שיעור השינוי בשיעור הריבית וההצמדה במועד נטילת אשראי 

ו/או גיוס חוב בכיר על-ידי הקבוצה.

לשינויים 

במדד

בינונית

הכנסות החברה מחברת חשמל הן בש"ח. מנגד, חלק לא מבוטל של רכישות מערכות 

וציוד למתקני ייצור החשמל של החברה עשוי להיעשות במטבעות זרים (בעיקר דולר 

ואירו). לפיכך, עד למועד רכישת המערכות ולמועד התשלום, החברה חשופה לשינויים 

בשערי החליפין. בנוסף, החברה עשויה להתקשר עם ספקים זרים לרכישת מערכות 

וציוד למתקני ייצור החשמל שלה. לפיכך, החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין של 

המטבעות בהן היא מתעתדת לרכוש את הציוד (דולר או אירו) מאותו ספק. עם זאת, 

החשיפה מוגבלת ממועד רכישת הציוד ועד למועד בו שולמה התמורה המלאה עבורו. 

במידת הצורך ולשם קיבוע עלות הרכישה של מערכות וציוד הנרכשים בחו"ל, החברה 

תבחן ביצוע עסקאות אקדמה (Forward) או Swap לטובת גידור סיכון מטבע החוץ. 

נכון למועד הדוח, החברה לא ביצעה עסקאות לגידור סיכון מטבע חוץ, אך ביצע בפועל 

את רוב ההתחייבויות והתשלומים במט"ח עבור רותם1.

חשיפה 

לשינויים 

בשערי 

חליפין

בינונית

שינויים בשערי הריבית במשק ובעולם עשויים להשפיע על עלות המימון בכלל ושל 

החוב הבכיר בפרט, לרבות ביחס למימון פרויקטים שהסכמי הסגירה הפיננסית בגינם 

טרם הושלמו, ושלמועד הדוח טרם הועמדו בפועל לחברות הבת. שינויים בשיעור 

הריבית קודם להשלמת הסכמי הסגירה הפיננסית למימון הקמת הפרויקטים עשויים 

להשפיע על השווי הכלכלי של מתקני ייצור החשמל לאורך חיי הפרויקטים.

חשיפה 

לשינויים 

בשערי 

ריבית

גדולה

אמנם למיטב ידיעת החברה, הטכנולוגיה והידע שברשותה הינם ייחודיים, עם זאת אין 

וודאות כי לקוחות פוטנציאליים יעדיפו את טכנולוגיית החברה על פני טכנולוגיות 

אחרות המיושמות כיום בשוק. בנוסף, חלק ממתחרי החברה מבוססים יותר ובעלי 

מקורות הון והשקעות במחקר ופיתוח העולים במידה ניכרת על אלו של החברה. היה 

וגורם כלשהו יפתח מוצר שיהיה יעיל יותר או שעלותו תהיה נמוכה יותר או שיאמץ 

טכנולוגיה עדיפה על זו המתוכננת לשימוש על ידי החברה, עשוי להיות לכך השפעה על 

תוצאותיה הכספיות של החברה.

תחרות

קטנה

איומי סייבר, לרבות מתקפות הסייבר הינם תופעה ההולכת וגוברת בשנים האחרונות, 

הן בהיקפה, עוצמתה ומורכבותה, תוך שצפוי כי תופעה זו תימשך גם בעתיד. סיכון 

סייבר הינו תקיפה של מערכות ממוחשבות ו/או מערכות ותשתיות משובצות. ככלל, 

התקיפה מבוצעת על ידי או מטעם, גורם (חיצוני או פנימי) לחברה שבכוונתו להסב נזק 

לחברה (נזק – תוצאה בלתי רצויה, לרבות שיבוש/ הפרעה/ השבתה של פעילות, גניבת 

נכס, איסוף מודיעין ופגיעה במוניטין/ אמון הציבור). התרחשותו של אירוע סייבר 

עלולה לגרום לחברה נזק כאמור לעיל, ובין היתר לפגוע בתוצאותיה העסקיות של 

החברה. 

סייבר 

ואבטחת 

מידע

סיכונים ענפיים

נמוכה

תחום ייצור החשמל הפרטי בישראל עדיין מצוי בשלביו הראשונים. משכך, ישנם גורמי 

סיכון ענפיים אשר יתכן והחברה טרם נחשפה ו/או מודעת אודותיהם ו/או אשר 

יתפתחו ככל שהתעשייה בתחום תתפתח בישראל.

תחום 

בראשית 

דרכו

בינונית

תחום פעילותה של החברה כפוף לרגולציה בתחום יצור החשמל. תחום זה הוא תחום 

מתפתח ועל כן הרגולציה עתידה להמשיך להתפתח עמו ואף היא עשויה להשתנות 

ולהשפיע על פעילות הקבוצה. נכון למועד זה, לעניין תחנת כוח רותם 2 טרם נתקבלו 

חלק מהאישורים להקמה ו/או נקבעה אסדרה תעריפית. אין ודאות כי כל ההיתרים 

והאישורים אכן יינתנו או יינתנו בהתאם ללוחות הזמנים המתוכננים בכל פרויקט. 

רגולציה 

ישראלית 

בתחום 

ייצור 

החשמל
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כמו כן, ההיתרים הנ"ל עשויים להיות מותנים בתנאים שונים, דבר העשוי לגרום 

לדחייה בלוחות זמנים או לייקר הליכים, עד לכדי שפרויקט יהפוך ללא כדאי לחברה.

קטנה

אחריות יצרני הציוד אשר משמש להקמת ולתפעול תחנות הכוח היא מוגבלת (בין אם 

בשל חלוף תקופת אחריות היצרן ובין אם בשל אי-תחולת אחריות היצרן על רכיב 

מסוים) ומשכך בקרות אירוע הדורש תיקון ו/או החלפה של הציוד עשויות להיווצר 

לקבוצה עלויות כספיות, דבר אשר עשוי לפגוע בתוצאותיה הכספיות של החברה. 

בנוסף, הקבוצה עשויה להיקלע להוצאות כספיות ככל שהציוד ו/או התקלה הדורשת 

תיקון אינן נכללות תחת הסכמי התחזוקה, והסכמי שמירה על בלאי ואובדן תפוקה 

מוסכמים בעת רכישת הציוד, או הביטוחים הנדרשים.

אחריות 

יצרן 

מוגבלת, 

בלאי ואובדן 

תפוקה 

והוצאות 

תיקון של 

הציוד

בינונית

תחנות כוח של החברה צפויות לצורך גז טבעי הן כגיבוי והן כדלק עיקרי. לצורך כך, 

חברת הולכת הגז צריכה להקים קו חיבור עד לתחנת הכוח וייתכנו עיכובים בהתקנת 

הקווים.

תשתית גז 

טבעי

סיכונים ייחודיים לחברה

קטנה

הקמת תחנות הכוח מבוססת על הסכמי שכירות לתקופה של 10 שנים עם אפשרות 

הארכה של 10 שנים נוספות. הסכמי השכירות כוללים תנאים מתלים. הסכמי 

השכירות ניתנים לביטול על יד מי מהצדדים במקרים של הפרות יסודיות של הסכמי 

השכירות.

הפסקת 

התקשרויות 

בהסכמי 

שכירות

קטנה

הזרמת החשמל המיוצר במתקניה של החברה לרשת החשמל ומכירתו תלויה, בין 

היתר, בזמינות רשת החשמל לקלוט את החשמל האמור. הפרות מצד מנהל רשת 

החשמל או ספק שירות חיוני האחראי על תפעול הרשת וקליטת החשמל המיוצר 

במערכותיה של החברה, עשויה לגרום לחברה לחשיפה בגין חשמל אשר לא ייקלט 

ברשת ולא תתקבל בגינו תמורה.

הפרות מצד 

מנהל 

המערכת או 

ספק שירות 

חיוני

קטנה

לתאריך הדוח, רשות החשמל פועלת להצמדת התעריפים לרכישת חשמל ביחס 

לפרויקטים שטרם חוברו, לנוסחאות חישוב המבוססות על משתנים שונים. הואיל 

וישנה חוסר וודאות בשאלה אם התעריף שייקבע במועד מתן האישור התעריפי אכן 

ישקף נכונה את עלויות הקמת המתקנים ואת המשתנים הכלכליים, כל שינוי עתידי 

בגובה התעריף ישפיע על תזרים החברה, על הכדאיות בכניסה לפרויקטים חדשים, וכן 

על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי גורמים מממנים. כמו כן, רשות החשמל עשויה 

לשנות את מדיניות קביעת התעריפים לרכישת חשמל ביחס למתקנים המחוברים. יצוין 

כי ביחס לתעריף ההכנסות מחשמל למערכות שחוברו לרשת החשמל או שקיבלו כבר 

אישור תעריפי קבוע, קיימת, לדעת החברה, חשיפה נמוכה שיבוצע בהם שינוי 

רטרואקטיבי.

שינויים 

בתעריף ל-

KWh

בינונית

החברה נמצאת בשלב חשוב לפעילותה והוא הדגמת הטכנולוגיה שלה לשוק ויישום 

מסחרי של תחנת הכוח רותם 1 ותחנות קוגנרציה קטנות. במידה והחברה לא תצליח 

להחדיר את הטכנולוגיה לשוק או שהיישום המסחרי של תחנת הכוח רותם 1 ותחנות 

קוגנרציה קטנות לא יהיה מוצלח לאורך זמן, עלולה להיגרם לחברה פגיעה בפעילותה 

ובמכירותיה.

חדירה לשוק

בינונית
לחברה תלות במר אבי ברנמילר, המכהן נכון למועד זה כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון 

החברה. לעניין זה ראו סעיף 11.6 לדוח.

תלות בעובד 

מפתח

קטנה
ככל וקבלנים מהותיים איתם תתקשר החברה (במישרין ו/או באמצעות חברות 

בבעלותה) לא יעמדו בלוחות הזמנים שיוסכמו איתם, החברה עשויה להיות חשופה כי 

אי עמידת 

קבלנים 
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יושתו עליה עלויות נוספות שלא תוכננו מראש. בלוחות 

זמנים 

להקמת 

תחנות הכוח

בינונית

לחברה אין תלות בפטנט כלשהו. עם זאת, להערכת החברה, הטכנולוגיה נשוא בקשת 

פטנט ביחס למערכת האגירה התרמית המשולבת, אשר טרם אושרה, הינה ייחודית 

ומקנה לה יתרון תחרותי. החברה מעריכה כי ככל שלא יירשם פטנט על מערכת 

האגירה התרמית המשולבת, הדבר עשוי להשפיע באופן לא מהותי על פעילותה.

העתקת 

הקנין 

הרוחני 

שפותח על 

ידי החברה

גדולה

תזרים המזומנים של החברה צפוי להמשיך להיות שלילי בטווח הזמן הקצר, ועל כן 

החברה נסמכת על יכולות גיוס כספים ממקורות חיצוניים. לפרטים נוספים ראו סעיף 

2.3 בדוח הדירקטוריון של החברה המצ"ב לדוח תקופתי זה. 

מקורות 

מימון



1

ברנמילר אנרג'י בע"מ

דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 

דירקטוריון ברנמילר אנרג'י בע"מ ("החברה"), מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

החברה לתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 ("תקופת הדוח"), בהתאם לתקנות ניירות ערך 

(דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"). 

דירקטוריון החברה אישר כי מתקיימים לגבי החברה התנאים לסיווגה כ"תאגיד קטן" כהגדרת מונח זה 

בתקנות הדוחות ,כאשר במסגרת אישורו האמור ,החליט דירקטוריון החברה לאמץ את כל ההקלות 

המפורטות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות.

חלק א' - הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה 

תיאור תמציתי של עסקי החברה .1

לתיאור עסקי החברה, תחומי פעילותה וכן שינויים עיקריים בפעילות החברה ובעסקיה במהלך 

תקופת הדו"ח, ראו חלק א' – תיאור עסקי התאגיד הכלול בדוח תקופתי זה.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ועד מועד פרסומו  .2

לפרטים בדבר אירועים מהותיים ואחרים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה, ראו סעיף 1.3 לפרק א'  .2.1

לדוח התקופתי וביאורים 1ב', 3ד', 11א', 13 ו-22 לדוח הכספי המצורף לדוח זה.

רואה החשבון המבקר של החברה הפנה את תשומת הלב לאמור בביאור 1ב' במידע הכספי הנפרד  .2.2

בדוחות הכספיים של החברה המצורפים לדוח זה, כי נכון למועד דוח זה, החברה טרם הפיקה 

הכנסות משמעותיות מפעילותה. בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 התהווה לחברה הפסד 

כולל ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 43,301 אלפי ש"ח ו-17,277 אלפי ש"ח, 

בהתאמה. כמו כן, להערכת הנהלת החברה יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אינה 

מספיקה להשלמת פרויקט רותם 1 ו/או למימון הפעילות השוטפת של החברה למשך תקופה של 

12 חודשים מיום אישור הדוחות הכספיים. תכניות ההנהלה כוללות, בין היתר, ביצוע עסקאות 

מכר של מוצרי החברה, ביצוע השקעות בחברה ו/או קבלת מימון לחברה ו/או גיוסי הון נוספים 

מהציבור אשר טרם הבשילו לכדי עסקאות מחייבות ואין וודאות להשלמתן. כתוצאה מכך, 

גורמים אלה מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". 

לפרטים נוספים בעניין זה, ראו סעיף 1.1 בחלק א' לעיל.

השלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה .2.3

לאחר תקופת הדוח על המצב הכספי, החלה התפשטות נגיף הקורונה, שהחלה בסין והתפשטה 

במהלך השבועות האחרונים לעשרות מדינות ברחבי העולם ובכלל אלו, גם ישראל. למיטב ידיעת 

החברה, קיימת אי-וודאות באשר להיקף ואופן השפעתה על הפעילות הכלכלית העתידית בעולם 

ובישראל, על האינפלציה ועל השווקים הפיננסיים. פוטנציאל הנזק והתממשותם של הסיכונים 
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למשק הישראלי והגלובלי ולצמיחה ולכלכלה העולמית תלוי במספר רב של גורמים ובהתבסס על 

הנסיבות הקיימות והמידע הפומבי, דינמיות האירועים ואי-הוודאות בקשר עם התפשטות 

הנגיף, התמודדות המדינות השונות עם ההתפשטות כאמור, כאשר לתאריך הדוח, לא ניתן 

לעמוד על השלכות של המגפה על היקפי פעילותה של החברה. להערכת החברה, המגבלות 

הקיימות כאמור, המשך התפשטות נגיף הקורונה לאורך זמן צפויים להשפיע באופן שלילי 

מהותי על המשק בכלל ועל החברה בפרט, השפעה אשר תתבטא, בין היתר, 

בשני תחומים עיקריים הקשורים להמשך קיום פעילות הסדירה של החברה, כמפורט להלן:

אפשרויות גיוס הון וחוב לצורך המשך פעילותה השוטפת של החברה – בהמשך לאמור  (א)

בסעיפים 1.1 ו-13.5 בחלק א' וכאמור בסעיף 2.2 לעיל, החברה תלויה בגיוס הון ו/או חוב 

לצורך המשך פעילותה השוטפת. החברה מעריכה כי השלכות נגיף הקורונה עלולות להשפיע 

בצורה מהותית על סיכויי ההצלחה של גיוס כאמור. החברה מפנה את תשומת הלב בדבר 

השפעה אפשרית לאי השלמת השלמת העסקה עם חברת רני צים מרכזי קניות בע"מ על 

מצבה הכספי והשלמת פרויקט רותם 1 (ראו גם סעיף 1.1 בחלק א' לעיל).

רכישת חומרי גלם לצורך ייצור מתקני האגירה של החברה – החברה רוכשת כיום חומרי  (ב)

גלם שונים מהשוק הסיני כגון צינורות בערה, גופי חימום ומשאבות (ראו גם סעיף 12 לדוח 

לחלק א') וצופה קשיים בהספקת החומרים במועדים לצורך השלמת ועמידה בלוחות זמנים 

של ייצור מתקני האגירה כאמור. לצד זאת, החברה מעריכה כי תוכל לבצע רכש חלופי 

ממדינות אחרות, אשר נכון לעת זו ניתן לרכוש מהן חומרי גלם כאמור, על מנת לעמוד 

בלוחות הזמנים, אך סבורה כי רכש משוק חלופי עלול להביא לעליית מחירים לא מהותית 

של עלויות היצור.

מובהר כי המידע, התחזיות וההערכות לעיל באשר להשפעות האפשריות של התפשטות נגיף 

הקורונה מהוות מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, אשר התממשותן אינה וודאית 

ואינה בשליטת השותפות והשותף הכללי. מידע כאמור מבוסס, בין היתר, על הערכות 

ואומדנים ושהתממשותם תלויה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאין לחברה יכולת השפעה 

עליהם או שיכולת החברה להשפיע עליהם מוגבלת. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או 

להתממש באופן שונה מהותית, בין היתר ככל שיחולו שינויים בהתפשטות הנגיף ובהנחיות של 

הרשויות הרלוונטיות בארץ ובעולם.

מצב כספי  .3
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להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה על המצב הכספי של החברה לימים 
31.12.2019 ו- 31.12.2018 (באלפי ש"ח):

ליום 31 בדצמבר 
הסברי הדירקטריון  (אלפי ש"ח)

2018 2019
סעיף

נכסים
נכסים שוטפים:

הקיטון ביתרה בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 
בדצמבר 2019 נובע מתזרימי מזומנים ששימשו לפעילות 
שוטפת בסך של כ-17,277 אלפי ש"ח, בניכוי תזרימי 
מזומנים שנבעו מפעילות השקעה בסך של כ- 11,796 אלפי 
ש"ח ובניכוי תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות מימון בסך 

3,931 אלפי ש"ח.
תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת מורכבים 
בעיקר מהפסד נקי בסך של כ-43,301 אלפי ש"ח, בניכוי 
התאמה בגין הפסד מירידת ערך מתקן בהקמה בסך של 
כ-25,229 אלפי ש"ח ומקיטון ביתרת ספקים ונותני 
שירותים וביתרות זכאים ויתרות זכות בסך של כ-3,343 

אלפי ש"ח ו-1,918 אלפי ש"ח בהתאמה.
תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות השקעה מורכבים בעיקר 

ממימוש פקדונות מוגבלים בסך של כ-11,910 אלפי ש"ח.
תזרימי המזומנים אשר נבעו מפעילות מימון מורכבים 
בעיקר מגידול בהלוואה מגיוס הון, קבלת הלוואות 
המירות וקבלת הלוואות בעלים בסך של כ-7,929 אלפי 
ש"ח, 5,455 אלפי ש"ח ו-3,100 אלפי ש"ח בהתאמה, 
בניכוי פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ-11,500 

אלפי ש"ח.

2,767 1,217 מזומנים ושווי 
מזומנים

הקיטון ביתרה בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 
בדצמבר 2019 נובע בעיקר ממימוש השקעה של פקדונות 
בסכום כולל של 12,000 אלפי ש"ח מכוח הסכם מימון 
בנקאי שבו התקשרה החברה הבת ברנמילר אנרג'י 
(רותם) בע"מ, אשר שימשו לפרעון חלקי של ההלוואה 

הבנקאית כאמור.

7,520 486 פקדונות 
מוגבלים בשימוש

הקיטון ביתרה בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 
בדצמבר 2019 נובע בעיקר מקיטון של כ-860 אלפי ש"ח 
ביתרת החזרי מע"מ בגין רכש פרויקטלי במהלך 2018 
שהתקבלו במהלך 2019, בניכוי גידול של כ-218 אלפי ש"ח 

ביתרת מענקים לקבל.

1,854 1,216 חייבים ויתרות 
חובה

12,141 2,919  סה"כ נכסים 
שוטפים

נכסים שאינם שוטפים:
הקיטון ביתרה בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 
בדצמבר 2019 נובע בעיקר ממימוש השקעה של פקדונות 
בסכום כולל של 12,000 אלפי ש"ח מכוח הסכם מימון 
בנקאי שבו התקשרה החברה הבת ברנמילר אנרג'י 
(רותם) בע"מ, אשר שימשו לפרעון חלקי של ההלוואה 

הבנקאית כאמור.

5,301 425 פקדונות 
מוגבלים בשימוש
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סעיף
ליום 31 בדצמבר 

הסברי הדירקטריון  (אלפי ש"ח)
20192018

הקיטון ביתרה בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 
בדצמבר 2019 נובע בעיקר מירידת ערך שהוכרה בסך של 

כ-509 אלפי ש"ח. 
2,078 1,569 מתכות וחלקים 

נוספים

הגידול נובע מיישום לראשונה של תקן IFRS 16, ראו 
ביאור 8 לדוחות הכספיים המאוחדים. - 7,288 נכסים בגין 

זכויות שימוש

הקיטון ביתרת מתקן - פרויקט רותם 1 בין הימים 31 
בדצמבר 2018 ל-31 בדצמבר 2019 נובע בעיקר מירידת 
ערך שהוכרה בסך של כ-25,229 אלפי ש"ח, ראו ביאור 3ד' 

לדוחות הכספיים המאוחדים.

38,891 12,583 מתקן – פרויקט 
רותם 1

הקיטון ביתרה בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 
בדצמבר 2019 נובע בעיקר ממכירת רכוש קבוע בעלות 
מופחתת של כ-202 אלפי ש"ח ופחת של כ-711 אלפי ש"ח, 

בניכוי תוספות של כ-487 אלפי ש"ח.

5,657 5,224 רכוש קבוע, נטו

51,927 27,089 סה"כ נכסים 
שאינם שוטפים

64,068 30,008 סה"כ נכסים
התחייבויות

התחייבויות שוטפות:

הקיטון ביתרה בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 
בדצמבר 2019 נובע בעיקר מפרעון חלקי של הלוואה 
בנקאית בסך של כ-11,500 אלפי ש"ח, בניכוי משיכת יתר 

של כ-250 אלפי ש"ח.

21,107 10,478
משיכת יתר 

והלוואה מתאגיד 
בנקאי

קבלת הלוואות בעלים בסכום כולל של כ-3,100 אלפי 
ש"ח, ראו ביאור 21ד' לדוחות הכספיים המאוחדים. - 3,114 הלוואת בעלים

קבלת הלוואות המירות בסכום כולל של כ-5,455 אלפי 
ש"ח, ראו ביאור 13ב' לדוחות הכספיים המאוחדים. - 5,377

הלוואות 
הניתנות להמרה 

למניות

הקיטון ביתרה בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 
בדצמבר 2019 נובע מפרעון יתרות ספקים לסוף שנת 2018 

וצמצום פעילות ההקמה בשנת 2019.
3,891 839 ספקים ונותני 

שירותים

הקיטון ביתרה בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 
בדצמבר 2019 נובע בעיקר מירידה של יתרת עובדים 
ומוסדות בסך של כ-607 אלפי ש"ח וירידה ביתרת 

4,678 2,850 זכאים ויתרות 
זכות
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סעיף
ליום 31 בדצמבר 

הסברי הדירקטריון  (אלפי ש"ח)
20192018

הוצאות לשלם בסך של כ-1,379 אלפי ש"ח, שעיקרה 
בהפרשה לספק אחד עיקרי בסך של כ-1 מיליון ש"ח אשר 

שולמה ב-2019.

הגידול נובע מיישום לראשונה של תקן IFRS 16, ראו 
ביאור 8 לדוחות הכספיים המאוחדים. - 1,792

חלויות שוטפות 
של התחייבויות 

בגין חכירה

29,676 24,450 סך התחייבויות 
שוטפות:

התחייבויות שאינן שוטפות:

122 72 הלוואה מתאגיד 
בנקאי

הגידול נובע מיישום לראשונה של תקן IFRS 16, ראו 
ביאור 8 לדוחות הכספיים המאוחדים. - 6,138 התחייבויות בגין 

חכירה

1,329 1,274
התחייבויות 
אחרות לזמן 

ארוך

1,451 7,484
סה"כ 

התחייבויות 
שאינן שוטפות

31,127 31,934 סה"כ 
התחייבויות

הון

136 154 הגידול ביתרות בין הימים 31 בדצמבר 2018 ל-31 הון מניות 
בדצמבר 2019 נובע מגיוסי הון באמצעות הנפקת מניות 

בסך של כ-7,929 אלפי ש"ח, נטו לאחר עלויות גיוס הון. 65,737 73,648 פרמיה על מניות

הגידול נובע מרכיב הוני של הלוואה המירה למניות, ראו 
ביאור 13ב' לדוחות הכספיים המאוחדים. 2,763 2,975

תקבולים בגין 
כתבי אופציה 
ורכיב הוני של 
הלוואות המירות

הגידול נובע מריבית רעיונית בגין הלוואת בעלים, ראו 
ביאור 21ד' לדוחות הכספיים המאוחדים. 196,456 196,620 קרן הון מבעל 

שליטה

2,796 2,925
קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

מניות
(234,947) (278,248) יתרת הפסד

32,941 (1,926) סך הון (גרעון 
בהון)

64,068 30,008

סה"כ 
התחייבויות והון 
(בניכוי גרעון 

בהון)
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תוצאות הפעילות  .4

להלן תמצית נתונים אודות התוצאות העסקיות (באלפי ש"ח):

ליום 31 בדצמבר 
(אלפי ש"ח)

הסברי הדירקטוריון
2017 2018 2019 

סעיף

הכנסות

במהלך 2019 התקשרה החברה בהסכם למכירת מוצר 
האגירה שלה. אגב הסכם המכירה הכירה החברה 

בהכנסות בגין שירות הנדסי שהוענק ללקוח.
- - 331 הכנסות 

- - 331 סה"כ 
הכנסות

הוצאות

- - 11 עלות 
ההכנסות

עיקר הקיטון בהוצאות בין שנת 2018 לבין שנת 2019 
נבע מצמצום פעילות המו"פ ומקיטון בעלויות 
הקשורות ביועצים וקבלני וחומרים בסכום של כ-

3,923 אלפי ש"ח.
9,608 8,776 4,183

הוצאות 
מחקר, 
פיתוח 

והנדסה, 
נטו 

עיקר הקיטון בהוצאות בין שנת 2018 לבין שנת 2019 
נבע מצמצום כוח האדם שנזקף לסעיף זה בסך של כ-

3,048 אלפי ש"ח ומקיטון של הוצאות בגין חומרים 
בסך של כ-345 אלפי ש"ח אשר נבע מהעובדה שבמהלך 
2018 התבצעה פעילות של הקמת קו ייצור שבגינה 
הוקצו עלויות כוח אדם גדולות ונעשה שימוש 

בחומרים בהרצת קו הייצור.

- 5,479 1,730
הוצאות 
השקת 

מתקן

עיקר הקיטון בהוצאות בין שנת 2018 לבין שנת 2019 
נבע מצמצום כוח האדם וקיצוץ בשכר בכירים שנזקף 
לסעיף זה בסך של כ-1,196 אלפי ש"ח ומקיטון בקבלני 
משנה של כ-466 אלפי ש"ח שנבע מצמצום פעילות 

השיווקית במהלך 2019.

4,593 4,569 2,629

הוצאות 
שיווק 

וקידום 
פרויקטים, 

נטו
עיקר הקיטון בהוצאות בין שנת 2018 לבין שנת 2019 
נבע מצמצום כוח האדם וקיצוץ בשכר בכירים שנזקף 
לסעיף זה בסך של כ-1,022 אלפי ש"ח בניכוי גידול של 

יועצים וקבלני משנה בסך של כ-222 אלפי ש"ח.

3,055 6,903 6,382
הוצאות 
הנהלה 
וכלליות

במהלך שנת 2019 הכירה החברה בירידת ערך של 
פרויקט רותם 1, ראו ביאור 3ד' לדוחות הכספיים 

המאוחדים. - - 25,229

ירידת ערך 
של מתקן 

לייצור 
חשמל 

בהקמה
במהלך שנת 2019 הכירה החברה בירידת ערך והפסד 
ממכירת יתרות של מתכות בסכום של כ-1.9 מיליון 

ש"ח.
89 98 (1,913)

הכנסות 
(הוצאות) 

אחרות, נטו  

17,167 25,629 41,746 הפסד 
מפעולות

- 121 75 הכנסות 
מימון
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סעיף

ליום 31 בדצמבר 
(אלפי ש"ח)

הסברי הדירקטוריון
2019 20182017

הוצאות המימון בשנת 2019 יוחסו בעיקר לריבית 
ועמלות בסך של כ-991 אלפי ש"ח וריביות בגין 
הלוואת בעלים והלוואות המירות בסך של כ-312 אלפי 
ש"ח. הוצאות המימון בשנת 2018 מיוחסות לריבית 

ועמלות לבנקים.

13,005 346 1,630 הוצאות 
מימון

- 6 - הוצאות 
מסים

30,172 25,860 43,301 סך הפסד 
כולל לשנה

נזילות  .5

להסברים בדבר סיכוני הנזילות של החברה ראו ביאורים 1ב' ו-4א' לדוחות הכספיים. 

להלן נתונים עיקריים על פי דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31.12.2019 בהשוואה לנתונים ליום 
31.12.2018 (באלפי ש"ח): 

ליום 31 בדצמבר (באלפי ש"ח)
הסברי הדירקטוריון 

2017 2018 2019
סעיף

תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות שוטפת מורכבים 
בעיקר מהפסד נקי בסך של כ-43,301 אלפי ש"ח, 
בניכוי התאמה בגין הפסד מירידת ערך מתקן בהקמה 
בסך של כ-25,229 אלפי ש"ח ומקיטון ביתרת ספקים 
ונותני שירותים וביתרות זכאים ויתרות זכות בסך של 

כ-3,343 אלפי ש"ח ו-1,918 אלפי ש"ח בהתאמה.

(17,000) (21,664) (17,277)

תזרימי 
המזומנים 

מפעילות 
שוטפת

תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות השקעה מורכבים 
בעיקר ממימוש פקדונות מוגבלים בסך של כ-11,910 

אלפי ש"ח.
(1,492) (55,040) 11,796

תזרימי 
המזומנים 

לפעילות 
השקעה

תזרימי המזומנים אשר נבעו מפעילות מימון מורכבים 
בעיקר מגידול בהלוואה מגיוס הון, קבלת הלוואות 
המירות וקבלת הלוואות בעלים בסך של כ-7,929 אלפי 
ש"ח, 5,455 אלפי ש"ח ו-3,100 אלפי ש"ח בהתאמה, 
בניכוי פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי בסך של כ-

11,500 אלפי ש"ח.

48,917 47,352 3,931

מזומנים 
נטו שנבעו 

מפעילות 
מימון

30,425 (29,352) (1,550)

גידול 
(קיטון) 

במזומנים 
ושווי 

מזומנים 

מקורות המימון .6
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ביום 4.3.2019, השלימה החברה הנפקת מניות על-פי דוח הצעת מדף. במסגרת ההנפקה הונפקו  א.

לציבור 1,777,600 מניות רגילות. סך כל התמורה המידית ברוטו שקיבלה החברה מסתכמת לסך 

כולל של כ- 8 מליון ש"ח, לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים מיום 4.3.2019 (מס' אסמכתא: 

2019-01-018642 ו-2019-01-018855).

לפרטים אודות הלוואות הבעלים שהעמיד מר אברהם ברנמילר ראו סעיף 1.3.6 לפרק א' לדוח  ב.

התקופתי וביאור 21ד' לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים אודות הלוואות המירות למניות שהועמדו לחברה ראו סעיף 13.4 לפרק א' לדוח התקופתי  ג.

וביאור 13ב' לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים אודות הלוואה של חברת הבת ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ מבנק לאומי לישראל בע"מ  ד.

ראו סעיף 1.3.5 לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 13א' לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים אודות התקשרות עם חברת רני צים מרכזי קניות בע"מ ראו סעיף 13.3 לפרק א' לדוח  ה.

התקופתי וביאור 22 לדוחות הכספיים המאוחדים.

להפניית תשומת הלב של רואה החשבון המבקר ראו ביאור 1ב' בדוחות הכספיים וסעיף 2.2 לעיל.  ו.

להסברים בדבר מקורות המימון של החברה ראו ביאורים 1ב', 11, 13, 21ד' ו-22 לדוחות 

הכספיים.

חלק ב' – חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

בדוחות הכספיים של החברה לא הוצג מגזר בר-דיווח שהוא "מגזר פעילות פיננסי" ונכון ליום 31.12.2019 

לא קיימת לחברה "פעילות פיננסית מהותית" כאמור בתקנה 10(ב)(7) לתקנות הדוחות. 

חלק ג' – היבטי ממשל תאגידי

תרומות .7

נכון למועד דוח זה, החברה לא קבעה מדיניות בעניין תרומות ובתקופת הדו"ח בוצעו תרומות 

בסכומים לא מהותיים. 

דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .8

בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט – 1999 ("חוק החברות"), קבע דירקטוריון החברה, כי 

המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית יהיה שלושה. קביעה זו 

נעשתה בהתייחס, בין השאר, לגודלה של החברה, סוגי פעילותה העסקית ומורכבותם, וכן בהתחשב 

בחשיפת החברה לסיכונם שונים ובצורך לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לחוק, להנחיות 

הרשות לניירות ערך ולמסמכי ההתאגדות ובמיוחד בהתייחס לאחריותו לבדיקת מצבה הכספי של 

החברה, לעריכת הדוחות הכספיים ואישורם.

להלן פירוט הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית המכהנים בחברה נכון למועד פרסום 

דוח זה: דורון ברנמילר, ניר ברנמילר, זיו דקל ואיתן מחובר.

לפרטים אודות כישוריהם, השכלתם, ניסיונם והידע של הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית 
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ופיננסית המכהנים בחברה, שבהסתמך עליהם רואה בהם החברה כבעלי מומחיות חשבונאית 

ופיננסית, ראו תקנה 26 בחלק ד'.

דירקטורים בלתי תלויים .9

למועד הדוח, החברה לא אימצה במסמכי התאגדותה הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי 

תלויים.

מבקר פנימי  .10

החל מיום 16.11.2017 מכהן רו"ח חיים לאחם כמבקר הפנימי של החברה, כנותן שירותים  .10.1

חיצוני באמצעות משרד מורד, שמואלי, לאחם ושות'. מר חיים לאחם הינו רואה חשבון ותיק 

ובעל ניסיון מקצועי רב. 

השכלה אקדמית: בוגר תואר ראשון בראיית חשבון, המסלול האקדמי של המכללה למנהל. .10.2

בהתאם לאישור המבקר הפנימי, המבקר עומד בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות ובהוראות  .10.3

סעיפים 3(א) ו- 8 לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב – 1992 ("חוק הביקורת הפנימית"). 

למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי אינו מחזיק בניירות ערך של החברה או של גוף קשור  .10.4

אליה ואין לו קשרים עסקיים מהותיים עם החברה או גוף קשור אליה. 

מינויו של המבקר הפנימי אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה ביום  .10.5

16.11.2017. בין הנימוקים לאישור מינויו: השכלתו, כישוריו וניסיונו הרב של המבקר, הן 

בביקורת פנימית והן בביקורת של חברות ציבוריות, גודל החברה, סוג פעילותה ומידת 

המורכבות של הדיווח הכספי בה. 

הממונה הארגוני על מבקר הפנים הינו מר אברהם ברנמילר, יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה. .10.6

כאמור לעיל, מבקר הפנים מונה ברבעון האחרון של שנת 2017 והחל את עבודתו בפועל בשנת  .10.7

2018 בהתאם לתכנית עבודה שנתית, הנגזרת מתכנית עבודה רב שנתית, בהתבסס על סקר 

הערכת סיכונים שערך המבקר הפנימי בחברה.

בהתאם לתכנית הביקורת הפנימית לשנת 2018, הוגש דוח ביקורת הפנים לשנת 2018 בנושא  .10.8

תהליך הרכש בחברה להנהלת ודירקטוריון החברה. דוח ביקורת הפנים אושר על ידי ועדת 

הביקורת של הדירקטוריון ביום 25.7.2019 והוחלט על תכנית הביקורת של מבקר הפנים לשנת 

.2019

בהתאם לתכנית הביקורת הפנימית לשנת 2019, הוגש דוח ביקורת הפנים לשנת 2019 בנושא  .10.9

תשלומים להנהלת ודירקטוריון החברה. דוח ביקורת הפנים אושר על ידי ועדת הביקורת של 

הדירקטוריון ביום 16.3.2020 והוחלט על תכנית הביקורת של מבקר הפנים לשנת 2020. 

השיקולים העיקריים אשר מנחים את המבקר הפנימי בבניית תכנית הביקורת שאושרה על ידי  .10.10

ועדת הביקורת הנם: א. צורכי החברה; ב. משמעות ניהולית תפעולית או כלכלית של נושאי 
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הביקורת; ג. הסתברות לגבי קיומם של ליקויים ניהולים ומנהלתיים; ד. אופי הפעילות. ה. 

סקר סיכוני הבקרות בחברה. שעות העבודה משולמות בהתאם לתעריף שעת עבודה שסוכם בין 

הצדדים. היקף העסקת המבקר הפנימי נקבע על ידי ועדת הביקורת בהתאם לתכנית הביקורת 

שאושרה על ידה. 

בשנת 2019 הסתכמו שעות הביקורת הפנימית בחברה ובחברות המוחזקות על ידה בכ-63 שעות  .10.11

בגין תוכנית הביקורת לשנת 2019.

רואה החשבון המבקר  .11

החל מחודש מרץ 2017, רואה החשבון המבקר של החברה הוא PWC – קסלמן וקסלמן רואי  .11.1

חשבון ("רואה החשבון המבקר"). 

תכנית העבודה של רואה החשבון המבקר היא שנתית. .11.2

להלן פירוט שכר טרחה ושעות עבודתו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנים 2018 ו- .11.3

:2019

שנת 2018  שנת 2019 

שעות שכר טרחה 
(באלפי ש"ח) שעות שכר טרחה 

(באלפי ש"ח)
השירותים

1,431 183 1,636 198 שירותי ביקורת

130 49 0 0 אחרים

שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בהתאם להיקף  .11.4

העבודה, לאופי העבודה, ניסיון העבר ותנאי שוק. הגורם המאשר את שכרו של רואה החשבון 

המבקר הינו דירקטוריון החברה. 

חלק ד' –הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד

דוח מצבת התחייבויות של התאגיד מדווח במקביל בדוח מיידי נפרד. .12

אומדנים ושיקולי דעת חשבונאים מהותיים  .13

לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים ראו ביאור 3 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2019 .

חלק ה' – הערכת שווי מהותית מאוד
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להלן פרטים בדבר הערכת שווי מהותית מאוד המצורפת כנספח לדוח תקופתי זה, בהתאם לתקנה 8ב(ט) 

לתקנות הדוחות:

ההנחות שעמדו בבסיס 

הערכת השווי

מודל 

הערכת 

השווי

הסכם 

שיפוי עם 

מעריך 

השווי

תלות 

במזמין 

ההערכה

זיהוי מעריך 

השווי

שווי 

בהתאם 

להערכת 

השווי

שווי נושא 

ההערכה 

בספרי 

החברה 

לפני מועד 
ההערכה1

עיתוי 

הערכת 

השווי

זיהוי 

נושא 

הערכת 

השווי

שיעור היוון של 7%, ערך 

גרט ל-30 שנה עם 

הפחתה של 50% 

בהכנסות הפרויקט, 

70% סבירות לגיוס 

מימון, בחינת שווי לפי 

מודל  DCF מול שווי על 

בסיס גישת ההשווואה

DCF קיים בלתי תלוי C-Value 

Business 

Consulting

כ-12.6 

מיליון 

ש"ח

כ-27.5 

מיליון 

ש"ח

 31

בדצמבר 

2019

בחינת 

ירידת 

ערך של 

פרויקט 

רותם 1

_________________ _________________

ניר ברנמילר,

דירקטור ומשנה למנכ"ל

אברהם ברנמילר,

יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

תאריך:  16.3.2020

1 ראו גם הערכת השווי ליום 30.6.2019 לפרויקט רותם 1 אשר צורפה לדוח החצי שנתי לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2019 

ופורסם ביום 31.8.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-076116) וביאורים 3ד' ו-7א' לדוחות הכספיים המאוחדים.
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 המבקר החשבון רואה דוח

 של המניות לבעלי

 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 
 

 בדצמבר 31 לימים( החברה - להלן) מ" בע י'אנרג ברנמילר של המצורפים הכספי המצב על המאוחדים הדוחות את ביקרנו
 משלוש  אחת  לכל  המזומנים  תזרימיו  (בהון  גרעוןב)  בהון  השינויים  ,הכולל  ההפסד  על  המאוחדים  הדוחות  ואת  2018-ו  2019
. החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  באחריות  הינם  אלה  כספיים  דוחות.  2019בדצמבר    31  ביום  שהסתיימה  בתקופה  השנים

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על עהיד לחוות היא אחריותנו
 

 של  פעולתו  דרך)  חשבון  רואי  בתקנות  שנקבעו  תקנים  לרבות,  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו
 סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן מאיתנו נדרש אלה תקנים פי-על. 1973-ג" התשל(, חשבון רואה

 בסכומים התומכות ראיות של מידגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה הכספיים בדוחות שאין ביטחון של
 שנעשו המשמעותיים האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת. הכספיים שבדוחות ובמידע

 שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה הכספיים בדוחות ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על
 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת

 
 החברה של הכספי המצב את, המהותיות הבחינות מכל, נאות באופן משקפים ל" הנ המאוחדים הכספיים הדוחות ,לדעתנו

 ותזרימי )גרעון בהון( בהון השינויים, פעולותיהן תוצאות ואת 2018-ו 2019 בדצמבר 31 לימיםשלה המאוחדות  והחברות
 כספי דיווח לתקני בהתאם 2019בדצמבר  31 ביום שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת לכל שלהן המזומנים

 .2010-ע" התש(, שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות תקנות והוראות( IFRS) בינלאומיים
 

 לפיו, הכספיים בדוחות 13 ובביאורב' 1 בביאורלסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור  מבלי
הפסד כולל   לחברה  התהווה  2019  בדצמבר  31-ב  בשנה שהסתיימהטרם הפיקה הכנסות משמעותיות מפעילותה.    חברהה

הנהלת   להערכתכן,    כמו.   בהתאמה"ח,  ש  אלפי  17,277-"ח וש  אלפי  43,301בסך  מפעילות שוטפת  ותזרים מזומנים שלילי  
ו/או למימון הפעילות השוטפת  1יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אינה מספיקה להשלמת פרויקט רותם  החברה

החברה תלויה בהשגת אמצעי מימון נוספים . מיום אישור הדוחות הכספיים חודשים 12של החברה למשך תקופה של 
 בדוחותב' 1 בביאור מפורטות אלה לעניינים בקשרתכניות ההנהלה מגורמים חיצוניים אשר אין וודאות בדבר השגתם. 

גורמים אלה, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". בדוחות הכספיים לא . הכספיים
התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול נכללו כל 

 כ"עסק חי".
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2020 במרס 16

  PricewaterhouseCoopers International Limited -ב חברה פירמה 
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 הכספי המצב על מאוחדים דוחות

 

 בדצמבר 31  

 2018 2019 ביאור 

 ח"ש אלפי  

    נכסים

    :שוטפים נכסים

 2,767  1,217  5 מזומנים ושווי מזומנים

 7,520  486  12 בשימוש יםמוגבל נותפקדו

 1,854   1,216  6 חובה ויתרות חייבים

   2,919  12,141 

    :שוטפים שאינם נכסים

 5,301   425  12 בשימוש יםמוגבל נותפקדו

 2,078  1,569   מתכות וחלקים נוספים

 -  7,288  8 נכסים בגין זכויות שימוש

    :קבוע רכוש

 38,891   12,583  7,3 1פרויקט רותם  –בהקמה לייצור חשמל  מתקן

 5,657   5,224  7 נטו, אחר קבוע רכוש

 44,548  17,807   סך רכוש קבוע

   08927,  51,927 

 64,068  30,008   נכסים סך

    )גרעון בהון(  והון התחייבויות

    :שוטפות התחייבויות

 21,107   10,478  א'13 והלוואה מתאגיד בנקאימשיכת יתר 

 -  3,114  ד'21 הלוואת בעלים

 -  5,377  'ב13 הניתנות להמרה למניותהלוואות 

 3,891   839   שירותים ונותני ספקים

 4,678  2,850  10 זכות ויתרות זכאים

 -    1,792  8 החכיר בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

   24,450   29,676 

    :שוטפות שאינן התחייבויות

 122  72  13 הלוואה מתאגיד בנקאי

 -  6,138  8 ירההתחייבויות בגין חכ

 1,329  1,274  ה'12 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

   7,484  1,451 

   12 תלויות  והתחייבויות התקשרויות, ערבויותשיעבודים, 

 31,127  31,934   התחייבויות סך

   11 :החברה של לבעלים המיוחס הון

 136  154    מניות הון

 65,737  73,648   מניות על פרמיה

 2,763  2,975   ותהמיר ותורכיב הוני של הלווא אופציה כתבי בגיןתקבולים 

 196,456  196,620   שליטה בעלבגין עסקאות עם  קרן

 2,796  2,925   מניות מבוסס תשלום בגין קרן

 (234,947) (278,248)  הפסד יתרת

 32,941  (1,926)  )גרעון בהון( הון סך

 64,068  30,008     )בניכוי גרעון בהון( והון התחייבויות סך

 
 .2020במרס  16 :החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הדוחות אישור תאריך

   

 *דורון ברנמילר ניר ברנמילר אברהם ברנמילר
ומנכ"ל  הדירקטוריון ר"יו

 החברה
 דירקטור, משנה למנכ"ל

 ונושא המשרה הבכיר בתחום הכספים
 למנכ"לדירקטור ומשנה 

 
 הוסמך דורון ברנמילר על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוחות הכספיים בנוסף לחותמים לעיל. 2020במרס  16ביום *

 
 . אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדיםיהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 הכולל ההפסד על מאוחדים דוחות
 
 
 

 בדצמבר 31יום ב שנה שהסתיימה  

 2017 2018 2019 ביאור 

 ח"ש אלפי  

     

 - - 331   הכנסות

 - - (11)  ההכנסות עלות

 - - 320   גולמי רווח

 (9,608) (8,776) (4,183) 14  נטו, והנדסה פיתוח מחקר הוצאות

 -  (5,479) (1,730) 15  מתקנים השקת הוצאות

 (4,593) (4,569) (2,629) 16 , נטווקידום פרויקטים  שיווק הוצאות

 (3,055) (6,903) (6,382) 17 וכלליות הנהלה הוצאות

  (14,604) (25,727) (17,256) 

 -  -  (25,229) 'ד3 בהקמהלייצור חשמל מתקן של ירידת ערך 

 89  98  (1,913) 18  אחרות )הוצאות( הכנסות

 (17,167) (25,629) (41,746)  מפעולות הפסד

 - 121  75  'א19 הכנסות מימון

 (13,005) (346) (1,630) 'ב19 מימון הוצאות

 (13,005) (225) (1,555)  נטו, הוצאות מימון

 (30,172) (25,854) (43,301)  על ההכנסה הפסד לפני מסים

 - (6) -  על ההכנסה הוצאות מסים

 (30,172) (25,860) (43,301)  לשנה כולל הפסד

 

     - (ח"בש) למניה הפסד

 (2.99) (2.02) (2.86) 20  ובדלול מלא בסיסי הפסד  

 
 

 
 
 
 
 
 

 אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.יהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 )גרעון בהון( בהון השינויים על מאוחדים דוחות
 

 

 פרמיה  מניות הון

תקבולים 
בגין כתבי 

 אופציה
הוני  ורכיב

של 
הלוואות 
 המירות

 בגין קרן
עסקאות 

 בעלעם 
 שליטה

 בגין קרן
 תשלום
 מבוסס
 הפסד יתרת מניות

 הון סך
 (בהון גרעון)

 ח"ש אלפי 

 
 (117,178) (178,915) 2,163 59,445 - 39 90  2017 בינואר 1 ליום יתרה

        ביום שהסתיימה השנה במהלך תנועה
        :2017 בדצמבר 31

 (30,172) (30,172)      לשנה כולל הפסד

        :בעלים עם עסקאות
 41,893      41,866 27 מניות מהנפקת תמורה
הלוואת בעלים וויתור שכר בעלי  המרת

 124,159    124,159    ((2א')11ב' וביאור 21 עניין )ביאור
 78   78     '(ב11 ביאור) תשלום מבוסס מניות

 בעלים הלוואת בגין שליטה מבעל הטבה
 12,852    12,852    '(ב21 ביאור)

 178,982   78 137,011 -   41,866  27 בעלים עם עסקאות הכל סך

 31,632  (209,087) 2,241 196,456 -   41,905  117 2017בדצמבר  31 ליום יתרה
        ביום שהסתיימה השנה במהלך תנועה
        :2018 בדצמבר 31

 (25,860) (25,860)      לשנה כולל הפסד

        :בעלים עם עסקאות
  וכתבי אופציה,  מניות מהנפקת תמורה

 26,605     2,764  23,822 19 (11נטו )ביאור     
 9     (1) 10 * מימוש כתבי אופציה

 555   555     ('ב11 ביאור) תשלום מבוסס מניות

 27,169   555  2,763  23,832 19 בעלים עם עסקאות הכל סך

 32,941  (234,947) 2,796 196,456 2,763  65,737 136 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
        ביום שהסתיימה השנה במהלך תנועה
        :2019 בדצמבר 31

 (43,301) (43,301)      לשנה כולל הפסד

        :בעלים עם עסקאות
 7,929      7,911 18 (11, נטו )ביאור מניות מהנפקת תמורה

 212     212    רכיב הוני של הלוואות המירות
 164    164    בעלים הלוואת בגין שליטה מבעל הטבה

 129   129     ('ב11 ביאור) תשלום מבוסס מניות

 8,434   129 164 212  7,911 18 בעלים עם עסקאות הכל סך

 (1,926) (278,248) 2,925 196,620 2,975  73,648 154 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

 

 אלפי ש"ח. 1-* סכומים הנמוכים מ
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
 

 שהסתיימה שנה 
 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 

    - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי

 (17,000) (21,664) (17,277) ('א נספח ראה) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

    

    :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 (751) (121) (430) קבוע רכוש רכישת

 (1,066) (40,427) (1,216) (7)ביאור  1רותם  -צור חשמל יהקמת מפעל ומתקן לי
 -  (2,078) -  נוספים וחלקים מתכות רכישת

 175  - 1,532  מתכות וחלקיםו רכוש קבוע תמורה ממכירת

 150  (12,414) 11,910  , נטופקדונות מוגבלים

)שימשו לפעילות  השקעה פעילותמ שנבעו נטו מזומנים
 (1,492) (55,040) 11,796   השקעה(

    

    :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 41,893  26,605  7,929  וכתבי אופציה, נטוהנפקת מניות     
 -   9  -  מימוש כתבי אופציה

 126  (126) 250  מתאגיד בנקאי, נטו משיכת יתר
 218  20,912  -  קבלת הלוואה מתאגיד בנקאי

 -  (48) (11,550) פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי וריבית בגינה
 -  -  (1,253) החכיר בגין התחייבות בגיןתשלומים 

 6,930  1,500  3,100  ד'(21)ביאור  קבלת הלוואת בעלים
 (250)  (1,500) -  ד'(21פרעון הלוואת בעלים )ביאור 

 - - 5,455  קבלת הלוואות המירות

 48,917  47,352  3,931  מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    

 30,425  (29,352) (1,550)  מזומנים שוויו במזומנים )קיטון( גידול

 1,694  32,119  2,767  השנה לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 32,119  2,767  1,217  השנה לגמר מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 .המאוחדים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 המזומנים תזרימי על מאוחדים דוחות
 

 בדצמבר 31-ב שהסתיימה שנה 

 2019 2018 2017 

 "חש אלפי 

  - המזומנים תזרימי על המאוחד לדוח נספח  .א
   :לפעולות ששימשו נטו מזומנים

 

 (30,172) (25,860) (43,301) לשנה הפסד
    :בגין התאמות

 (23) - - מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבויות שינוי
 380  304  711  (7)ביאור  פחת

 -  -  1,571  שימוש זכויות בגין נכסים תפחתה
 -  -  509  נוספים וחלקים מתכותירידת ערך 

 -  -  25,229  בהקמה לייצור חשמל מתקן של ערך ירידת
מתכות וחלקים ו רכוש קבוע מימוש בגין (רווחהפסד )

 (89) - 1,411  נוספים
 - - (2) חכירות תקופת התאמת
 - - 327  חכירות בגין מימון הוצאות
 - - 134  המירותהלוואות  בגין מימון הוצאות
   451  בנקאית הלוואה בגין מימון הוצאות
 12,852  -  178  (א'21)ביאור  שליטה בעל עםבגין עסקאות  מימון הוצאות

 78  555  129  (ב'11)ביאור  תשלום מבוסס מניות

 (653,12) (25,001) (16,974) 

    :החוזר בהון תפעוליים שינויים
 (956) (543) 637   חובה ויתרות בחייבים)גידול(  קיטון
    :זכות ויתרות בזכאים( קיטון) גידול

 (505) 2,949  (3,343) שירותים ונותני ספקים

 1,435  931  (1,918) אחרים והתחייבויות לזמן ארוךזכאים 

 (17,000) (21,664) ,17)277( לפעולות ששימשו נטו מזומנים

    
 :במזומן שלאהשקעה  פעילויות נספח ב.
 

 31 ליום נכון אשר"ח ש אלפי 1,396-כ של ךס הקבוצההשקיעה  1מהקמת פרויקט רותם  כחלק (1
 .שולמו טרם 2018 בדצמבר

בדצמבר  31יום אשר נכון לאלפי ש"ח  268סך של  הקבוצה השקיעה 1 רותם פרויקט מהקמת חלקכ (2
 .טרם שולמו 2019

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה השנהלנכס במהלך  הקבוצה היוונה, 1 רותם פרויקט מהקמת כחלק (3
 עלויות אשראי. בגיןאלפי ש"ח  169-של כ סך 2019

 
 :במזומן שלא מימון פעילויות נספח ג.
 

אשר העמיד לחברה בתור מיליון ש"ח  124-, המיר בעל השליטה סכום של כ2017דש אוגוסט בחו (1
 .ד'21-( ו2)א'11ראה גם ביאורים  ש"ח ע.נ. 0.01הלוואת בעלים תמורת מניה רגילה אחת בת 

 .(ב'21ביאור ) אלפי ש"ח 390-של כבעלי עניין ויתרו על חוב בגין שכר בסכום  2017בשנת  (2
 
 :ריבית תשלומיד. 

 
ש"ח אשר הוונו אלפי  314-סך של כ 2019שנת במהלך הקבוצה בגין הלוואה מתאגיד בנקאי שילמה  (1

 .ונכללו במסגרת פעילות השקעה בהקמהלייצור חשמל למתקן 
אלפי ש"ח אשר נכללו  3-סך של כ 2019שנת במהלך בגין הלוואה מתאגיד בנקאי שילמה הקבוצה  (2

 במסגרת פעילות מימון.
אשר נכללו  אלפי ש"ח 53-תשלומי ריבית בגין חכירות בסך של כ 2019שנת במהלך  הקבוצה שילמה (3

 במסגרת פעילות מימון.
 

 .המאוחדים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב



 מ" בע י'אנרג רנמילרב
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 :כללי   -  1  ביאור
 

 :תיאור החברה ופעילותה .א
 

"החברה"( התאגדה והחלה את פעילותה העסקית בישראל בשנת   –ברנמילר אנרג'י בע"מ )להלן  
. כתובת משרדה הרשום של החברה הינה ראש העין, ישראל. החברה הינה חברה ציבורית 2012

, ראה גם 2017החל מחודש אוגוסט  אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב
 מכהן אשר, "(השליטה"בעל  -להלן ) ברנמילר אברהם מר ידי על נשלטת החברה. 10ביאור 

 .החברה דירקטוריון ר" ויו ל" כמנכ
 
, חברה "ברנמילר רותם"( -)להלן  מ" בע'י )רותם( אנרג ברנמילר - בנות חברות שלוש לחברה

 סול-ביו הייבריד ,2017דצמבר חודש והחלה את פעילותה ב 2013שהוקמה בדצמבר  ישראלית
שטרם החלה  2016אוקטובר חודש שהוקמה ב , חברה ישראליתסול"(-"ביו -בע"מ )להלן  10

 חברה אמריקאית "ברנמילר ארה"ב"( –)להלן  .Brenmiller Energy U.S Inc-ו בפעילותה
. 2020פברואר ונמצאת ללא פעילות החל מחודש  2018 באוגוסטשהוקמה והחלה פעילותה 

. "הקבוצה"( יחד", הבנות"החברות  -)להלן  בבעלות מלאה של החברהופרטיות לעיל  החברות
 להקים מנת על תוייעודי פרויקט תוכחברלפעול מטרתן  סול-ביו -ו ברנמילר רותםהחברות 
 אנרגיה של שילוב יםהכולל בהתאמה( 2ורותם  1)רותם  חשמל לייצור כוח תותחנ ולהפעיל

)ראה גם ביאור  חח"י( –)להלן  לצורך מכירת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ מתחדשת
 בארה"ב.   של החברה שיווקית זרועלשמש  היא ארה"בחברת ברנמילר מטרת ג'(. 11
 

היתרון היחסי של החברה נובע בין היתר מהיכולת לאגור אגירת חום.  ל  הטכנולוגיבעלת  החברה  
מקורות אנרגיה ולספק אותה מסביב לשעון בעיתוי מאוחר את האנרגיה המופקת משילוב של 

 .יותר, באופן שמשפר את היעילות ומוזיל את עלויות היצור
הואיל והאנרגיה המופקת ממקורות מתחדשים אינה זמינה תמיד, הטכנולוגיה המודולרית 

יקוש שפותחה על ידי החברה עשויה לאפשר מיצוי מירבי )יכולת להסיט אנרגיה משעות השפל בב
לחשמל וחום לשעות שיא בביקוש(, ניהול ושילוב בין מקורות אנרגיה שונים, מתחדשים או 
דלקיים, לאספקה רצופה וסדירה של חשמל ו/או קיטור, וכל זאת ללא תלות רגעית ברוח או 

 בשמש וכן תוך שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה
 
ר חשמל לרבות מכירת ציוד ופתרונות עוסקת בתכנון, הקמה והפעלה של מתקנים לייצו הקבוצה

אגירה על בסיס הפיתוח והטכנולוגיה בבעלותה, כאשר החברה שמה לה כיעד להתרכז בנושא 
 .גרעין הטכנולוגיה המרכזי שלה, אגירת האנרגיה

 
 ופעילותה השוטפת של החברה מקורות מימון להקמת הפרויקטים .ב

 
 2019  בדצמבר 31-ב בשנה שהסתיימהטרם הפיקה הכנסות משמעותיות מפעילותה.    חברהה

"ח ש אלפי 43,301בסך מפעילות שוטפת הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי  לחברה התהווה
 31ליום ש"ח אלפי  278,248יתרת הפסד בסך של ו ,בהתאמה"ח, ש אלפי 17,277-ו

יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אינה  הנהלת החברה להערכתכן,  כמו .בדצמבר
ו/או למימון הפעילות השוטפת של החברה  ו'(12)ביאור  1מספיקה להשלמת פרויקט רותם 

 כוללות, בין היתר,  ההנהלה  תכניות  .מיום אישור הדוחות הכספיים  חודשים  12  למשך תקופה של
ו/או  לחברה מימוןו/או קבלת  ביצוע השקעות בחברה ביצוע עסקאות מכר של מוצרי החברה,

 טרם הבשילו לכדי עסקאות מחייבות ואין וודאות להשלמתן. גיוסי הון נוספים מהציבור אשר
"עסק כ  החברה  של  קיומה  המשך  בדבר  משמעותיים  ספקות  מעורריםגורמים אלה  כתוצאה מכך,  

הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן בדוחות  ".חי
 ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".

 
 לקבלת והתקשרות המירותת ווהלווא , הלוואת בעליםבנקאי מתאגיד הלוואה, בקשר לגיוס הון

 בהתאמה., 22-ו ד'21, 13א', 11 ביאורים ראו, 2019בדצמבר  31לאחר יום  הלוואה
 



 מ" בע י'אנרג רנמילרב
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 :החשבונאית  המדיניות   עיקרי   -  2  ביאור

 : הכספיים הדוחות של ההצגה בסיס .א
 

 השנים משלוש אחת ולכל 2018-ו 2019 בדצמבר 31 לימים הקבוצה של הכספיים הדוחות
 הבינלאומיים הכספי הדיווח לתקני מצייתים, 2019 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה בתקופה

(International Financial Reporting Standards )על פורסמו אשר ופרשנויות תקנים שהם 
 (International Accounting Standard Board) בחשבונאות לתקינה הבינלאומי המוסד ידי

 דוחות) ערך ניירות תקנות לפי הנדרש הנוסף הגילוי את וכוללים"( IFRS-ה תקני"  – להלן)
 .2010-ע" התש(, שנתיים כספיים

 
 :כדלקמן יצויין אלה כספיים דוחות להצגת בקשר

 
 השנים לכל ביחס עקבי באופן יושמו, להלן המתוארים, החשבונאית המדיניות עיקרי (1

 .     אחרת צויין אם אלא, המוצגות
 

 .ההיסטורית העלות למוסכמת בהתאם נערכו הכספיים הדוחות (2
 

 חשבונאיים באומדנים שימוש דורשת, IFRS-ה לתקני בהתאם כספיים דוחות עריכת (3
 בתהליך  דעת  שיקול  להפעיל הקבוצה  הנהלת את  מחייבת  היא,  כן כמו. מהותיים  מסוימים

 מעורבת בהם לתחומים גילוי ניתן, 3 בביאור. הקבוצה של החשבונאית מדיניותה יישום
 השפעה ולאומדנים להנחות יש בהם תחומים או, מורכבות או דעת שיקול של רבה מידה

 מהאומדנים  מהותית  שונות  להיות  עשויות  בפועל  התוצאות.  הכספיים  הדוחות  על  מהותית
 .הקבוצה הנהלת את ששימשו וההנחות

 
 .חודשים 12 הינה הקבוצה של התפעולי המחזור תקופת (4

 
 על  המבוססת  סיווג  שיטת  לפי  הפסד  או  רווח  בדוח  שהוכרו  ההוצאות  את  מנתחת  הקבוצה (5

 .ההוצאות של הפעילות מאפיין
 
 חברות בנות  .ב

 

 השפעה כוח קיים כאשר בישות שולטת החברה. החברה ידי על הנשלטות ישויות הן בנות חברות
 לה יש וכן בישות ממעורבותה משתנות לתשואות זכויות או חשיפה לה יש, המושקעת הישות על

 התשואות סכום על להשפיע כדי המושקעת הישות על שלה ההשפעה בכוח להשתמש יכולת
 מושגת שבו מהמועד החל מלא באופן באיחוד נכללות בנות חברות. ישות מאותה לה שינבעו

 .השליטה מפסיקה שהו במועד מופסק איחודן. החברה ידי על בהן השליטה
 

 הקבוצה  חברות  בין  עסקות  בגין ודיבידנדים הוצאות,  הכנסות  כולל,  קבוצתיות  תוך  ועסקות  יתרות
 ורכוש  מלאי  כגון)  בנכסים  הוכרו  ואשר,  קבוצתיות  תוך  מעסקות  הנובעים,  והפסדים  רווחים.  בוטלו
 .הם אף בוטלו( קבוע

 
 :חוץ במטבע ועסקאות יתרות תרגום .ג

 
 ההצגה ומטבע הפעילות מטבע (1

 
 של במטבע נמדדים הקבוצה כל אחת מחברות של הכספיים בדוחות הנכללים פריטים

 הדוחות"(. הפעילות מטבע" – להלן) אותה ישות פועלת בה העיקרית הכלכלית הסביבה
 של ההצגה ומטבע הפעילות מטבע שהוא, חדש בשקל מוצגים המאוחדים הכספיים
 .החברה

 
 ויתרות עסקאות (2

 
 הפעילות למטבע מתורגמות (חוץ מטבע -להלן) הפעילות ממטבע השונה במטבע עסקות

 מיישוב  הנובעים,  שער  הפרשי.  העסקות  למועדי  שבתוקף  החליפין  בשערי  שימוש  באמצעות
 החליפין  שערי  לפי  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  והתחייבויות  נכסים  ומתרגום  כאמור  עסקות

  .הפסד או לרווח נזקפים, התקופה לתום
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 קבוע רכוש .ד
 

 לייחוס הניתנים תשלומים כוללת העלות. הרכישה עלות לפי לראשונה נכלל הקבוע הרכוש
, הישירים החומרים עלות את כוללת עצמי באופן שהוקמו נכסים עלות. הנכס לרכישת במישרין

 יוכל  שהוא  לכך  הדרושים  ולמצב  למיקום  הנכס  להבאת  במישרין  לייחס  שניתן  נוספת  עלות  כל  וכן
 . ההנהלה שהתכוונה באופן לפעול

 
 בהתאם,  נפרד כנכס  מוכרות  או בספרים  הנכס  של  בערכו  התהוותן  בעת  נכללות עוקבות  עלויות

 אל יזרמו הקבוע הרכוש לפריט המיוחסות עתידיות כלכליות שהטבות צפוי כאשר רק, למקרה
 . מהימן באופן למדידה ניתנת הפריט של העלות וכן, הקבוצה

 ועבודות  התיקונים  עלויות  שאר  כל.  מהספרים  נגרע  ערכו,  קבוע  רכוש  מפריט  חלק  מוחלף  כאשר
 .נבעו בה הדיווח תקופת במהלך הפסד או רווח לדוח נזקפות האחזקה

 
של הוועדה  12פרשנות מספר  לתחולת אינו נכנס( ו'12)ראה גם ביאור  1רותם  פרויקט

מאחר , "("IFRIC12  -לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, הסדרי זיכיון למתן שירות )להלן 
תיוותר בידי החברה זכות שייר משמעותית  בסיום תקופת ההסדר והנהלת החברה צופה כי

פרויקט זה  , הקמת מתקן ייצור החשמל במסגרתלפיכך בתשתית שמוקמת במסגרת ההסדר.
  בהקמה. כרכוש קבועת מטופל

 
 .ערך מירידת והפסדים שנצבר פחת בניכוי היסטורית בעלות מוצגים הקבוע הרכוש פריטי כל

 
 ערכם את או עלותם את להפחית כדי, הישר הקו שיטת לפי מחושב הקבוע הרכוש על הפחת

 :כדלהלן, שלהם השימושיים החיים אורך פני על שלהם השייר לערך המשוערך

 
 שנים 7-14  וציוד ריהוט

 שנים 7 רכב כלי
 שנים 3 וציוד מחשבים

 שנים 7-10 מפעל
 שנים 5-10, השכירות חוזה תקופת פני על במושכר שיפורים

 
ני אורך החיים השימושיים הצפוי של עת באופן שיטתי כמפורט לעיל, על פההפחתה מבוצ

הפריטים, מהמועד בו הנכס מוכן לשימוש, דהיינו כאשר הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת 
מתקן לייצור  לקבוצה 2019בדצמבר  31נכון ליום שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. 

 .7, ראו ביאור ( ואינו מופחת1פרויקט רותם ) בהקמה חשמל
 

 ומעודכנים, נסקרים הפחת ושיטת שלהם השימושיים החיים אורך, הנכסים של השייר ערכי
 .לשנה אחת לפחות, לצורך בהתאם

 
 מוחשיים בלתי נכסים .ה

 
 ופיתוח מחקר

 
 פיתוח של יםטפרויק בגין המתהוות עלויות. התהוותה בעת כהוצאה מוכרת מחקר בגין הוצאה

 כאשר  מוחשיים-בלתי  כנכסים  מוכרות(  משופרים  או  חדשים  מוצרים  של  ובחינה  לעיצוב  מתייחסות)
 :הבאים התנאים מתקיימים

 ;למוכרו או בו ולהשתמש מוחשי הבלתי הנכס את להשלים טכנית היתכנות קיימת -
 ;למוכרו או בו ולהשתמש מוחשי הבלתי הנכס את להשלים ההנהלה בכוונת -
 ;אותו למכור או מוחשי הבלתי בנכס להשתמש ניתן -
 ;צפויות עתידיות כלכליות הטבות יפיק מוחשי הבלתי הנכס בו האופן את להמחיש ניתן -
 בנכס ולשימוש הפיתוח להשלמת זמינים - ואחרים כספיים טכניים - מתאימים משאבים -

 -ו ;למכירתו או מוחשי הבלתי
 .פיתוחו במהלך מוחשי הבלתי לנכס לייחס שניתן היציאה את מהימן באופן למדוד ניתן -

 
 עלויות. התהוותן בעת כהוצאה מוכרות אלה בתנאים עומדות שאינן, פיתוח בגין אחרות תוהוצא

 . יותר מאוחרת בתקופה כנכס מוכרות אינן כהוצאה בעבר שהוכרו פיתוח
 

  .כאמור עלויות בגין כלשהו נכס הכספיים בדוחות הוכר לא הדיווח לתקופות נכון
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 כספיים-ירידת ערך נכסים לא .ו
 

 המצביעים,  בנסיבות  שינויים  או  אירועים  שחלו  במידה,  נבחנת  כספיים  לא  נכסים  של  בערכם  ירידה
 . השבה בר יהיה לא בספרים שערכם כך על
 

 בר הסכום על נכס של בספרים ערכו עולה בו לסכום שווה ערך ירידת בגין המוכר ההפסד סכום
, מכירה  עלויות  בניכוי,  הנכס  של  ההוגן  שוויו  מבין  הגבוה  הוא  נכס  של  השבה  בר  סכום.  שלו  השבה

 בגינן,  ביותר  הנמוכות  לרמות  הנכסים  מחולקים,  ערך  ירידת בחינת  לצורך. שלו  השימוש  שווי  לבין
 למעט, כספיים-לא נכסים(. מזומנים מניבות יחידות) נפרדים מזוהים מזומנים תזרימי קיימים
 שהוכרה הערך ירידת של אפשרי ביטול זיהוי לצורך נבחנים, בערכם ירידה חלה אשר, מוניטין
 . הכספי המצב על דוח תאריך בכל בגינם

 
 ממשלתיים מענקים .ז

 
 המדען לשכת לשעבר, )והכלכלה התעשייה במשרד לחדשנות מהרשות המתקבלים מענקים
 – להלן) והאנרגיה המים, הלאומיות התשתיות ממשרד "(לחדשנות הרשות"  – להלן(, )הראשי

 Israel-United States Research and Development) בירד מקרןו "(התשתיות משרד" 
Foundation) ,הלוואות"  לגדר נכנסים החברה ידי על שמבוצע ופיתוח במחקר כהשתתפות 

 ממשלתיים  במענקים  החשבונאי  הטיפול"   20  בינלאומי  חשבונאות  בתקן  כאמור"  למחילה  הניתנות
 ".ממשלתי סיוע לגבי וגילוי

 
 המדען שמענק סביר ביטחון שקיים למסקנה החברה הנהלת מגיעה הזכאות במועד בו במקרה

 מחקר הוצאות של כהקטנה הפסד או לרווח, מועד באותו, המענק נזקף, יוחזר לא שהתקבל
 סביר  ביטחון  קיים  שלא  למסקנה  לראשונה  החברה  הנהלת  מגיעה  עוקבת  שבתקופה  ככל.  ופיתוח
 רווח כנגד פיננסית בהתחייבות מועד באותו החברה מכירה, יוחזר לא שהתקבל המדען שמענק

 לגבי  IFRS 9  -ב  המפורטות  להוראות  בהתאם  מטופלת  האמורה  הפיננסית  ההתחייבות.  הפסד  או
 (.'ב3)ראה גם ביאור  מופחתת בעלות הנמדדות פיננסיות התחייבויות

 
 אשראי עלויות .ח

 
 נכס של לייצור או להקמה, לרכישה במישרין לייחוס הניתנות וכללי ספציפי אשראי בגין עלויות
 מהוונות( למכירתו או שלו המיועד לשימוש אותו להכין כדי מהותי זמן פרק שנדרש נכס) כשיר
: הבאים התנאים כל לראשונה מתקיימים בו מהמועד החל התקופה במהלך, הנכס מעלות כחלק

 הקבוצה( ג) וכן; אשראי עלויות לקבוצה מתהוות( ב; )הנכס בגין יציאות לקבוצה מתהוות( א)
 האשראי  עלויות  היוון.  למכירתו  או  המיועד  לשימושו  הנכס  הכנת  לשם  הנדרשות  פעילויות  מבצעת
 הכשיר הנכס הכנת לשם הנדרשות הפעילויות כל הושלמו, מהותי באופן, כאשר מופסק כאמור

 .למכירתו או המיועד לשימושו
 

 עלויות אותן הן כשיר נכס של לייצור או להקמה, לרכישה במישרין לייחסן שניתן האשראי עלויות
 .  מבוצעת הייתה לא הכשיר הנכס בגין היציאה אילו נמנעות היו אשר אשראי

 
 . התהוו בה בתקופה הפסד או ברווח כהוצאה נזקפות אחרות אשראי עלויות

 
 לקוחות .ט

 
 או שנמכרו סחורות עבור הקבוצה של מלקוחותיה לקבל לסכומים מתייחסת הלקוחות יתרת

 שנה תוך להתרחש צפויה אלה סכומים גביית כאשר. הרגיל העסקים במהלך שהוענקו שירותים
 שאינם הנכסים במסגרת מסווגים הם, אחרת, שוטפים כנכסים מסווגים הם, פחות או אחת

 .שוטפים
 

 מזומנים ושווי מזומנים .י
 

, בקופה מזומנים: מזומנים ושווי המזומנים כוללים, המזומנים תזרימי על הדוחות במסגרת
 קצר לזמן אחרות השקעותו שאינם מוגבלים בשימוש קצר לזמן בנקאיים בתאגידים פיקדונות
 .חודשים 3 על עולה לא שלהן ההפקדה ותקופת גבוהה שנזילותן
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 : פיננסיים נכסים .יא
 

 סיווג (1
 

 מופחתת בעלות פיננסים נכסים
  

 עיסקי מודל במסגרת המוחזקים פיננסיים נכסים הינם מופחתת בעלות פיננסיים נכסים
 התנאים  וכן,  חוזיים  מזומנים  תזרימי  לגבות  מנת  על  פיננסיים  נכסים  להחזיק  היא  שמטרתו
 תשלומי רק שהם מזומנים לתזרימי מוגדרים במועדים זכאות מספקים שלהם החוזיים

 . נפרעה שטרם הקרן סכום בגין וריבית קרן
 

 חודשים 12-מ יותר של לתקופה לחלויות פרט, שוטפים כנכסים מסווגים אלה נכסים
 הנכסים. שוטפים שאינם כנכסים המסווגות, הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר

 " חובה ויתרות חייבים: "בסעיפים כלולים הקבוצה של מופחתת בעלות הפיננסיים
המופיעים בדוח על המצב  "מזומנים ושווי מזומנים" -ו "פיקדונות מוגבלים בשימוש"

 הכספי.
 

 ומדידה הכרה (2
 

 קשירת  במועד  הקבוצה  בספרי  נרשמות  פיננסיים  נכסים  של  רגילה  בדרך  ומכירות  רכישות
 .הנכס את למכור או לרכוש מתחייבת הקבוצה בו המועד שהינו, העסקה

 בסיס על מופחתת בעלות עוקבות בתקופות נמדדים מופחתת בעלות פיננסיים נכסים 
 .האפקטיבית הריבית שיטת

 
 המניות הון .יב
 

 להנפקת במישרין המיוחסות, תוספתיות עלויות. מניות כהון מסווגות, החברה של רגילות מניות
 .ההנפקה מתקבולי כניכוי בהון מוצגות, מניות

 
 ספקים  .יג

 
 מספקים  שנרכשו  שירותים  או  טובין  עבור  לשלם  החברה  של  התחייבויות  כוללות  הספקים  יתרות

 אמור התשלום כאשר שוטפות כהתחייבויות מסווגות הספקים יתרות. הרגיל העסקים במהלך
 .שוטפות שאינן כהתחייבויות מסווגות הן אחרת פחות או אחת שנה תוך להתבצע

 
 הלוואות .יד

 
הלוואות מוכרות לראשונה לפי שווין ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות 

כל הפרש בין התמורה )בניכוי עלויות עסקה( לבין ערך הפדיון מוכר  ;נמדדות בעלות מופחתת
 .ברווח או הפסד על פני תקופת ההלוואה, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית

 
הלוואות מסווגות כהתחייבויות שוטפות אלא אם לקבוצה יש זכות בלתי מותנית לדחות את סילוק 

ת הדיווח, שאז הן מסווגות כהתחייבויות חודשים לפחות לאחר תום תקופ 12ההלוואות למשך 
 בלתי שוטפות.

 
 בעלים הלוואת .טו

 
 לדחות מותנית בלתי זכות יש לחברה אם אלא, שוטפת כהתחייבות מסווגת הבעלים הלוואת

 .הדיווח תקופת תום לאחר לפחות חודשים 12 למשך ההתחייבות סילוק את
 ההלוואה עוקבות בתקופות. עסקה עלויות בניכוי, ההוגן שווייה לפי לראשונה מוכרת הלוואהה

 עלות בין ההפרש בגובה הון קרן כנגד מימון הוצאות זוקפת החברה .מופחתת בעלות מוצגת
 ביאור  גם  ורא,  בהסכם  הקבועה  בריבית  ההלוואה  עלות  לבין  השוק  בריבית  נתקבלה  לו  ההלוואה

  '.ד21
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 מורכבים פיננסיים מכשירים .טז
 

 הנקובות צמודות לא הלוואות כוללים החברה ידי על שהונפקו מורכבים פיננסיים מכשירים
, החברה של רגילות מניות של קבוע למספר להמרה והניתנות החברה של הפעילות במטבע
 .הוני רכיב מהווה ההמרה אופציית ולפיכך

 
פיננסי מורכב מוכר לראשונה לפי שווי הוגן של התחייבות דומה, רכיב ההתחייבות של מכשיר 

אשר אינה כוללת אופציית המרה. הרכיב ההוני מוכר לראשונה על ידי חיסור השווי ההוגן של 
ההתחייבות הפיננסית מהשווי ההוגן של המכשיר הפיננסי המורכב בכללותו. עלויות עסקה 

 הוני לפי פרופורציית הערך הראשוני בו הם הוכרוישירות מוקצות לרכיב ההתחייבות ולרכיב ה
 שימוש  תוך  מופחתת  בעלות  נמדד  מורכב  מכשיר  של  ההתחייבות  רכיב,  הראשונית  ההכרה  לאחר

, עוקבות בתקופות מחדש נמדד לא מורכב מכשיר של ההון רכיב. האפקטיבית הריבית בשיטת
 .פקיעתו או המורכב המכשיר המרת בעת למעט

 
 למניה הפסד .יז

 
 המניות מספר של המשוקלל בממוצע המחולק ,ההפסד על,  ככלל ,מבוסס ,למניה  ההפסד חישוב

  .התקופה במהלך במחזור הקיימות הרגילות
 

 לחישוב ששימש, הרגילות המניות לממוצע מתווסף, למניה המדולל ההפסד או הרווח בחישוב
 הפוטנציאליות המניות שכל בהנחה,  שיונפקו המניות מספר של המשוקלל הממוצע גם,  הבסיסי

 הינה השפעתן כאשר רק  כאמור בחשבון מובאות הפוטנציאליות  המניות.  למניות יומרו המדללות
 (.למניה ההפסד את מגדילה או הרווח את מקטינה) מדללת

 
 :לעובדים הטבות .יח

 
 קצר לזמן לעובדים הטבות (1

 
 והפקדות הבראה דמי, מחלה, חופשה ימי, משכורות כוללות קצר לזמן לעובדים הטבות
 עובד כל זכאי, החוק במסגרת. בגינן השרותים מתן עם כהוצאות ומוכרות לאומי לביטוח

 מתבססת הזכאות. שנתי בסיס על מחושבים שניהם כאשר, הבראה ודמי חופשה לימי
, והבראה חופשה  דמי  בגין  והוצאה  התחייבות  זוקפת  החברה.  ההעסקה  תקופת  משך  על

 .עובד כל עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס
  
 

 לפנסיה /פרישה לפיצויי התחייבות (2
 

 החברה  במסגרתה  העסקה  סיום  לאחר  עובד  להטבות  תוכנית  היא  מוגדרת  הפקדה  תוכנית
, מחוייבות כל אין שלקבוצה כך תלויה-ובלתי נפרדת לישות קבועות הפקדות מבצעת

 כדי הקרן בנכסי די יהיה לא שבו במצב, נוספות הפקדות לבצע, משתמעת או משפטית
 ובתקופות השוטפת בתקופה העבודה שירותי בגין ההטבות את העובדים לכל לשלם

 . קודמות
 

 - ג" התשל, פיטורים פיצויי לחוק 14 לסעיף בהתאם, מוגדרת להפקדה תוכניות לקבוצה
1963. 

 
 ופיצויים פנסיה בקופות הפקדות ומבצעת ביטוח פוליסות רוכשת החברה, לעיל כאמור
 איננה היא, ההפקדות ביצוע עם. מוגדרת להפקדה תוכנית בגין התחייבותה למימון

 לקבלת במקביל עובד הטבות בגין כהוצאות מוכרות ההפקדות. נוסף בתשלום מחויבת
 .להפקדה זכאים הם שבגינו מהעובדים השירות

 
   2017-ו 2018 ,2019 בשנים מוגדרות הפקדה תוכניות בגין כהוצאה פושנזק מיםהסכו

 .בהתאמה, ח" ש אלפי 533 -ו ח" ש אלפי 781 אלפי ש"ח, 1,067 םהינ
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 מניות מבוסס תשלום .יט

 
, החברה של שירותים ולנותני לעובדים מניות מבוסס לתשלום תוכנית מפעילה החברה

 ונותני מעובדים שירותים מקבלת החברה שבהן, החברה של הוניים במכשירים המסולקת
 השירותים של ההוגן שוויים. החברה של( אופציות) הוניים למכשירים בתמורה שירותים

או  ברווח כהוצאה מוכר האופציות להענקת בתמורה השירותים ומנותני מהעובדים המתקבלים
 התייחסות  תוך  נקבע,  כהוצאה  הנזקף  הסכום  סך.  ההון  במסגרת  הון  לקרן  נזקף  ובמקביל  הפסד
 .הענקתן במועד מוענקותה האופציות של ההוגן לשווי

 
 האופציות מספר לאמידת המשמשות ההנחות בין נכללים שוק תנאי שאינם הבשלה תנאי

 נדרש שבה התקופה שהיא, ההבשלה תקופת במהלך תמוכר ההוצאה סך. להבשיל הצפויות
 . מניות מבוסס התשלום הסדר של להבשלה המוגדרים התנאים כל את לקיים

 
 האופציות למספר בנוגע אומדניה את החברה מעדכנת, הכספי המצב על דוח תאריך בכל

 השינוי בהשפעת ומכירה, שוק תנאי שאינם ההבשלה תנאי על בהתבסס, להבשיל הצפויות
 .בהון מקבילה ובהתאמה, הפסדאו  ברווח, קיים אם, המקוריים לאומדנים בהשוואה

 
 שניתן עסקה עלויות בניכוי, התקבולים. חדשות מניות מנפיקה החברה, האופציות מימוש בעת

 .מניות על ולפרמיה המניות להון נזקפים, במישרין לייחסן
 

 :בהכנסות הכרה .כ
 

 הכנסות מחוזים עם לקוחות:

 
 מדידת ההכנסות (1

 

הכנסות  .IFRS 15)  –) להלן    15החברה מכירה בהכנסותיה לפי תקן דיווח כספי בינלאומי  

נמדדות לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה להעברת הקבוצה 
סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים שלישיים, כגון 

 גות נטו ממע"מ.מיסי מכירה מסוימים. ההכנסות מוצ

 
אינה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של רכיב מימון  הקבוצה

משמעותי אם החברה מצפה, במועד ההתקשרות בחוזה, שהתקופה בין המועד שבו הלקוח 
 משלם עבור סחורה או שירות אלה תהיה שנה אחת או תקופה קצרה משנה אחת. 

 
 מועד ההכרה בהכנסה (2

 

, החברה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה או IFRS 15  -בהתאם ל

השירות שהובטחו במסגרת החוזה עם הלקוח. עבור כל מחויבות ביצוע, החברה קובעת, 
במועד ההתקשרות בחוזה, אם היא מקיימת את מחויבות הביצוע לאורך זמן או בנקודת 

 זמן.

 
אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים: )א( הלקוח מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן, אם 

מקבל וצורך בו זמנית את ההטבות המסופקות על ידי ביצועי החברה; )ב( ביצועי החברה 
יוצרים או משפרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו או שיפורו; או )ג( ביצועי 

יש זכות לתשלום הניתנת החברה אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, ולחברה  
 לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.

 
 ככל שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן, היא מקוימת בנקודת זמן.
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 :הקבוצה שלות ההכנסי סוג (3
 

 אגירה יחידות מכירת
 

. מדיניות אגירה על בסיס הפיתוח והטכנולוגיה בבעלותה הקבוצה מייצרת ומוכרת יחידות
 .הקבוצה היא למכור את יחידות האגירה כמוצר מוגמר

יחידות  מסירת .ללקוח מוצראת ה הקבוצה מוסרת כאשר מוכרת יחידות האגירה מכירת
 את קיבל הלקוח וכן, המוגדר למיקום נשלחו המוצרים אשר עד, מתרחשת לא האגירה

 לקבלה הקריטריונים שכל אובייקטיביות ראיות לקבוצהו המכירה לחוזה בהתאם המוצרים
 .מולאו

 
 הנדסה שירותי מתן

 
 שירותי הנדסה נלווים אגב מכירת יחידות האגירה.  סיפקההקבוצה  2019בשנת 

 ביצועי שכן, השירותים סופקו בה הדיווח בתקופת מוכרות שירותים ממתן ההכנסות
 בהתאם מוכרות ההכנסות. יצירתו כדי תוך הלקוח ידי על נשלט אשר נכס יוצרים הקבוצה
 שבוצעו השירותים שיעור בסיס על המוערך, הספציפית העסקה של ההשלמה לשיעור

  . להתבצע האמורים השירותים כלל מתוך
 

 :חכירות .כא
 
 שנים 3 בין של לתקופה הינם החכירה הסכמי. רכב וכלי קרקע ,משרדים חוכרת הקבוצה (1

 .הארכה אופציות לכלול עשויים אך, שנים 20-ל

 

 בינואר  1  מיום  החל  המיושמת  החוכרת  היא  החברה  שבהן  לחכירות  ביחס  הקבוצה  מדיניות (2

 :IFRS 16 לפי, 2019

 
 כולל הוא אם או חכירה הוא החוזה האם, בחוזה ההתקשרות בעת, מעריכה הקבוצה

 בנכס  בשימוש  לשלוט  הזכות  את  מעביר  החוזה  אם  חכירה  כולל  או  חכירה  הוא  חוזה.  חכירה
 אם או חכירה הוא חוזה אם מחדש מעריכה הקבוצה. תמורה עבור זמן לתקופת מזוהה

 .השתנו החוזה של התנאים אם רק חכירה כולל הוא
 

 של  הנוכחי  הערך  בגובה  חכירה  בגין  בהתחייבות  הקבוצה  מכירה,  לראשונה  ההכרה  במועד
 הארכה  אופציות  של  המימוש  מחיר  את,  היתר  בין,  כוללים  אשר,  העתידיים  החכירה  תשלומי

 .שתמומשנה סביר באופן וודאי אשר

 
 בגין מותאם, חכירה בגין ההתחייבות בגובה שימוש זכות בנכס החברה מכירה, במקביל
 כלשהם חכירה תמריצי בניכוי לפניו או התחילה במועד שבוצעו כלשהם חכירה תשלומי

 .לקבוצה שהתהוו כלשהן ראשוניות ישירות עלויות ובתוספת, שהתקבלו
 

 שימוש ידי על לראשונה נמדדים לצרכן המחירים למדד הצמודים משתנים חכירה תשלומי
 חל כאשר. חכירה בגין ההתחייבות בחישוב ונכללים, החכירה תחילת במועד הקיים במדד
 את מחדש הקבוצה מודדת, במדד משינוי כתוצאה החכירה של המזומנים בתזרימי שינוי

 זכות לנכס כתיאום, המעודכנים החוזיים התזרימים על בהתבסס חכירה בגין ההתחייבות
 .השימוש

 
 בשיעור שימוש נעשה, בנקל לקביעה ניתן אינו בחכירה הגלום הריבית ששיעור מכיוון

 נדרשת  הייתה  הקבוצה   אותו  השיעור  הינו  זה  ריבית  שיעור.  הקבוצה  של  התוספתי  הריבית
 מנת על הדרושים הסכומים את דומה בטוחה ועם דומה לתקופה ללוות מנת על לשלם
 .דומה כלכלית בסביבה שימוש זכות לנכס דומה בערך נכס להשיג

 
 המכוסות  תקופות  לרבות,  לביטול  ניתנת  אינה  החכירה  שבה  התקופה  הינה  החכירה  תקופת

 וכן, זו אופציה תממש הקבוצה סביר באופן וודאי אם החכירה את להאריך אופציה ידי על
 לא הקבוצה סביר באופן וודאי אם החכירה את לבטל אופציה ידי על המכוסות תקופות
 .זו אופציה תממש
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 פחת בניכוי, בעלות השימוש זכות נכס את הקבוצה מודדת, החכירה תחילת מועד לאחר
 ההתחייבות של כלשהי מחדש מדידה בגין מותאם, שנצברו ערך מירידת והפסדים שנצבר

 אומדן פני על, הישר הקו שיטת לפי מחושב השימוש זכות נכס על הפחת. החכירה בגין
 .מביניהם הקצר לפי, החכירה תקופת או המוחכר הנכס של השימושיים החיים אורך

 
 תקופת במהלך תקופה בכל הפסד או ברווח מוכרת בחכירה ההתחייבות על ריבית

 ההתחייבות של הנותרת היתרה על קבוע תקופתי ריבית שיעור שמייצר בסכום, החכירה
 .החכירה בגין

 

 להלן. כב'ראה  – 2019בינואר  1, ביום IFRS 16באשר ליישום לראשונה של 

 

, 2018 בדצמבר 31 ליום עד החוכרת היא החברה שבהן לחכירות ביחס הקבוצה מדיניות (3

 :IAS 17 לפי

 

 בידי  נשמרים  הבעלות  של  והתשואות  הסיכונים  של  מהותי  חלק  שבמסגרתם  חכירה  הסכמי
 תפעולית חכירה במסגרת המבוצעים תשלומים. תפעולית חכירה כחוזי מסווגים המחכיר

 שיטת בסיס על הפסד או לרווח נזקפים( מהמחכיר המתקבלים כלשהם תמריצים בניכוי)
 .החכירה תקופת פני על הישר הקו

 
 חדש בינלאומי כספי דיווח ןתק .כב

 
 .2019 בינואר 1 ביום המתחילות דיווח תקופות עבור ומחייב לתוקף נכנס אשר ןתק

 
 "(IFRS 16"  - להלן" )חכירות"  16 בינלאומי כספי דיווח תקן

 
IFRS 16 בינלאומי חשבונאות בתקן כיום הקיימות ההנחיות את לראשונה יישומו עם החליף 

 להיות וצפוי, חכירות של וגילוי הצגה, מדידה, בהכרה עוסק התקן"(. IAS 17" )" חכירות"  17
 בעסקת החוכר הצד ידי על המיושם החשבונאי הטיפול על בעיקר משמעותית השפעה בעל

 .חכירה
 

IFRS 16 ב הקיימות ההנחיות את משנה-IAS 17 ,בגין בהתחייבות להכיר מחוכרים ודורש 
  נכס" ב ומנגד, העתידיים החכירה תשלומי של המהוון הערך את המשקפת, חכירה

 בין הבחנה ללא(, להלן האמור למעט) החכירה חוזי לכלל בהתייחס וזאת", שימוש זכות בגין
 את ליישם שלא לחוכרים מאפשר IFRS 16, זאת עם. תפעולית חכירה לבין מימונית חכירה

 נכס בהן חכירות ועבור, בסיס נכסי של קבוצות לפי, קצר לטווח חכירות עבור אלה הוראות
 . נמוך ערך בעל הינו החכירה נשוא הבסיס

 
IFRS 16 חכירה מכיל חוזה האם הבחינה אופן ואת" חכירה"  הגדרת את גם משנה. 

 
IFRS 16  בחוזה  חכירה  שאינם  מרכיבים  בנפרד  כחכירה בחוזה  חכירה רכיב  בכל  לטפל  דורש .

 שלא, בסיס נכס של קבוצות לפי, לבחור לחוכר מאפשר IFRS 16, מעשית כהקלה, זאת עם
 וברכיבים חכירה רכיב בכל לטפל זאת ובמקום, חכירה מרכיבי חכירה שאינם רכיבים להפריד
 . יחיד חכירה כרכיב אליו הקשורים חכירה שאינם כלשהם

 
 בדרך לראשונה התקן את ליישם הקבוצה בחרה, החוכרת היא הקבוצה שבהן לעסקאות ביחס
, תפעוליות כחכירות לכן קודם שסווגו חכירות עבור, חכירה בגין בהתחייבויות הכירה לפיה

 הריבית בשיעור שימוש ידי על המהוונים, שיוותרו החכירה תשלומי של הנוכחי לערך בהתאם
 זכויות בגין בנכסים הקבוצה הכירה, במקביל. לראשונה היישום במועד החוכר של התוספתי
 בגין מותאם כשהוא, חכירה בגין ההתחייבויות לסכום השווה בסכום החכורים בנכסים השימוש

. אלה לחכירות המתייחסים שנצברו או מראש ששולמו כלשהם חכירה תשלומי של הסכום
 היישום  בהוראות  כמתאפשר.  העודפים  יתרת  על  השפעה  הייתה  לא  התקן  לאימוץ,  מכך  כתוצאה

 .תוקנו לא קודמות דיווח לתקופות ההשוואה מספרי, התקן של לראשונה
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 (:המשך )   החשבונאית המדיניות   עיקרי   -  2  ביאור
 

 :הבאות המעשיות בהקלות הקבוצה השתמשה, התקן של לראשונה היישום במסגרת כי יצוין
 
 את תיישם הקבוצה. לראשונה היישום במועד חכירה מכיל חוזה האם מחדש להעריך לא -

 .בלבד IFRIC 4 -ו IAS 17 -ל בהתאם כחכירות לכן קודם שזוהו לחוזים התקן
 מאפיינים עם חכירות של לתיק יחיד היוון שיעור ליישם, החוכרת היא שבהן חכירות לגבי -

 .סביר באופן דומים
 בעת, מכבידות הן חכירות האם ההערכה על להסתמך, החוכרת היא שבהן חכירות לגבי -

 ירידת בדיקת לביצוע כחלופה התקן של לראשונה היישום מועד לפני מיד IAS 37 יישום
 .ערך

 חכירה בגין ובהתחייבות שימוש זכות בנכס להכיר לא, החוכרת היא שבהן חכירות לגבי -
 .לראשונה היישום ממועד חודשים 12 תוך מסתיימת שלהן החכירה תקופת אשר

 זכות  נכס  של  במדידה  ראשוניות  ישירות  עלויות  לכלול  לא,  החוכרת  היא  שבהן  חכירות  לגבי -
 .לראשונה היישום במועד השימוש

 תקופת קביעת לצורך" לאחור ראייה" ב להשתמש, החוכרת היא שבהן חכירות לגבי -
 . החכירה את לבטל או להאריך אופציות כולל החוזה בו במצב החכירה

 
 שבהן ולחכירות קצר לטווח לחכירות מהכרה הפטור את ליישם בחרה הקבוצה כי יצוין, כן כמו
 .נמוך ערך בעל הוא הבסיס נכס

 
 שהוכרו  חכירה  בגין  ההתחייבויות  להיוון  שיושם  התוספתי  הריבית  שיעור  של  המשוקלל  הממוצע

 .4.23% הינו 2019 בינואר 1 ליום הכספי המצב על בדוח
 

 המצב על הדוח סעיפי על, 2019 בינואר 1 ביום, IFRS 16 של לראשונה היישום השפעת
 : להלן בטבלה מובאת זה למועד הקבוצה של הכספי

 
בהתאם  

למדיניות 

 הקודמת

השפעת 

היישום 

 לראשונה

בהתאם 

למדיניות 

 החדשה

 אלפי ש"ח 

    - נכסים שאינם שוטפים

 9,197  9,197  -  נכסים בגין זכויות שימוש

    

    -התחייבויות שוטפות 

 1,877  1,877  -  החלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכיר

     - התחייבויות שאינן שוטפות

 7,320  7,320  -  ההתחייבויות בגין חכיר

 
  



 מ" בע י'אנרג רנמילרב

 )המשך( המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

 

18 

 :מהותיים  חשבונאיים   דעת  ושיקולי  אומדנים  -  3  יאורב 
 

 לרבות, נוספים גורמים ועל העבר ניסיון על ומבוססים, מתמיד באופן נבחנים, דעת ושיקולי אומדנים
 .הקיימות הנסיבות לאור, לסבירות שנחשבות, עתידיים לאירועים ביחס ציפיות

 
 החשבונאיים שהאומדנים נדיר, טבעם מעצם. לעתיד בנוגע והנחות אומדנים מגבשת החברה

 משמעותי  סיכון  ישנו  שבגינם,  וההנחות  האומדנים.  בפועל  המתייחסות לתוצאות  זהים  יהיו  המתקבלים
, הבאה הכספים שנת במהלך והתחייבויות נכסים של בספרים בערכם מהותיות התאמות לביצוע

 .להלן מפורטים
 

 בעלים הלוואת עלהשוק  ריבית שיעור .א
 

 מתן במועד, נדרשת הנהלת החברה הבעלים הלוואת עלהשוק  ריבית שיעורלצורך הערכת 
 החברה שווי לרבותמועד דיווח לאחר מכן לאמוד בין היתר, פרמטרים שונים או בכל  ההלוואה

 גם ורא ,ואת השווי הכלכלי של הלוואת הבעלים באמצעות מודל מרטון ההלוואה מתן במועד
  .'ד21 ביאור

 
  ממשלתיים מענקים .ב

 
 משרדמ ,והתעשיה, ממשרד הכלכלה לחדשנות מהרשות החברה שקיבלה המענקים סך

)להלן  Israel-United States Research and Development Foundation -ומ התשתיות
-ו ח" ש מיליון 8.7 -כ של לסך הסתכמו תמלוגים לשלם מחויבות תיתכן בגינם"קרן בירד"(  –

 הנהלת  על,  'ז2  בביאור  כאמור.  בהתאמה  2018-ו  2019  בדצמבר  31מיליון ש"ח נכון לימים    6.1
 במועד  בו  במצב,  כן  כמו.  ויוחזר  לא  ושהתקבל  יםשהמענק  סביר  ביטחון  קיים  האם  לבחון  החברה
בתקופות  לבחון החברה הנהלת על, הפסדאו  רווח לדוח יםהמענק נזקפו לראשונה ההכרה
 תמלוגים  ולתשלום  הפרויקטים  להצלחת  סביר  ביטחון  של  ברמה  הסתברות  נוצרה  האם  עוקבות

בהתאם להערכת הנהלת החברה נכללו בדוחות הכספיים התחייבויות בגין המענקים  .בגינם
וביחס להכנסות  1רותם  –שהתקבלו, ביחס להכנסות הצפויות מהפעלת מתקן ייצור החשמל 

צפויות מהתקשרות החברה למתן שירותי הנדסה ומכירת יחידות אגירה. סך ההתחייבויות בגין 
עדכון מליון ש"ח.  1.2לכדי  2018 -ו 2019בדצמבר  31המענקים שהתקבלו מגיעה לימים 

 .והנדסה פיתוח ,בהתחייבות כאמור נזקף לסעיף הוצאות מחקר
 

  פיתוח הוצאות .ג
 

החברה  הנהלת '.ה2 בביאור המפורטת חשבונאית למדיניות בהתאם נרשמות פיתוח עלויות
-ו 2018בדצמבר  31 מיםנכון לי ,ה' כאמור ולדעתה2בחנה את התנאים המפורטים בביאור 

 31לימים נכון לפיכך  .היא אינה עומדת בהם , ונכון למועד עריכת דוחות כספיים אלה,2019
 לדוח נזקפו ופיתוח מחקר והוצאותכאמור  סכומים היוונה לא החברה 2019-ו 2018בדצמבר 

 .והפסד רווח
 

 1פרויקט רותם  -בחינת ירידת ערך  .ד
 

וגידול באומדן  1לאור העיכוב בלוחות הזמנים הצפויים של פרויקט רותם  2019ביוני  30יום ל
העלויות של הפרויקט לאותו מועד, התקשרה החברה עם מעריך שווי בלתי תלוי לשם ביצוע 

של האפשרות שחלה ירידת ערך בשווי הפנקסני  2019בחינה לתום החציון הראשון של שנת 
נקבע על בסיס שווי  2019ביוני  30סכום בר ההשבה של המתקן ליום . בהתאם, 1של רותם 

שנים.  50השימוש, אשר נקבע על בסיס תזרימי המזומנים הצפויים מהפעלת המתקן למשך 
"ירידת ערך נכסים" ובהתאם לבחינה כאמור,  36 -בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

, כפי שנכלל 1הפנקסני של פרויקט רותם  מאחר שסכום בר ההשבה האמור היה נמוך מהערך
בסכום של  1בדוחות הכספיים ערב ביצוע הערכת השווי כאמור, הופחת ערכו של הנכס רותם 

, בסעיף 2019מיליון ש"ח, אשר נזקף לדוח על ההפסד הכולל, בחציון הראשון של שנת    10.3-כ
בחישוב שווי השימוש  "ירידת ערך מתקן לייצור חשמל בהקמה". ההנחות העיקריות ששימשו

 . 7%ושיעור היוון של  2%הן שיעור עליית מדד שנתית ממוצעת של 
 

צורפה לדוחות כספיים תמציתיים  2019ביוני  30ליום  1עבודת הערכת השווי של רותם 
 .2019ביוני  30מאוחדים ליום 
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 )המשך(: מהותיים  חשבונאיים   דעת  ושיקולי  אומדנים  -  3  יאורב 
 
, בעקבות בחינות נוספות שערכה הנהלת החברה במהלך החציון השני 2019בדצמבר    31יום  ל

ועיכוב בלוחות   1, זיהתה הנהלת החברה גידול נוסף באומדן העלויות של רותם  2019של שנת  
. לאור זאת,  2019בדצמבר  31הזמנים אשר נובע מאי השלמת מימון לפרויקט עד ליום 

של  2019בדצמבר  31י תלוי לשם ביצוע בחינה ליום התקשרה החברה עם מעריך שווי בלת
הערכת השווי(. סכום בר  –)להלן  1האפשרות שחלה ירידת ערך בשווי הפנקסני של רותם 

נקבע על בסיס שווי שימוש, אשר נקבע על בסיס  2019בדצמבר  31ההשבה של המתקן ליום 
עיקריות נוספות ששימשו   שנים. הנחות  50תזרימי המזומנים הצפויים מהפעלת המתקן למשך  

, למעט תוספת בגין 2019ביוני  30בחישוב שווי השימוש זהות לאלו ששימשו בבחינה ליום 
בעת מימוש אגב  1. הערכת השווי בחנה את גם שוויו ההוגן של רותם מימון הסתברות לגיוס

  א'. שווי השימוש אינו שונה מהותית מהשווי ההוגן כאמור. 22עסקה כמתואר בביאור 
 

"ירידת ערך נכסים" ובהתאם להערכת השווי  36 -בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 
, כפי שנכלל 1כאמור, מאחר שסכום בר ההשבה היה נמוך מהערך הפנקסני של פרויקט רותם 

-בסכום נוסף של כ  1בדוחות הכספיים ערב ביצוע הערכת השווי, הופחת ערכו של הנכס רותם  
, בסעיף 2019אשר נזקף לדוח על ההפסד הכולל, בחציון השני של שנת  מיליון ש"ח, 14.9

 "ירידת ערך מתקן לייצור חשמל בהקמה". 
    

צורפה לדוחות כספיים מאוחדים  2019בדצמבר  31ליום  1עבודת הערכת השווי של רותם 
 . אלה

 
 : פיננסיים סיכונים ניהולמכשירים פיננסיים ו - 4 ביאור

 
 פיננסיים  סיכונים ניהול .א

 
 המזומנים תזרימי תחזית. נזילות סיכון, עיקרי פיננסי לסיכון אותה חושפות החברה פעילויות
 של  שוטפות  תחזיות  בוחן  הקבוצה  של  הכספים  אגף.  הקבוצה  של  הכספים  אגף  ידי  על  מבוצעת
 .'ב1  ביאור  גם  ראה,  התפעוליים  לצרכים  מזומנים  די  שקיימים  לוודא  כדי  בקבוצה  נזילות  דרישות

 
 לקבוצות  מסווגות  כשהן  קבוצהשל ה  הפיננסיות  התחייבויותיה של  ניתוח  מציגה  שלהלן  הטבלה

כון לתאריך הדוח על המצב נ החוזי פירעונן למועד הנותרת התקופה פי על, רלוונטיות חלות
 : מהוונים בלתי חוזיים מזומנים תזרימי הנם בטבלה המוצגים הסכומים הכספי.

 

 פחות 
 משנה

  שנה בין
 שנים 2-ל

 שנים 2 בין
 שנים 5-ל

 יותר
 שנים 5-מ

 ח"ש אלפי 

     :2019 בדצמבר 31 ליום יתרה
 בגין התחייבויות למעט) בנקאיות והלוואות אשראי
 - 20 50 10,980 (חכירה

 - - - 3,114 הלוואות בעלים
 - - - 5,640 הלוואות המירות למניות

 6,665 1,823 902 1,357  חכירות בגין התחייבויות
 - - - 3,689 ספקים ויתרות זכות אחרות

 - 655 603 92 התחייבויות אחרות

 24,872 1,555 2,498 6,665 

     :2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
 - 70 50 22,086 (חכירה בגין התחייבויות למעט) והלוואות אשראי

 - - - 8,569 ספקים ויתרות זכות אחרות

 - 1,015 328 - התחייבויות אחרות

 30,655 378 1,085 - 
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 )המשך(: פיננסיים סיכונים ניהולמכשירים פיננסיים ו - 4 ביאור
 

  מזומנים כתזרימי מסווגים בגינן המזומנים תזרימי אשר  פיננסיות בהתחייבויות שינויים .ב
 :מימון מפעילות

כות ימש 
 יתר

 והלוואות
 קצר לזמן

 הלוואות
 בנקאיות

הלוואת 
 בעלים

הלוואות 
 המירות

התחייבות 
 הכל סך בגין חכירה

 אלפי ש"ח 

 
 344     218  126 2018 בינואר 1 ליום יתרה

       :2018 שנת במהלך שינויים
 20,912     20,912  -  12, ראו ביאור שהתקבלו מזומנים תזרימי
 174     48  126 ששולמו מזומנים תזרימי
 *     -  * הפסד או לרווח שנזקפו סכומים

 147     147  - בהקמהלעלות נכס  שהוונו סכומים

 21,229     21,229  - 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

 9,197  9,197     - כב'(2 ביאור) IFRS16 של לראשונה יישום השפעת
       :2019 שנת במהלך שינויים
 8,805   5,455  3,100  250  שהתקבלו מזומנים תזרימי
 (13,048) (1,253)   (11,795) - ששולמו מזומנים תזרימי
 858  327  134  14 383  - הפסד או לרווח שנזקפו סכומים

 (341) (341)     שינויים בחכירות
 (212)  (212)    סכומים שנזקפו להון

 483     483  - בהקמהלעלות נכס  שהוונו סכומים

 26,971  7,930  5,377  3,114 10,300  250 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 אלפי ש"ח. 1-סכומים הנמוכים מ *

 
 הוגן שווי אומדני .ג

 
 ההיוון  שהשפעת  מאחר  ההוגן לשוויים סביר  קירוב  מהווה  הכספיות  היתרות  של  בספרים  ערכם
 . מהותית אינה

 
 

 :מזומנים ושווי מזומנים - 5 ביאור
 

 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 ח"ש אלפי 

 
 1,089 338 בבנק מזומנים

 1,678 879 קצר לזמן בנקאיים פקדונות

 1,217 2,767 

 
 

 :חובה ויתרות חייבים - 6 ביאור
 

 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 ח"ש אלפי 

 
 1,020 160 מוסדות

 524 742 (עילל ז'2 ביאור ראה) מענקים לקבל
 310 314 אחרים

 1,216 1,854 
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 :קבוע   רכוש   -  7  ביאור
 

 :1פרוייקט רותם  -ייצור חשמל בהקמה  מתקן .א
 

 ח"ש אלפי 
  :עלות
 38,891  2019 בינואר 1 ליום יתרה

 1,654  תוספות
 (2,733) (18)ביאור  תגריעו

 (25,229) (ד'3)ביאור  ערך ירידת

 12,583  2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
  :עלות
 1,066  2018 בינואר 1 ליום יתרה

 37,825  תוספות

 38,891  2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
 

 :הינם, בהם והתנועה, עיקריות קבוצות לפי, בגינו שנצבר והפחת הרכוש הרכב .ב
 

 *מפעל 
 מחשבים

 וציוד
 שיפורים
 במושכר

 ריהוט
 כ"סה כלי רכב וציוד

 ח"ש אלפי 

       :עלות
 8,950  809  499 1,612 1,974  4,056 2019 בינואר 1 ליום יתרה

 487  57  - - -  430 תוספות

 (353) (319) - - (34) - גריעות

 9,084  547  499 1,612 1,940  4,486 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

       :נצבר פחת
 3,293  220  198 1,026 1,849  - 2019 בינואר 1 ליום יתרה

 711  95  34 95 56  431 תוספות

 (144) (117) - - (27) - גריעות

 3,860  198  232 1,121 1,878  431 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

 5,224  349 267 491 62  4,055 2019 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה

       
       :עלות

 4,773  809  484 1,612 1,868  - 2018 בינואר 1 ליום יתרה

 4,177  -  15 - 106  4,056 תוספות

 8,950  809  499 1,612 1,974  4,056 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה
       :נצבר פחת

 2,989  99  163 936 1,791  - 2018 בינואר 1 ליום יתרה

 304  121  35 90 58  - תוספות

 3,293  220  198 1,026 1,849  - 2018 בדצמבר 31 ליום יתרה

 5,657  589  301 586 125  4,056 2018 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה

 
למצב הדרושים על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, והמפעל הגיע למיקום  2019 ינואר חודשב* 

 ובהתאם מופחת החל מאותו תאריך.  
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 זכות שימוש והתחייבויות בגין חכירות:   נכסי  -  8ביאור  
 

 זה ביאור. IFRS 16 תקן את מיישמת הקבוצה, 2019 בינואר 1 מיום החל, כא'2 בביאור כאמור
 .החוכרת הינה הקבוצה שבהן לחכירות מתייחס

 
 נכסים בגין זכויות שימוש: .א
 

 
 קרקע

משרדים 
 כ"סה רכב כלי ומבנים

 ח"ש אלפי 

     :העלות
 מאימוץ כתוצאה) 2019 בינואר 1 ליום יתרה

 IFRS 16) 5,351 2,906 940 9,197 של לראשונה
     : השנה במהלך שינויים

 339 280 58 - (12שינוי בתנאי חכירה )ביאור  – גריעות

 8,859 660 2,848 5,351 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

     
     :שנצברו ערך וירידת פחת
 - - - - 2019 בינואר 1 ליום יתרה

     - השנה במהלך שינויים

 1,571 377 927 267 פחת    

 1,571 377 927 267 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

 7,288 282 1,921 5,084 2019 בדצמבר 31 ליום המופחתת העלות יתרת

 
 :החכיר בגין התחייבויות .ב
 

 
 קרקע

משרדים 
 כ"סה רכב כלי ומבנים

 ח"ש אלפי 

)כתוצאה מאימוץ  2019 בינואר 1 ליום יתרה
 IFRS 16 )  5,351  2,906  940  9,197לראשונה של 

     : השנה במהלך שינויים
 (341) (268) (73) -   (12)ביאור  שינוי בתנאי חכירה - גריעות
 327  29  83  215  ריבית הוצאות

 (1,253) (341) (912) -   חכירה בגין תשלומים

 7,930  360  2,004  5,566 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

     
 1,792  294  716  782 החכיר בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

 6,138  66  1,288  4,784 ארוך לזמן החכיר בגין התחייבויות

 7,930  360  2,004  5,566 2019 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 :ההכנסה  על   מסים   -  9  ביאור

 
 בישראל החברות מסוי .א

 
 . רגיל בשיעור חברות במס חייבותבישראל  הבנות והחברות החברה הכנסות

 
 ואילך 2018 משנת שחל החברות מס ושיעור 24% היה 2017 בשנת שחל החברות מס שיעור

 . 23% הינו
 

 החל  הרגיל  החברות  מס  שיעור  לפי  במס  חייבים  בישראל  הבנות  והחברות  החברה  בידי  הון  רווחי
 . המס בשנת
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 )המשך(:  ההכנסה  על   מסים   -  9  ביאור
 
 מס לצורכי להעברה הפסדים.  ב

 
לפני איחוד מס עם ברנמילר רותם  2016בדצמבר  31הפסדים להעברה של החברה עד ליום 

 מיליון ש"ח. 80.9-הם בסך של כ
מיליון ש"ח, אשר נוצרו בשנים   70-הפסדים להעברה בסך של כ חברהל 2019בדצמבר   31ליום  

 במסגרת איחוד דוחות מס עם חברת ברנמילר רותם. 2017-2019
 
 נדחים מסים .ג

 
 שניצולם מאחרבגין הפסדים לצורכי מס )ראה ב' לעיל(  נדחים מסיםנכסי  זקפה לא החברה

 .לעין הנראה בטווח צפוי אינו
 

 מס שומות .ד
 

. החברות הבנות טרם נישומו לצרכי מס 2015לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 
 מאז התאגדותן.

 
 :זכות ויתרות זכאים - 10 ביאור

 
 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 ח"ש אלפי 

 
 1,829 1,222 עובדים ומוסדות עובדים
 2,596 1,217 לשלם הוצאות

 253 411 אחרות התחייבויות

 2,850 4,678 

 
 

 :הון - 11 ביאור
 

 מניות  הון  .א 
 

 המניות מספר 

 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 20,000,000 100,000,000 רשום

 13,645,731 15,423,331 ונפרע מונפק

 
מורכב ממניות רגילות בנות ערך   2018-ו   2019בדצמבר   31הון המניות של החברה, לימים  

 למניה, כדלקמן: "ח ש  0.01נקוב של 
 

השלימה החברה הליך הנפקה ראשונה לציבור בבורסה לניירות  2017באוגוסט  3ביום  (1
סך כל . מניות רגילות 2,652,700במסגרת ההנפקה הונפקו לציבור . אביב-ערך בתל

ש"ח בניכוי מליון 41.9 -שקיבלה החברה מסתכמת לסך כולל של כ התמורה המידית
 הוצאות הנפקה.

 
השלמת ההנפקה הראשונה לציבור, המיר בעל השליטה את מלוא הלוואת הבעלים  עם (2

 של  סכום  למעט  וזאת(,  'ד21שהעמיד לחברה בתמורה למניה רגילה אחת )ראה גם ביאור  
 .שנפרעו חברה רכב לרכישת בקשר שהעמיד"ח ש אלפי 250

 
הצעת מדף. במסגרת פי דוח  -השלימה החברה הנפקה נוספת על  2018בפברואר    27ביום   (3

( 1כתבי אופציה )סדרה  1,200,000-מניות רגילות ו 1,200,000ההנפקה הונפקו לציבור 
שקיבלה החברה הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה. סך כל התמורה המידית ברוטו 

 מיליוני ש"ח, לפני הוצאות הנפקה. 20.4-מסתכמת לסך כולל של כ
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 (:המשך) הון - 11 ביאור
 

המניות .  פי דוח הצעת מדף-עלהחברה הנפקה נוספת    השלימה,  2018באוקטובר    24ביום   (4
ניירות ערך מזכים של החברה ביום   6-של הנפקת זכויות, באופן שכל מחזיק ב  הוצעו בדרך

 .ש"ח למניה  9לרכוש יחידת זכות אחת המורכבת ממניה אחת במחיר של    הקובע, היה זכאי
 7.1-המדף הינה כ פי דוח הצעת-תקבלה מההנפקה עלשה ברוטו סך התמורה המידית

 ש"ח. מליון
 

 במסגרת. מדף הצעת דוח פי-על נוספת הנפקה החברה השלימה, 2019 במרס 4 ביום (5
 שקיבלה  ברוטו  המידית  התמורה  כל  סך.  רגילות  מניות  1,777,600  לציבור  הונפקו  ההנפקה
 .הנפקה הוצאות לפני, ח" ש מליון 8 -כ של כולל לסך מסתכמת החברה

 
את הון המניות  להגדילאישרה אסיפת בעלי המניות של החברה  ,2019במרס  24 ביום (6

"ח ש  0.01  של  נקוב  בערך  החברה  של  רגילותמניות    100,000,000-הרשום של החברה ל
 .אחת כל

 
כתבי  24,315 ועד למועד אישור דוחות כספיים אלו, מומשו סך של 2020במהלך שנת  (7

 2020במרס  1אלפי ש"ח. ביום  413-( בתמורה לתוספת מימוש של כ1)סדרה אופציה 
 לעיל. 3(, ראו גם סעיף 1פקעו כתבי אופציה )סדרה 

 
 : מניות  מבוסס   תשלום  . ב 

 
 הניתנים, אופציה כתבי 1,000,000 הקצאת החברה דירקטוריון אישר ,2013 יולי בחודש (1

 במשך למימוש ניתנים האופציה כתבי .החברה של רגילות מניות 1,000,000 -ל למימוש
  .יפקע, מועד אותו עד ימומש שלא אופציה כתב. הקצאתן ממועד שנים 10
 

 בעל למעט, בחברה המשרה ולנושאי לעובדים האופציות, האופציות לתוכנית בהתאם
 את  לקבוע  יכול  הדירקטוריון  כאשר)  הכנסה  מס  לפקודת  102  סעיף  לפי  יוקצו,  בה  השליטה

"( נאמן עם במסלול 102 אופציה" כ או" נאמן ללא במסלול 102 אופציה" כ האופציה סוג
, בקבוצה השליטה לבעל בנוסף, בקבוצה משרה נושאי או עובדים שאינם למי והאופציות

 .הכנסה מס לפקודת( ט)3 לסעיף בהתאם יוקצו
 

כתבי אופציה הניתנים למימוש   298,000של    הענקהאישר דירקטוריון    2018ביוני    24ביום   (2
מניות רגילות של החברה לשני נושאי משרה, לעובדים בחברה ולנותן  298,000-ל

כתבי אופציה מתוך הכמות שאושרה  268,000הוקצו  2018באוגוסט  8שירותים. ביום 
 לתוספת בתמורה האופציות ניתנות למימוש .אלפי ש"ח 960-כאמור בשווי כולל של כ

 ארבע וחצי שנים פני על שווה באופן יבשילו האופציה כתבי. למניה דולר 5 של מימוש
 .הענקתן ממועד

 
 צפוי  דיבידנד:  הבאות  ההנחות  על  ומבוסס  ושולס  בלאק  נוסחת  פי  על  מחושב  הכלכלי  הערך

 של בשיעור סיכון חסרת ריבית, 31.09% של בשיעור צפויה תקן סטיית, 0% של בשיעור
 על מבוססת התנודתיות מידת. שנים 6.1 של המימוש למועד עד צפוי חיים ואורך 3.7%

 של פעילותה לתחום דומה פעילות מתחום חברות מניות של ההיסטורית התנודתיות
 .המימוש למועד עד האופציה של הצפוי החיים לאורך המקבילות לתקופות, החברה
 

 שהסתיימה שנה 
 2019 בדצמבר 31 ביום

 שהסתיימה שנה
 2018 בדצמבר 31 ביום

 שהסתיימה שנה
 2017 בדצמבר 31 ביום

 

 כתבי מספר
 האופציה

 ימחירטווח 
 המימוש

 כתבי מספר
 האופציה

 ימחירטווח 
 המימוש

 כתבי מספר
 האופציה

 ימחירטווח 
 המימוש

 ח"ש  ח"ש  ח"ש  

 17.6-19.7 797,000 17.6-19.7 737,000 19.7-17.6 970,000 השנה לתחילת במחזור קיימות
 - - 17.8-18.9 298,000 .9.81-817 - הוענקו
 17.6-19.7 60,000 17.6-19.7 65,000 17.6-19.7 89,800 חולטו

 - - - - 17.6-19.7 233,000 פקעו

 17.6-19.7 737,000 17.6-19.7 970,000 17.6-19.7 647,200 שנה לתום במחזור קיימות

 17.6-19.7 619,400 17.6-19.7 690,800 17.6-19.7 537,400  השנה בתום למימוש ניתנות
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 (:המשך) הון - 11 ביאור
 

 הכספיים בדוחות שהוכרה הוצאה (3
 

 בטבלה מוצגת, מניות מבוסס תשלום בגין החברה של הכספיים בדוחות שהוכרה ההוצאה
 .שלהלן

 
 2019 2018 

 ח"ש אלפי 

 המסולקות מניות מבוסס תשלום תוכניות
 555 129 הוניים במכשירים

 
 

 :תלויות והתחייבויות התקשרויות, ערבויותשיעבודים,  - 12 ביאור
 

 שכירות מיהסכ בגין כנגד ערבויות בנקאיות משועבדים פקדונות ולברנמילר רותם לחברה .א
אלפי ש"ח המופיעים כחלק מיתרת   425-בסך של כ  1ומקרקעין לטובת פרויקט רותם    המשרדים

תכנית מול רשות החשמל ו לטובת ערבותוכנגד פקדונות מוגבלים בשימוש שאינם שוטפים 
אלפי ש"ח המופיעים כחלק מיתרת פקדונות מוגבלים בשימוש   58-בסך של כ  משרד התשתיות

 483-כל , סך הפקדונות המשעובדים מסתכמים2018-ו 2019בדצמבר,  31 םלימי. שוטפים
 בהתאמה.  , אלפי ש"ח 407-כו אלפי ש"ח

 
המופיע כחלק מיתרת פקדונות מוגבלים  ש"חאלפי  162לחברה פקדון משועבד בסכום של  .ב

הנוצר כנגד ערבות בנקאית לטובת רשות האוכלוסין וההגירה שניתנה בקשר   בשימוש שוטפים
  ידי קבלן משנה של החברה.-להעסקת עובדים זרים על

 
המופיע כחלק מיתרת פקדונות  אלפי ש"ח 125בסכום של משועבד  פקדון לברנמילר רותם .ג

והמע"מ ברשות כנגד ערבות בנקאית לטובת אגף המכס שהיה  מוגבלים בשימוש שוטפים
ערבות זו   בגין תיק ייבוא של פתוח של ברנמילר רותם.  "אגף המכס"(  –)להלן    המסים בישראל

בוטלה ע"י אגף המכס אך נכון למועד אישור דוחות כספיים אלו הבנק טרם שחרר את הפקדון 
 המשועבד.

 
לבין בנק בקשר לפקדונות משועבדים שנוצרו כחלק מהסכם המימון שנחתם בין ברנמילר רותם   .ד

 .13"בנק לאומי"(, ראו ביאור  –לאומי לישראל בע"מ )להלן 
 

 :התקשרויות .ה
 

 :הסכמי שכירות
 
, ראש אפק בפארק משרדיה לשכירות בהסכם החברה התקשרה, 2015 ביולי 15 ביום (1

, עם השכירות כאמור נחתם לתקופה של חמש שנים ממועד ההתקשרותההסכם    העין.  
לחברה ניתנת הזכות כי . במסגרת ההסכם נקבע שנים נוספות 5אופציה לחידוש של 

ובכל שנה עוקבת עד תום תקופת  2017החל מיולי  לסיים את ההתקשרות בהסכם
 מהקטנתוכחלק    2019במאי    1החל מיום    .בהסכם  כמוגדרלפיצוי כספי  ההסכם בתמורה  

 החברה חוייבה 2018בשנת   אלפי ש"ח לחודש. 5-המושכר הוקטנו דמי השכירות בכ
 IFRS16הטיפול החשבונאי הינו לפי  2019, בשנת ח"ש אלפי 786 בסך בדמי שכירות

 (.8בא' וביאור 2)ביאור 
 

התקשרה החברה בהסכם לשכירת מקרקעין הנמצא בבעלות  2014במרס  9 ביום (2
שנים   10, לתקופה של  1את רותם    ותפעילמדינת ישראל, עליו החברה מקימה, מתקינה  

שתחל במועד מסירת החזקה לחברה עם אופציה להארכת תקופת ההסכם לתקופה 
החברה קיבלה את החזקה על המקרקעין במהלך חודש דצמבר  שנים. 10נוספת בת 

בשנת "ח. ש אלפי 360 של בסך שכירות בדמי החברה חוייבה 2018ת בשנ. 2017
 (.8בא' וביאור 2)ביאור  IFRS16הטיפול החשבונאי הינו לפי  2019
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המשמש את החברה  מבנההתקשרה החברה בהסכם לשכירת  2018 מרס בחודש (3
 בשנתשנים.  שנים נוספות 9-שנה עם אופציה שמומשה ללתקופה של כמפעל לייצור 

לפי תנאי ההסכם החברה .  ש"ח  אלפי  180של    בסך  שכירות  בדמי  החברה  חוייבה  2018
יום מראש  90רשאית להביא את תקופת השכירות לסיומה בכל עת, במתן הודעה של 

 (.8בא' וביאור 2)ביאור  IFRS16הטיפול החשבונאי הינו לפי  2019בשנת  למשכיר.
 

 שירותי ייזום וגיוס:
 

. משקיעים וגיוס איתור לצורך שירותים נותני מספר עם בהסכם התקשרה החברה (4
עד  2% של בשיעור, בלבד בגיוס הצלחה בסיס על מבוססת אלו הסכמים בגין התמורה

 ותירשם כהוצאות הנפקת מניות שיקוזזו מהפרמיה.  ברוטו ההשקעה מסכום 5%
 

עבור תחנת חשמל ייזום ופיתוח שירותי החלה החברה בקבלת  2015במהלך שנת  (5
 500פעמי של  חדאותו צד ג' לתגמול  זכאי הבנותה במסגרת. מצד ג'נוסף בפרוייקט 
בלבד וכן, להחזר הוצאות בכפוף   2רותם  סגירת המימון עבור  פרויקט    במועדאלפי דולר  

 בהסכם האמור. למצויין
 

 מענקים:
 

 –)להלן   New York Power Authority התקשרה החברה עם 2018בחודש ינואר  (6
"NYPA" הסכם  –( בהסכם שיתוף פעולה )להלן"NYPA פיילוט מתקן"( לצורך הקמת 
 שנחתם, NYPA הסכם להוראות בהתאם .(" NYPA פרויקט"  – להלן) יורק-ניו במדינת
 תעמיד לחברה סכומים בגין תמיכה בביצוע הפרויקט NYPA, שנים 10 של לתקופה

 ב"בארה החברה שפיתחה התרמית האגירה פתרון של השיווק במאמצי תתמוךו
 ולמעט  לתנאים  בכפוף)  ורישיונות ממכירות  תמלוגים  NYPA-ל תשלם החברה.  ובקנדה
עד להחזר סכומי התמיכה שקיבלה  ספרתי חד בשיעור( בהסכם שנקבעו חריגים

ולאחריה תשלם תמלוגים בשיעור חד ספרתי מופחת לתקופה נוספת המוגדרת בהסכם 
NYPA. 
 בירד קרןשל  התקשרה החברה בהסכם שיתוף פעולה ומימון 2018 אפריל בחודש

(Israel-United States Research and Development Foundation( )קרן"   –  להלן 
 1, מתוך סך כולל של ב" ארה אלפי דולר 660-כ של בסך לחברה מענק לקבלת"( בירד

 . NYPAפרויקט  מימון לצורך חודשים 24 של לתקופה NYPA-ולמיליון דולר לחברה 
בשיעור חד ספרתי   המערכת  של  ורישיונות  ממכירות  החברה תשלם לקרן בירד תמלוגים

 מסכום המענק, בכפוף להתמשכות תקופת ההחזר. 150%ועד להחזר מקסימלי של 
 אלפי  414-כ  של  סך  NYPA-ומ  בירד  מקרן  החברה  קיבלה,  2019  בדצמבר  31  ליום  נכון

  .כאמור והתמיכה המענק בגין בהתאמה ב" ארה דולר אלפי 580-ו ב" ארה דולר
 

קיבלה החברה מרשות החדשנות מענקים בסכום מצטבר  2019בדצמבר  31עד ליום  (7
 לתמיכה בתמורהבגין תכניות תמיכה בפעילות מחקר ופיתוח.  מיליון ש"ח 5-של כ

 עם בקשר ופיתוח מחקר לעידוד החוק להוראות החברה כפופהמהרשות לחדשנות 
-ל 3% בין של בשיעור תמלוגים בתשלום, היתר בין, מחויבת הינה וכן הרוחני הקניין

 וכללים התמלוגים שיעור) בתעשייה ופיתוח מחקר לעידוד לתקנות בהתאם) 5%
 המפותחת הטכנולוגיה של משימוש ההכנסות מכל( וזאת 1996 -ו" תשנ(, לתשלומם

 ריבית ונושאת לדולר מוצמדת אשר כאמור התמיכה של הכולל הסך של לתקרה ועד
החדשנות בדבר היתכנות העברת ייצור חלקית בכפוף להודעת החברה לרשות  .ליבור

 .מסך הסכומים שהתקבלו 120%-מחוץ לישראל, הוגדלה תקרת התמלוגים ל
 2.8-מיליון ש"ח אשר התקבלו סכום של כ 5-לדעת הנהלת החברה מתוך סך של ה

מיליון ש"ח הינו בגין טכנולוגיה שלא הבשילה לכדי מוצר ואשר לא צפויות הכנסות ממנו 
 א צפויים החזרי המענקים בגינו.ולפיכך ל

 
, באמצעות מנהלת הרשות להשקעות, משרד הכלכלה והתעשיה 2018במהלך יוני  (8

מיליון   76-אישר לחברה )במסגרת חוק לעידוד השקעות הון( תכנית השקעות בסך של כ
מיליון  15-מסך התכנית, כ 20%ש"ח להקמת מפעל כאשר סכום המענק הינו בגובה 

 תכנית זו טרם הופעלה. 2019בדצמבר  31ש"ח. נכון ליום 
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קיבלה החברה ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה  2019דצמבר  31עד ליום  (9
מיליון ש"ח בגין תכניות תמיכה בפעילות מחקר   1.6-והמים מענקים בסכום מצטבר של כ

 בין של בשיעור תמלוגים בתשלום, היתר בין, מחויבתהחברה  כאמור בתמורה ופיתוח.
 של לתקרה ועד המפותחת הטכנולוגיה של משימוש ההכנסות מכלוזאת  5%-ל 3%
למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית  מוצמדת אשר כאמור התמיכה של הכולל הסך

 שנתית בשיעור החשב הכללי.
 

אושר לחברה מענק ממשרד הכלכלה בגין סיוע בקשר למכרז  2018בחודש מאי  (10
 בדצמבראשר יוחזר רק במידה והחברה זכתה במכרז.  בינלאומי אליו ניגשה החברה

 433-ו, עקב כך סך המענק שהתקבל בגובה של כביטול על המכרז מזמין הודיע 2018
 ש"ח הינו סופי ולא צפוי להיות מוחזר.

 
ת תמיכה של משרד הכלכלה והתעשייה ותכני  שתי  לחברה  ואושר  2019-ו  2018  בשנים (11

בקשר לפעילותה השיווקית הבינלאומית של  כל אחת ש"חאלפי  200-של כ בסך
 3% של בשיעור תמלוגים בתשלום מחויבתהחברה  כמורלתמיכה  בתמורההחברה. 

 למדינות אשר בגינן התקבלה התמיכה.וזאת מהכנסות החברה מייצוא 
 

 .מגורמים שוניםקיבלה החברה מענקים  2019-2014 שנים במהלךכמצוין לעיל  (12
 

בדצמבר  31וכן ליום  , לראשונה,2017בדצמבר  31נכון ליום לדעת הנהלת החברה 
 לא קיים ביטחון סביר כי לא ישולמו תמלוגים למשרד התשתיות בגין תמיכה 2019

 הינו  כאמור  התמלוגים לתשלוםסכום  הנוכחי של    וערכ.  לעיל  9שהתקבלה כאמור סעיף  
כהתחייבות פיננסית במסגרת  לראשונה "ח. סכום זה הוכרשמיליון  1.2-סך של כב

שוויה ההוגן   .ארוך(  לזמן  אחרותהדוח על המצב הכספי )כל הסכום במסגרת התחייבות  
, אינו שונה מהותית מערכה 2019בדצמבר  31של ההתחייבות האמורה לתאריך 

 בספרי החברה. 
 

כל המענקים כאמור  בגיןשהחברה עשויה להידרש בתשלומו  המירביסכום התמלוגים 
מיליון  6.1-ובכ "חשמיליון  8.7-בכ 2018-ו 2019בדצמבר  31 לימים, מסתכם ללעי

התקבלו מענקים בסך כולל  2018-ו 2019  יםשנ במהלך )ללא ריביות והצמדות(. ש"ח
 '(.ג3)ראה גם ביאור  אלפי ש"ח בהתאמה 2,000-וכ "חשאלפי  2,610-של כ

 
 : והקמה ייזום בשלבי פרוייקט .ו

 
 "( 1"רותם  –)להלן  1רותם  פרוייקט

 
 שילוב אגירתבסולארית  - תרמו בטכנולוגיה חשמל לייצורהינו מתקן  1פרויקט רותם 

  .המתקן( –)להלן  דימונה, רותם תעשיות לפארק בסמוך וממוקם זאנרגיה ושימוש בג
-תוקפו ל אשרחתמה החברה על רשיון מותנה לייצור חשמל  2015חודש יוני  במהלך

 מתקופה  המותנה  הרישיון  הוארך  2017  אוגוסט  חודש  במהלך  מועד.חודשים מאותו    42
ממועד כניסת הרישיון המותנה לתוקף. במהלך דצמבר  חודשים  48  של  לתקופה 42  של

החשמל להאריך את מועד אבן הדרך  לרשותרותם בקשה  ברנמילרהגישה  2018
 8-ב הקבלה בדיקות ביצוע סיום לאחר הייצור יחידות להפעלתשברישיון המותנה 

נעתרה רשות החשמל  2019באפריל  3וביום  2020 לפברואר עד נוספים חודשים
פנתה החברה לרשות החשמל להאריך  2019ביולי  25ביום  .לבקשת ברנמילר רותם

את מועד אבן הדרך שברישיון המותנה להפעלת יחידות הייצור לאחר סיום ביצוע בדיקות 
טרם התקבלה  אלו כספיים דוחות אישור למועד נכון .חודשים נוספים 10-בהקבלה 

 של רשות החשמל לשימוע בהתאם להצעת החלטה תגובת רשות החשמל לבקשה.
עד סוף שנת  לפחות ניתן להניח כי תינתן לחברה ארכה 2020במרס  1מישיבה ביום 

2020. 
 

מיועד למכירה לחברת חשמל לישראל לתקופה   1  החשמל שייוצר בתחנת הכח רותם  כל
 שנה מיום הפעלת המתקן, בתעריף קבוע הצמוד למדד.  20של 
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על השלמת  המעידיםהגישה החברה לרשות החשמל מסמכים  2017אוקטובר  בחודש
החברה עלות  להערכת. 1 רותם להקמתהתנאים לסגירה הפיננסית במסלול הון עצמי 

באשר להתקשרות בהסכם מיליון ש"ח.  71 -כלהסתכם בהצפויה הכוללת ההקמה 
חתמו ברנמילר   2018במהלך חודש פברואר   .12למימון חלקי של הפרויקט, ראה ביאור  

על הסכם רכישת החשמל שייוצר בהתאם רותם וחברת חשמל לישראל )להלן:חח"י( 

"(. בהתאם PPA-וחיבורה לרשת )להלן: "הסכם ה 1שיינתן לתחנת כוח רותם לרישיון 

מתחייבת החברה לייצר חשמל בהתאם לרישיונות שיינתנו לה בהספק ,  PPA-להסכם ה

 .מגה וואט ולמכור את האנרגיה המיוצרת לחח"י 1.7שאינו עולה על 
  

 .מ" בע'י )רותם( אנרג ברנמילרבאמצעות החברה הבת הינה הפעלת הפרוייקט 
 מעריכה החברה 2019בדצמבר  31ליום בהקמתו.  החברה החלה 2018בחודש ינואר 

 בכפוף, 2020בדצמבר סתיים צפויה לה 1רותם  כוח תחנת של ההקמה תקופת כי
 ד'. 3ראה גם ביאור  .שיתקבל ככל, נוסףהשלמת מימון ל

 
 : הבאיםהמהותיים  הספקיםהתקשרה החברה עם  1 רותם מהקמת חלקכ

 
-בסכום של כ חתמה החברה על הסכם לרכישת טורבינה 2017בחודש דצמבר  (א

מיליון אירו, אשר ישולם במספר תשלומים בהתאם לעמידה באבני דרך  1.6
 רכישת בגין התמורה מלוא את שילמה החברה 2018בשנת בהסכם.  שנקבעו

 .כאמור הטורבינה
 

 של בסכוםחתמה החברה על הסכם להקמת שדה סולארי  2018פברואר  בחודש (ב
ישולם במספר תשלומים בהתאם לעמידה באבני דרך  אשר, אירו מיליון 3-כ

-החברה שילמה סך של כ 2019-ו2018 בדצמבר  31 עד ליום שנקבעו בהסכם.
 בגין הקמת השדה הסולארי כאמור. מיליון אירו בהתאמה 3-ו מיליון אירו 2.8

 
 

 :הלוואות - 13 ביאור
 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 ח"ש אלפי 

    שוטפות התחייבויות
 - 3,114 ד'(21)ביאור  הלוואת בעלים

 - 5,377 ב'(13)ביאור  הלוואות המירות למניות
 21,107 10,478 א'(13)ביאור  משיכת יתר והלוואה בנקאית

 18,897 21,107 
   שוטפות שאינן התחייבויות

 122 72 הלוואה בנקאית

 18,969 21,229 

 
רותם בהסכם מחייב עם בנק לאומי לישראל בע"מ  ברנמילרהתקשרה  2018במרס  29 ביום .א

 "הסכם המימון"(. –)להלן  1"בנק לאומי"( להעמדת מימון חלקי לפרויקט רותם  –)להלן 
 

מסגרת הקמה שלא תעלה   לברנמילר רותם, יעמיד הבנק  המימון  ובכפוף להוראות הסכם  בהתאם
 ניצול"(. ההקמה מסגרתמהעלות הכוללת של הפרויקט )"  60%מיליון ש"ח או  25 -על הנמוך מ

 של ההתקדמות לקצב בהתאם ובמועדים בסכומים שיינתנו בהלוואות יתבצע ההקמה מסגרת
 המפורטות דרך אבני של להתקיימותן ובהתאם ההקמה בתקופת הפרויקט של בפועל העבודות

 .בו המפורטים נוספים ולתנאים סכםבה
 

 יהיו הפירעון מועדי כאשר, שנתי חצי, שפיצר סילוקין לוחפירעון ההלוואות יהיה בהתאם ל
 בתום. המועד הראשון לפירעון ההלוואות יהיה  בדצמבר  31-ו  ביוני  30:  שנה  בכל  הבאים  במועדים

 בדצמבר 31 מיום יאוחר לא מקרה ובכל המסחרית ההפעלה בוצעה שבו לחציון העוקב החציון
2019  . 
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 )המשך(:הלוואות  - 13 ביאור
 

כהגדרתה  סהבסי ריביתבשיעור  שנתיתכל הלוואה שתועמד מכח מסגרת ההקמה תישא ריבית 
 המחירים לצרכן.מדד ל הריבית קבועה צמוד 3.7%בתוספת מרווח בגובה  בהסכם

 
מיליון ש"ח מתוך המסגרת שהועמדה   21.25של  ה ניצלה סך  ר, החב2018בדצמבר    31נכון ליום  

 )הסכום האמור כולל את הבטוחות המצוינות בפסקה הבאה(. ידי בנק לאומי כאמור-על
 

 משועבדמיליון ש"ח בפקדון  5העמדת מסגרת ההקמה לברנמילר רותם, הופקדו מתנאי  כחלק
מיליון   7-ו  1רותם    לההפעלה המסחרית ש  ברנמילר רותם אשר ישוחררו בתום שנה ממועדעל ידי  

במקרה של  ישמשו בפועל לכיסוי חריגות בפרויקט, אשרמשועבד על ידי החברה ש"ח בפקדון 
  .1רותם מתקן  ישחוררו בתום תקופת ההקמה של ו ,גלישת עלויות כמפורט בהסכם המימון

 
 כוללות:, אשר מפורט בהסכםכבטוחות  ההלוואה, הוענקו לבנק לאומי פרעון להבטחת

 
פי הרישיון המותנה והאישור -שעבוד קבוע והמחאה על דרך השעבוד של כל הזכויות על -

מיד  ,פי רישיון הייצור הקבוע-התעריפי המותנה. כמו כן ישועבדו לטובת הבנק כל הזכויות על
 .עם קבלתם

 
ברנמילר שעבוד שוטף כללי ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כלל הנכסים והזכויות של   -

הקיימים והעתידיים ושעבוד קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על הון המניות  רותם
 ברנמילר רותם.הבלתי נפרע והמוניטין של 

 
בבעלות החברה, ש ברנמילר רותםשעבוד קבוע והמחאה על דרך שעבוד, של כל מניות  -

תמורתן, כל הזכויות, האופציות, הכספים והנכסים שיגיעו או יוצאו במקומן וכן כל  ,פירותיהן
 .לברנמילר רותםזכויות החברה בגין הלוואות בעלים שהעמידה 

 
 .שעבוד קבוע ראשון בדרגה, ללא הגבלה בסכום, על כל הזכויות בגין ובקשר עם המתקן -

 
ק המלא של כל הסכומים שמגיעים או שיגיעו או שעשויים לסילו הכתב ערבות של החבר -

מיליון ש"ח שיגדל ככל שיעלה מדד  30עד סכום של  להגיע לבנק מאת ברנמילר רותם
 .המחירים לצרכן

 
 כל או חלק בנסיבות ובמקרים המפורטים בהסכם, הבנק רשאי לדרוש את סילוקה המיידי של

 לממש את הבטוחות שעמדו לזכותו. או /יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת ומ
 

, לפיו החברה אינה עומדת באבני לאומי  התקבל בידי החברה מכתב מבנק  ,2019  במרס  13ביום  
)"המכתב"(. במסגרת המכתב, העלה הבנק  המימון הדרך ובהתניות הפיננסיות שנקבעו בהסכם

שונים, לרבות  בסעדיםאותו  המזכים החברהטענות להפרות מהותיות של הסכם המימון מצד 
 21,250-של ההלוואה מכוח הסכם המימון, כולל ריבית שנצברה, בסך של כ  מיידי  לפרעוןהעמדה  

 .בפועל  התשלום  למועד  עד  הצמדה  והפרשי  ריבית  בתוספת,  2019  במרס  13אלפי ש"ח נכון ליום  
לבנק להקטין באופן מיידי את החוב כלפיו,  החברה וברנמילר רותם הציעו 2019למאי  28 ביום

מיליון   5מיליון ש"ח )  12-וזאת על ידי שימוש בפיקדונות הכספיים שיש בידי הבנק, בסך כולל של כ
פרעון מוקדם חלקי של ההלוואה   ברנמילר רותם, ביצעה  2019ביוני    5  מיליון ש"ח(. ביום  7-ש"ח ו

מיליוני ש"ח על חשבון קרן ההלוואה   11.2-ח, מתוכו כמיליוני ש"   12-מבנק לאומי בסכום כולל של כ
לצורך ביצוע התשלומים כאמור, נעשה  על חשבון ריבית, הצמדה ועמלות. מיליוני ש"ח 0.8-וכ

 2019 של שנת במהלך החציון השני שימוש בפקודונות שהוגבלו לשימוש כחלק מהסכם המימון.
בפברואר  20כאמור אשר נדחה ליום  בהדברות מול הבנק בדבר מועד הפרעון נמצאה החברה

2020 . 
 

מנת להסדיר -ממשיכה לקיים שיחות מול הבנק על, החברה  דוחות כספיים אלה  אישורנכון למועד  
 מתווה לפרעון ההלוואה.

 
עד סיום ההדברות והגעה להסכמות מול הבנק מלוא יתרת ההלוואה מוצגת בדוח על המצב הכספי 

 .התחייבוות שוטפתכ
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 )המשך(:הלוואות  - 13 ביאור
 

ברנמילר רותם הייתה אמורה לבצע תשלום ראשון  2019בדצמבר  31ביום בנוסף לאמור לעיל, 
ריבית(. כחלק מההדברות מול בנק לאומי ואלפי ש"ח )קרן  922-של פרעון ההלוואה בסך של כ

אלפי ש"ח  140-בסך כולל של כ בנוגע לפרעון ההלוואה, ברנמילר רותם שעבדה שני פקודונות
אלפי ש"ח בתור פרעון   250-מול הריבית שנצברה וטרם שולמה. כמו כן, בנק לאומי משך סך של כ

 חלקי של התשלום הראשון כאמור. 
 

התקשרה החברה בשני הסכמים של הלוואות  2019 באוקטובר 10-ו 2019בספטמבר  9בימים  .ב
ליון ש"ח בהתאמה )להלן: "ההלוואות ההמירות"( אשר מי 3.5-מיליון ש"ח ו 2-בסך של כ המירות

סך נתנות להמרה  ל  ואשרבהתאמה    2019באוקטובר    15-ו 2019בספטמבר   10התקבלו בימים  
אגורות למניה(.  340אלף מניות רגילות של החברה )לפי שער המרה של  1,644כולל של 

וישאו ריבית שנתית  חודשים ממועד העמדתן 6תועמדנה לתקופה של  ההלוואות ההמירות
 2019בספטמבר  9הוארכה ההלוואה המירה מיום  2020בפברואר  11. ביום 5%בשיעור של 

 .2020 בספטמבר 9מיליון ש"ח בשישה חודשים נוספים עד ליום  2-בסך של כ
מיליון  1.9-כ מר אברהם ברנמילר, סך של שעבד בעל השליטה,להבטחת התחייבויות החברה, 

ש"ח כל אחת, נקיות וחופשיות, אשר בבעלותו  בשעבוד  0.01מניות רגילות של החברה בנות 
)"המניות המשועבדות"(. שעבוד  המלוויםקבוע, ראשון בדרגה ויחיד, לא מוגבל בסכום, לטובת 

 מניות של החברה.לההלוואת ההמירות או המרתן המניות המשועבדות יתבטל עם פירעון מלוא 
 

 לראשונה  הוכר  אשר,  ההתחייבות  לרכיב,  מדידה  לצורכי,  פוצלה  ההלוואות ההמירות  בגין  רההתמו
 האפקטיבית  בריבית  שימוש  תוך)  המופחתת  העלות  לשיטת  בהתאם  ומטופל  ההוגן  שוויו  בסיס  על

 נזקף  אשר,  ההמרה  ולרכיב(  10.77%-בגובה של כ  העמדת החובות  ליום  חושבה  אשר  בו  הגלומה
  אלפי ש"ח. 212-בסך של כ להון

 
 ד' להלן בקשר להלוואת בעלים.21ראו סעיף  .ג

 
 :והנדסה פיתוח ,מחקר הוצאות - 14 ביאור

 
 שהסתיימה שנה 

 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
 5,837  5,365  5,239  משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים

 1,553  2,381  985  יועצים וקבלני משנה
 665  2,941  414  חומרים בגין הוצאות
 716  106  428  אחרותפחת ו

 863  800  386  משרדאחזקת 

  7,452  11,593  9,634 

 (1,234) (2,844) (3,269) ג'3 ביאור ראה, ממשלתיים מענקים – בניכוי
, ממשלתייםמענקים בגין התחייבות גידול ב –בתוספת 

 1,208  27  -  (ה'12 ביאור ראה

  4,183  8,776  9,608 
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 :ניםמתק השקתהוצאת  - 15 ביאור

 שהסתיימה שנה 
 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
 - 3,909 861 משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים

 - 891 207 אחזקת מבנה
 - 345 - חומרים
 - 101 4 וקבלני משנהיועצים 
 - 233 659 אחרותפחת ו

 1,730 5,479 - 

 
 

 :, נטופרויקטיםוקידום  שיווק הוצאות - 16 ביאור
 

 שהסתיימה שנה 
 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
  3,175 3,240  2,044  משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים

  375 322  134  משרדאחזקת 
  724 425  152  פרוייקטים קידום

  212 674  208  יועצים וקבלני משנה
  107 58  247  אחרות

  2,785  4,719 4,593 
 -  (150) (156) ג'3 ביאור ראה, ממשלתיים מענקים – בניכוי

  2,629  4,569  4,593 

 
 

 :וכלליות הנהלה הוצאות - 17 ביאור
 

 שהסתיימה שנה 
 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
  1,841 4,298 3,276 משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים

  286 342 332 משרדאחזקת 
  392 1,356 1,578 יועצים וקבלני משנה

  536 907 1,196 אחרותפחת ו

 6,382 6,903  3,055 
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 הכנסות אחרות: - 18ביאור 
 

מיליון ש"ח בגין מכירת מתכות אשר  1.4-החברה הכירה בהפסד של כ 2019במהלך שנת  .א
 מיליון ש"ח.  2.7-נרכשו בעלות של כ

 
 רכוש קבועמכירת אלפי ש"ח בגין  27-בסך של כ לחברה הפסד ההתהוו 2019 שנת במהלך .ב

 .אחר
 

אלפי ש"ח בגין יתרות של  509-כהחברה הכירה בירידת ערך בסך של  2019במהלך שנת  .ג
 מתכות וחלקים נוספים אשר בבעלותה.

 
אלפי ש"ח בגין ביצוע  98-בהכנסה חד פעמית בסך של כ הקבוצה הכירה 2018שנת  במהלך .ד

 .הזר חשמל חברת של כוח בתחנות הקבוצה טכנולוגית שילוב של היתכנות סקר
 

אלפי  89-בסך של כאשר הביא לחברה רווח רכב  , מכרה החברה2017 מאיחודש  במהלך .ה
 ש"ח.

 
 

 :נטו, מימון הוצאותהכנסות ו - 19 ביאור
 

 :מימון הכנסות .א
 

 שהסתיימה שנה 
 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
 - 3 3 הכנסות ריבית

 - 118 72 הפרשי שער, נטו

 75 121 - 

 
 :מימון הוצאות .ב

 
 153 346 991 בנקיםלעמלות ו ריבית
  – בעלים הלוואת בגיןרעיונית והצמדה  ריבית

 12,852 - 178 ד'21ראה ביאור    
 - - 134 ריבית בגין הלוואות המירות

 - - 327 חכירה בגין התחייבותריבית בגין 

 1,630 346 13,005 

 
 למניה הפסד - 20 ביאור

 
 המשוקלל בממוצע האם החברה של לבעלים המיוחס הרווח חלוקת ידי על מחושב למניה ההפסד

 .המונפקות הרגילות המניות מספר של
 

 בדצמבר 31-ב שהסתיימה שנה 

 2019 2018 2017 

 (30,172) (25,860) (43,301) )אלפי ש"ח( החברה של לבעלים המיוחס הפסד

 הרגילות המניות מספר של המשוקלל הממוצע
 10,090,251  12,807,547  15,115,669  המונפקות

 (2.99) (2.02) (2.86) (ח"ש) למניה בסיסי ובדילול מלא הפסד

 
 של הכללתן שהשפעת מאחר, למניה בסיסיה הפסדה לנתוני זהים, למניה מדוללה הפסדה נתוני
 .מדללת אינה פוטנציאליות מדללות מניות
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 :קשורים וצדדים עניין בעלי עם ויתרות עסקות - 21 ביאור
 

 .2010-ע" התש(, שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות בתקנות זה מונח כהגדרת -" עניין בעל" 
 .IAS 24R-ב זה מונח כהגדרת -" קשור צד" 
 

 גורמים עם יחד, הנכללים( Key management personnel) החברה של הניהוליים המפתח אנשי
 חברי ואת, הדירקטוריון חברי את כוללים( IAS 24R -ב האמורה" קשורים צדדים"  בהגדרת, אחרים

 .הבכירה ההנהלה
 
 :קשורים וצדדים עניין בעלי עם עסקות .א

 
  שהסתיימה שנה 

 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 
  המועסקים וצדדים קשורים עניין לבעלי משכורת

 1,466 2,936 1,767 אנשים 3בגין  – (ראה ב' להלן) בקבוצה

 12,852 -  178  בעלים הלוואת בגין והצמדה רעיונית ריבית

 40 120 148 בגין שלושה דירקטורים – שכר דירקטורים

 
 : קשורים וצדדים עניין בעלי עם העסקה הסכמי .ב

 
 –ברנמילר )להלן  דורון "ניר"( ומר –ברנמילר )להלן  נירמר הסכימו  2017יוני  בחודש (1

הסכמי השכר המתוארים בגין  חוב לוותר על "דורון"( המכהנים כדירקטורים ומשני מנכ"ל
 אלפי ש"ח. 390, בסך כולל של לעיל (3)ב18בביאור 

 
 תפקידו בגין השליטה בעל עם חדש העסקה הסכםב החברה התקשרה 2017 יוני בחודש (2

ערך   לניירות  בבורסה  למסחר  החברה  מניות  רישום מיום  ףלתוק  כנסנ  אשר  החברה ל" כמנכ
 אלפי ש"ח. 88שכרו החודשי יעמוד על פי ההסכם האמור -על .בת"א

 
 , באופן הבא: שנתי כהגדרתו בהסכם למענק, כי בעל השליטה יהיה זכאי בנוסף הוסכם

 .למענק זכאות ןאי"ח, ש אלפי 2,500 עד של מס לפני מאוחד שנתי רווח בגין •

 למענק"ח, זכאות ש אלפי 2,500בסך העולה על  מס לפנימאוחד  שנתי רווח בגין •
 האמור, מהשקל הראשון.   מהרווח 5% של בשיעור שנתי

 אלפי ש"ח. 2,500השנתי בכל מקרה לא יעלה על  המענק סכום •
 

של כלל תקרת העלות השנתית הכוללת ככל שהמנכ"ל יהיה זכאי למענק השנתי כאמור, 
"תקרת עלות  -ש"ח )להלן מיליון  3לא תעלה על סך של  במונחי עלות מעסיקמרכיבי השכר 

שיגרום לכך שעלות העסקתו למענק שנתי בהתאם לכך, ככל שהמנכ"ל יהיה זכאי  המנכ"ל(.
באופן שהעלות המענק השנתי השנתית הכוללת תעלה על תקרת עלות המנכ"ל, יפחת סכום 

 .הכוללת תעמוד על תקרת עלות המנכ"ל
 

 נכנס אשר ודורון ניר עם חדשים העסקה בהסכמי החברה התקשרה 2017יוני  בחודש (3
 ההסכם פי-על. א" בת ערך לניירות בבורסה למסחר החברה מניות רישום מיום ףלתוק

 "ח.ש אלפי 50יעמוד על של כל אחד מהם  החודשי כרהש האמור
 

 , באופן הבא: מיםכהגדרתו בהסכלמענק שנתי כל אחד  םזכאי יהיו ודורון ניר כי, הוסכם

 .למענק זכאות ןאי"ח, ש אלפי 2,500 עד של מס לפני מאוחד שנתי רווח בגין •

 למענק"ח, זכאות ש אלפי 2,500בסך העולה על  מס לפנימאוחד  שנתי רווח בגין •
 האמור, מהשקל הראשון.   מהרווח 1% של בשיעור שנתי

 אלפי ש"ח. 1,000השנתי בכל מקרה לא יעלה על  המענק סכום •
 

 ולמשך 2019 ינואר מחודש החל כי ודורון ניר, השליטה בעל הודיעו 2019 בינואר 30 ביום (4
 30%-ו 30%, 50% של בשיעורים בסכומים החודשי בשכרם מפחיתים הם חודשים שישה

הודיעו לחברה כי הפחתת שכרם כאמור הוארכה ללא  2019באוגוסט  29וביום  בהתאמה
  הגבלה בזמן.
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 :המשך() קשורים וצדדים עניין בעלי עם ויתרות עסקות - 21 ביאור
 

 :קשורים וצדדים עניין בעלי עם יתרות .ג
 

 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 ח"ש אלפי 

 286 462  ומוסדות עובדים – זכות ויתרות זכאים

 - 3,114 הלוואת בעלים

 30 30  הוצאות לשלם שכר דירקטורים – זכות ויתרות זכאים

 
 :בעלים הלוואת .ד

 
 –)להלן  השליטה בעל לבין החברה בין הלוואה הסכם נחתם 2014 בנובמבר 20 ביום (1

 עליית לשיעור צמודה ההלוואה כאמור להסכם בהתאם. "הסכם הלוואת בעלים ראשון"(
 81,172  הנה  ההלוואה  קרן  יתרת  ההסכם  חתימת  למועד  נכון.  ההסכם  חתימת  ממועד  המדד
 ידי על לחברה הועברו כאמור ההסכם במסגרת, 2016 -ו 2017 שנת במהלך. ח" ש אלפי
  .בהתאמה, ח"ש אלפי 13,913 -ו  ח" ש אלפי 6,930  של סך שליטה בעל אותו

 
 שליטה מבעל הון לקרן השוק ביתיר לבין בהסכם הריבית שבין ההפרש את זוקפת החברה

 בשיעור רכהעהו לכל אחת מהתקופות הרלוונטיות כאמור שוקה ביתיר .(יב'2)ראה ביאור 
  12,852  הנה  הון  לקרן  נזקפהש  ביתיהר  ךס.  ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי-על  19%-כ  של

 לפרעון ניתנת ההלוואה. בהתאמה, 2016-ו 2017 בשנת ,ח" ש אלפי 20,869-ו ח" ש אלפי
, ההסכם  חתימת  ממועד  שנים  עשר  או  השליטה  בעל   לדרישת  בכפוף  יום  שלושים  תוך  מיידי

 מביניהם. כמוקדם
, לאחר השלמת הנפקת החברה 2017בהתאם להסכם בין בעל השליטה והחברה מיוני 

, התחייבות בעל השליטה להעמיד מקורות מימון נוספים 11לציבור כאמור בביאור 
לפעילותה השוטפת פקעה, הכספים שהפקיד בעל השליטה בחשבון הנאמנות לפני פרסום 

אלפי ש"ח שנפרעו( הומרה להון  250 התשקיף הוחזרו לו והלוואת הבעלים )למעט סך של
 (.11ש"ח ערך נקוב )ראה גם ביאור  0.01כנגד מניה רגילה אחת בת 

 
השליטה  עללזמן קצר מבהתקשרה החברה בהסכם הלוואה  2018בספטמבר  17ביום  (2

 מיליון ש"ח בהתאם לצרכי 2.5בסך כולל של עד "הסכם הלוואת בעלים שני"(  –)להלן 
ויועמד   הסכום שיועמד לחברה יהיה צמוד למדד, ללא בטחונות וללא ריבית  .דרישת החברהו

-חודשים ספטמברבמהלך  .  ימים ממועד העמדת ההלוואה  60לפירעון על ידי החברה בתום  
בדצמבר   31ש"ח כך שנכון ליום  אלפי    1,500  של  קיבלה ופרעה החברה סך  2018  אוקטובר

  .אין יתרת התחייבות מול בעל השליטה 2018
 

 כולל בסךמבעל השליטה  בעלים הלוואת ההתקבל 2019 פברואר-ינואר יםחודשבמהלך  (3
צדדיות -רה הודעות חדבהתקבלו בח 2019יוני -מרס במהלך חודשים. ח" ש ליוניימ 2.5 של

 . 2020ביוני    30עד ליום    הלוואת הבעלים השניהמבעל השליטה בדבר הארכת מועד פירעון  
 

"הסכם הלוואת  –)להלן  התקשרה החברה בהסכם הלוואה נוסף 2019באוגוסט  13ביום  (4
אלפי ש"ח ולתקופה של שישה חודשים   600לל של  עם בעל השליטה בסך כו  בעלים שלישי"(

מדו לחברה באותו יום ובאותם תנאים של הסכם הלוואת הבעלים השני. במהלך אשר הוע
צדדית מבעל השליטה בדבר הארכת מועד -התקבלה בחברה הודעה חד 2020פברואר 

 . 2020ביוני  30פירעון הלוואת הבעלים השלישית עד ליום 
 שליטה מבעל הון לקרן השוק ביתיר לבין בהסכם הריבית שבין ההפרש את זוקפת החברה

 בשיעור הוערכה לכל אחת מהתקופות הרלוונטיות כאמור שוקה ביתיר .יב'(2)ראה ביאור 
עבור הלוואת הבעלים השלישית  7.51%-עבור הלוואת הבעלים השניה וכ 6.45%-כ של
 הנה  2019במהלך שנת    הון  לקרן  נזקפהש  ביתיהר  ךס.  ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי-על

  .ח" ש אלפי 164-כ בסך של
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 :2019בדצמבר  31 יום לאחר אירועים - 22 ביאור
 

עם חברת רני צים מרכזי   התקשרה החברה בהסכם עקרונות מותלה  2020בפברואר    6  ביום .א
-לקניות בע"מ )"צים"( בעסקת מימון המורכבת מהלוואה המירה למניות רגילות של החברה 

 5%מיליון ש"ח בריבית צמודה למדד המחירים לצרכן של  12חודשים בהיקף של  18
מיליון אופציות )לא סחירות( הניתנות למימוש לעד  5)"ההלוואה הראשונה"( והקצאה של 

ש"ח לכל מניה. בנוסף, לצורך  5מניות רגילות של החברה במחיר מימוש של  5,000,000
מיליון ש"ח לברנמילר  35תעמיד צים הלוואה המירה בסך של  1השלמת פרויקט רותם 

לפי אבני דרך, צמודה למדד  1)רותם( אשר תוזרם בהתאם לקצב התקדמות פרויקט רותם 
)"ההלוואה השנייה"(. ההלוואה  5%ר של המחירים לצרכן ונושאת ריבית שנתית בשיעו

חודשים ממועד אבן הדרך הראשונה כאמור, כאשר כל צד  18השנייה תפרע במלואה בתוך 
חודשים נוספים )"תקופת הפירעון של ההלוואה השנייה"(. צים  6-יכול להאריך תקופה זו ב

פת הפירעון תהא רשאית להמיר את ההלוואה השנייה, כולה או חלקה, בכל עת במהלך תקו
מהון המניות של ברנמילר )רותם( באופן יחסי לסכום  100%-של ההלוואה השנייה, ל

ההלוואה השנייה שהוזרם עד לאותו מועד. כנגד ההלוואה השנייה, תשעבד ברנמילר )רותם( 
-בשעבוד "פרי 1, לרבות את כל התקבולים העתידיים מפרויקט רותם 1את פרויקט רותם 

ת בנק לאומי לישראל בע"מ )"בנק לאומי"(, לו משועבד כיום פרויקט פסו" ובכפוף להסכמו
 .רותם

 
תקשרה החברה בהסכם הלוואה עם צים )"הסכם ההלוואה"( ה 2020בפברואר  11 ביום .ב

מיליון ש"ח  3על ידי צים לחברה בסך של  להעמדת מקדמה ע"ח ההלוואה הראשונה
ימים, או עד מועד מאוחר יותר,  165)"המקדמה"(. צים מעמידה את המקדמה לתקופה של 

צמודה למדד  5%ככל שייחתם בין הצדדים הסכם מחייב, ותישא ריבית שנתית בשיעור של 
המחירים לצרכן. להבטחת התחייבויות החברה, משעבד מר אברהם ברנמילר, יו"ר 

מיליון מניות רגילות של החברה  2הדירקטוריון, מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, סך של 
ש"ח כל אחת, נקיות וחופשיות, אשר בבעלותו  בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה  0.01 בנות

ויחיד, לא מוגבל בסכום, לטובת צים )"המניות המשועבדות"(. שעבוד המניות המשועבדות 
יתבטל עם פירעון מלוא המקדמה וככל שתועמד הלוואה נוספת לחברה מכוח הסכם 

 .ון מלוא ההלוואה הנוספת כאמורהעקרונות, אזי השעבוד יתבטל במועד פירע
 

 (.1( לעניין מימוש ופקיעת כתבי אופציה )סדרה 7א')11ראו ביאור  .ג
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 2  המבקר החשבון רואה דוח

   (:בשקלים חדשים )ש"ח - נתונים כספיים

 3  נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 4  הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה

 5-6  תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 
 
 

 ג' לתקנות ניירות ערך9דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה  : הנדון
 1970-)דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 

 
 1970 -ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

 בתקופההשנים מ משלוש ולכל אחת 2018-ו 2019בדצמבר  31החברה( לימים  -אנרג'י בע"מ )להלן  ברנמילרשל 
חברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות ואשר נכלל בדוח התקופתי של ה 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 עה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.יהדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות ד
 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של 
פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה -. על1973-רואה חשבון(, התשל"ג

ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 
ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו 
 על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו

 מספקת בסיס  נאות לחוות דעתנו.
 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 
 .תקופתיים ומיידיים(

 
טרם  החברה  לפיו, הנפרד  הכספי  במידעב'  1  בביאורלסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור    מבלי

התהווה לחברה הפסד כולל ותזרים  2019 בדצמבר 31-בהפיקה הכנסות משמעותיות מפעילותה. בשנה שהסתיימה 
הנהלת החברה   להערכתכן,    כמו.   בהתאמה"ח,  ש  אלפי  24,610-"ח וש  אלפי  43,301שוטפת בסך    מפעילותמזומנים שלילי  

ו/או למימון הפעילות השוטפת של החברה   1מת פרויקט רותם  יתרת המזומנים המצויה ברשות החברה אינה מספיקה להשל
חודשים מיום אישור הדוחות הכספיים. החברה תלויה בהשגת אמצעי מימון נוספים מגורמים חיצוניים   12למשך תקופה של  

ורמים . גהנפרד הכספי במידעב' 1 בביאור מפורטות אלה לעניינים בקשראשר אין וודאות בדבר השגתם. תכניות ההנהלה 
אלה, מעוררים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כ"עסק חי". בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות 

 לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות וסיווגם שייתכן ותהיינה דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי".
 
 
 
 
 
 
 
 

 וקסלמן קסלמן ,אביב-תל
 חשבון רואי 2020במרס  16
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 1970 –ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 בדצמבר 31  

 2018 2019 ביאור 

 ח"ש אלפי  

    נכסים

    :שוטפים נכסים

 2,487 1,210 2 מזומנים ושווי מזומנים

 7,270 220  בשימוש יםמוגבל נותפקדו

 1,849 1,217  חובה ויתרות חייבים

 12 8  ברנמילר ארה"ב –חברה בת 

  2,655 11,618 

    :שוטפים שאינם נכסים

 300 300  בשימוש מוגבל ןפקדו

 2,078 1,569  מתכות וחלקים נוספים

 - 2,204  נכסים בגין זכויות שימוש

 5,657 5,224  נטואחר,  קבוע רכוש

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך 

הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות 

 חברות בנותהכספיים מידע כספי בגין 

 

11,824 36,496* 

  21,121 44,531 

 56,149 23,776  המיוחסים לחברה עצמה  נכסים הכול סך

    

      והון התחייבויות

    :שוטפות התחייבויות

 48 48  הלוואה מתאגיד בנקאי

 - 3,114  הלוואת בעלים

 - 5,377  הלוואות הניתנות להמרה למניות

 3,720 839  שירותים ונותני ספקים

 4,673 2,693  זכות ויתרות זכאים

 - 1,010  חכירות בגין התחייבויות של שוטפות חלויות

 13,315 9,923 6 התחייבות בגין חוזה -חברה בת 

  23,004 21,756* 

    

    :שוטפות שאינן התחייבויות

 122 72  הלוואה מתאגיד בנקאי

 - 1,352  התחייבויות בגין חכירות

 1,329 1,274  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

    תלויות  והתחייבויות התקשרויות, ערבויותשיעבודים, 

 23,207 25,702  סך הכול התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה

    

 232,94 (1,926)  עצמי המיוחס לבעלים של החברה הון

  23,776 56,149 

 * שינוי סיווג

 .2020במרס  16: החברה דירקטוריון ידי על הכספיים הדוחות אישור תאריך

   

 **דורון ברנמילר ניר ברנמילר אברהם ברנמילר

 דירקטור, משנה למנכ"ל ומנכ"ל החברה הדירקטוריון ר"יו

 ונושא המשרה הבכיר בתחום הכספים

 דירקטור ומשנה למנכ"ל

 
 הוסמך דורון ברנמילר על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוחות הכספיים בנוסף לחותמים לעיל. 2020במרס  16ביום **

 
 אלה.והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלי נפרד מנתונים כספיים אורים יהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 1970 –ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה

 
 

 בדצמבר 31-ב שנה שהסתיימה  

 2017 2018 2019 ביאור 

 ח"ש אלפי  

     

 -  30,689  (3,430) א'6 הכנסות

 -  (*38,744)  (1,047) 6 עלות המכר

 -  (8,055)  (4,477)  הפסד גולמי

 (9,608)  (8,776)  (4,183)   נטו, והנדסה פיתוח מחקר הוצאות

 (4,593)  (4,604)  (2,611)  נטו, וקידום פרויקטים  שיווק הוצאות

 -  (5,120)  (1,730)  הוצאות השקת מתקנים

 (3,055)  (6,887)  (6,073)  וכלליות הנהלה הוצאות

 (17,256)  (33,442)  (19,074)  הפסד תפעולי

 -  -  (25,229)  לייצור חשמל בהקמה  מתקן ירידת ערך של

 89  98  (1,913)    נטו, אחרות )הוצאות( הכנסות

 (17,167)  (33,344)  (46,216)  מפעולות הפסד

 -  192  78  מימון הכנסות

 (12,879)  (72)  (453)  מימון הוצאות

 (12,879)  120 (375)  נטו, הכנסות )הוצאות( מימון

 (30,046)  (33,224) (46,591)  המיוחס לחברה עצמה לשנההפסד 

סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה, של סך 
ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות 

 ותהחבר בגין פעילות תוצאות המאוחדיםהכספיים 
 (126) *7,364  3,290  תנוהב

 (30,172) (25,860) (43,301)   המיוחס לבעלים של החברה לשנה הפסדסך הכול 

 * שינוי סיווג

 
 

 
 
 
 
 
 

 והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלי נפרד מנתונים כספיים אלה.אורים יהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 1970 –ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 שהסתיימה שנה 
 בדצמבר 31-ב

 2019 2018 2017 

 ח"ש אלפי 

 

    - שוטפות מפעילויות מזומנים תזרימי

 (17,000) (13,522) (24,610) ('א נספח ראה) לפעולות ששימשו נטו מזומנים

    

    :השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 (751) (121) -  קבוע רכוש רכישת

 175  - 183  קבועתמורה ממכירת רכוש 
 - (4,056) (430)  מפעלהקמה של 

 - - 1,349     נוספים ממכירת מתכות וחלקים תמורה
 150  (163) 7,050  פקדונות מוגבליםשל  (השקעהמימוש )

 - (2,078) -  רכישת מתכות וחלקים נוספים
 - (7,000) -  השקעה בפקדון לזמן קצר

 - (29,258) -  השקעה בחברה בת

 (1,066) -  -   עלות חוזה בהקמה

 (1,492) (42,676) 8,152 השקעה פעילותל ששימשו נטו מזומנים

    

    :מימון מפעילות מזומנים תזרימי

 41,893  26,605  7,929 הנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו    
 - 9  - מימוש כתבי אופציה

 126  (48) (50) הלוואה מתאגיד בנקאי  פרעון
 218  - - קבלת הלוואה מתאגיד בנקאי

 - - (1253) חכירות בגין התחייבות בגיןתשלומים 
 6,930  1,500  3,100 קבלת הלוואת בעלים

 (250)  (1,500) - פרעון הלוואת בעלים

 קבלת הלוואות המירות

 
5,455 - - 

 48,917  26,566  15,181 מימון מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    

 30,425  (29,632) (1,277)  מזומנים שוויו במזומנים)קיטון(  גידול

 1,694  32,119  2,487 השנה לתחילת מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 32,119  2,487  1,210 השנה לגמר מזומנים שוויו מזומנים יתרת

 

 

 

 

 

 הנוסף המצורפים מהווים חלק בלי נפרד מנתונים כספיים אלה.והמידע אורים יהב
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 מ"בע י'אנרג ברנמילר

 1970 –ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים(, התש"ל 9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 

 )המשך( תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

 

 בדצמבר 31-ב שהסתיימה שנה 

 2019 2018 2017 

 "חש אלפי 

 

  - המזומנים תזרימי על המאוחד התמציתי לדוח נספח .א
   :לפעולות ששימשו נטו מזומנים

 

 (30,172) (33,224) (591,64) הפסד המיוחס לחברה עצמה
    :בגין התאמות
 (23) -   מעביד-עובד יחסי סיום בשל התחייבויות שינוי
 380  304  711 פחת

 - - 1,304 פחת נכסים בגין זכויות שימוש
 - - 509 מתכות וחלקים נוספיםירידת ערך 

 - - 25,229 מתקן לייצור חשמל בהקמה של ערך ירידתהפסד 
 (89) -  27 קבוע רכוש מימוש בגין הון (רווחהפסד )

 - - 1,384 מתכות וחלקים נוספיםהפסד בגין מימוש 
 - - (3) תקופת חכירותהתאמת 

 - - 111 הוצאות מימון בגין חכירות
   134 הוצאות מימון בגין הלוואות המירות

 12,852  -  178 שליטה בעל עםבגין עסקאות  מימון הוצאות
 לעובדים שהוענקו אופציות בגין שנזקפו סכומים

 78  555  129 שירותים ולנותני

 (16,878) (32,365) (16,974) 

    :החוזר בהון תפעוליים שינויים
 - 1,066   קיטון בעלות חוזה בהקמה

    :חובה ויתרות בחייביםגידול 
 - (12) 4 ברנמילר ארה"ב –חברה בת 

 (956) (537) 632 אחרים
    :זכות ויתרות בזכאים( קיטון) גידול

 - 13,315  (3,392) התחייבות בגין חוזה –חברה בת 
 (505) 2,781  (2,907) שירותים ונותני ספקים

 1,435  2,232  (2,069) זכאים אחרים והתחייבויות לזמן ארוך

 (17,000) (13,522) ,24)610( לפעולות ששימשו נטו מזומנים

    
    

    במזומן שלא פעילויות נספח  .ב
  תזרימי המזומנים.לפעילויות שלא במזומן, ראו נספחים ב' וג' לדוחות המאוחדים על 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלי נפרד מנתונים כספיים אלה.אורים יהב
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ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 1970 -ומיידיים(, התש"ל 
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 תקופתיים  דוחות)   ערך   ניירות   לתקנות' ג 9 תקנה  לפי  המובא  הנפרד   הכספי   המידע  עריכת   אופן  -  1  ביאור
 :1970-ל " התש(,  ומיידיים 

 :הגדרות .א
 .מ"בעאנרג'י  ברנמילר –" החברה" 

 חברה מאוחדת. –"החברה הבת" 
 
 דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנה לפי המובא נפרד כספי מידע -" הנפרד הכספי המידע" 

 .1970-ל"התש(, ומיידיים תקופתיים
 

 כהגדרתם הינם הנפרד הכספי המידע במסגרת המובאים המונחים כל, אחרת נאמר אם למעט
 - להלן) 2018 לשנת החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות במסגרת אלה מונחים של

 (.המאוחדים הדוחות
 
 . בנות חברות עם החברה של עסקות -" בינחברתיות עסקות" 
 
, יתרות  -"  בינחברתיים  מזומנים  תזרימי", "בינחברתיות  והוצאות  הכנסות", " בינחברתיות  יתרות" 

 אשר, בינחברתיות מעסקות הנובעים, לעניין בהתאם, מזומנים ותזרימי, הוצאות או הכנסות
 .המאוחדים הדוחות במסגרת בוטלו

 
 ופעילותה השוטפת של החברה מקורות מימון להקמת הפרויקטים .ב

 
 2019  בדצמבר 31-ב בשנה שהסתיימהטרם הפיקה הכנסות משמעותיות מפעילותה.    חברהה

"ח ש אלפי 43,301בסך מפעילות שוטפת הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי  לחברה התהווה
יתרת המזומנים המצויה  הנהלת החברה להערכתכן,  כמו .בהתאמה"ח, ש אלפי 24,610-ו

ו/או למימון הפעילות השוטפת של  1להשלמת פרויקט רותם ברשות החברה אינה מספיקה 
כוללות,   ההנהלה  תכניות  .מיום אישור הדוחות הכספיים  חודשים  12  החברה למשך תקופה של

 מימוןביצוע השקעות בחברה ו/או קבלת  ביצוע עסקאות מכר של מוצרי החברה, בין היתר,
ו/או גיוסי הון נוספים מהציבור אשר טרם הבשילו לכדי עסקאות מחייבות ואין וודאות  לחברה

 של קיומה המשך בדבר משמעותיים ספקות מעורריםגורמים אלה כתוצאה מכך,  להשלמתן.
בדוחות הכספיים לא נכללו כל התאמות לגבי ערכי הנכסים וההתחייבויות  ".חי"עסק כ החברה

 דרושות אם החברה לא תוכל להמשיך ולפעול כ"עסק חי". וסיווגם שייתכן ותהיינה
 

 לקבלת והתקשרות המירותת ווהלווא , הלוואת בעליםבנקאי מתאגיד הלוואהבקשר לגיוס הון, 
בדוחות הכספיים  22-ו ד'21, 13א', 11 ביאורים ראו, 2019בדצמבר  31לאחר יום  הלוואה

 בהתאמה.המאוחדים, 
 
 

  



 "מבע'י אנרג ברנמילר

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 
 1970 -ומיידיים(, התש"ל 
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ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   -  1  ביאור
 : )המשך(   1970-ומיידיים(, התש"ל 

 
 הנפרד הכספי המידע עריכת אופן עיקרי להלן .ג

 
 תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות ג9 לתקנה בהתאם נערך, הנפרד הכספי המידע

 העשירית בתוספת האמורים הפרטים לרבות'( ג9 תקנה - להלן) 1970-ל" התש(, ומיידיים
 דוח עם בקשר הבהרה" ב האמורות להבהרות ובכפוף(, התוספת - להלן) האמורות לתקנות

 המתייחסת  2010  בינואר  24  ביום  ערך  ניירות  רשות  באתר  שפורסמה"  התאגיד  של  נפרד  כספי
 (.הרשות סגל הבהרת - להלן) האמורות והתוספת התקנה יישום לאופן

 
 הערוכים, נפרדים כספיים דוחות לרבות, כספיים דוחות מהווה אינו הנפרד הכספי המידע

 תקן והוראות, בכלל( IFRS -ה תקני - להלן) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם והמוצגים

 החשבונאית המדיניות, זאת עם. בפרט" נפרדים כספיים דוחות"  27 בינלאומי חשבונאות
 בו  והאופן,  החשבונאית  המדיניות  עיקרי  בדבר,  המאוחדים  הכספיים  לדוחות  2  בביאור  שפורטה

 המידע הצגת לצורך יושמו, המאוחדיםהכספיים  הדוחות במסגרת הכספיים הנתונים סווגו
 .להלן מהאמור המתחייבים בשינויים וזאת, הנפרד הכספי

 
 לדרישות  בהתאם,  נוסף  מהותי  למידע  בנוגע  גילויים  גם  נכללים  להלן  שיובאו  הביאורים  במסגרת

 שמידע ככל, הרשות סגל להבהרת ובכפוף בתוספת וכמפורט' ג9 בתקנה האמורות הגילוי
 .עצמה לחברה במפורש המתייחס באופן המאוחדים הכספיים בדוחות נכלל לא כאמור

 
 עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות הכלולים והתחייבויות נכסים (1

 
 לאחר, הכספי המצב על המאוחדים בדוחות הכלולים וההתחייבויות הנכסים סכומי מוצגים
 המיוחסים,  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  במסגרת  שבוטלו  בינחברתיות  יתרות  ביטול  נטרול

 בו אופן באותו סווגו אלו נתונים. וההתחייבויות הנכסים סוגי לפי ומפורטים עצמה לחברה
 משקפים  האמורים  וההתחייבויות  הנכסים  סכומי.  הכספי  המצב  על  המאוחדים  בדוחות  סווגו
 סכומי למעט, הכספי המצב על המאוחדים בדוחות הכלולים וההתחייבויות הנכסים את

 יתרות  של,  לעניין  בהתאם,  בניכוי  או  ובתוספת,  מוחזקות  חברות  בגין  וההתחייבויות  הנכסים
 .המאוחדים הדוחות במסגרת שבוטלו בינחברתיות

 לבעלים  המיוחס,  הכספי  המצב  על  המאוחדים  הדוחות  על  בהתבסס,  נטו  סכום  מוצג,  בנוסף
 על המאוחדים בדוחות המציגים, ההתחייבויות סך בניכוי, הנכסים סך של, החברה של

 .מוניטין לרבות, מוחזקות חברות בגין כספי מידע הכספי המצב
 הדוחות בסיס על, החברה של לבעלים המיוחס העצמי שההון לכך מביאה כאמור ההצגה

 .הנפרד הכספי מהמידע שנגזר כפי החברה של העצמי להון זהה הינו, המאוחדים
 

  עצמה לחברה המיוחסות המאוחדים בדוחות הכלולות והוצאות הכנסות (2

 
 רווח  בגין  בפילוח,  המאוחדים  הכספיים  בדוחות  הכלולים  וההוצאות  ההכנסות  סכומי  מוצגים

 שבוטלו בינחברתיות והוצאות הכנסות ביטול נטרול לאחר, אחר כולל ורווח הפסד או
 סוגי לפי ובפירוט, עצמה לחברה המיוחסים, המאוחדים הכספיים הדוחות במסגרת
 .וההוצאות ההכנסות

 סכומי. הכולל ההפסד על המאוחדים בדוחות סווגו בו אופן באותו סווגו אלה נתונים
 בדוחות הכלולות וההוצאות ההכנסות את משקפים האמורים וההוצאות ההכנסות

, מוחזקות חברות בגין והוצאות הכנסות סכומי למעט, הכולל ההפסד על המאוחדים
 במסגרת שבוטלו בינחברתיות והוצאות הכנסות של, לעניין בהתאם, בניכוי או ובתוספת

 .המאוחדים הדוחות
 של,  החברה  של  לבעלים  המיוחס,  המאוחדים  הדוחות  על  בהתבסס,  נטו  סכום  מוצג,  בנוסף

 חברות  בגין  פעילות  תוצאות  המאוחדים  בדוחות  המציגים,  ההוצאות  סך  בניכוי  ההכנסות  סך
 .מוחזקות

 
 כל וסך החברה של לבעלים המיוחס לשנה ההפסד כל שסך לכך מביאה כאמור ההצגה
 זהה  הינו,  המאוחדים  הדוחות  בסיס  על,  החברה  של  לבעלים  המיוחס  לשנה  הכולל  ההפסד

 המיוחס לשנה הכולל ההפסד כל וסך החברה של לבעלים המיוחס לשנה ההפסד כל לסך
 .הנפרד הכספי מהמידע שנגזרים כפי, בהתאמה, החברה של לבעלים
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ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   -  1  ביאור
 : )המשך(   1970-ומיידיים(, התש"ל 

 
  עצמה לחברה המיוחסים המאוחדים בדוחות הכלולים מזומנים תזרימי (3

 

 לחברה המיוחסים, המאוחדים הכספיים בדוחות הכלולים המזומנים תזרימי סכומי מוצגים
 יתרות, דהיינו) המזומנים תזרימי על המאוחדים הדוחות מתוך לקוחים כשהם, עצמה

 הכספיים הדוחות במסגרת בינחברתיים מזומנים תזרימי שבוטלו לאחר הסכומים
 ותזרים השקעה מפעילות תזרים, שוטפת מפעילות תזרים לפי בפילוח(, המאוחדים

, האמורות מהפעילויות אחת כל גרתבמס, בנוסף. מרכיביהם פירוט ותוך מימון מפעילות
 .נטו הבינחברתיים המזומנים תזרימי בנפרד מוצגים

 
 את משקפים אלה סכומים. המאוחדים בדוחות סווגו בו אופן באותו סווגו אלה נתונים
 המזומנים תזרימי סכומי למעט, המאוחדים הכספיים בדוחות הכלולים המזומנים תזרימי

 .מוחזקות חברות בגין

 
 :הכרה בהכנסות .ד

 
 :לקוחות עם מחוזים הכנסות (1

 
 ההכנסות מדידת (א

 
 .IFRS 15) –) להלן  15החברה מכירה בהכנסותיה לפי תקן דיווח כספי בינלאומי 

 בתמורה זכאית להיות מצפה החברה לו התמורה סכום לפי נמדדות החברה הכנסות
 צדדים עבור שנגבו סכומים למעט, ללקוח שהובטחו שירותים או סחורות להעברת
 .מ"ממע נטו מוצגות ההכנסות. מסוימים מכירה מיסי כגון, שלישיים

 
 מימון רכיב של השפעות בגין שהובטחה התמורה סכום את מתאימה אינה החברה

 שבו המועד בין שהתקופה, בחוזה ההתקשרות במועד, מצפה החברה אם משמעותי
 משנה קצרה תקופה או אחת שנה תהיה אלה שירות או סחורה עבור משלם הלקוח

 . אחת

 
 בהכנסה ההכרה מועד (ב

 
 על שליטה משיג הלקוח כאשר בהכנסה מכירה החברה, IFRS 15 -בהתאם ל

, ביצוע מחויבות כל עבור. הלקוח עם החוזה במסגרת שהובטחו השירות או הסחורה
 הביצוע מחויבות את מקיימת היא אם, בחוזה ההתקשרות במועד, קובעת החברה

 .זמן בנקודת או זמן לאורך
 

( א: )מתקיים הבאים מהקריטריונים אחד אם, זמן לאורך מקוימת ביצוע מחויבות
( ב; )החברה ביצועי ידי על המסופקות ההטבות את זמנית בו וצורך מקבל הלקוח
 או יצירתו כדי תוך הלקוח ידי על נשלט אשר נכס משפרים או יוצרים החברה ביצועי
 ולחברה,  לחברה  אלטרנטיבי  שימוש  עם  נכס  יוצרים  אינם  החברה  ביצועי(  ג)  או;  שיפורו

 .מועד לאותו עד שהושלמו ביצועים עבור לאכיפה הניתנת לתשלום זכות יש

 
 .זמן בנקודת מקוימת היא, זמן לאורך מקוימת אינה ביצוע שמחויבות ככל

 
 החברה של ההכנסה סוג (ג

 
 המכירת יחידות אגיר

. אגירה על בסיס הפיתוח והטכנולוגיה בבעלותה הקבוצה מייצרת ומוכרת יחידות
 מדיניות הקבוצה היא למכור את יחידות האגירה כמוצר מוגמר.

 מסירת .ללקוח מוצראת ה הקבוצה מוסרת כאשר מוכרת יחידות האגירה מכירת
 הלקוח וכן, המוגדר למיקום נשלחו המוצרים אשר עד, מתרחשת לא יחידות האגירה

 שכל אובייקטיביות ראיות לקבוצהו המכירה לחוזה בהתאם המוצרים את קיבל
 .מולאו לקבלה הקריטריונים
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ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה   -  1  ביאור
 : )המשך(   1970-ומיידיים(, התש"ל 
 

הקבוצה סיפקה שירותי הנדסה נלווים אגב מכירת יחידות  2019בנוסף, בשנת 
 האגירה. 
 צועיבי שכן, השירותים סופקו בה הדיווח בתקופת מוכרות שירותים ממתן ההכנסות
 מוכרות ההכנסות. יצירתו כדי תוך הלקוח ידי על נשלט אשר נכס יוצרים הקבוצה
 השירותים  שיעור  בסיס  על  המוערך,  הספציפית  העסקה  של  ההשלמה  לשיעור  בהתאם
 .  להתבצע האמורים השירותים כלל מתוך שבוצעו

 
 הקמה חוזי לפי עבודות

 או זמן לאורך הקמה מחוזי בהכנסה החברה מכירה, 2018 בינואר 1 מיום החל
 . להלן 6גם ביאור ראו  .לעיל' ב בסעיף המפורטת המדיניות לפי, זמן בנקודת

 
 לקוחות עם חוזים בגין והתחייבויות נכסים (ד

 
 בעקבות,  2018  בינואר  1  מיום  החל  מוכרים  לקוחות  עם  חוזים  בגין  והתחייבויות  נכסים

 . IFRS 15 יישום

 
 בדוח  החוזה  את  מציגה  החברה,  מחויבויותיו  את  ביצע  לחוזה  מהצדדים  אחד  כל  כאשר

 בהתאם,  לקוח  עם  חוזה  בגין  כהתחייבות  או  לקוח  עם  חוזה  בגין  כנכס  הכספי  המצב  על
 לקוח עם חוזה בגין נכס. הלקוח של התשלום לבין החברה של הביצועים בין ליחסים

. ללקוח העבירה שהחברה שירותים או סחורות עבור לתמורה החברה זכות הוא
 שירותים  או  סחורות להעביר החברה  של  מחויבות  היא  לקוח  עם  חוזה  בגין התחייבות

( פירעונה מועד שחל תמורה של סכום או) תמורה קיבלה החברה שבגינם ללקוח
 .מהלקוח

 
 יתרת במסגרת תמורה לקבלת מותנות הבלתי הזכויות כל את בנפרד מציגה החברה

 . להלן א'6גם ביאור ראו , הכספי המצב על בדוח" התחייבות בגין חוזה -בת  חברה" 
 
 

 :חדים המיוחסים לחברה עצמההמאוהכלולים בדוחות  מזומנים ושווי מזומנים  - 2 ביאור
 

המטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים 
 עצמה, הינם כדלקמן:והמיוחסים לחברה 

 
 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 אלפי ש"ח 

 
 1,986 887 ש"ח )מטבע הפעילות של החברה(

 500 321 דולר ארה"ב
 1 2 אירו

 1,210 2,487 
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 נכסים פיננסיים אחרים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה - 3ביאור 
 

 חובה ויתרות חייבים
 
 בדצמבר 31 

 2019 2018 

 ש"חאלפי  

 
 1,014 160 מוסדות

 524 742 מענקים לקבל
 167 270 הוצאות מראש
 144 45  חייבים אחרים

 1,217 1,849 

 
 :הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמההרכב התחייבויות פיננסיות  - 4ביאור 

 
 הלוואות: .א

 

 2019בדצמבר  31ליום  

 

שקל חדש 
 לא צמוד

שקל חדש 
 סך הכל צמוד מדד

 אלפי ש"ח 

    התחייבויות שוטפות:
 48 - 48 אשראי מתאגידים בנקאיים

 3,114 3,114 - הלוואת בעלים

 5,377 - 5,377 הלוואות המירות למניות החברה

 8,539 3,114 5,425 סה"כ התחייבויות שוטפות

    
    התחייבויות לזמן ארוך:

    

 72 - 72  אשראי מתאגידים בנקאיים

 72 - 72 סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

 8,611 3,114 5,497 סה"כ הלוואות

 
 

 2018בדצמבר  31ליום  

 

 שקל חדש 
 סך הכל לא צמוד

 אלפי ש"ח 

   התחייבויות שוטפות:

 48 48 אשראי מתאגידים בנקאיים

 48 48 סה"כ התחייבויות שוטפות

   
   התחייבויות לזמן ארוך:

 122 122 אשראי מתאגידים בנקאיים

 122 122 סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

 170 170 סה"כ הלוואות
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:)המשך( הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמההרכב התחייבויות פיננסיות  - 4ביאור   

 :זכות ויתרות זכאים .ב
 

 2019בדצמבר  31ליום  

 

שקל חדש 
 לא צמוד

שקל חדש 
 צמוד מדד

צמוד לדולר או 
 נקוב בדולר

או  לאירוצמוד 
 סך הכל באירונקוב 

 אלפי ש"ח 

      :שוטפות התחייבויות
 839 209 8 - 622 ספקים

      זכאים ויתרות זכות אחרים:
 1,222 - - - 1,222 עובדים ומוסדות

 1,064 - - - 1,064 לשלם הוצאות
התחייבות בגין  –בת  חברה
 חוזה

9,923 - - - 9,923 

 407 - - - 407 אחרים

 13,238 - 8 209 13,455 

      
      שוטפות: לא התחייבויות

 1,235 - - 1,235 - התחייבות לתשלום תמלוגים

 - 1,235 - - 1,235 

 
 

 2018בדצמבר  31ליום  

 

שקל חדש 
 לא צמוד

שקל חדש 
 צמוד מדד

צמוד לדולר או 
 נקוב בדולר

או  לאירוצמוד 
 סך הכל באירונקוב 

 אלפי ש"ח 

      :שוטפות התחייבויות
 3,720  189 13 - 3,518  ספקים
      ויתרות זכות אחרים:זכאים 

 1,823  - - - 1,823  עובדים ומוסדות
 2,597  954 - - 1,643  הוצאות לשלם

התחייבות בגין  –חברה בת 
 חוזה

 13,315 - - -  13,315 

 253  - - - 253  אחרים

¤   20,552 - 13 1,143  708,21 

      
      שוטפות: לא התחייבויות

 1,235 - - 1,235 - תמלוגיםהתחייבות לתשלום 
 94 - - - 94 התחייבות בגין הסכם שכירות

 94 1,235 - - 1,329 

 
 גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה  - 5ביאור 

 
תחזיות שוטפות של דרישות נזילות   נתבוחה  הנהלת החברהידי  -תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על

 החברה. בחברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים
, יתרת ההתחייבויות הפיננסיות של החברה שמועד פרעונן הינו 2018-ו 2019בדצמבר  31נכון לימים 

 האלפי ש"ח בהתאמה, אשר כולל יתר 26,471-אלפי ש"ח וכ 21,994-עד שנה מסתכמת לסך של כ
 31  מיםאלפי ש"ח לי  13,315-כאלפי ש"ח ו  9,923-כבסך של   התחייבות בגין חוזה עבור החברה הבת

 .בהתאמה 2018-ו 2019 בדצמבר
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 :התקשרויות, ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה - 6ביאור 
 

לתכנון והקמה של  םעל הסכ ברנמילר רותם חברה הבתחתמה החברה עם  2018ביולי  15ביום  .א
תהיה החברה אחראית לביצוע על עבודות התכנון, הנדסה   ם. במסגרת ההסכ1תחנת הכוח רותם  

החברה מעריכה כי תקופת ההקמה של תחנת כוח רותם מיליון ש"ח.    48-, בתמורה לסך של כבניה
 .ב'1, ראו בנוסף ביאור ף, ככל שיתקבלחודשים ממועד השלמת מימון נוס 8-צפויה להסתיים כ 1
 

ההקמה   הסכםאלפי ש"ח בגין    30,689-הכירה החברה בהכנסה של כ  2018בדצמבר    31נכון ליום  
התעדכן כך שהחברה הכירה  1אומדן העלויות עבור רותם  2019בחציון השני של שנת  האמור.

 אלפי ש"ח. 26,929 –בהכנסה שלילית וסך ההכנסה המצטברת בגין פרויקט זה הינה כ 

 
על הסכם להפעלה ותחזוקה ברנמילר רותם חתמה החברה עם חברה הבת  2018ביולי  15ביום  .ב

שנים מיום ההפעלה המסחרית של תחנת הכוח. במסגרת   20לתקופה של    1רותם    כוחהשל תחנת  
ההסכם החברה מחויבת להפעיל ולתחזק את תחנת הכוח באופן מלא בעבור תשלום שנתי ידוע 

 20מראש. במהלך תקופת ההסכם, הצדדים יוכלו להביא לסיומו בתנאים כמקובל בשוק. לאחר 
שנים, הצדדים יוכלו להאריך את תקופת ההסכם לתקופה מוארכת נוספת במסגרתה יוכלו הצדדים 

 ימים. 180להביא לסיום ההסכם בהודעה מראש של 
 

ארה"ב לחברה  ברנמילר תספקארה"ב  ברנמילרבין החברה לבין חברת הבת  להסכמות בהתאם .ג
אות שהוציאה בגין השירותים על ארה"ב בעבור ההוצ לברנמילרשירותי שיווק. החברה תשלם 

 . בסיס עלות
 

 של  בסך  בסעיף "הוצאות שיווק וקידום פרויקטים"   בהוצאה בגין ההתקשרות כאמור  הכירה  החברה
 בהתאמה. 2018-ו 2019בגין שנים  ש"חאלפי  392-כ-ו ח" ש אלפי 968-כ

 
מיליון ש"ח שהועברו  9.5-מניות בתמורה ל 2רותם לחברה  ברנמילרהנפיקה  2018במהלך שנת  .ד

ידי החברה האם לקבלני משנה בתור -מיליון ש"ח אשר שולמו על  19.8-לברנמילר רותם במזומן ולכ
 .1מקדמות על חשבון הקמת רותם 

 
 הון - 7ביאור 

 
 לדוחות הכספיים מאוחדים. 11ראו ביאור 

 
 1פרויקט רותם  - 8ביאור 

 
 ד' לדוחות הכספיים מאוחדים.3ביאור ראו 

 
 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים  - 9ביאור 

 
 לדוחות הכספיים מאוחדים. 21ראו ביאור 

 
 2019בדצמבר  31 יום לאחר אירועים - 10ביאור 

 
 לדוחות הכספיים מאוחדים. 22ראו ביאור 
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פרק ד' - פרטים נוספים על התאגיד

ברנמילר אנרג'י בע"מ שם החברה:

 514720374 מספר חברה:

רח' עמל 13, ראש העין  כתובת:

 077-6935151 טלפון:

 077-6935105 פקס:

 info@bren-energy.com דואר אלקטרוני:

31 בדצמבר 2019  תאריך הדוח על המצב הכספי:

16 במרץ 2020  תאריך הדוח:

השנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019 תקופת הדוח:

mailto:info@bren-energy.com
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תקנה 8ב – הערכת שווי מהותית או מהותית מאוד שביצעה החברה

לדוח תקופתי זה מצורפת כנספח עבודה לבחינת ירידת ערך פרויקט רותם 1 ליום 31.12.2019, 

המהווה הערכת "שווי מהותית מאוד" בהתאם לתקנה 8ב לתקנות הדוחות ("הערכת השווי 

לפרויקט רותם 1"). לפרטים נוספים ראו גם סעיף 13 בדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה 

לשנת 2019 המצורף לדוח תקופתי זה. 

תקנה 9ד – דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

מצבת ההתחייבויות של החברה ליום 31.12.2019 לפי מועדי פירעון, מצורפת בדרך של הפניה 

לדיווח אלקטרוני (טופס ת' 126) המפורסם בסמוך לפרסום דוח זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

תקנה 10א – תמצית דוחות על ההפסד הכולל 

ראו סעיף 4 בדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2019 המצורף לדוח תקופתי זה. 

תקנה 10ג' – שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף

באוגוסט 2017 השלימה החברה הנפקה ראשונה של ניירות הערך שלה בבורסה לניירות בתל אביב 

בע"מ ("הבורסה") וזאת על פי תשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 1.8.2017 (אסמכתא 2017-

01-066187) ("התשקיף להשלמה") וההודעה המשלימה שפרסמה החברה ביום 1.8.2017 

(אסמכתא 2017-01-066217) ("ההודעה המשלימה") (התשקיף להשלמה וההודעה המשלימה 

יקראו יחדיו "התשקיף")1. 

בהתאם לתשקיף לא נקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה. נקבע, כי החברה מייעדת את תמורת 

ההנפקה למטרות שונות בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת לעת ובכלל זה למימון 

הפעילויות המרכזיות הצפויות בדגש על הון עצמי למיזמים למכירת אנרגיה, פעילות שיווק 

ומכירות, פעילות למציאת שיתופי פעולה אסטרטגיים ומימון הפעילות השוטפת של החברה 

והחברות המוחזקות על ידה לרבות מימון הון חוזר והוצאות הנהלה וכלליות, כפי שיוחלט מעת 

לעת על ידי הנהלת החברה. 

במרץ 2019 הנפיקה החברה מניות רגילות נוספות על פי התשקיף ודו"ח הצעת מדף מיום 4.3.2019, 

כפי שפורסם על ידי החברה ביום 4.3.2019 (אסמכתא 2019-01-018642) (בסעיף זה – "דוח הצעת 

המדף"). במסגרת דוח הצעת המדף הנפיקה החברה 1,777,600 מניות רגילות. התמורה המיידית 

(ברוטו) בגין המניות הרגילות שנתקבלה בידי החברה בגין הקצאת המניות כאמור הסתכמה בסך 

של כ- 8 מיליון ש"ח ("תמורת ההנפקה").2 

החברה ייעדה את תמורת ההנפקה למימון הפעילות השוטפת שלה לרבות מימון הון חוזר והוצאות 

הנהלה וכלליות, כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת החברה. עד לשימוש בתמורת ההנפקה 

כאמור, השקיעה החברה את תמורת ההנפקה בפיקדונות בנקאיים בבנקים שדירוגם גבוה. הנהלת 

החברה רשאית, בכל עת, לקבל החלטה בדבר מדיניות ניהול כספים שונה בהתאם לשיקול דעתה 

הבלעדי ובהתאם החברה תדווח דיווח מיידי בדבר החלטה כאמור ופרטיה. 

1 לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 3.8.2017 (אסמכתא 2017-01-067267).
2 לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 4.3.2019 בקשר עם תוצאות ההנפקה (אסמכתא 2019-01-018855).
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נכון למועד פרסום הדוח החברה עשתה שימוש במלוא תמורת ההנפקה כאמור כמפורט להלן: 

סה"כ שימוש בתמורת ההנפקה

961 אלפי ש"ח הנדסה, הקמת מפעל, לרבות קבלני משנה

731 אלפי ש"ח   פרויקט רותם 1 לרבות רכש וציוד לתחנת הכוח, עלויות פיתוח 
הקמה והנדסה

6,308 אלפי ש"ח  פעילות עסקית שוטפת של החברה והחברות המוחזקות על ידה 
לרבות מימון הון חוזר הוצאות הנהלה וכלליות, שיווק 

ומכירות 

8,000 אלפי ש"ח סה"כ

תקנה 11 – רשימת השקעות בחברות בת ובחברות כלולות מהותיות לתאריך הדוח על המצב 

הכספי 

שיעור החזקה שער מניות או ניירות ערך המירים

בבורסה 

לתאריך 

הדוח 

על 

המצב 

הכספי

בסמכות 

למנות 

דירקטורים

בהצבעה בהון ערך בדוח 

הכספי 

הנפרד

סך הכל 

ע.נ

מספר 

מניות

סוג המניה מס' 

המניה 

בבורסה

שם החברה

אין 100% 100% 100% - 10,000  102 רגילה אין ברנמילר 

אנרג'י 

(רותם) 

בע"מ

אין 100% 100% 100% - 10,000 100 רגילה אין הייבריד 

ביו-סול 10 

בע"מ

אין 100% 100% 100% - USD 

1.00

100 Common 

Stock

אין Brenmiller 

Energy 

U.S Inc.

תקנה 12 – שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות כלולות מהותיות בתקופת הדו"ח 

לפרטים בדבר השקעת החברה בתחנת הכוח רותם 1, ראו סעיפים 4.1.2 ו-4.1.3 לפרק א' לדוח 

תקופתי זה. 
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תקנה 13 – הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על 

מצב הכספי (באלפי ש"ח) 

ריבית דמי ניהול דיבידנד ליום 31.12.2019

עד ליום 

31.12.2019

רווח 

(הפסד) 

כלל אחר

רווח 

(הפסד) 

אחרי 

מס

רווח 

(הפסד) 

לפני 

מס

עד ליום 

31.12.2019

רווח 

(הפסד) 

כולל 

אחר

רווח 

(הפסד) 

אחרי 

מס

רווח 

(הפסד) 

לפני 

מס

שם 
החברה

- - - - -  (1,489)  (1,489) (1,489) ברנמילר 

אנרג'י 

(רותם) 

בע"מ

- - - - - - - - הייבריד 

ביו-סול 

10 בע"מ 

(חברה לא 

פעילה)

- - - - - (18) (18) (18) Brenmiller 

Energy 

U.S Inc.

תקנה 14 – רשימת הלוואות 

מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה.

תקנה 20 – מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

במרץ 2019 הנפיקה החברה 1,777,600 מניות רגילות על פי התשקיף ודו"ח הצעת מדף מיום 

4.3.2019. לפרטים נוספים ראו תקנה 10ג לעיל.

ביום 1.3.2020 דיווחה החברה על מימושן של 24,315 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה לסך של 

24,751 מניות רגילות של חברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 3.3.2020 (מס' אסמכתא: 

.(2020-01-017920

ביום 3.3.2020 פקעו כתבי האופציה (סדרה 1) של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

3.3.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-017923).
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תקנה 21 – תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה שהוכרו בדוחות הכספיים ליום 31.12.2019 

להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת 2019, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים של החברה, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה 

או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד בשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין אם ניתנו על ידי אחר וכן 

התגמולים לבעלי עניין בחברה בקשר עם שירותים שניתנו כבעלי תפקיד בחברה. לפירוט בדבר תנאי העסקה של נושאי המשרה - ראה להלן: 

רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר, לרבות משכורת, הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה וזאת בהתאם להסכמי העבודה. רכיב עלות השכר בפועל הנקוב    (*)
בטבלה לעיל מהווה את עלותו של השכר כפי ששולם על ידי החברה.

(**)     מובהר, כי הסכומים בטבלה לעיל כוללים חוב שכר של החברה כלפי מר אבי ברנמילר בסך של כ-270 אלף ש"ח בגין החודשים יולי 2019 עד ספטמבר 2019.
(***)   מובהר, כי הסכומים בטבלה לעיל כוללים חוב שכר של החברה כלפי מר ניר ברנמילר ומר דורון ברנמילר בסך של כ-30 אלף ש"ח כל אחד, בגין חודש יולי 2019.

 

תגמולים אחרים (אש"ח) תגמולים (במונחי עלות לחברה) בעבור שירותים (אש"ח) סה"כפרטי מקבל התגמולים

אחר – 
שינויים 
בעתודה 
לפיצויי 
פיטורין

הלוואת 
בעלים 

 (**)

ריבית 
והצמדה 

(**)

עמלה אחר דמי יעוץ דמי 
ניהול 

תשלום 
מבוסס 

מניות

מענק סה"כ 
שכר כולל 

תנאים 
נלווים (*)

שיעור 
החזקה 

בהון ליום 
 31.12.19

(%)

היקף 
משרה

תפקיד שם

640 - - 14 - - - - - - 626 63.83% 100%
יו"ר 

דירקטוריון 
ומנכ"ל

אבי ברנמילר (1) 
(**)

565 - - - - - - - - - 565 - 100%
דירקטור 
ומשנה 
למנכ"ל

ניר ברנמילר (2) 
(***)

576 - - - - - - - - - 576 - 100%
דירקטור 
ומשנה 
למנכ"ל

דורון ברנמילר (3) 
(***)

557 - - - - - - - 3 - 554 - 100% סמנכ"ל 
תפעול

אבי ששון (4)

593 - - - - - - - 3 - 590 - 100% סמנכ"ל 
הנדסה

רמי עזר (5)
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תקנה 21 – תשלומים לנושאי משרה בכירה (המשך) תנאי כהונתו והעסקתו של אבי ברנמילר

תמצית תנאי כהונתו של אבי ברנמילר בגין תפקידו כמנכ"ל החברה בלבד3: (1)

תקופת ההסכם: החל ממועד התשקיף להשלמה ביום 1.8.2017 ועד תום חמש שנים לאחר 

מכן. כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש בכתב בת 6 חודשים.

שכר חודשי: שכר חודשי של 37 אלפי ש"ח (ברוטו). מובהר, השכר כאמור, משקף הפחתה 

של 50% מעלות שכרו החודשי של מר אבי ברנמילר, החל ממשכורת חודש ינואר 2019 ונכון 

למועד זה, ללא הגבלת זמן (בסעיף זה – "הפחתת השכר"). הפחתת השכר בוצעה כחלק 

מתוכנית ההתייעלות להקטנת הוצאות והשגת מימון להשלמת פרויקט רותם 1 שאימצה 

הנהלת החברה והכל כמפורט בדיווחים מיידיים של החברה מהימים 30.1.2019 ו-

29.8.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-008650 ו-2019-01-075084, בהתאמה) ("תכנית 

ההתייעלות").

חופשה שנתית ודמי הבראה: זכאות לחופשה שנתית של 24 ימי עבודה וזכאות לדמי הבראה 

בגין 10 ימים בשנה. 

מענק שנתי: סף למענק השנתי: בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס של עד 2,500,000 ש"ח, אי 

זכאות למענק שנתי; מדרגות למענק השנתי: בגין רווח שנתי לפני מס העולה על 2,500,000 

ש"ח, זכאות למענק שנתי בשיעור 5% מהרווח השנתי המאוחד לפני מס מהש"ח הראשון; 

תקרה מקסימאלית למענק: סכום המענק השנתי בכל מקרה לא יעלה על 2,500,000 ש"ח. 

אם וככל שיבוא הסכם העסקה לידי סיום, לא בתום שנה קלנדרית, ישולם המענק השנתי 

באופן יחסי לתקופת ההסכם (כולל תקופת ההודעה המוקדמת) בשנה הקלנדרית 

הרלוונטית.

הגדרת הרווח הינה הרווח לפני מס על פי ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים על פיהם 

החברה עורכת את דוחותיה, להוציא עלות המענק השנתי עבור אבי ברנמילר. המענק ישולם 

תוך 15 יום לאחר אישור דוחותיה הכספיים של החברה בעבור השנה הקלנדרית הרלוונטית.

כללי- מובהר כי תקרת העלות הכוללת השנתית במונחי עלות מעסיק של כל רכיבי התגמול 

(קבוע ומשתנה) לתנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה לא תעלה על סך של 3 מיליון 

ש"ח ("תקרת עלות המנכ"ל"). בהתאם לכך, ככל שהמנכ"ל יהיה זכאי לתגמול משתנה 

שיגרום לכך שעלות העסקתו השנתית הכוללת תעלה על תקרת עלות המנכ"ל, יפחת סכום 

התגמול המשתנה באופן שהעלות הכוללת תעמוד על תקרת עלות המנכ"ל. האמור בפסקה 

זו גובר על כל הוראה אחרת בהסכם ההעסקה של החברה עם המנכ"ל.

רכב: החברה העמידה לשימוש המנכ"ל רכב מסוג לקסוס RX450 (שנרכש מכספי הלוואת 

בעלים שהעמיד בעל השליטה לחברה ואשר הומרה להון מניות החברה במועד השלמת 

התשקיף, למעט סך של 250,000 ש"ח ששימש לרכישת הרכב שהוחזר לו במהלך שנת 2017, 

והיא תישא בכל הוצאות החזקת הרכב וגילום שווי הרכב. 

בהתאם לתקנות החברות (תוקף החלטה לפי סעיף 121 לחוק), התשע"ו-2016, כהונתו של אבי ברנמילר בתפקיד   3
יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל הינה לשלוש שנים ממועד הפיכת החברה לחברה ציבורית (דהיינו, עד ליום 1 באוגוסט 

.(2020
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זכאות לתנאים סוציאליים כמקובל, הכוללים ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, 

קרן השתלמות, מחשב נייד, טלפון סלולארי (ללא תקרה), ימי מחלה בתשלום.

שיפוי, ביטוח ופטור: כמקובל בחברה לכל נושאי המשרה.

החזר או תשלום הוצאות הקשורות למילוי התפקיד: בהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת 

לעת. לא נקבעה תקרה להחזר או לתשלום הוצאות.

תנאי כהונתו והעסקתו של ניר ברנמילר (2)

להלן תמצית תנאי כהונתו של ניר ברנמילר:

תקופת ההסכם: החל ממועד התשקיף להשלמה ביום 1.8.2017 ועד תום חמש שנים לאחר 

מכן. כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש בכתב בת 6 חודשים.

שכר חודשי: שכר חודשי של 35 אלפי ש"ח (ברוטו). השכר כאמור, משקף הפחתה של 30% 

מעלות שכרו החודשי של מר ניר ברנמילר, החל ממשכורת חודש ינואר 2019 ונכון למועד זה, 

ללא הגבלת זמן (בסעיף זה – "הפחתת השכר"). הפחתת השכר בוצעה כחלק מתוכנית 

ההתייעלות.

חופשה שנתית ודמי הבראה: זכאות לחופשה שנתית של 20 ימי עבודה וזכאות לדמי הבראה 

בגין 10 ימים בשנה.

מענק שנתי: סף למענק השנתי: בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס של עד 2,500,000 ש"ח, אי 

זכאות למענק שנתי; מדרגות למענק השנתי: בגין רווח שנתי לפני מס העולה על 2,500,000 

ש"ח, זכאות למענק שנתי בשיעור 1% מהרווח השנתי המאוחד לפני מס מהש"ח הראשון. 

תקרה מקסימאלית למענק: סכום המענק השנתי בכל מקרה לא יעלה על 1,000,000 ש"ח. 

אם וככל שיבוא הסכם העסקה לידי סיום, לא בתום שנה קלנדרית, ישולם המענק השנתי 

באופן יחסי לתקופת ההסכם (כולל תקופת ההודעה המוקדמת) בשנה הקלנדרית 

הרלוונטית.

הגדרת הרווח הינה הרווח לפני מס על פי ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים על פיהם 

החברה עורכת את דוחותיה, להוציא עלות המענק השנתי עבור ניר ברנמילר. המענק ישולם 

תוך 15 יום לאחר אישור דוחותיה הכספיים של החברה בעבור השנה הקלנדרית הרלוונטית.

זכאות לתנאים סוציאליים כמקובל, הכוללים ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, 

קרן השתלמות, מחשב נייד, טלפון סלולארי (ללא תקרה), ימי מחלה בתשלום.

רכב: זכאות לרכב מדגם מאזדה CX5 או שווה ערך שייבחר על פי שיקולי החברה ובהתאם 

לנהליה והיא תישא בכל הוצאות החזקת הרכב וגילום שווי הרכב או תשלום שווה ערך חלף 

רכב (עד לתקרה חודשית בסך של 5,000 ש"ח). כחלק מהפחתת השכר כאמור ובהסכמתו של 

ניר ברנמילר, הטבת גילום שווי הרכב זו אינה משולמת וזאת ללא הגבלה בזמן. 

החזר או תשלום הוצאות הקשורות למילוי התפקיד: בהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת 

לעת. לא נקבעה תקרה להחזר או לתשלום הוצאות.

שיפוי, ביטוח ופטור: כמקובל בחברה לכל נושאי המשרה.
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תנאי כהונתו והעסקתו של דורון ברנמילר (3)

להלן תמצית תנאי כהונתו של דורון ברנמילר:

תקופת ההסכם: החל ממועד התשקיף להשלמה ביום 1.8.2017 ועד תום חמש שנים לאחר 

מכן. כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש בכתב בת 6 חודשים.

שכר חודשי: שכר חודשי של 35 אלפי ש"ח (ברוטו). השכר כאמור, משקף הפחתה של 30% 

מעלות שכרו החודשי של מר דורון ברנמילר, החל ממשכורת חודש ינואר 2019 ונכון למועד 

זה, ללא הגבלת זמן (בסעיף זה – "הפחתת השכר"). הפחתת השכר בוצעה כחלק מתוכנית 

ההתייעלות.

חופשה שנתית ודמי הבראה: זכאות לחופשה שנתית של 20 ימי עבודה וזכאות לדמי הבראה 

בגין 10 ימים בשנה. 

מענק שנתי: סף למענק השנתי: בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס של עד 2,500,000 ש"ח, אי 

זכאות למענק שנתי; מדרגות למענק השנתי: בגין רווח שנתי לפני מס העולה על 2,500,000 

ש"ח, זכאות למענק שנתי בשיעור 1% מהרווח השנתי המאוחד לפני מס מהש"ח הראשון. 

תקרה מקסימאלית למענק: סכום המענק השנתי בכל מקרה לא יעלה על 1,000,000 ש"ח. 

אם וככל שיבוא הסכם העסקה לידי סיום, לא בתום שנה קלנדרית, ישולם המענק השנתי 

באופן יחסי לתקופת ההסכם (כולל תקופת ההודעה המוקדמת) בשנה הקלנדרית 

הרלוונטית.

הגדרת הרווח הינה הרווח לפני מס על פי ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים על פיהם 

החברה עורכת את דוחותיה, להוציא עלות המענק השנתי עבור דורון ברנמילר. המענק 

ישולם תוך 15 יום לאחר אישור דוחותיה הכספיים של החברה בעבור השנה הקלנדרית 

הרלוונטית.

זכאות לתנאים סוציאליים כמקובל, הכוללים ביטוח מנהלים, ביטוח אובדן כושר עבודה, 

קרן השתלמות, מחשב נייד, טלפון סלולארי (ללא תקרה), ימי מחלה בתשלום.

רכב: זכאות לרכב מדגם מאזדה CX5 או שווה ערך שייבחר על פי שיקולי החברה ובהתאם 

לנהליה והיא תישא בכל הוצאות החזקת הרכב וגילום שווי הרכב או תשלום שווה ערך חלף 

רכב (עד לתקרה חודשית בסך של 5,000 ש"ח). כחלק מהפחתת השכר כאמור ובהסכמתו של 

דורון ברנמילר, הטבת גילום שווי הרכב זו אינה משולמת וזאת ללא הגבלה בזמן.

החזר או תשלום הוצאות הקשורות למילוי התפקיד: בהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת 

לעת. לא נקבעה תקרה להחזר או לתשלום הוצאות. 

שיפוי, ביטוח ופטור: כמקובל בחברה לכל נושאי המשרה. 

תנאי כהונתו והעסקתו של אבי ששון ("אבי ששון") (4)

להלן תמצית תנאי כהונתו של אבי ששון:

תקופת ההסכם: לא מוגבלת בזמן. כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש בכתב 

בת 4 חודשים.
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שכר חודשי: שכר חודשי של 35 אלפי ש"ח (ברוטו). השכר כאמור, משקף הפחתה של 10% 

מעלות שכרו החודשי של מר אבי ששון, החל ממשכורת חודש מרץ 2019 ונכון למועד זה, 

ללא הגבלת זמן (בסעיף זה – "הפחתת השכר"). הפחתת השכר בוצעה כחלק מתוכנית 

ההתייעלות. 

חופשה שנתית ודמי הבראה: זכאות לחופשה שנתית של 20 ימי עבודה וזכאות לדמי הבראה 

בגין 10 ימים בשנה. 

הפרשות ונלוות: זכאות לתנאים סוציאליים כמקובל, הכוללים ביטוח מנהלים, ביטוח 

אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות, טלפון סלולארי (ללא תקרה), ימי מחלה בתשלום. 

רכב: זכאות לרכב מדגם וסוג שייבחר על פי שיקולי החברה ובהתאם לנהליה.

אופציות למניות החברה: בתאריך 24 לאוקטובר 2013, הוענקו לאבי ששון 50,000 כתבי 

אופציה לא סחירים (בסעיף זה – "כתבי האופציה"). כתבי האופציה כאמור, ניתנים 

למימוש ל- 50,000 מניות רגילות של החברה, בתמורה לתוספת מימוש של 5 דולר ארה"ב 

למניה. נכון ליום 31.12.2019 הבשילו 50,000 כתבי אופציה. בתאריך 24 ליוני 2018, הוענקו 

לאבי ששון 10,000 כתבי אופציה. כתבי האופציה כאמור, ניתנים למימוש ל- 10,000 מניות 

רגילות של החברה, בתמורה לתוספת מימוש של 5 דולר ארה"ב למניה. נכון ליום 

31.12.2019 הבשילו 4,000 כתבי אופציה. 

החזר או תשלום הוצאות הקשורות למילוי התפקיד: בהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת 

לעת. לא נקבעה תקרה להחזר או לתשלום הוצאות.

שיפוי, ביטוח ופטור: כמקובל בחברה לכל נושאי המשרה.

תנאי כהונתו והעסקתו של רמי עזר ("רמי עזר") (5)

להלן תמצית תנאי כהונתו של רמי עזר:

תקופת ההסכם: לא מוגבלת בזמן. כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש בכתב בת 

4 חודשים.

שכר חודשי: שכר חודשי של 38 אלפי ש"ח (ברוטו). השכר כאמור, משקף הפחתה של 10% 

מעלות שכרו החודשי של מר אבי ששון, החל ממשכורת חודש מרץ 2019 ונכון למועד זה, 

ללא הגבלת זמן (בסעיף זה – "הפחתת השכר"). הפחתת השכר בוצעה כחלק מתוכנית 

ההתייעלות.

חופשה שנתית ודמי הבראה: זכאות לחופשה שנתית של 20 ימי עבודה וזכאות לדמי הבראה 

בגין 10 ימים בשנה.

הפרשות ונלוות: זכאות לתנאים סוציאליים כמקובל, הכוללים ביטוח מנהלים, ביטוח 

אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות, טלפון סלולארי (ללא תקרה), ימי מחלה בתשלום. 

רכב: זכאות לרכב מדגם וסוג שייבחר על פי שיקולי החברה ובהתאם לנהליה.
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אופציות למניות החברה: בתאריך 24 לאוקטובר 2013, הוענקו רמי עזר 50,000 כתבי 

אופציה לא סחירים (בסעיף זה – "כתבי האופציה"). כתבי האופציה כאמור, ניתנים למימוש 

ל- 50,000 מניות רגילות של החברה, בתמורה לתוספת מימוש של 5 דולר ארה"ב למניה. נכון 

ליום 31.12.2019 הבשילו 50,000 כתבי אופציה. בתאריך 24 ליוני 2018, הוענקו לרמי עזר 

10,000 כתבי אופציה. כתבי האופציה כאמור, ניתנים למימוש ל- 10,000 מניות רגילות של 

החברה, בתמורה לתוספת מימוש של 5 דולר ארה"ב למניה. נכון ליום 31.12.2019 הבשילו 

4,000 כתבי אופציה.

החזר או תשלום הוצאות הקשורות למילוי התפקיד: בהתאם לנהלי החברה כפי שיהיו מעת 

לעת. לא נקבעה תקרה להחזר או לתשלום הוצאות.

שיפוי, ביטוח ופטור: כמקובל בחברה לכל נושאי המשרה.

תגמולים שניתנו לבעלי עניין שאינם מפורטים בטבלה לעיל על ידי החברה או חברות בשליטתה:

גמול דירקטורים (א)

בחודש יולי 2017, אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה כי גמול 

הדירקטורים אשר אינם מקבלים שכר או דמי ניהול מהחברה (נכון למועד דוח זה – אבי 

ברנמילר, ניר ברנמילר ודורון ברנמילר), כפי שיכהנו מעת לעת, יהיה הגמול הקבוע, בהתאם 

לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), התש"ס – 2000 ("תקנות 

הגמול"), כפי שיתעדכן מעת לעת ובהתאם לדרגת החברה, כפי שתהיה מעת לעת. לעניין זה 

יכול שיובא בחשבון האם הדירקטור הינו מומחה, בהתאם להגדרת "דירקטור חיצוני 

מומחה" בתקנות הגמול. כמו כן נקבע כי הדירקטורים האמורים יהיו זכאים להחזר 

הוצאות בהתאם לתקנות הגמול. החברה רשאית לשנות את גמול הדירקטורים כאמור מעת 

לעת בהתאם להוראות הדין ו/או מדיניות התגמול של החברה הרלוונטית באותו מועד.

מדיניות תגמול לנושאי משרה ודירקטורים (ב)

בחודש יולי 2017 אימצה החברה מדיניות תגמול לנושאי משרה של החברה אשר צורפה 

כנספח ב' לפרק 8 לתשקיף להשלמה של החברה מיום 1.8.2017 ("מדיניות התגמול"). 

מדיניות התגמול נכנסה לתוקפה במועד רישום ניירות הערך של החברה למסחר באוגוסט 

2017. כמו כן, בהתאם לתקנות החברות (הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול), 

התשע"ג-2013, מדיניות התגמול תעמוד בתוקפה במשך תקופה של 5 שנים לאחר השלמת 

הרישום כאמור. 

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (ג)

הדירקטורים ונושאי המשרה החברה מבוטחים במסגרת פוליסה לביטוח אחריות 

דירקטורים ונושאי משרה, אשר אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה 

במהלך יולי 2017 ואשר נכנסה לתוקפה במועד רישום ניירות הערך של החברה למסחר 

באוגוסט 2017. נושאי המשרה בחברה, לרבות בעלי השליטה או קרובם בכהונתם כנושאי 

משרה ו/או דירקטורים בחברה, מבוטחים במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה, בגבול אחריות בסך 5 מיליון דולר לאירוע ובסך הכול לתקופת הביטוח. עד 

ליום 31.7.2019, עלות הפרמיה השנתית הינה בסך של כ- 15.5 אלפי דולר. בהתאם לחידוש 
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הפוליסה מיום 1.8.2019, פוליסת הביטוח הינה בתוקף עד ליום 31.7.2020, כאשר עלות 

הפרמיה השנתית הינה בסך של כ- 17.25 אלפי דולר. ההשתתפות העצמית לחברה בפוליסה 

היא 5 אלפי דולר בגין כל תביעה ו- 25 אלפי דולר בגין כל תביעה בארה"ב ובקנדה.  

פטור ושיפוי נושאי משרה (ד)

במהלך יולי 2017 אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה להעניק לדירקטורים 

ונושאי משרה המכהנים ו/או שיכהנו בחברה מעת לעת ו/או בחברה בת של החברה ו/או 

בחברה קשורה של החברה ו/או לפי בקשת החברה ו/או חברה בת של החברה ו/או חברה 

קשורה של החברה, בחברה אחרת כלשהי כנושא משרה, כמשמעותו בחוק החבות, לרבות 

היועץ המשפטי הפנימי, מזכיר החברה, חשב ומבקר פנים (לרבות בעלי שליטה או קרובם), 

מתן כתבי פטור ושיפוי, אשר צורפו כנספח א' בפרק 8 לתשקיף להשלמה של החברה מיום 

.1.8.2017

תקנה 21א - בעלי השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה ליום 31.12.2019 ונכון למועד זה הינו אבי ברנמילר. 

תקנה 22 - עסקאות עם בעל שליטה במהלך תקופת הדוח ולאחר תאריך הדוח על המצב הכספי 

למיטב ידיעת החברה, למעט כמתואר להלן, אין כל עסקה של החברה עם בעלי השליטה בחברה, 

או שלבעלי השליטה בחברה יש עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בה במהלך השנתיים 

שקדמו לתאריך הדוח, או שהיא עדיין בתוקף במועד הדוח. 

להתקשרויות של בעל השליטה או קרוביו עם החברה במסגרת כהונתם כנושאי משרה, ראו  .1

תקנה 21 לעיל. בהתאם לתקנה 1ב(ב) לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), 

התש"ס- 2000 ("תקנות ההקלות"), התקשרויות אלו יהיו טעונות אישור רק בתום חמש שנים 

ממועד השלמת הרישום למסחר של ניירות הערך באוגוסט 2017.

לפרטים אודות החלטות החברה לעניין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה ופטור ושיפוי  .2

נושאי משרה ראו תקנה 21 לעיל.

בספטמבר 2018, התקשרה החברה עם בעל השליטה, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל החברה, מר אבי  .3

ברנמילר, בעסקה לפיה תקבל הלוואה ממר ברנמילר, בסך כולל של עד 2.5 מיליון ש"ח בהתאם 

לצרכי ודרישת החברה ("העסקה"). ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו התקשרות זו 

כ"עסקה מזכה" לפי סעיף 1(2) לתקנות ההקלות ולכן לא הייתה טעונה אישור של אסיפת בעלי 

המניות של החברה. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 העמיד אבי ברנמילר לחברה 

הלוואות בסך כולל של כ- 2.5 מיליון ש"ח וביום 27.3.2019 התקבלה בחברה הודעה חד-צדדית 

מאבי ברנמילר בדבר הארכת מועד פירעון ההלוואות עד ליום 1.6.2019. ביום 3.6.2019 

התקבלה בחברה הודעה חד-צדדית נוספת מאבי ברנמילר בדבר הארכת מועד פירעון 

ההלוואות עד ליום 30.6.2020.

ביום 13.8.2019 אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור מוקדם של ועדת הביקורת, 

התקשרות נוספת של החברה עם אבי ברנמילר, לקבלת הלוואה נוספת בסך כולל של עד 600 

אלפי ש"ח בהתאם לצרכי ודרישת החברה ("ההלוואה הנוספת"). ביום 11.02.2020 אישרו 
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ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הארכה של מועד פירעון ההלוואה הנוספת עד ליום 

.30.6.2020

לפרטים נוספים בקשר עם ההלוואות שהעמיד אבי ברנמילר לחברה, ראו סעיף 1.3.6 בחלק א' 

לעיל.

לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכמי הלוואות המירות (נפרדות) למניות החברה, אשר  .4

כחלק מהבטוחות שהעמידה החברה במסגרת הסכמי ההלוואות ההמירות כאמור, שועבדו  

מניות בבעלותו של אבי ברנמילר לטובת המלווים, ראו סעיפים 4 ו- 5 במסגרת תקנה 29(א) 

להלן וסעיפים 1.3.2 ו- 13.4 בחלק א' לעיל. 

לפרטים אודות התקשרות החברה עם רני צים מרכזי קניות בע"מ ("צים"), בהסכם עקרונות  .5

להעמדת הלוואות לחברה ולברנמילר (רותם), אשר במסגרת הסכם העקרונות הוסכם, כי ככל 

וייחתם הסכם מחייב כחלק מהבטוחות שתעמיד החברה ישועבדו מניות בבעלותו של אבי 

ברנמילר לטובת צים, ראו סעיפים 1.3.3 ו- 13.3 בחלק א' לעיל.  

לפרטים אודות התקשרות החברה עם צים בהסכם הלוואה להעמדת מקדמה ע"ח המוסכם  .6

בהסכם העקרונות לעיל, אשר כחלק מהבטוחות שהעמידה החברה שועבדו מניות בבעלותו של 

אבי ברנמילר לטובת צים, ראו סעיפים 1.3.3 ו- 13.3 בחלק א' לעיל.  

תקנה 24 - החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בחברה בניירות ערך של החברה, ראו מצבת החזקות נושאי  .1

משרה ובעלי עניין נכון לתאריך דוח זה אשר פורסמה בדיווח מיידי מיום 3.3.2020 (מס' 

אסמכתא 2020-01-017926) ונכון למועד הדוח (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).  

ביום 4.3.2019, במסגרת הנפקת מניות על פי דוח הצעת מדף שביצעה החברה, רכש אבי  .2

ברנמילר 444,400 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

5.3.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-018990). נכון ליום 31.12.2019, מחזיק אבי ברנמילר ב- 

9,845,147 מניות רגילות של החברה, אשר מהוות כ- 63.83% מהונה המונפק והנפרע של 

החברה (בדילול מלא כ- 52.05%). 

למיטב ידיעת החברה, אין בעלי עניין או נושאי משרה בכירה בחברה, אשר מחזיקים ניירות  .3

ערך בחברות בנות או בחברות קשורות של החברה.

תקנה 24א - הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים

לפרטים אודות ההון הרשום, ההון המונפק וניירות ערך המירים של החברה, לרבות התייחסות 

למניות רדומות ומניות שאינן מקנות זכויות הצבעה, ראו באור 11 לדוחות הכספיים ודיווח מיידי 

מיום 3.3.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-017926).

תקנה 24ב - מרשם בעלי מניות של החברה

לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של החברה ראו דיווח מיידי מיום 3.3.2020 (מס' אסמכתא 

2020-01-017923) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה).
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תקנה 25א – מען רשום ופרטי התאגיד

המען הרשום של החברה: רחוב עמל 13, ראש העין.

info@bren-energy.com  :דואר אלקטרוני

טלפון: 077-6935151; פקס: 077-6935105.

mailto:info@bren-energy.com
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תקנה 26 – הדירקטורים של החברה

בן משפחה של בעל עניין 

אחר בחברה

עיסוק ב-5 שנים 

האחרונות ופירוט 

תאגידים בהם משמש 

כדירקטור 

השכלה התאריך 

שבו 

החל/חדל 

לכהן 

כדירקטור 

של החברה

תפקיד שממלא 

כעובד החברה, 

של חברה בת 

שלה, של חברה 

קשורה שלה, או 

של בעל עניין 

בה

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

או כשירות 

מקצועית 

דירקטור 

בלתי 

תלוי/ 

דירקטור 

חיצוני

חברות 

בוועדה או 

ועדות של 

הדירקטורי

ון 

נתינות מענו 

להמצאת 

כתבי בי-

דין 

תאריך לידה שם 

הדירקטור 

ומספר 

תעודת זהות

כן. אביהם של ניר 

ברנמילר- דירקטור ומשנה 

למנכ"ל ודורון ברנמילר- 

דירקטור ומשנה למנכ"ל.

יו"ר דירקטור  ומנכ"ל 

בחברת ברנמילר אנרג'י 

בע"מ. דירקטור בחברות 

ברנמילר אנרג'י (רותם) 

בע"מ, הייבריד ביו-סול 10 

בע"מ. 

תואר ראשון 

בהנדסת 

מכונות, תואר 

שני במנהל 

עסקים.

12.1.2012 יו"ר דירקטוריון 

ומנכ"ל

לא לא לא ישראלית הבושם 

19, רמת 

השרון

11.4.1952 אבי 

ברנמילר

051211308

כן. בנו של אבי ברנמילר- 

יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל 

החברה ואחיו של דורון 

ברנמילר- דירקטור ומשנה 

למנכ"ל.

דירקטור ומשנה למנכ"ל 

בחברת ברנמילר אנרג'י 

בע"מ. דירקטור בחברות 

ברנמילר אנרג'י (רותם) 

בע"מ, הייבריד ביו-סול 10 

בע"מ.

תואר ראשון 

במדעי המחשב, 

תואר שני 

במנהל עסקים.

22.7.2012 משנה למנכ"ל כן לא לא ישראלית יגאל 

מוסינזון 

26, ת"א

8.4.1979 ניר ברנמילר

036137347

כן. בנו של אבי ברנמילר- 

יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל 

החברה ואחיו של ניר 

ברנמילר- דירקטור ומשנה 

דירקטור ומשנה למנכ"ל 

בחברת ברנמילר אנרג'י 

בע"מ. דירקטור בחברות 

ברנמילר אנרג'י (רותם) 

תואר ראשון 

בהנדסת חשמל, 

תואר שני 

במנהל עסקים.

22.7.2012 משנה למנכ"ל כן לא לא ישראלית לוי 

אשכול 

15, ת"א

6.9.1983 דורון 

ברנמילר

038772737
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שם 

הדירקטור 

ומספר 

תעודת זהות

מענו תאריך לידה

להמצאת 

כתבי בי-

דין 

חברות נתינות

בוועדה או 

ועדות של 

הדירקטורי

ון 

דירקטור 

בלתי 

תלוי/ 

דירקטור 

חיצוני

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

או כשירות 

מקצועית 

תפקיד שממלא 

כעובד החברה, 

של חברה בת 

שלה, של חברה 

קשורה שלה, או 

של בעל עניין 

בה

התאריך 

שבו 

החל/חדל 

לכהן 

כדירקטור 

של החברה

עיסוק ב-5 שנים השכלה

האחרונות ופירוט 

תאגידים בהם משמש 

כדירקטור 

בן משפחה של בעל עניין 

אחר בחברה

למנכ"ל. בע"מ, הייבריד ביו-סול 10 

בע"מ. 

לא שותף מנהל בחברת בלו 

סקאי אחזקות והשקעות 

(2004) בע"מ. דירקטור 

בחברות פרופאונד בית 

השקעות בע"מ, פרופאונד 

החזקות 2012 בע"מ, 

המרכז לגנטיקה רפואית 

בע"מ

תואר ראשון 

בכלכלה, תואר 

שני במנהל 

עסקים.

16.7.2017 לא כן לא ועדת 

ביקורת

ישראלית יהודה 

הנשיא 

36, ת"א

11.7.1964 זיו דקל

058756685

לא Wellsenses  מנכ"ל

בחברת ESDI – ציוד 

רפואי, שותף בחברת 

 ,Meditech Advisor

EM  :דירקטור בחברות

Advisory Services 

VVT Medical,  ,LTD

Related Commercial 

תואר ראשון 

בתקשורת, 

תואר שני 

בניהול.

16.7.2017 לא כן כן ועדת 

ביקורת, 

ועדת תגמול

ישראלית רופא 

המחתרת 

15, ת"א

1.12.1961 איתן מחובר

057258402
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שם 

הדירקטור 

ומספר 

תעודת זהות

מענו תאריך לידה

להמצאת 

כתבי בי-

דין 

חברות נתינות

בוועדה או 

ועדות של 

הדירקטורי

ון 

דירקטור 

בלתי 

תלוי/ 

דירקטור 

חיצוני

בעל 

מומחיות 

חשבונאית 

ופיננסית 

או כשירות 

מקצועית 

תפקיד שממלא 

כעובד החברה, 

של חברה בת 

שלה, של חברה 

קשורה שלה, או 

של בעל עניין 

בה

התאריך 

שבו 

החל/חדל 

לכהן 

כדירקטור 

של החברה

עיסוק ב-5 שנים השכלה

האחרונות ופירוט 

תאגידים בהם משמש 

כדירקטור 

בן משפחה של בעל עניין 

אחר בחברה

Properties, בית השנטי, 

אפסילון חיתום והנפקות 

בע"מ, אלקטרה נדל"ן.

לא ייעוץ בנושאי אסטרטגיה, 

שת"פ בינ"ל, חדשנות, 

יזמות ומסחור טכנולוגיות 

והרצאות בתחומים אלו; 

 IDC Beyond ראש תכנית

במרכז הבינתחומי 

הרצליה; דירקטורית 

בתעש מערכות; חברת ועד 

בחברות: מנהל בפרס 

לחיים והמרכז האקדמי 

רופין; יו"ר מייסדת ננו 

ישראל. 

תואר ראשון 

במשפטים, 

תואר ראשון 

בניהול 

בינלאומי. 

16.6.2019 לא לא כן ועדת 

ביקורת, 

ועדת תגמול

ישראלית 

ודרום 

אפריקנית

תרפ"ד 

11, רמת 

השרון

18.10.1965 נאוה 

סברסקי 

סופר

022022396

גב' מיכל כספי שפירא כיהנה כדירקטורית חיצונית בחברה והודיעה על סיום תפקידה ביום 21.3.2019, לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 20.3.2019 (אסמכתא: 2019-01-

.(023586
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תקנה 26א' – נושאי משרה בכירה של החברה שאינם דירקטורים

עיסוק בחמש שנים האחרונות השכלה בן משפחה של נושא 

משרה בכירה אחר או 

של בעל עניין בחברה

בעל עניין בחברה תפקידו בחברה, בחברת הבת 

שלה, בחברה קשורה שלה או 

בבעל עניין בה 

תאריך תחילת 

כהונה  

תאריך לידה שם נושא 

המשרה 

הבכירה ומספר 

ת.ז

סמנכ"ל תפעול – ברנמילר אנרג'י בע"מ תואר ראשון בהנדסת 

תעשייה וניהול.

לא לא סמנכ"ל תפעול 5.5.2012 21.8.1974 אבי ששון

031783665

סמנכ"ל הנדסה – ברנמילר אנרג'י בע"מ תואר ראשון הנדסת 

חומרים

לא לא סמנכ"ל הנדסה 5.5.2012 03.04.1962 רמי עזר

057648883

שותף במשרד רו"ח מורד, לאחם ושות', מרצה 

במכללה למנהל, מבקר פנימי בחברת ברם 

תעשיות בע"מ, מבקר פנימי במרכז הפורמיקה 

אברבוך בע"מ, מבקר פנימי באנקור 

פרופרטיס, לימיטד.

תואר ראשון 

בחשבונאות. רישיון 

רואה חשבון. 

לא לא מבקר פנים 16.11.2017 27.12.1967 חיים לאחם

023590052

(*) בהתאם לדיווח המיידי של החברה מיום 3.1.2019 (אסמכתא 2019-01-001683), שי בורנובסקי חדל מלכהן בתפקיד סמנכ"ל הכספים של החברה החל מיום 31.3.2019.
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תקנה 26ב - מורשה חתימה של החברה 

למועד הדוח, מורשה החתימה העצמאי בחברה הינו אבי ברנמילר. 

תקנה 27 - רואה החשבון של החברה

שם רואה חשבון: PWC קסלמן וקסלמן רואי חשבון

מען המשרד: מגדל הסחר, רחוב המרד 25, תל אביב 6812508.

תקנה 28 - שינוי בתקנון ההתאגדות

לפרטים אודות שינוי תקנון החברה, ראו סעיף 29(2) להלן.

תקנה 29 - המלצות והחלטות הדירקטוריון

לפרטים אודות הנפקות של ניירות הערך של החברה בבורסה בחודש במרץ 2019, ראו תקנות 10ג ו- .1

20 לעיל.

ביום 24.3.2019 אישרה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה את הגדלת ההון הרשום של  .2

החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם, כך שהון המניות הרשום של החברה יגדל ב-800,000 ש"ח, 

המחולקים ל 80,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב. לאחר אישור זה, הון המניות 

הרשום של החברה הינו 1,000,000 ש"ח המחולקים ל-100,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח 

ערך נקוב כל אחת ותקנון החברה יתוקן בהתאם. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 

3.3.2019 (מס' אסמכתא 2019-01-018450) ודוח תוצאות האסיפה מיום 24.3.2019 (מס אסמכתא 

2019-01-024213) המובאים בזאת על דרך ההפניה.

ביום 30.6.2019 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה חידוש התקשרות בפוליסת ביטוח  .3

אחריות דירקטורים נושאי משרה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 1.7.2019 (אסמתכתא מס': 

2019-01-056187) וסעיף (ג) בתקנה 21 לעיל. 

ביום 5.9.2019 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם מלווה שאינו  .4

"צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בחוק החברות (בסעיף זה – "המלווה"), בהסכם במסגרתו הועמדה 

לחברה הלוואה בסך של 1,955,000 ש"ח, כהלוואה המירה למניות החברה. במסגרת ההסכם 

כאמור, שועבדו סך של 575,000 מניות של החברה שבבעלותו של אבי ברנמילר לטובת המלווה 

(בסעיף זה – "שעבוד המניות"). שעבוד המניות אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון כעסקה 

מזכה כמשמעות המונח בתקנה 1(2) בהתאם לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.3.2 

ו- 13.4 בחלק א' לעיל ודיווח מיידי מיום 7.10.2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-102451).

ביום 10.10.2019 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה עם חברת  .5

Snowdrop Holding SA, חברה המאוגדת בשוויץ, שאינה "צד מעוניין" כהגדרת מונח זה בחוק 

החברות ("Snowdrop"), בהסכם במסגרתו הועמדה לחברה הלוואה בסך של 3,500,000 ש"ח, 

כהלוואה המירה למניות החברה. במסגרת ההסכם כאמור, שועבדו סך של 1,029,412 מניות של 

החברה שבבעלותו של אבי ברנמילר לטובת Snowdrop (בסעיף זה – "שעבוד המניות"). שעבוד 

המניות אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון כעסקה מזכה כמשמעות המונח בתקנה 1(2) 
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בהתאם לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים ראו סעיפים 1.3.2 ו- 13.4 בחלק א' לעיל ודיווח מיידי 

מיום 10.10.2019 (אסמכתא מס': 2019-01-103237). 

בפברואר 2020, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות החברה בהסכם הלוואה  .6

עם צים להעמדת מקדמה ע"ח ההלוואה הראשונה על ידי צים לחברה בסך של 3 מיליון ש"ח. 

במסגרת הסכם ההלוואה כאמור, שועבדו 2 מיליון מניות רגילות של החברה שבבעלות אבי 

ברנמילר (בסעיף זה - "שעבוד המניות"). שעבוד המניות אושר על ידי ועדת הביקורת והדירקטוריון 

כעסקה מזכה כמשמעות המונח בתקנה 1(2) בהתאם לתקנות ההקלות. לפרטים נוספים ראו דיווח 

מיידי מיום 16.2.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-013666). 

לפרטים לגבי הלוואות הבעלים שהעמיד אבי ברנמילר לחברה, ראו סעיף 3 בתקנה 22 לעיל.  .7

תקנה 29א - החלטות החברה 

לפרטים אודות החלטות החברה לעניין גמול דירקטורים, מדיניות תגמול, ביטוח אחריות דירקטורים 

ונושאי משרה ופטור ושיפוי נושאי משרה ראו תקנות 21 ו-29 לעיל.

תפקידם שמות החותמים

___________________

יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל אבי ברנמילר

___________________

דירקטור ומשנה למנכ"ל ניר ברנמילר

תאריך : 16 במרץ, 2020



ברנמילר אנרג'י בע"מ

דוח תקופתי לשנת 2019הצהרות מנהלים

הצהרת המנהל הכללי (א)

אני, אברהם ברנמילר, מצהיר כי:

בחנתי את הדוח התקופתי של חברת ברנמילר אנרג'י בע"מ (להלן – "התאגיד") לשנת   .1

2019 (להלן – "הדוחות");

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם   .2

מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 

אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,   .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של   .4

דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל 

הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

__________________

 אברהם ברנמילר, מנכ"ל   תאריך: 16 במרץ, 2020

     



הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים (ב)

אני, ניר ברנמילר, מצהיר כי:

1. בחנתי את הדוח התקופתי של חברת ברנמילר אנרג'י בע"מ (להלן – "התאגיד") לשנת 

2019 (להלן – "הדוחות");

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם   .2

מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו 

אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,   .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של 

התאגיד לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של   .4

דירקטוריון התאגיד, כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שבה מעורב המנהל 

הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד 

משמעותי בדיווח הכספי ובגילוי ובבקרה עליהם. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.

__________________

ניר ברנמילר, משנה למנכ"ל ודירקטור                       תאריך: 16 במרץ, 2020
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 2020 מרץ

 לכבוד:

 בע"מ,אנרג'י ברנמילר 

 בעלי  המניות בחברה

 

 ,הנהלה נכבדה

לספק סקירה אודות המטרה וההיקף של הניתוחים  מכתב זה מיועד

ח המצ"ב ובו דיון והצגת הניתוחים "לדו יםמופנ הנכםוהמסקנות שלנו. 

 שבוצעו בקשר להתקשרות זו.

)להלן: "מעריך השווי"( הכין ניתוח עצמאי  C-Value, כםבהתאם לבקשת

"(, הפרויקט" או "1רותם )" 1 פרויקט רותםשל  לבחינת ירידת ערךבקשר 

 דיווח חשבונאילמטרת  ההערכה"(    מועד)להלן: "  2019,  בדצמבר  31נכון ליום  

 .בלבד

 מטרה והיקף

 של לבחון את ירידת הערך החברהמטרת התקשרות זו הינה לסייע להנהלת 

צד ג' לא  .IAS36-דיווח חשבונאי בהתאם ללמטרות בלבד  1רותם  פרויקט

יוכל לעשות בה שימוש כלשהו או להסתמך עליה לכל מטרה אחרת כלשהי 

 ללא ידיעה והסכמה מפורשת בכתב מאת מעריך השווי.

 היקף הניתוח

כללו, בין היתר, נ ,בביצוע הערכת השווי, הבדיקות והניתוחים אותם ביצענו

 הצעדים הבאים:

ההיסטוריה הפיננסית שיחות עם הנהלת החברה בנוגע לנכסיה,  •

 והתפעולית של החברה ותחזית הפעילות הצפויה שלה;

 ;בחינת נתונים ומסמכים רלוונטיים והבנה של היקף ומבנה העסקה •

 בחינת סקירות שוק ומידע ענפי רלוונטי; •

ניתוח דוחות כספיים היסטוריים וצפויים, מבוקרים ובלתי מבוקרים,  •

 ;לחברהוגע ונתונים פיננסיים ותפעוליים אחרים בנ

 ניתוח תחזיות הנהלת החברה; •

ח המסכם את המתודולוגיות ששימשו אותנו בעבודתנו, ההנחות "הכנת דו •

 .החברעליהן התבסס ניתוח השווי וממצאים באשר לשווי ה
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 קציר הממצאיםת

בהתבסס על הניתוחים המתוארים בדו"ח המצ"ב והמידע הזמין עליו 

של  ירידת ערךנדרשת לדעתנו  להערכות ההנהלה,הסתמכנו בהתאם 

 כמפורט להלן:, 1 ההשקעה בפרויקט רותם

אלפי ש"ח, נמוך   12,583  -נאמד בכ  1על פי גישת ההכנסה שווי פרויקט רותם  

אלפי ש"ח. לפיכך, נדרשת ירידת ערך של   27,509-מהשווי הפנקסני בסך של כ

 . 2019בדצמבר  31אלפי ש"ח בפרויקט, נכון ליום  14,926 -כ

 אלפי ש"ח ירידת ערך

 12,583 שווי הפרויקט לפי גישת ההכנסה

 27,509 31.12.2019שווי פנקסני 

 14,926 ירידת ערך

 דצמברב 31ירידת הערך וכל הנתונים המוצגים לעיל הינם נכון ליום  בחינת

. כמו כן, מטרת ההערכה הינה לצרכים חשבונאיים לבחינת ירידת 2019

 , ולמטרה זו בלבד.1 הערך של פרויקט רותם

 בסיס תחזיות הנהלה ומתודולוגיות הערכתהוכנה על  בחינת ירידת הערך

התוצאות  . IAS36םשווי מקובלות ובהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומיי

עבור שירותינו.  של ניתוחינו לא הושפעו, בכל דרך שהיא, מהשכר ששולם

הוראות ותנאים עסקיים נוספים אשר לפיהם בוצעה עבודתנו, כלולים כחלק 

 מדו"ח זה על דרך ההפניה.

בהתאם למכתב ההתקשרות ולמכתב הנלווה לעיל, עבודתנו כפופה לתנאים 

. בנוסף, הכלולים בפרק "הצהרה אודות תנאים מגבילים" הנלווה לדוח זה

הדוח, המסקנות הכלולות בו, הנספחים והטבלאות לא ייקראו ו/או לא 

ייעשה בהם שימוש בכל דרך שהיא מבלי שניתנה התייחסות לתנאים 

 מגבילים אלו.

בין היתר על הדוחות הכספיים של החברה ועל  תמתבסס בחינת ירידת הערך

, שווי הנכסים עשוי בנתונים אלותחזיות החברה, במידה ויהיו שינויים 

 להשתנות.

 -C ח שלנו, אנו צרו קשר עם"בכל מקרה של שאלה בנוגע לניתוח או לדו

Business Consulting Value  972-3-7653333+במספר טלפון . 

 בברכה,

C - Value Business Consulting 
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 הצהרה אודות תנאים מגבילים

בהתאם לאתיקה המקצועית המוכרת, שכר הטרחה המקצועי עבור  .1

ולמעריך או לעובדיו שירות זה אינו מותנה במסקנה שלנו אודות השווי  

 אין כל אינטרס כספי, נוכחי או מתוכנן, בחברה אשר שוויה מוערך.

חוות הדעת לגבי השווי, אשר באה לידי ביטוי במסמך זה, מתייחסת  .2

 נכון לתאריך ההערכה.וורק למטרה המוצהרת  אך

או נציגיה  החברדוחות כספיים ומידע קשור אחר שסופקו על ידי ה .3

במהלך בדיקה זו, התקבלו, ללא אימות נוסף, כמשקפים באופן מלא 

ואת תוצאותיה התפעוליות עבור  חברההונכון את מצבה העסקי של 

 מצוין אחרת. אם התקופות השונות, למעט 

מידע ציבורי ומידע ענפי וסטטיסטי הושגו ממקורות שלדעתנו הינם  .4

אמינים; עם זאת, איננו מתחייבים לדיוק או לשלמות של מידע כאמור, 

 וקיבלנו מידע זה ללא אימות נוסף. 

, החברחזויות על ידי האיננו מתחייבים לסיכויי השגת התוצאות ה .5

מכיוון שאירועים ונסיבות לעתים קרובות אינם מתרחשים כמצופה; 

הבדלים בין תוצאות בפועל לבין תוצאות חזויות, עשויים להיות 

והנחות  תוכנותמהותיים; והשגת התוצאות החזויות תלויה בפעולות, 

 של ההנהלה. 

מחיות המסקנות לעניין השווי מבוססות על ההנחה כי רמת המו .6

והאפקטיביות הנוכחית של ההנהלה תמשיך להתקיים, וכי טיבה 

ארגון מחדש, חליפין או דילול חלקם של  לאחר החברואיכותה של ה

 הבעלים, לא ישתנו באופן מהותי או ניכר.

ח זה והמסקנות שבו, מיועדים לשימוש בלעדי של הלקוח שלנו, "דו .7

ח "מו כן, הדוח. כ"למטרה היחידה והמסוימת כפי שמצוינת בדו

המחבר, ועל  על ידי להוות ייעוץ השקעות והמסקנות אינם מיועדים

בכל אופן שהוא. המסקנות הכלולות  ככזה הקורא להימנע מלפרשם

ח זה מייצגות את דעתו של מעריך השווי, בהתבסס על המידע "בדו

 ומקורות אחרים.  החברשסופק לו על ידי ה

זה יצורף באתר ההפצה של הרשות נו נותנים את הסכמתינו כי דוח א .8

לניירות ערך ובאתר האינטרנט של הבורסה בתל אביב כחלק מהדוחות 

 . או הדיווחים המיידיים שיפורסמו על ידי החברה

 תקרת הוגבלה זו בחינת ירידת הערך להכנת התקשרותנו במסגרת .9

 שנגרמו נזקים למעט שהם ומין סוג מכל נזקים בגין ,אחריותי

 בגין המשולם הטרחה שכר לסכום, בזדון או רבתי ברשלנות

 כל בגין שיפוי מכם קיבלתי כן. בשלוש מוכפל כשהוא ההתקשרות

 חוות להכנת בקשר חלוט  דין בפסק שלישי צד כלפי בו שאחויב סכום

 פעלתי כי ייקבע אם אלא סבירות משפטיות הוצאות בגין וכן זו דעת

 תחול לשיפוי ההתחייבות .בזדון או רבתי ברשלנות לעבודה זו בקשר

 העולים הוצאה או תשלום ,הפסד, נזק דמי ,כספי סכום בגין רק

 כשהוא ההתקשרות בגין המשולם הטרחה שכר סכום על במצטבר

 .בשלוש מוכפל
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100% %100  %100  

   הופעילות החברהסקירת  .1

 אנרג'י ברנמילר חברת 1.1

. בישראל כחברה פרטית 2012 בינואר 12 ביום בישראל התאגדה ברנמילר

 הקמה, תכנון, בייזום עוסקתאנרג'י  נכון למועד הערכת השווי, ברנמילר

 על אגירה ופתרונות ציוד מכירת לרבות חשמל לייצור מתקנים של והפעלה

 להתרכז כיעד לה שמהזו  כאשר, בבעלותה והטכנולוגיה הפיתוח בסיס

 .האנרגיה אגירת ,שלה המרכזיה הטכנולוגי בנושא

ך שלה הער  ניירות  של  ראשונה  הנפקה  החברה  השלימה 2017 אוגוסט  בחודש

 . והפכה לחברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

 םסולאריי-תרמו שדות "של והקמה בפיתוח החברה עסקה,הדרכ בתחילת

 תרמוסולאריים שדות של הקמה על התבסס שלה העסקי המודל כאשר"

 ,שתוכננה במערכת הרכיבים אחד, השנים במהלך. חשמל יצרניות עבור

 .שלה התחרותי היתרון להיות הפך, חום אנרגיית אגירת מערכת

 האנרגיה את לאגור מהיכולת, היתר בין, נובע החברה של היחסי היתרון

 ליצרן לשעון מסביב אותה ולספק אנרגיה מקורות של משילוב המופקת

 עלויות את ומוזיל היעילות את שמשפר באופן ,יותר מאוחר בעיתוי החשמל

 .יצוריה

 ד,תמי זמינה אינה מתחדשים ממקורות המופקת והאנרגיה הואיל

 מיצוי לאפשר מתעתדת החברה ידי על שפותחה המודולרית הטכנולוגיה

 שיא לשעות לחשמל בביקוש השפל משעות אנרגיה להסיט יכולת( מירבי

 או מתחדשים, שונים אנרגיה מקורות בין ושילוב ניהולעל ידי  )בביקוש

 רגעית תלות ללא, קיטור או/ו חשמל של וסדירה רצופה לאספקהם, דלקיי

 לסביבה. ידידותיים בחומרים שימוש תוך וכן בשמש או ברוח

ברנמילר אנרג'י )רותם(  :בבעלות מלאהת בנו חברות שלוש לברנמילר אנרג'י

-בע"מ )"הייבריד ביו  10סול  -, הייבריד ביו29.12.2013בע"מ, שהוקמה ביום  

 Brenmiller Energy U.S Inc -ו 29.10.2015ול"( שהוקמה ביום ס

 .16.7.2018)"ברנמילר אינק"(, שהוקמה ביום 

 אנרג'י של ברנמילר האחזקות מבנה את המציג תרשים להלן

 והפעלת להקמת ייעודית פרויקט כחברת פועלת )רותם) ברנמילר חברת

מגוואט,  1.7 של בהספק חשמל לייצור חלוץ מתקן במסגרת כוח תחנת

 לחברת חשמל מכירת לצורך טבעי ומגז השמש מקרינת אנרגיה המשלב

 החשמל בישראל. 

י'ברנמילר אנרג

ברנמילר אינק סול-הייבריד ביו י  'ברנמילר אנרג
(רותם)
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 להקים  מנת  על  ייעודית  פרויקט  כחברת  לפעול  עתידה  סול-ביו  הייבריד  חברת

 אנרגיה המשלב חשמל לייצור חלוץ מתקן במסגרת כוח תחנת ולהפעיל

 לצורך מגוואט 10 של בהספק טבעי ומגז אורגנית פסולתמ ,שמש מקרינת

 סול טרם החלה בפעילות ממשית.-הייבריד ביו .י"לחח חשמל מכירת

 .ב"בארה ברנמילר של שיווקית כזרוע משמשת אינק ברנמילר חברת

 ברנמילר רותםאור תי 1.2

 להקמת ייעודית פרויקט כחברת פועלת )רותם) ברנמילר חברתכאמור, 

 1.7 של בהספק חשמל לייצור חלוץ מתקן במסגרת כוח תחנת והפעלת

 חשמל מכירת לצורך טבעי ומגז השמש מקרינת אנרגיה המשלבמגוואט, 

 החשמל בישראל.  לחברת

 20בבעלות החברה רישיון מותנה לייצור חשמל ולמכירה לחח"י לתקופה של  

 .  לצרכן המחירים למדד הצמוד קבוע בתעריף המתקן הפעלת מיום שנים

, עם ההתקשרות עם קבלני 2017בדצמבר  21-החברה החלה את פעילותה ב

 ,האם משנה מהותיים לצורך הקמת הפרויקט. ברנמילר אנרג'י, החברה

 תכנון שירותי , לרבות1רותם  של ותפעול הקמה ,פיתוח שירותי מספקת

 הדרושים הרכיבים רכש ביצוע, כאמור הפרויקט של והנדסי אדריכלי

 הנדרשים םיהרגולטורי והרישיונות והשגת ההיתרים הפרויקט להקמת

 להקמתו.

 תקופת כי מעריכה החברה .הקמתו של הפרויקט החלה 2018 ינואר בחודש

 שנתשל  הרביעירבעון ב להסתיים צפויה 1רותם  כוח תחנת של ההקמה

 .שיתקבל נוסף, ככל מימון השלמת ממועד חודשים -8 כ ,2020

 על פי נתוני הנהלת החברה,  הפרויקט נמצא בשלבים מתקדמים של הקמה

 ש"ח. אלפי 37,812 -והושקעו בהקמת הפרויקט כ

ת ולהשלמת הפרויקט נאמדיתרת ההשקעות שנותרה על פי הנהלת החברה 

 להתבצע חיבור הפרויקט לרשת החשמל צפוי , ומועדש"ח אלפי 32,965 -בכ

 .2020של שנת  הרביעירבעון ב

 

 אבני דרך עיקריים בפרויקט 1.3

 להלן פירוט אבני הדרך העיקריים בפרויקט:

תיאור 
 ההסכם

מועד 
 פירוט  אישור 

אישור המדען 
 13דצמבר  הראשי 

מכסה במסגרת משרד האנרגיה אישר 
, והכיר לטכנולוגיה תכנית פיילוט

 . חדשניתבפרויקט כטכנולוגיה 

התקבל רישיון ייצור מותנה שנחתם על  2015יוני  רישיון יצור מותנה
 ידי שר האנרגיה 

הרשאת חיבור 
 קבלת הרשאה לחיבור לרשת מחח"י  13דצמבר  לרשת 

הסכם השכרת קרקע עם פארק תעשיות  2014מרץ הסכם שכירות 
אלף מ"ר לתקופה  75רותם על שטח של 
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תיאור 
 ההסכם

מועד 
 פירוט  אישור 

 שנים  20של  קרקע

אישור היתר בניה על ידי הרשות  2016יולי  היתר בניה
 המקומית

אוקטובר  הסכם גז
2017 

חתימת הסכם גז עם מפיץ גז לתקופה של 
 שנים  20

דצמבר  תעריף
2017 

  0.84אישור תעריפי עם רשות החשמל של 
 ש"ח לקילוואט. 

מכירת הסכם 
 ( PPAחשמל )

פברואר 
2018 

חתימת הסכם מכירת חשמל עם חח"י  
 שנים  20לתקופה של 

 סגירה פיננסית עם בנק לאומי 2018יולי  סגירה פיננסית 

 

 מימון הפרויקט 1.4

 חלקי מימון להעמדת לאומי בנקביצעה סגירה פיננסית עם  החברהכאמור, 

 הקמה מסגרת לחברה הבנק יעמיד ,המימון הסכםעל פי . 1 רותם לפרויקט

 של הכוללת מהעלות 60% או ח”ש מיליון 25 -מ הנמוך על תעלה שלא

 בסכומים שיינתנו בהלוואות ההקמה יתבצע מסגרת הפרויקט. ניצול

 של הפרויקט בפועל העבודות של ההתקדמות לקצב בהתאם ובמועדים

 בהסכם המפורטות דרךה אבני שלשגתן לה ובהתאם ההקמה בתקופת

 בו. נוספים המפורטים ולתנאים

 . שנתי חצי , סילוקין ללוח בהתאם יהיה ההלוואות פירעון

 מתוך ח”ש מיליון 21.25 של סך ניצלה החברה, 2018בדצמבר,  31 ליום נכון

הופקדו   ש”חמיליון    12מתוך סכום זה  ידי בנק לאומי.    על  שהועמדה  המסגרת

מוגבלים אשר שימשו את החברה לביצוע פירעון מוקדם חלקי של   בפיקדונות

 2019ההלוואה במהלך חודש יוני 

 החברה לפיו ,לאומי מבנק מכתב החברה בידי התקבל 2019 במרס 13 ביום

 .המימון בהסכם שנקבעו הפיננסיות הדרך ובהתניות באבני עומדת אינה

 המימון הסכם של מהותיות להפרותטענות  הבנק העלה ,המכתב במסגרת

 של מידי ןלפירעו העמדה לרבות ,שונים בסעדים אותו המזכים החברה מצד

 אלפי - 21,250   של  בסך,  שנצברה  ריבית  כולל,  המימון  הסכם  מכוח  ההלוואה

 למועד עד הצמדה והפרשי ריבית בתוספת , 2019 במרס 13ליום  נכון ש"ח

, דיווחה ברנמילר כי הסכים הבנק 2019ביוני  5בתאריך  בפועל. התשלום

לפירעון מוקדם חלקי של החוב לבנק כפי שהציעה החברה תוך שימוש 

 מיליון ש"ח.  12 -בפיקדונות בכפיים שיש בידי הבנק בסך של כ

ברנמילר , דיווחה 2019באוגוסט  12 בתאריךנכון למועד הערכת שווי זו, 

כים הבנק להאריך את מועד פירעון , הס2019באוגוסט  8כי ביום  אנרג'י,

, בכפוף להתקיימות מספר 2019לספטמבר    15יתרת חוב הלווה לבנק עד ליום  

 תנאים.

, דיווחה ברנמילר אנרג'י 2020בפברואר  23לאחר מועד הערכת השווי ביום 

חובה של חברת הבת וכי החברה ממשיכה לקיים שיחות   כי חלף מועד פירעון

 .ההלוואהר מתווה לפירעון מול הבנק על מנת להסדי

 הסכם עם חח"י 1.5

 שייוצר החשמל רכישת הסכם על י"וחח החברה חתמו 26.2.2018 ביום

 בהתאם. לרשת וחיבורה 1 רותם כוח לתחנת שיינתן לרישיון בהתאם
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 לה שייתנו לרישיונות בהתאם חשמל לייצר החברה מתחייבת, להסכם

 .י"לחח המיוצרת האנרגיה את ולמכור מגוואט 1.7 על עולה שאינו בהספק

 תהא שהחברה תוך האמור החשמל את לרכוש י"חח מתחייבת ,כן כמו

 תקופת. כדין הספקה רישיון לקבלת בכפוף לצרכנים חשמל למכור רשאית

 התמורה.  המתקן  של  המסחרי  ההפעלה  ממועד  שנים 20 על  תעלה  לא  ההסכם

 לעת מעת ותעודכן התעריפי לאישור בהתאם קבועה האנרגיה מכירת בעבור

 .החשמל רשות ידי על תעריף שינויי של במידה

פרסמה החברה כי רשות החשמל נעתרה לבקשתה  2019באפריל  3ביום 

 עד לחודש  ,חודשים נוספים  8  -ב  ,להערכת מועד אבן הדרך שברישיון המותנה

בקשה  החברה הגישה לרשות החשמל 2019ליולי  25. ביום 2020 פברואר

חודשים  10 -את מועד אבן הדרך שברישיון המותנה בכ נוספת להעריך

נכון למועד הערכת השווי טרם התקלה . 2020נוספים עד לחודש דצמבר 

 תשובה.

 מזכר הבנות למכירת מניות החברהתיאור  1.6

 לא  הבנות  השקעות במזכר  קרן  אנרג'י עםברנמילר   התקשרה  ,17.6.19  ביום

ברנמילר אנרג'י  ,החברה. על פי מזכר ההבנות ממניות 80% מחייב למכירת

מיליוני ש"ח, המשקף שווי  43ממניות החברה במחיר של  80%תמכור 

 מיליוני ש"ח.  53.75לחברה של 

מהסכומים ישולמו במועד חתימת ההסכם ויתרת  5% ,על פי מזכר ההבנות

 מהסכום( ישולמו עם חיבור הפרויקט לחשמל.   95%לים )התקבו

( השלמת בדיקת 1השלמת העסקה כפופה לתנאים מתלים הכוללים בעיקר: )

( 3אצל הצדדים ) םהרלוונטיי( אישור העסקה על ידי האורגנים 2נאותות )

קבלת אישורים להשלמת העסקה מצדדים שלישיים ובכלל זה רשות החשמל 

( קבלת מכתב ויתור תביעות מהחברה המבצעת 4)והממונה על התחרות 

(. המועדים להשלמת התנאים המתלים, EPC) 1הנוכחית של פרויקט רותם 

 יסוכמו על ידי הצדדים במסגרת ההסכם המפורט. 

 לפיו ,לקונה תשואה להבטחת מנגנון יכלול המפורט ההסכם כי הוסכם עוד

 לחישוב נוסחה יכלול וכן 1 רותם מפרויקט על התזרים קדימה זכות לקונה

 .בנקאי לפרויקט חובל הרכישה מחיר התאמת

 יש לציין כי נכון למועד הערכת השווי מזכר הבנות זה לא יצא לפועל.

 הפרויקטהשלמת עדכון עלות  1.7

קיבלה החברה אומדן הנדסי מעודכן לעלות ההשקעה לצורך  6.1.20ביום 

 . על פי האומדןחברה הנדסית גדולההשלמת הקמת הפרויקט שבוצע על ידי 

החדש גובה ההשקעה הנדרשת לצורך השלמת הבניה של הפרויקט נעמד על 

, כאשר על פי האומדן הקודם עלות השלמת הפרויקט אלפי ש"ח 34,951 -כ

 מיליון ש"ח. 26.3 -נעמדה בכ

 הגורמים הבאים:על פי הנהלת החברה, השינו נוצר מ

 1.5 -שהסתכם לכ 7.5% -הוספת עלויות בלתי צפויות בגובה של כ .1

 מיליון ש"ח.

 אלפי ש"ח. 800 -הוספת עלויות ניהול ופיקוח בסכום של כ .2

 .עדכון מחירים לאחר בחינה של החברה ההנדסית .3
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עד לקבלת  בנוסף עקב חוסר מימון הפרויקט המשך תהליך ההקמה נדחה

  מימון.

 תיאור עסקת רני צים 1.8

לפברואר  6פרסמה החברה בדיווח לבורסה כי ביום  2020בפברואר  9ביום 

ת באשר לקבלת החברה התקשרה עם חברת רני צים בהסכם עקרונו 2020

 שתי הלוואת האחת לחברת ברנמילר אנרג'י ואחת לחברת ברנמילר רותם.

מיליון ש"ח לצורך השלמת הפרויקט  35ההלוואה לברנמילר רותם בסך 

, אשר תוזרם בהתאם לקצב התקדמות הפרויקט לפי אבני דרך, 1רותם 

תפרע במלואה   הההלווא.  5%דד ונושאת ריבית שנתית בשיעור של  צמודה למ

אבן הדרך הראשונה, כאשר כל צד יכול להעריך  חודשים ממועד 18בתוך 

 חודשים נוספים.  6 -תקופה זו בכ

צים תהא רשאית להמיר הלוואה זו, כולה או חלקה, בכל עת תקופת בנוסף, 

מהון המניות של ברנמילר רותם באופן יחסי לסכום  100% -הפירעון, לכ

ההלוואה שהוזרם עד לאותו המועד. כנגד הלוואה זו, תשעבד ברנמילר רותם 

 1, לרבות את כל התקבולים העתידיים מפרויקט רותם 1רותם את פרויקט 

פסו" ובכפוף להסכמות בנק לאומי, לו משועבד כיום פרויקט -"פרי בשעבוד

 .1רותם 

על פי הנהלת החברה, במידה ורני צים תבחר להמיר את ההלוואה למניות 

החברה היא למעשה תיקח על עצמה לשאת בהתחייבויות של החברה לרבות 

 
 של ברנמילר אנרג'י. 2018מקור: דוח תקופתי ושנתי לשנת 1

 ההלוואה מבנק לאומי.

 1תיאור הסביבה העסקית 1.9

 ומשק החשמל בישראלמתחדשות  אנרגיות

היצע החשמל בישראל נשלט במלואו על ידי ממשלת ישראל, וכל פעולה בו 

החל מתחילת  רשות החשמל.ממחייבת אישור ממשרד האנרגיה והמים ו

נעשה   ,20  של המאה ה־  20  שנות ה־ייצור חשמל באופן מסחרי בארץ ישראל ב

חברת  רובו המוחלט של הייצור, ההולכה, החלוקה וניהול המערכת על ידי

 .חברה ממשלתיתל חברה ציבוריתשהפכה במשך הזמן מ ,החשמל לישראל

 17.2 –כ הוא, י"חח של המותקן ההספק כל סך 2018, שנת לסוף נכון

 -כ  מהווה  הפרטיים  החשמל  יצרני  של  המותקן  הייצור  כושר  היקף.  גיגהוואט

 של הייצור כושר ,י"חח להערכת .י"חח של המותקן הייצור כושר מסך  23%

 באנרגיה  לרבות  ק,במש  המותקן  הייצור  כושר  מתוך  הפרטיים  החשמל  יצרני

 קיימת כי אם( 2020עד לסוף שנת  25% -לכ 23% -לגדול מכ צפוי,מתחדשת

 ).החדשים הפרטיים החשמל יצרני של ההפעלה למועדי בקשר ודאות אי

 והן מתחדשת אנרגיה ממקורות הן חשמל מייצרים הפרטיים החשמל יצרני

 .קונבנציונאליים ממקורות

 המותקן  מההספק   - 40% ל  קרוב  ,העשור  סוף  עד  ,החשמל  רשות  הערכת  לפי

 .פרטי חשמל ייצור באמצעות יהיה ,החשמל במשק

 מתחדשת לאנרגיה המעבר

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D6%BE20_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D6%BE20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94%D6%BE20_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94%D6%BE20
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A9%D7%9E%D7%9C_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA
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 בו ,מבוזר לייצור ריכוזי מייצור מעבר בתקופת כיום נמצא האנרגיה תחום

 הגורם .שלה המיועד הצריכה למקום בקרבה הניתן ככל מיוצרת האנרגיה

 לאנרגיה המעבר בחשיבות וההכרה המודעות הינו ,הזה לשינוי המרכזי

 ,ביומסה / ביוגז ח,רו ,השמש קרינת בניהול שמקורה אנרגיה  -מתחדשת

 .פוסילי דלק שאינם נוספים מתכלים בלתי טבע ומשאבי הארץ כדור חום

 מקורו בישראל המיוצר מהחשמל -3% מ פחות נכון למועד הערכת השווי,

 מאנרגיית  ומיעוטו  סולארית  מאנרגיהנובע    רובו  , כאשרמתחדשות  באנרגיות

 .מפסולת ומאנרגיה רוח

 היעדים את האחרונות בשנים ועדכנה הגדירה ישראל מדינתת זאת, ולמר

 הדוח למועד נכון העדכני היעד כאשר ת,מתחדשו מאנרגיות הייצור להיקפי

 במשק הייצור מסך 10%-כ של בשיעור מתחדשת מאנרגיה חשמל ייצור הינו

 542 ממשלה החלטת) 2030 לשנת עד -17% כו, 2020ל בשנת בישרא החשמל

 (.  20.9.2015 מיום

 הפועלים גנרציה מתקני להתקנת המגמה הואצה ,האחרונות בשנים

 ממתקני -80% ל 70%- שבין ההערכות כאשר ,מתחדשת אנרגיה באמצעות

 .מתחדשת אנרגיה על מבוססים יהיו2040 -ל עד לקום הצפויים הגנרציה

 האנרגיה  בתחום  דולרים  מיליארדי  מאות  בעולם  הושקעו 2018 בשנת  ,בנוסף

 שימוש  להרחבת  מרכזי  חסם.  העולמי המותקן  ההספק  ובהגדלת  המתחדשת

 ,ברשת והגיבוי הניהול עלות הוא ובעולם בישראל מתחדשת באנרגיה

 תשתית בפיתוח מההשקעה יותר כיקרה ההחלטות מקבלי ידי על הנתפסת

 ולקיים להקים יש "מובטחת" לא שהאנרגיה מכיוון .דלקים על המבוססת

 אנרגיה  להפיק  ניתן  לא  בהם  לרגעים  הרשת  את  יגבו  אשר  דלקיות  כוח  תחנות

 אינה  השמש  או  נושבת  אינה  הרוח  כאשר  ,למשל  מתחדשת  אנרגיה  ממקורות

 ליצור הטכנולוגיות את להפוך בכדיעל מנת להתגבר על בעיה זו, . זורחת

 את  לנצל  מנת  ועל  יותר  וכלכליות  לזמינות  מתחדשת  מאנרגיה  חום  או  חשמל

 :כדוגמת  לבעיות  חדשים  טכנולוגיים  פתרונות  במציאת  צורך  יש,  יתרונותיהן

, האוויר במזג שינויים עם התמודדות ,חשמל באספקת ויציבות רציפות

 תעשיית בפני העומד המרכזי האתגר .ועוד מורכבת תחזוקה 'גבוהות עלויות

 פתרון קרי מרכזי  פתרוןל הפיכתה הינו ,מתחדשת מאנרגיה החשמל הפקת

 במזג תנודות של במקרים גםוע ויציב קב כספק עליו לסמוך ניתן אשר

 דלקיות  כוח  לתחנות  בדומה  ,פועלות  אשר  כוח  תחנות  ליצור  ולמעשה  ,האוויר

 .האנרגיה מקור זמינות בסיס על ולא לחשמל הביקוש לפי ,קונבנציונליות

 עם להתמודד המאפשרת אגירה טכנולוגיית כאמור פיתחהברינמילר אנרג'י 

 אספקת שעות את משמעותית ולהגדיל הללו המרכזיים האתגרים שני

 .החום או/ו החשמל

 :החברהשל  כספייםה דוחותהניתוח  .2

הינה חברת פרויקט בהקמה  ברנמילר רותםנכון למועד הערכת השווי, 

על פי נתוני הדוחות  .יתרות מהותיות מפעילותלזו הכנסות או לפיכך, אין 

 מהוצאות מימון.אלפי ש"ח  1,045 -של כלחברה נוצר הפסד  ,הכספיים

 ש"ח(אלפי בהחברה )מאזן 

 .2019 -ו 2018, 2017נתוני הדוחות לשנים  על פימאזן החברה  להלן

 2019 2018 2017 ש"ח אלפי 

 מזומנים
 

248  
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 פיקדונות מוגבלים בשימוש 
 

5,251 390 

 חייבים ויתרות חובה
 

5  

 החברה האם -צד קשור 
 

6,363  

 5,084   נכסים בגין זכויות שימוש

 38,405 38,147 1,066 בהקמה  רכוש קבוע

 43,879 50,014 1,066 סה"כ נכסים

 התחייבויות והון
  

 

 126 משיכת יתר
 

250 

 הלוואה מתאגיד בנקאי
 

21,059 10,180 

 ספקים ונותני שירותים
 

168  

 154   זכאים ויתרות זכות

 1,066 צד קשור חברה אם
 

788 

 5,567   התחייבויות בגין חכירות 

 התקשרויות והתחייבויות תלויות
  

 

 16,939 21,227 1,192 התחייבויותסה"כ 

 26,939 28,787 (126) הון עצמי

 43,879 50,014 1,066 סה"כ התחייבויות והון עצמי

 נכסים

 :והשקעות לזמן קצר מזומנים ושווי מזומנים

 .ש"ח 0-בכהסתכמה  2019 בדצמבר 31ליום יתרת המזומנים של החברה 

 .למועד הנ"ל ח”שאלפי  390- בסך של כ פיקדונות מוגבליםלחברה  ,בנוסף

 נכסים בגין זכויות שימוש

אלפי  5,084 -סעיף זה הסתכם בכ, 16נכס זה הוצג לראשונה כחלק מתקן 

 .2019בדצמבר  31ש"ח נכון ליום 

 בהקמה  רכוש קבוע

הסתכמו ההשקעות  2019 דצמברב 31על פי נתוני הנהלת החברה, נכון ליום 

 מיליוני ש"ח. 38,405 -בכ רכוש קבועב

 הלוואה מתאגיד בנקאי

 10  -מסתכמת בכ  2019בדצמבר    31סך יתרת ההלוואה בדוחות החברה ליום  

אלפי ש"ח למועד  250 -בנוסף, לחברה משיכת יתר בסך של כמיליוני ש"ח. 

 זה.

 התחייבויות בגין חכירות

אלפי  5,567 -סעיף זה הסתכם לכ, 16נכס זה הוצג לראשונה כחלק מתקן 

  .2019בדצמבר  31ש"ח נכון ליום 

 הון עצמי

מיליוני ש"ח  26.9 -ובכ 28.8 ,126 -מסתכם בכ החברהסך ההון העצמי של 

גידול ביתרת הקיטון בהון נובע בעיקר מבהתאם.    2019  -ו  2018,  2017לשנים  

 .הצבוריםההפסדים 

 :1רותם  פרויקט בחינת ירידת ערך .3

בהתאם למתודולוגיות  1רותם פרויקט של  בחינת ירידת הערךביצענו את 

ם ועל בסיס כללים חשבונאים מקובליל הערכת שווי מקובלות, בהתאם

מידע, הנחות ואומדנים ביחס לתוצאות הפעילות בחברה. על מנת להגיע 
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לאומדנים שלנו בנוגע לערך, לקחנו בחשבון את שלוש הגישות המקובלות 

 להערכת שווי, אשר מתוארות בחלק הבא.

 גישות להערכת שווי 3.1

 :חברותהמקובלות להערכת שווי המרכזיות הגישות להלן 

 .השוואהגישת ה •

 גישת ההכנסה. •

 נכסי. ת השווי הגיש •

מגוון של שיטות על מנת לסייע באמידת הערכת השווי.  םיי, קגישהבכל 

הסעיפים הבאים כוללים סקירה קצרה אודות הבסיס התיאורטי לכל גישה, 

 המבוצעים.  נטיות לניתוחיםלוווכן דיון אודות השיטות הספציפיות הר

 השוואהגישת ה

סקאות צד ג' בהון החברה בדרך כלל מייצגות את האומדן הטוב ביותר ע

ניתן עסקאות צד ג',    . באם לא קיימותלשווי ההוגן, אם הן נעשות בתנאי שוק

 לפנות לעסקאות בפועל בחברה המוערכת או לחברות ציבוריות דומות.

 :, ישנן שתי שיטות עיקריותגישת השוקבמסגרת שימוש ב

קביעת ב ,שלב הראשוןב ,כרוכה השיטה :ותשיטת העסקאות המנח •

חברות בעלות מאפיינים פיננסיים  יחסים פיננסים שלמכפילים לפי 

בשלב   ואשר נעשו בהן עסקאות מכירה או השקעת הון.  ותפעוליים דומים

רה הנדונה ומשם לגזור את המכפילים הללו על החבאת  ליהחהשני יש ל

 . שוויה

כרוכה בזיהוי ובחירת חברות ציבוריות   השיטה  החברות המנחות:שיטת   •

בעלות מאפיינים פיננסיים ותפעוליים דומים לחברה אשר שוויה מוערך. 

, ניתן לגזור את המכפילים, לתאם אותם ההשוואהלאחר זיהוי חברות 

להחילם על החברה הנדונה לשם הערכת שווי הונה או ולשם השוואה 

 הונה המושקע.

 גישת ההכנסה

של נייר ערך או נכס הינו הערך  שוויגישת ההכנסה מבוססת על ההנחה כי 

הנוכחי של יכולת ההכנסה העתידית אשר זמינה לחלוקה למשקיעים בנייר 

הערך או בנכס. שיטה מקובלת לפי גישת ההכנסה הינה ניתוח תזרים 

 מזומנים מהוון. 

במהלך התקופה ניתוח תזרים מזומנים מהוון כרוך בחיזוי תזרים המזומנים  

המתאימה והיוונו לערך הנוכחי לפי שיעור היוון מתאים. על שיעור ההיוון 

לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף, אינפלציה, וכן הסיכון הכרוך 

 בבעלות בנכס או בנייר ערך אשר שוויו מוערך.

 השווי הנכסי תגיש

יו של נכסים. הערכת שוו-גישה שלישית להערכת שווי הינה גישה מבוססת

נכסים, מבוססת על המושג של החלפה -נכס, תוך שימוש בגישה מבוססת

כאינדיקטור לשווי. משקיע סביר לא ישלם עבור נכס יותר מאשר הסכום 

 עבורו היה יכול להחליף את הנכס. 
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גישת השווי הנכסי קובעת שווי בהתבסס על עלות ייצור מחדש או מכירת 

וניתן למדידה. גישה זאת בדרך כלל מספקת את הנכס, בניכוי פחת, במידה 

האינדיקציה האמינה ביותר לשווי חברה בעת מימוש נכסיה. מתוך שלוש 

הגישות להערכת שווי, הגישה מבוססת הנכסים בדרך כלל נחשבת לחלשה 

ביותר מבחינה קונספטואלית מכיוון ששיטה זו מתעלמת מיצירת ערך מעבר 

אינדיקציה לשווי בעת פירוק או שווי לשווי נכסי החברה והיא מהווה 

 מינימאלי כאשר הנחת עסק חי לא מתקיימת.

 גישה כללית לבחינת ירידת ערך

IAS 36  נהלים שעל ישות ליישם כדי להבטיח שנכסיה לא יוצגו בשווי   מגדיר

-ההשבה שלהם. נכס מוצג כסכום הגבוה מהסכום בר -העולה על הסכום בר

ההשבה שלו כאשר ערכו בספרים עולה על הסכום שיתקבל מהשימוש בנכס 

או ממכירתו. במקרה זה, חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש מהישות 

 .ערך להכיר בהפסד מירידת

 עיתוי בחינת ירידת הערך

ישות תבחן בכל תאריך מאזן אם קיימים סימנים המצביעים על ירידות ערך 

-של נכס. אם מתקיימים סימנים כלשהם, על הישות לאמוד את הסכום בר

ללא קשר אם קיים סימן לירידת ערך, על הישות גם  ההשבה של הנכס.

 לבחון:

שלו אורך חיים שימושיים  ,שיאחת לשנה ירידת ערך של נכס בלתי מוח .א

בלתי מוגדר או נכס בלתי מוחשי שאינו זמין עדיין לשימוש על ידי 

ההשבה שלו. בחינה לירידת ערך זו -השוואת ערכו בספרים לסכום בר

עשויה להתבצע בכל מועד במהלך השנה, כל עוד היא מתבצעת באותו 

שיים שונים מועד בכל שנה. ניתן לבחון ירידת ערך של נכסים בלתי מוח

במועדים שונים. אולם, אם נכס בלתי מוחשי כזה הוכר לראשונה 

במהלך התקופה השנתית השוטפת, נכס בלתי מוחשי זה ייבחן לירידת 

 תום התקופה השנתית השוטפת.ערך לפני 

 אחת לשנה ירידת ערך של מוניטין שנרכש בצירוף עסקים. .ב

 השלבים הבאים:אמידת שווי השימוש של נכס כוללת את 

אמידת תזרימי המזומנים העתידיים, הן חיוביים והן שליליים, שינבעו  •

 .משימוש מתמשך בנכס וממימושו הסופי

 יישום שיעור ניכיון מתאים לתזרימי מזומנים עתידיים אלה. •

 תזרימי מזומנים עתידיים במדידת שווי השימוש הישות: בסיס לאומדני

תבסס את תחזית תזרימי המזומנים על הנחות סבירות ומבוססות  •

המייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי התחום של 

הלך יתרת אורך החיים השימושיים של מהתנאים הכלכליים שישררו ב

 הנכס.

תחזיות כספיים, /תקציבים תבסס את תחזיות תזרימי המזומנים על •

העדכניים ביותר שאושרו על ידי ההנהלה. תחזיות המבוססות על 

אם ניתן   אשנים, אל  5תחזיות כאלה, יכסו תקופה מרבית של  /תקציבים

 .להצדיק תקופה ארוכה יותר



 

      

 

 
16 

תחזיות תזרימי המזומנים לתקופה, שמעבר לתקופה המכוסה  תאמוד •

תחזיות העדכניים ביותר, על ידי שימוש בשיעור /על ידי התקציבים

 צמיחה קבוע או יורד לשנים שלאחר מכן.

 אומדני תזרימי מזומנים עתידיים צריכים לכלול:

 תחזיות תזרימי מזומנים חיוביים מהשימוש המתמשך בנכס. •

מזומנים שליליים, שיתהוו בהכרח, על מנת להפיק את תחזיות תזרימי  •

)כולל תזרימי  תזרימי המזומנים החיוביים מהשימוש המתמשך בנכס

במישרין או   ליחסםמזומנים שליליים להכנת הנכס לשימוש( ואשר ניתן  

 להקצותם באופן סביר ועקבי, לנכס.

הנכס תזרימי מזומנים נטו, אם בכלל, שיתקבלו )או שישולמו( במימוש  •

 בתום חייו השימושיים.

אומדני תזרימי מזומנים עתידיים לא יכללו אומדני תזרימי מזומנים 

 חיוביים או שליליים החזויים לנבוע מ:

 .שינוי מבני עתידי שהישות אינה מחויבת לגביו •

 שיפור או הגדלת רמת הביצועים של הנכס. •

 אומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים לא יכללו:

 תזרימי מזומנים חיוביים או שליליים מפעילויות מימון. •

תזרימי המזומנים העתידיים נאמדים במטבע בו הם מופקים ולאחר מכן 

מהוונים תוך שימוש בשיעור ניכיון המתאים לאותו מטבע. ישות מתרגמת 

 את הערך הנוכחי לפי שער החליפין המידי במועד חישוב שווי השימוש.

 שיעור הניכיון

 הניכיון צריך להיות שיעור לפני מס המשקף הערכות שוק שוטפות של  שיעור

של הנכס אשר בגינם לא  םוכן הסיכונים הספציפיי ערך הזמן של הכסף

 הותאמו האומדנים של תזרימי המזומנים העתידיים.

 הכרה ומדידה של הפסד מירידת ערך

השבה שלו אם, ורק אם היש להפחית את ערך הנכס בספרים לסכום בר 

השבה של הנכס נמוך מערכו בספרים. הפחתה זו מהווה הפסד -הסכום בר

 מירידת ערך.

מזומנים )הקבוצה הקטנה -יש להכיר בהפסד מירידת ערך של יחידה מניבה

ם, מזומנים שאליה הוקצה מוניטין( אם, ורק א-ביותר של יחידות מניבות

 בספרים.מערכה השבה של היחידה )קבוצת היחידות( נמוך ה-הסכום בר

 :1רותם  פרויקטשל  בחינת ירידת ערךחישוב  .4

, ספציפית באמצעות גישת ההכנסה כאמור, את הערכת שווי הפרויקט נבחן

המזומנים, בנוסף נבצע בחינה של עסקת השקעה בחברה שיטת היוון תזרים 

 הכספיים כאינדיקציה לשווי החברה. תהדוחואשר נעשתה לאחר מועד 

 :ההכנסה גישת .4.1

הינו סכום  הפרויקטשל  נוכחי גישת ההכנסה מבוססת על ההנחה כי ערך

 פעילותההעתידיים הנובעים מ , נטומצטבר של שווי כל תזרימי המזומנים
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 .הפרויקט הקיימת והעתידית של

מזומנים מהוון. ניתוח מקובלת לפי גישה זו הינה ניתוח תזרים ההשיטה 

תזרים מזומנים מהוון כרוך בחיזוי תזרים המזומנים במהלך התקופה 

המתאימה והיוונו לערך הנוכחי, לפי שיעור ההיוון המתאים. על שיעור 

וכן הסיכון הכרוך  ההיוון לקחת בחשבון את ערך הזמן של הכסף, אינפלציה

 .בבעלות בנכס או בנייר ערך אשר שוויו מוערך

לנו תחזיות והערכות לגבי  המסר החברהך הערכת השווי, הנהלת לצור

 בעתיד.  של החברההכנסות והוצאות 

כללו נתונים בדבר ההכנסות וכן העלויות השונות הנגרמות הללו התחזיות 

וזאת  וכדומה ,מנהלה, תחזוקההוצאות שכר, כגון:  ,בשל ייצור ההכנסה

התעריף החוזי שנקבע עם רשות שנים, בהתאם לתקופת  20לתקופה של 

 .החשמל

ריבית  , חישבנו את ערך השארית בהסתמך עלהתקופה החוזיתלאחר 

בגובה ההכנסות  50%בהפחתה של אפקטיבית להיוון ותחזית המזומנים 

 שנים. 30 -ל , וללא שינוי בגובה ההוצאות

לצורך בחינת ירידת ערך ההשקעה, חישבנו את שווי תזרים המזומנים הצפוי 

ואילך, הכולל את צפי ההשקעות  2020בינואר  1מיום  1מפרויקט רותם 

פעילות לאחר סיום תקופת המהנוספות בפרויקט ותזרים המזומנים 

  ההקמה.

 :יישום גישת ההכנסה .4.2

 :1רותם  פרויקטלהלן ההנחות שבבסיס הערכת השווי של 

 הכנסות:

רישיון מותנה לייצור חשמל ומכירתו בתעריף קבוע וצמוד    1רותם כאמור, ל

בהערכת השווי  .שנים לחברת החשמל 20למדד המחירים לתקופה של 

אשר למודל ההכנסות, כמו גם ההוצאות בהתבססנו על נתוני הנהלת החברה  

מהרבעון המכירות צפויות להתחיל  ,על פי נתוני הנהלת החברהלפרויקט. 

חיבור לרשת ה, עם סיום השלמת תקופת ההקמה ו2021של שנת הראשון 

  החשמל.

סך ו שעהבאג' לקילוואט  85.6 -התעריף הצמוד למועד ההערכה מסתכם בכ

. יש לציין כי תפוקה זו וואט בשנהלפי מגה א 6.57 -התפוקה הצפויה הינה כ

שמבדיקות נוספות שערכה החברה נמוכה מהתחזית הקודמת מכיוון 

 , להלן הסיבות:2019במחצית השניה של 

החברה החליטה לבצע הקטנה של גודל  -הקטנת גודל האגירה  •

 האגירה על מנת להקטין סיכונים טכנולוגים ועלויות תפעול בעתיד.

במודל קרינות חיצוני אשר מתעדכן מעת לעת והביא לקיטון שינוי  •

 .בכמות הקרינה

 4.75 -סך ההכנסות הצפויות מהפרויקט צפויות להסתכם בכ בהתאם,

ולצמוח בהדרגה )שנת הפעילות המלאה הראשונה(  2021 שנתבמיליוני ש"ח 

 .2040מיליוני ש"ח בשנת   8.3 -לכ

 הוצאות תפעול
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)תפעול ותחזוקה( מול חברת  O&Mחתומה על הסכם  1רותם כאמור, 

ברנמילר אנרג'י שתספק לה את שירותי התפעול של תחנת הכוח לתקופה של 

 שנה במחיר קבוע שנקבע בחוזה הצמוד למדד המחירים לצרכן. 20

הוצאות התפעול כוללות בעיקר, הוצאות שכר, תחזוקת מתקן, ביטוחים, 

שכירות וכדומה. על פי נתוני הנהלת החברה סך הוצאות התפעול צפויות 

 )שנת הפעילות המלאה הראשונה(  2021בשנת  מיליוני ש"ח    1.7  -להסתכם בכ

 .2040מיליוני ש"ח בשנת  2.5 -ולצמוח בהדרגה לכ

 רווח תפעולי

בהתאם להנחות המתוארות לעיל, הרווח התפעולי של הפרויקט צפוי לגדול 

, שנת הפעילות המלאה הראשונה, 2021מיליוני ש"ח בשנת  3 -בהדרגה מכ

 (.שנת הפעילות המלאה האחרונה) 2040מיליוני ש"ח בשנת  5.8 -לכ

 נסהמיסים על ההכ

)ממועד סיום  23%נלקח שיעור מס של  ,בהתאם לשיעור המס בישראל

 ההפחתה של ההשקעה במתקן(.

 השקעות בהקמת הפרויקט

על פי אומדן עלות הפרויקט שהוערך על ידי חברה הנדסית העלות הצפויה 

 אלפי ש"ח. 34,951 -לצורך השלמת הפרויקט הוערכה בכ

אלפי  32,965 -כ נשארה לפרויקט הינהאשר עלות ההקמה על פי החברה, 

ש"ח ולא כפי שהוערך על ידי החברה ההנדסית. ההבדלים נובעים מהשקעות 

 עלות הקמת הפרויקט מתוך הסכומים שנלקחו בחשבון בגיןשבוצעו 

שיטת . בנוסף, החברה צופה כי זו תשתמש באלפי ש"ח  985.6 -שהסתכמו לכ

הוזלה זו  אורל אלפי ש"ח. 1,000 -בכמוזילה את עלויות ההקמה  בניה אשר

תקופה   על פני  שש"ח צפויה להיפר  אלפי  32,965 -יתרת ההשקעות בסך של כ

 לא נבחנה סבירות לשינוי הנדסי זה. .2020שנת במהלך של שנה 

 :מייצגתשנה ערך גרט ו

צפויה להמשיך להיות  1פי הערכות הנהלת החברה, תחנת הכוח רותם  על

. החברה מעריכה כי תחנת הכוח PPA-שנות הסכם ה  20פעילה גם לאחר תום  

שנים נוספות, תוך מכירת חשמל  30תמשיך לפעול לתקופה נוספת של 

(. -KWhאג' ל 42-מהתעריף המקורי )כ 50%-בתעריף מופחת שיעמוד על כ

 הכנסות עם תזרים יכלוללפיכך, בחישוב ערך הגרט הונח כי התזרים הפנוי 

, כאשר מהתזרים בשנת הפעילות האחרונה של תחנת הכוח  50%מופחתות ב  

 .ההוצאות לא צפויות להשתנות

בהתאם למדד   2%בשנה המייצגת הנחנו גידול ארוך טווח סולידי של ,  בנוסף

 .באוכלוסייההמחירים לצרכן ושיעור הגידול 

 (:WACCשיעור ההיוון )

לצורך הערכת השווי השתמשנו בתחזית ההנהלה לגבי תזרימי שמאחר 

 31המזומנים החזויים, יש צורך בהיוון התזרימים וערך השארית ליום 

הערכת השווי מתייחסת לשווי הפרויקט, חישבנו את שמאחר  .  1920  דצמברב

  .המתאים לתזרים הצפוי מהפרויקט ןההיוושיעור 

בהתבסס על חישוב שיעור , %7נלקח שיעור היוון של  בבחינת ירידת הערך

 בפרויקט.   הגלומיםשלהערכתנו משקף את הסיכונים  ההיוון המפורט להלן, ו
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 (: WACCההיוון המשוקלל )נוסחת החישוב של שיעור להלן 

 

 כאשר:

 D/V-  .שיעור המינוף החברה 

Kd - .עלות החוב בחברה 

Tc- .שיעור המס 

E/V- .שיעור ההון העצמי בחברה 

Ke  -  .עלות ההון העצמי הינה התשואה הנדרשת על ידי בעלי המניות בחברה 

-במודל ה תיהשתמש (Ke) עלות ההון העצמי בחברה על מנת להעריך את

APMC ,:המודל הוא כדלקמן 

 

 כאשר:

Rf  -    המבוסס   1.35%ריבית חסרת סיכון. נלקח שיעור ריבית חסרת סיכון של

 .שנים 15-ממשלתי ישראלי לעל נתוני תשואה על אג"ח 

 
2

NYU Damodaran Online 

Rm-  פרמיית הסיכון של השוק. מוגדר בתור התשואה הנוספת הנדרשת ע"י

המשקיע מעל שיעור הריבית חסרת הסיכון. פרמיית הסיכון הממוצעת של 

 . 2 .%895 –שנלקחה הינה השוק 

β-  ל החברה שהביטא של החברה מבטאת את מידת השפעת סיכון השוק

של את הביטא של החברה על ידי שימוש בנתוני הביטא  נו. חישבהספציפית

  ..11 -בהתאם לכך הביטא נאמדה ב .חברות דומות

Sp-  אינה רלוונטית היות והערכת השווי פרמיית הסיכון לגודל החברה

 .מתבצעת עבור פרויקט

Scr -  פרמיית סיכון ספציפי לחברה. סיכון זה מודד את אי הוודאות של

גידול  :המאפיינים של התעשייה והחברה בפרט כגוןמהתשואות הנובעות 

 .בהכנסות, הסיכון הפיננסי, סיכון תפעולי, רווחיות וריכוזיות הלקוחות

לאור הסיכון בגיוס המימון להמשך הקמת הפרויקט, נלקחה פרמיית סיכון 

  .1% -נוספת של כ

החברה לא השיגה גיוס לצורך  2019לדצמבר  31בנוסף, מאחר שנכון ליום 

השלמת הקמת הפרויקט הוספנו בהמשך שקלול לשווי הפרויקט על פי 

 הערכת החברה לסיכויה להשיג גיוס.

Kd- .בהתאם לנתוני ההלוואות בדוחות החברה 4.4%עלות החוב בחברה ,

 .(1.7%-ריבית קבועה צמודה בתוספת הצמדה של כב הסיכון פרמיית)
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D/V  .שנקבע במסגרת בהתאם ליחס ההון חוב  60%שיעור המינוף החברה

 המימון עם בנק לאומי.

Tc- בהתבסס על שיעור המס בישראל.23% –שיעור המס , 

קיימת , הסיכון בהקמת הפרויקטבשל  –תוספת סיכון הקמת הפרויקט 

 .1.2%בגובה  פרמיהתוספת 

 :השיעור היוון של הפרויקטלהלן חישוב 

 
 עלות ההון העצמי

%1.35  ריבית חסרת סיכון 

6.49% = 11. * 895. השוק*ביטאפרמיית סיכון השוק= תשואת  %  

 פרמיית גודל/ספציפית 0%

%1  ספציפי סיכון פרמיית 

 (Keעלות ההון העצמי ) 8.84%

4.4  עלות החוב %

 שיעור המס 23%

 שיעור מינוף/משקל החוב 60%

 פרמיית תוספת סיכון הקמה 1.2%

)מעוגל(  7% WACC 

 

 )מעוגל( %7-תכם לכמס הפרויקטההיוון של פעילות שיעור  ,בהתאם

 סיכוי לגיוס כספים להשלמת הפרויקט

בנק לאומי הודיע כי הוא פורע רק חלק  2019 טבאוגוס 8כאמור, ביום 

מיליון  10.5 -מהלוואה כאשר סכום ההלוואה למועד הערכת השווי נעמד בכ

ש"ח כאשר סכום זה לא מספיק על מנת לכסות את ההוצאות הכרוכות 

ברה החלה בתהליך של גיוס כספים נוסף בהשלמת בניית הפרויקט. על כן הח

 לצורך השלמת הפרויקט.

ומכיוון שהחברה פועלת להשגת השקעה מזה זמן בשל הצורך בגיוס כספים 

רב אשר גורם לעיקוב בפרויקט, הוספנו תוספת סיכון נוספת לשיעור ההיוון 

הנהלת החברה מסרה לנו כי במהלך התקופה התקיימו  בגין הסיכוי לגיוס.

והעסקה עם רני צים   מספר משאים ומתנים עם מספר משקיעים פוטנציאלים

  נבחרה מבינהן.

הכפלנו את שווי הפרויקט בסיכוי של החברה לגיס כספים אלו. בהתאם, 

 .70% -הנהלת החברה העריכה את הסיכוי להשיג גיוס זה בכ

 DCFת ה שיט – שווי הפעילות 4.3

נכון ליום   ,להלן פירוט שווי הפרויקטעל ההנחות המתוארות לעיל,    בהתבסס

 :2019דצמבר ב 31

 באלפי ש"ח  

 44,892 לאחר הקמהמהוון שווי הפרויקט 

  5,061 ערך גרט

 (31,977) בניכוי: השקעות מהוונות עד סיום הקמה

 17,976 2019 דצמברב 31ליום  1סה"כ שווי  פרויקט רותם 

 70% הסיכוי לגיוס מימון חיצוני 
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 12,583 הסיכוי לגיוס לשווי בשקלו 

 

  דצמבר ב 31בחינת ירידת הערך וכל הנתונים המוצגים לעיל הינם נכון ליום 

לצרכים חשבונאיים לבחינת ירידת  הינה ההערכה מטרת. כמו כן, 2019

 , ולמטרה זו בלבד.1 הערך של פרויקט רותם

 אלפי 44,892 -, ממועד סיום ההקמה, נאמד בכ1 סה"כ שווי פרויקט רותם

שווי ש"ח,  אלפי 31,977 -ש"ח, ובניכוי יתרת ההשקעות המהוונת בסך של כ

 אלפי 17,976 -נאמד בכ של הפרויקט, נכון למועד הערכת השווי,פעילות ה

 'א נספחלפירוט ראה  ."חש

 12,583 -סיכוי לגיוס כספים הסתכם לכ 70%השווי של הפרויקט בשקלול 

 אלפי ש"ח. 

 שווי על בסיס עסקת רני צים 4.4

בפברואר נחתם הסכם עקרונות בין ברנמילר אנרג'י לבין  6כאמור, ביום 

 ההלוואה בסך ןצים תיתחברת רני צים. על פי הסכם העקרונות חברת רני 

מיליון ש"ח אשר מיועדים להשלמת הקמת הפרויקט, כאשר  35-של כ

למניות חברת ברנמילר רותם בשיעור  חד צדדית הלוואה זו ניתנת להמרה

 . על ידי רני צים 100% של עד 

לשם בחינת שווי החברה הגלום בעסקה זו, בהנחה שמר צים אכן ימיר את 

בחברה, בחנו את השווי המתקבל מעסקה זו.  ההלוואה ויקבל את השליטה

קח על ככל שימיר את מניותיו יכאמור בתמורה למניות החברה, מר צים 

 עצמו את הסכומים הבאים:

במידה ורני צים יחליט להמיר את על פי הנהלת החברה,    -  פרעון הלוואה .1

על עצמו את החזר ההלוואה לבנק לאומי  ההלוואה למניות הוא יקח

 ש"ח.  אלפי 10,540-של כ וםבסכ

-בסך של כ תהתחייבויועל פי הנהלת החברה, ישנן  -פרעון חובות עבר  .2

בגין חובות עבר לספקים אשר יפרעו במסגרת  אלפי ש"ח  985.6

 הפרויקט. 

וואה בסך של לכאמור, על פי החברה מר צים העמיד ה –צמצום עלויות  .3

לצורך הקמת הפרויקט. למרות זאת על פי החברה ש"ח ליון ימ 35-כ

 .ליון שקלים וברנמילר תקבל את ההפרשיעלויות ההקמה יצומצמו בכמ

בהתאם ככל שמר צים ימיר את הלוואתו למניות סכום זה הינו חלק 

 תקבל ברנמילר.נטילת חובות אשר מ/התקבוליםמ

לאור זאת, להלן פירוט ערך עסקת צים לברנמילר ככל שמר צים ימיר את 

 הלוואתו למניות:

 אלפי ש"ח עסקת רני צים

 10,540 הלוואה מבנק לאומי

 985.6 חובות ושכלולים בברנמילר רותם

 1,000 צמצום עלויות הקמה

 12,526 לפי עסקת רני ציםעסקה  שווי

 

 יאלפ 12,526-הפרויקט על פי עסקת רני צים נאמד בכהשווי ההוגן של 

 ש"ח.
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 : הבחינה לירידת ערך סיכום 4.5

 עליו הזמין והמידע ב"המצ בדוח המתוארים הניתוחים על בהתבסס

להשקעה  ירידת ערך נדרשת לדעתנו, ההנהלה להערכות בהתאם הסתמכנו

 . 1 בפרויקט רותם

ש"ח, נמוך   אלפי  12,583  -נאמד בכ  1שווי פרויקט רותם  על פי גישת ההכנסה  

ש"ח. לפיכך, נדרשת ירידת ערך של   אלפי  27,509-מהשווי הפנקסני בסך של כ

 . 2019 דצמברב 31ש"ח בפרויקט, נכון ליום  אלפי 14,926-כ

 אלפי ש"ח ירידת ערך

 12,583 שווי הפרויקט לפי גישת ההכנסה

 27,509 31.12.2019שווי פנקסני 

 14,926 ירידת ערך

 

 :ניתוח רגישות 4.6

בחן שני פרמטרים: צמיחה לטווח ארוך  הפרויקטניתוח הרגישות לשווי 

 .לתקופה החוזית משוקללהושיעור מחיר ההון 

 שיעור  
 היוון  

 משוקלל 

 צמיחת טווח ארוך 

12,583 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 

6.0% 16,457 16,793 17,183 17,644 18,206 

6.5% 14,215 14,452 14,718 15,018 15,362 

7.0% 12,228 12,399 12,583 12,782 12,999 

7.5% 10,451 10,575 10,704 10,838 10,975 

8.0% 8,846 8,937 9,029 9,120 9,207 
 

 2019ביוני  30התייחסות לבחינת ירידת ערך ליום  .5

באתר הבורסה את  הציגהחברת ברנמילר אנרג'י  2019 טבאוגוס 31ביום 

 1הערכת השווי שביצענו עבורה לצורך בחינת ירידת ערך של פרויקט רותם 

 -כב םהסתכ, הערכנו כי שווי הפרויקט  . במסגרת זו2019ביוני  30למועד 

  אלפי ש"ח. 30,242

 כדלהלן:,  2019ביוני    30בין הערכת שווי זו לבין הערכת שווי ליום    ההבדלים

עלות הקמת על פי תחזיות ההנהלה,    –שינוי בעלות הקמת הפרויקט   .1

 2019ביוני    30בהערכה ליום    .אלפי ש"ח  32,965-של כהפרויקט בסך  

 26,344-הפרויקט בסך של כ עלות הקמתהנהלת החברה הניחה 

 .1.7ראה סעיף לפירוט  אלפי ש"ח.

על פי תחזיות החברה, שיעור תפוקת החשמל  -שינוי בתפוקות  .2

 2019ביוני  30. בהערכה ליום MWh 6,578 -השנתית הסתכמה לכ

 7,300 -הניחה הנהלת החברה כי שיעור תפוקת החשמל תסתכם לכ

MWh.  4.2לפירוט ראה סעיף. 

יושלם   חה כי הפרויקטיהנ  הנהלת החברה  –שינוי בתקופת התחזית   .3

 2019ביוני  30, כאשר בהערכה ליום 2021ברבעון הראשון בשנת 

 .2020כי הפרויקט יושלם ברבעון השני בשנת    הנהלת החברה  הניחה

השינוי נובע מחוסר מימון הפרויקט במהלך המחצית השניה של 

 מטה. 4, ראה גם סעיף 2019

הושג מימון  בו לאזמן שחלף העקב  –ת לגיוס מימון הסתברו .4

הניחה  2019לדצמבר  31ליום שווי ההערכת ומהנחה סולידית, 

מקדם הסתברות נוסף באשר לסיכויי הגיוס בחברה, בהתאם 
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לא הונחה  2019ביוני  30בהערכה ליום  להנחות הנהלת החברה.

 זו.הסתברות 

הערכת שווי זו כללה אינדיקציה נוספת  -אינדיקציה נוספת לשווי  .5

 30לשווי הפרויקט כתוצאה מהסכם רני צים, כאשר בהערכה ליום 

 זו. האינדיקצילא כללה  2019ביוני 
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 ספח א': תחזית תזרים מזומנים, מהווןנ

 2029 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020   שנתי

  6,684.6  6,552.6  6,423.2  6,296.3  6,171.9  6,050.0  5,930.5  5,813.4  4,751.2  0.0   הכנסות

  2,023.5  1,983.5  1,944.4  1,906.0  1,868.3  1,831.4  1,795.2  1,759.8  1,725.0  0.0  הוצאות תפעול

  4,661.1  4,569.1  4,478.8  4,390.3  4,303.6  4,218.6  4,135.3  4,053.6  3,026.2  0.0  רווח תפעולי

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  מס

  4,661.1  4,569.1  4,478.8  4,390.3  4,303.6  4,218.6  4,135.3  4,053.6  3,026.2  0.0  תזרים מפעילות שוטפת

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 (32,965.4)  תזרים מפעילות השקעה

  2,451.2  2,571.0  2,696.6  2,828.4  2,966.6  3,111.5  3,263.6  3,423.1  2,712.4 (31,977.1)   תזרים מזומנים מהוון

 

 

 2040 2039 2038 2037 2036 2035 2034 2033 2032 2031 2030  שנתי

  8,325.0  8,160.6  7,999.4  7,841.4  7,686.5  7,534.6  7,385.8  7,239.9  7,096.9  6,956.7  6,819.3  הכנסות

  2,520.1  2,470.3  2,421.5  2,373.7  2,326.8  2,280.8  2,235.8  2,191.6  2,148.3  2,105.9  2,064.3  הוצאות תפעול

  5,804.9  5,690.3  5,577.9  5,467.7  5,359.7  5,253.8  5,150.1  5,048.3  4,948.6  4,850.9  4,755.1  רווח תפעולי

 (1,335.1) (1,308.8) (1,282.9) (1,257.6) (557.9)  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  מס

  4,469.8  4,381.5  4,295.0  4,210.1  4,801.8  5,253.8  5,150.1  5,048.3  4,948.6  4,850.9  4,755.1  תזרים מפעילות שוטפת

  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  מפעילות השקעהתזרים 

  1,116.7  1,171.3  1,228.5  1,288.6  1,575.8  1,841.0  1,931.0  2,025.3  2,124.3  2,228.1  2,337.0  תזרים מזומנים מהוון

 WACC 7%ריבית 

  12,914.8 שווי תזרים מזומנים מהוון

  5,060.9 גרטשווי ערך 

  17,976 31/12/2019סה"כ שווי ליום 
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 :C-Value -פרטי השותף ב –נספח ב' 

 MBAכפיר קלדרון, רואה חשבון, 

 פרטי שותף מעריך השווי:

 .בהצטיינות בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים BA ראשון תואר 2000 -

 .מאוניברסיטת תל אביב במגמות שיווק, יזמות ואסטרטגיהבמנהל עסקים  MBA תואר שני 2007 -

 .רואה חשבון בישראל 2006 -

היקף של הערכות במהלך עבודתי צברתי ניסיון רב הן בביצוע חוות דעת כלכליות והן בביקורת וסקירה של עבודות כלכליות של מומחים אחרים בפרוייקטים רחבי 

 .ננסית, ליווי, תכנון ומימון אל מול בנקים, לחברות ישראליות, אמריקאיות ובינלאומיות, ציבוריות ופרטיותשווי, בדיקות כלכליות לבתי משפט, כדאיות פי

במחלקה הכלכלית, בתחום הערכות שווי חוות דעת לבתי משפט, בדיקות כדאיות, ייעוץ כלכלי והכנת תכניות עיסקיות.  Ernst &Young -בעברי שימשתי כמנהל ב

  .ארגון לחברות הגדולות במשק הישראלי-כמו כן עסקתי בליווי והובלת תהליכי תכניות הבראה ורה

 .ובהדרכת צוותי רואי חשבון מההיבט הכלכליבמסגרת תפקידי עסקתי בהכשרה של מתמחים ורואי חשבון בתחומים הכלכליים 

ומרכז את פעילות הייעוץ העסקי. במסגרת פעילותי במשרד אני מדריך, מלווה ומעניק ייעוץ כלכלי לחברות פרטיות וציבוריות  C-Value -כיום אני שותף מוביל ב

  .מובילים, בנקים, קרנות וכדומהרבות כמו גם למשרדי עורכי הדין מהמובילים והגדולים בארץ, משרדי רואה החשבון ה

ארגון ותכניות עסקיות, ייעוץ לחברות בקשיים, ייעוץ על מיזוגים ורכישות, חוות דעת כלכליות לבית משפט ושירותי הערכות שווי. היועצים -משרדי מתמחה ברה

 ות.ישראליות ובינלאומיהכלכליים של משרדי ביצעו בשנים האחרונות מאות עבודות כלכליות לחברות פרטיות וציבוריות, 

 

 


