
ברנמילר אנרג'י בע"מ
דוח תקופתי לשנת 2020

החברה היתה "תאגיד קטן" עד ליום 1.1.2021. הואיל והחברה מוגדרת כ"תאגיד טק עילית" ומצויה ב"תקופה 

ההקלות" כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית 

התשע"ו-2016 ("תקנות טק-עילית") עד יום 31.12.2022 (או עד תום השנה שבמהלכה שווי השוק הממוצע של 

החברה בתשעים הימים שקדמו לתום אותה שנה, עלה על מיליארד ש"ח, לפי המוקדם), דירקטוריון החברה 

החליט לאמץ את ההקלה הקבועה בתקנה 5(1) לתקנות טק-עילית, לפי בתקופת ההקלות, ההקלות החלות על 

תאגיד קטן אשר מפורטות בתקנה 5ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות 

הדוחות") יחולו על החברה, גם אם היא אינה נחשבת לתאגיד קטן, עד ליום 31.12.2022, אלא אם ייקבע בעתיד 

מועד מוקדם יותר על ידי דירקטוריון החברה או אם תסתיים תקופת ההקלות קודם לכן כאמור לעיל.

בהתאם לכך, החברה מודיעה כי תמשיך לדווח לפי תקנה 5ד לתקנות הדוחות, תוך יישום ההקלות המנויות 

ל"תאגיד קטן", לרבות בדבר מתכונת דיווח חצי שנתית, בתקופת ההקלות. 
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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. ביום 2 ביולי 2013, 

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

הנפקה ראשונה לציבור של ניירות הערך שלה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), 

וזאת על פי תשקיף להשלמה שפרסמה החברה ביום 1.8.2017 (אסמכתא 2017-01-066187) ("התשקיף 

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

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

לחברה ציבורית. 

החברה פועלת בתחום של פיתוח, ייצור, שיווק ומכירות של מערכות אגירת אנרגיה תרמית, על בסיס 

טכנולוגיה מוגנת פטנט אשר פותחה בחברה המאפשרת אגירת חום בטמפרטורות גבוהות בסלעים 

מרוסקים. הבסיס לטכנולוגיה פותח על רקע הנסיון העשיר של מובילי החברה בראשות מר אברהם 

ברנמילר, אשר מכהן כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה וכבעל השליטה בחברה, בהקמה ופיתוח שדות 

תרמו-סלואריים למשך ארבעה עשורים. 

שימוש בטכנולוגיית החברה מאפשר לאגור את האנרגיה המופקת משילוב של מקורות תרמיים או 

חשמליים, מתחדשים או דלקיים, ולספק אנרגיה תרמית (קיטור, מים חמים, אוויר חם) באופן רציף 

לפי דרישה, באופן שמייעל את ניצול האנרגיה, ללא תלות רגעית ברוח או בשמש וכן תוך שימוש 

בחומרים ידידותיים לסביבה.

החברה פיתחה על בסיס הטכנולוגיה מספר מוצרים אותה היא משווקת לשחקנים בתחום תחנות הכוח 

והתעשייה, אשר צורכות אנרגיה תרמית בכמויות משמעותיות לצורך פעילותם.

לחברה מפעל ייצור בדימונה, אשר בו מועסקים מרבית מעובדי החברה בייצור מערכות האגירה. עם 

סיום הייצור, המערכות נשלחות אל הלקוח  ומורכבות על ידו באתר הייעודי. החברה פועלת כיום 

להגדלת קווי הייצור ולשם כך פועלת להשגת מימון דרך הבנק האירופאי EIB. לפרטים נוספים אודות 

הסכם המימון עם EIB, ראו סעיף 14.5 להלן.

בתחילת דרכה, עסקה החברה בפיתוח והקמה של שדות תרמו-סולאריים. החידושים הטכנולוגיים של 

החברה היו בתחום התרמו-סולארי ובתחום אגירת אנרגיה תרמית, והמודל העסקי שלה התבסס על 

הקמה של שדות תרמו-סולאריים עבור יצרניות חשמל. כחלק מביסוס ההתכנות הטכנולוגית של 

החברה, הקימה החברה מתקן הדגמה תעשייתי בפארק תעשיות רותם. בנוסף, החברה יזמה שני 

פרויקטים הנמצאים בשלבי פיתוח שונים במטרה לשלב שדה סולארי עם אגירה תרמית בהספק של 1.7 

מגוואט ו-16 שעות אגירה (להלן: "רותם 1") וכן פרויקט פוטו-וולטאי בהספק של 10 מגוואט בשילוב 

אגירה של 4 שעות (להלן: "רותם 2"). 

במהלך שנת 2020 שמה לה החברה כיעד להתרכז בנושא ליבת הטכנולוגיה המרכזית שלה, אגירת 

האנרגיה ובייצור ומכירה של מוצרים בתחום אגירת אנרגיה תרמית, על פני הקמה והפעלת פרויקטים 

למכירת אנרגיה וייצור חשמל כפי שהיה בתחילת דרכה (פרויקטים רותם 1 ו-רותם 2). כחלק מתהליך 

 "ENEL" המיקוד והחדירה למספר פיילוטים משמעותיים עם חברות כגון חברת החשמל האיטלקית

וחברת החשמל האמריקאית "NYPA", הצורך בהוכחת יכולת דרך ייזום פרויקטים פחת. בהתאם 



א - 5

לכך, החליטה החברה להתמקד במכירת יחידות אגירה ובביצוע פרויקטים עבור צדדים שלישים. בשל 

כך, הסיטה אליהם את משאבי החברה על חשבון פרויקט רותם 1. החברה פועלת כיום למכירת עיקר 

השליטה בפרויקט רותם 1 לצד ג' והשלמת הפרויקט כקבלן מבצע עבור הרוכש (לפרטים נוספים ראו 

סעיף 8.2.1 להלן).

יובהר, כי המידע האמור לעיל בדבר צפי החברה לגבי תחנות הכוח רותם 1 ו-2, הפעלתן המסחרית 

ו/או הקמת מתקנים מסחריים מבוססי אגירה בחו"ל, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות 

ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך") המבוסס, בין היתר, על הערכות החברה לגבי משא ומתן 

למכירת עיקר השליטה בפרויקט רותם 1, הארכת הרשיון להקמת הפרויקט ממשרד האנרגיה, קבלת 

אמצעי מימון מתאימים וקבלת מלוא האישורים וההיתרים הנדרשים. 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 ו/או כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון המפורטים בפרק 

זה 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. 

להלן תרשים מבנה האחזקות הפעילות של הקבוצה נכון ליום 31.12.2020 ולמועד פרסום דוח זה: .1.2

 

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

במסגרת מתקן חלוץ לייצור חשמל בהספק של 1.7 מגוואט, המשלב אנרגיה סולארית וגז טבעי ("פרויקט 

רותם 1") לצורך מכירת חשמל לחברת החשמל לישראל ("חח"י") (לפרטים נוספים ראו סעיף 8.2.1 להלן).

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

למסירת מערכת אגירה למשרד הבטחון, ראו סעיף 3 להלן. .1.3.1

לסיום ייצור מערכת בפרויקט משותף עם NYPA, ראו סעיף 5.5 להלן. .1.3.2

 FORTLEV לסיום ייצור מערכת ייצור קיטור מבוססת אגירה לחברה מקבוצת .1.3.3

הברזילאית, ראו סעיף 5.2.1 להלן.

להתקשרות בהסכם עם חברת FORTLEV לשיווק מוצרי החברה בברזיל הכולל גם  .1.3.4

הקמת מתקן ייצור בברזיל, ראו סעיף 5.2.1 להלן.

ביום 5 בפברואר 2021, התקשרה החברה עם חברת Energia Detronic ("דטרוניק")  .1.3.5

הברזילאית בהסכם מחייב, אשר במסגרתו תרכוש דטרוניק מהחברה מערכת אגירה 

מבוססת ביומסה ואנרגיה סולארית (PV) לייצור חשמל לשוק בברזיל. לפרטים נוספים 

ראו סעיף 5.2.2 להלן.

ביום 21 באפריל 2020, התקשרה החברה עם חברת "ENEL" בהסכם לאספקת מערכת  .1.3.6

ברנמילר אנרג'י בע"מ

ברנמילר אנרג'י (רותם) 
בע"מ

100%
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אגירה תרמית בקיבולת של 23 מגוואט שעה במסגרת פרויקט פיילוט בתחנת כוח מחזור 

משולב של ENEL בצפון איטליה. לפרטים נוספים ראו סעיף 5.3.1 להלן. 

ביום 28 בפברואר 2021, התקשרה החברה עם חברת "מנועי בית שמש בע"מ" במזכר  .1.3.7

הבנות לא מחייב לבדיקת התכנות בעניין פיתוח טורבינת גז המבוססת על מנוע טורבו גל 

תעופתי שסיים את שעות הטיסה שלו, הניזון ממערכת האגירה התרמית של החברה אשר 

תספק אוויר חם. צימוד מערכת האגירה והטורבינה, יפעלו במערך של תחנת כוח 

קרקעית קטנה לייצור חשמל בנצילות גבוהה ובמחירים תחרותיים ממגוון מקורות 

אנרגיה מתחדשות (סולארי, רוח, ביומסה). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

1.3.2021, מס' אסמכתא: 2021-01-024508). 

ביום 16.11.2020 התקשרה החברה עם מרכז רפואי גליל בנהריה במזכר הבנות שאינו  .1.3.8

מחייב להתקנת מערכת אגירה תרמית. החברה עודכנה כי המרכז הרפואי בחר בחלופה 

אחרת ואינו מתכוון לקדם את הפרויקט. החברה בוחנת ביחד עם משרד הבריאות 

התקנה של מערכת אגירה במספר בתי חולים נוספים.

ביום 19.11.2020 חתמה החברה על מזכר הבנות (בסעיף זה - "מזכר ההבנות") לא מחייב  .1.3.9

עם מחלבות יטבתה בקשר לקידום פרויקט של התקנת והפעלת מערכת אגירת אנרגיה 

תרמית לאספקת קיטור הנטענת מגזם. ביום 14.2.2021 חתמו החברה ומחלבות יטבתה 

על תוספת למזכר ההבנות לפי תקופת ההיתכנות שהוגדרה במזכר ההבנות הוארכה על 

ליום 31.5.2021.

להשקעות בהון בין באמצעות הנפקות פרטיות ובין בהנפקות לציבור בתקופת הדוח, ראו  .1.3.10

סעיף 1.4 להלן. 

להתקשרות בהסכם עם בנק לאומי לפירעון חוב הקבוצה אליו, ראו סעיף 14.1. .1.3.11

לפרעון הלוואות שהתקבלו מבעל השליטה, ראו סעיף 14.4 להלן. .1.3.12

להתקשרות במזכר הבנות עם הבנק האירופאי EIB, ראו סעיף 14.5 להלן. .1.3.13

להמרת הלוואות המירות, ראו סעיף 14.7 להלן. .1.3.14

להתקשרות בהסכם הפצה עם החברה ההונגרית CET, ראו סעיף 5.3.3 להלן. .1.3.15

לעדכון התוכנית האסטרטגית של החברה, ראו סעיף  1.1 לעיל וסעיף 22 להלן.  .1.3.16

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 מהותית מהמפורט לעיל, בכפוף להסכמות שתושגנה, אפשרויות התאמה שיידונו, 

משתני רגולציה, משתנים מאקרו כלכליים שונים, אי התממשות תוכניות ההנהלה ו/או 

כתוצאה מהתממשות של חלק או כל גורמי הסיכון המפורטים בפרק זה 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.
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השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה  .1.4

למיטב ידיעת החברה, לא התבצעו השקעות בהון החברה או עסקאות מהותיות אחרות במניות החברה 

על ידי בעלי עניין בשנתיים שקדמו למועד דוח זה למעט כמפורט להלן (לפרטים נוספים ראו תקנה 10ג 

לפרק ד' לדוח התקופתי): 

בחודש יוני 2020 השלימה החברה הנפקה פרטית ל-י.ד. מור השקעות בע"מ של 833,330  .1.4.1

מניות רגילות של החברה ו-499,998 כתבי אופציה בלתי סחירים בתמורה לסך של כ-5 

מיליון ש"ח, ברוטו (ראו דוח מיידי מיום 7 ביוני 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-050983).

בחודש יולי 2020 השלימה החברה הנפקה פרטית של 3,960,423 מניות רגילות של החברה  .1.4.2

למר רני צים ושל 232,558 מניות רגילות של החברה למר יואב קפלן, אשר מונה כדירקטור 

בחברה, בתמורה לסך כולל של כ-18 מיליון ש"ח, ברוטו (ראו דוח מיידי מיום 23 ביולי 

2020, מס' אסמכתא: 2020-01-078345).

בחודש יולי 2020 ולאחר השלמת ההנפקה כאמור בסעיף 1.4.2 לעיל, הומרו שתי הלוואות  .1.4.3

המירות בסך כולל של כ-5.5 מיליון ש"ח אשר הועמדו לחברה במהלך חודשים ספטמבר-

אוקטובר 2019 ל-1,669,147 מניות רגילות של החברה (ראו דוח מיידי מיום 13 ביולי 2020, 

מס' אסמכתא: 2020-01-074736). 

בחודש נובמבר 2020 השלימה החברה הנפקה באמצעות פרסום דוח הצעת מדף של  .1.4.4

400,000 כתבי אופציה סדרה 2 ו-400,000. כתבי אופציה סדרה 3 בתמורה לסך של כ-2.48 

מיליון ש"ח, ברוטו (ראו דוח מיידי מיום 16 בנובמבר 2020, מס' אסמכתא: 2020-01-

.(123021

בחודש פברואר 2021 השלימה החברה הנפקה פרטית לפסגות בית השקעות בע"מ של  .1.4.5

1,201,000 מניות רגילות של החברה בתמורה לסך של כ-18.1 מיליון ש"ח, ברוטו (ראו דוח 

מיידי מיום 15 בפברואר 2021, מס' אסמכתא: 2021-01-017955).

בחודש פברואר 2021 השלימה החברה הנפקה ציבורית של 628,430 מניות רגילות של  .1.4.6

החברה בתמורה לסך של כ-9,866,000 ש"ח, ברוטו (ראו דוח מיידי מיום 10 בפברואר 

2021, מס' אסמכתא: 2021-01-016506) 

הנפקה לציבור מכוח דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 4.3.2019 (אסמכתא: 2019- .1.4.7

01-018642). לפרטים אודות תוצאות ההנפקה ראו דוח מיידי מיום 4 במרץ 2019, 

(אסמכתא: 2019-01-018855).

חלוקת דיבידנדים .1.5

בשנתיים האחרונות לא חילקה החברה דיבידנדים לבעלי מניותיה.  .1.5.1

בהתאם להוראות סעיף 302 לחוק, נכון ליום 31.12.2020, לחברה אין רווחים ראויים  .1.5.2

לחלוקה או מדיניות חלוקת רווחים.  

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

אינן מוטלות על החברה מגבלות העשויות להשפיע על יכולתה לחלק דיבידנד בעתיד. 
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חלק שני – מידע אחר 

מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה .2

2.1. להלן נתונים כספיים לגבי תחום הפעילות היחיד של החברה כמפורט בדוחותיה הכספיים (באלפי 

ש"ח):

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 

2019

לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 

2020

331 - הכנסות

13,032 13,274 קבועות

1,903 8,080 משתנות
עלויות

14,935 21,354 סך העלויות 

(1,913) (490) הכנסות (הוצאות) אחרות

(43,301) (32,584)
רווח (הפסד) מפעולות רגילות המיוחס 

לבעלים

30,008 28,967 סך הנכסים

31,934 29,950 סך ההתחייבויות

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

האמורות, ראו הדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2020 ("הדוחות הכספיים") 

ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לשנת 2020 הכלולים בדוח תקופתי זה ("דוח הדירקטוריון לשנת 

.("2020

לפירוט אודות סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה ראו סעיף 4 להלן. 2.1

חלק שלישי – תיאור עסקי החברה לפי תחום הפעילות

פתרונות בתחום האנרגיה המתחדשת בדגש על אגירה  .3

ליבת הטכנולוגיה – אגירת אנרגיה .3.1

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:

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

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)

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

פתרונות לעצמאות אנרגטית בשילוב ביזור ייצור החשמל והחום כולל אזורים מנותקי רשת. (ו)
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מודולאריות בפיתרון המאפשר מענה לתחנות קטנות כמו גם תחנות גדולות. (ז)

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

וחומרים משני מצב צבירה), ולכן דרישות התחזוקה וההפעלה נמוכות באופן יחסי. אין בה 

את החסרונות שיש לאגירות תרמיות אחרות כמו מלח מותך, אשר מחייב שימורו במצב מותך 

– דבר שדורש לעתים שריפת דלק אחר.

שיטת האגירה מאפשרת עבודה בטמפרטורה גבוהה וייצור קיטור ואף על פי כן אינה נחשבת  (4

כדוד קיטור ומכאן הקלה ברגולציה הנדרשת.

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

מחצי מגוואט ועד לג'יגוואט.

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

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
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מתקן האגירה שהותקן בפרויקט משרד הבטחון

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .4

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  .4.1

4.1.1.    המעבר לאנרגיה מתחדשת וייצור מבוזר

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 הן שבין 70% ל-80% ממתקני הגנרציה הצפויים לקום עד לשנת 

2040 יהיו מבוססים על אנרגיה מתחדשת1. בשנים האחרונות 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 

המבוססת על דלקים. מכיוון שהאנרגיה לא "מובטחת", יש להקים ולקיים תחנות כוח 

1 Bloomberg NEF New Energy Outlook 2018, https://bnef.turtl.co/story/neo2018?teaser=true
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דלקיות אשר יגבו את הרשת לרגעים בהם לא ניתן להפיק אנרגיה ממקורות אנרגיה 

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

כדי 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, הוא 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 עיקריות2:

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

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 והמפעלים, 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 להעלות את היעילות הממוצעת בצורה ניכרת. 

מכתב יו"ר רשות החשמל לשר התשתיות, האנרגיה והמים מיום 31.1.2017 בקשר לאגירת אנרגיה בישראל- ניתוח הצורך   2
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. 

4.1.2.    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.3 לצמצום 

עלויות האנרגיה יתרונות כלכליים וכן יתרונות כחלק ממגמת הקיימות לצמצום פליטות 

ע"י החלפת דלקים פוסילים באנרגיות מתחדשות. 

כרבע מסך צריכת האנרגיה בעולם נצרכת לטובת חום תעשייתי. בגרף שלהלן4 ניתן לראות 

שכ-32% מסך האנרגיה בעולם נצרכת ע"י מגזר התעשייה, כאשר כ74% מאנרגיה זו נצרכת 

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

מדלקים פוסילים מזהמים.

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

4 International Energy Agency – Renewable Energy for industry, Nov 2017

https://www.lazard.com/perspective/lcoe2019
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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 הטכנולוגיות 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 דוח זה הינו ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת 

בשיעור של 30% מסך הייצור במשק החשמל בישראל עד לשנת 20305. 

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. 

לפיכך, רשות החשמל פרסמה במהלך שנת 2020 שני מכרזים לקביעת תעריף לפרויקטים 

של PV ואגירה של ארבע שעות, שעל בסיסם ייבנו הפרויקטים הראשונים מסוגם בארץ 

בתחום זה6.

4.1.3.    רגולציה

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, 

 5החלטה מספר 465 של הממשלה מיום 25.10.2020
https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020

 6תוצאות הליך תחרותי מס' 2 להקמת מתקני PV ואגירה
https://www.gov.il/he/departments/news/pv_agira_results

https://www.gov.il/he/departments/policies/dec465_2020
https://www.gov.il/he/departments/news/pv_agira_results
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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 סעיף 17 להלן). 

4.1.4.   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.

4.1.5.   שינויים בשערי חליפין

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.

4.1.6.    שינויים במחירי דלקים וגז טבעי

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 מוקמת תחנת הכוח רותם 1 ומיועדת לקום תחנת הכוח 

רותם 2, קיימת תשתית חיבור לגז טבעי. 

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

בדלקים פוסילים. תנודות משמעותיות במחירי הדלקים עשויות להשפיע על הכדאיות 

הכלכלית של הטכנולוגיה. למרות הכתוב, נציין כי תכניות להחלפת מערכות חימום הן לרוב 

תכניות טווח ארוך, אשר לוקחות מחירים ממוצעים, ואינן מתחשבות במחיר רגעי.

מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .4.2

מבחינת פעילות החברה בשווקים גלובליים, החברה פועלת במספר שווקים כחברה טכנולוגית  .4.2.1

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, דוגמת ISO14001, ISO9000 ו-ISO18001 ואף קיבלה ממכון התקנים את "תו 

הזהב" המסמל את העמידה הגבוה של החברה בתקנים אלו.
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בישראל, כפופה הקבוצה להוראות הדין הנוגעות למשק החשמל וכן להוראות דין נוספות  .4.2.2

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:

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

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 

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 
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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)

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

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 זה להלן.

התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שינויים במאפייני הלקוחות שלו  .4.3

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 מתחדשת7. 

במדינות רבות בעולם, ובעיקר 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 חוסר הוודאות באספקת החשמל (רוח, שמש וכו'). על כן, נדרשת הסטה של אנרגיה 

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

בצורה טובה יותר לעקומת הביקוש.  

בגרף הבא, המכונה 8The 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 ולהעלות אותם בחזרה 

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

לשעות הערב, צורך אשר צפוי להחריף ככל שקצב חדירת האנרגיות המתחדשות יגבר.

 International Renewable Energy Agency – National policies and the role of communities, cities and regions, June 2019 7 

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 8

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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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  .4.4

4.4.1.    מגמה משמעותית כיום בעולם האנרגיה היא המעבר מייצור מרכזי לייצור מבוזר של 

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.

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 
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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 

להאיץ דרמטית את הפחתת הפליטות והמעבר לאנרגיה נקייה. 

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

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 .4.5

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 .4.6

4.6.1.    חסמי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הם:

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

משלושה שלבים מרכזיים: שלב מוקדם- הוכחת ישימותה של הטכנולוגיה; שלב 

ההדגמה המסחרית- הוכחת היתכנות מסחרית של הטכנולוגיה והתקנה בקנה מידה 

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



א - 19

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

דווקא בשלב בו הטכנולוגיה מוכחת והסיכון הטכנולוגי פוחת באופן משמעותי9. 

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 הכוח10. 

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

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. 

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

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

ראו סעיף 17 להלן.

4.6.2.    חסמי היציאה העיקריים בתחום הפעילות הם:

           התחייבות ארוכת טווח של הסכמי שכירות ומימון.

מבנה התחרות בתחום הפעילות .4.7

לפרטים נוספים ראו סעיף 6 להלן.

מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית, תעשיית האנרגיה מתחדשת והתייעלות האנרגטית בישראל- עדכון מצב והמלצות   9
מדיניות למינוף המו"פ והתעשייה הישראלית, ד"ר גלעד פורטונה, שירי פרוינד קורן, עידן ליבס, אוקטובר 2015. 

בהתאם להוראות רשות החשמל, על היזם להמציא במועד הבקשה של רישיון ייצור החשמל המותנה לתחנות כוח בהספק   10

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.
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לקוחות, שיווק והפצה 5

נכון למועד דוח זה, 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 פועלת לייצר שיתופי 

פעולה עם חברות מתחומי האנרגיה שיהוו ערוצי הפצה רלבנטיים באותו השוק. להערכת החברה, קיימים 

שני סוגי לקוחות קצה עיקריים: תחנות כוח ומפעלים בעלי צריכה תרמית משמעותית.  

החברה משקיעה מאמצים בהחדרת שימוש במערכות אגירה למגזר התעשייתי. מוצרי החברה למגזר 

התעשייתי כוללים אספקת אנרגיה תרמית תוך טעינה ממקורות חום וחשמל. כמו כן, החברה משקיעה 

מאמצים בשוק תחנות הכוח התרמיות, שם הטכנולוגיה של החברה יכולה להביא להסטת עומסים ושיפור 

היעילות.

החברה פועלת בחו"ל באמצעות שותפים ומפיצים מקומיים. החברה התקשרה עם מספר שותפים כפי 

שיפורט להלן, וכן ממשיכה באיתור שותפים נוספים בגיאוגרפיות נוספות. בשווקים אותם בוחנת החברה 

נכון למועד הדוח, היא פועלת לקידום הזדמנויות עסקיות שונות כמפורט להלן11:

ישראל  5.1

החברה פועלת במספר ערוצים מול גופים מסחריים, בעיקר מפעלים תעשייתים, להטמעת  5.1

הטכנולוגיה של החברה בפרויקטים של התעיילות אנרגטית והפחתת פליטות. החברה 

פועלת לאתר מפעלים אשר צורכים דלק פוסילי לייצור קיטור, ומציעה להם מערכת אגירה 

מבוססת טעינה חשמלית או דלקים מתחדשים לייצור הקיטור.

החברה ניגשת לתוכניות ממשלתיות אשר מטרתן להחדיר טכנולוגיות חדשות לצמצום  5.2

פליטות ושימוש באנרגיות מתחדשות. החברה קיבלה מענק עבור פרויקט התייעלות 

אנרגטית בבתי חולים בישראל. החברה פועלת בשיתוף עם משרד הבריאות לאתר את 

ביה"ח בו יבוצע הפרויקט.

כחלק מתוכנית משותפת של משרד הכלכלה ומשרד הביטחון להדגמות טכנולוגיות  5.3

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

כפי שהוגשה לוועדת המחקר של רשות החדשנות, למערכת ניידת לייצור ואגירת אנרגיה 

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

26.9.2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-100245). 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 

11 לגבי אי ודאות התממשות ההזדמנויות העסקיות, כולן או חלקן, ראו גם סעיף  5.6 להלן.
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הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית. תקופת ביצוע התכנית בהתאם לתקציב המאושר, 

הותאמה למועדי ההסכמות שהושגו עם הצדדים, ונקבעה החל מנובמבר 2019 ועד 

לאוקטובר 2019. בהתאם לתוכנית, החברה התקינה מערכת קוגנרציה ניידת מבוססת 

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

משרד הביטחון העמיד את התשתית והתמיכה המקצועית הנדרשת לביצועה. המערכת 

נטענת מגזי פליטה של גנרטורים הקיימים במתקן הצבאי ומספקת מים חמים בהתאם 

לפרופיל הצריכה. נכון למועד הדוח, קיבלה החברה סך של כ-452 אלפי ש"ח מתוך המענק 

כאמור. בתאריך 1.6.2020 דיווחה החברה כי מסרה את המערכת למשרד הביטחון 

והושלמה התקנתה בהצלחה בבסיס צבאי שאינו מחובר לרשת החשמל הארצית בדרום 

הארץ. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 1.6.2020 (מס' אסמכתא: -2020-01

.(049120

ברזיל  5.2

החברה מזהה פוטנציאל משמעותי בתחום אגירת האנרגיה בשוק הברזילאי בשל מחירי 

אנרגיה גבוהים הנובעים 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. לפרטים 

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

נכון למועד דוח זה, אישרה FORTLEV את בדיקת המערכת שנערכה בארץ 

ובעמידה במבחני הבדיקה שנקבעו בין הצדדים. המערכת נמצאת בשלבים 

האחרונים לפני שילוחה לברזיל. המערכת צפויה לסיים התקנה בברזיל במהלך 

הרבעון השני של שנת 2021.

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

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

המשלבים את טכנולוגיית ה-™bGen 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 יימכרו במחיר שאינו נמוך 
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ממחיר עלות ייצורם בתוספת של 10%, תשלם FORTLEV לחברה תמלוגים בסך 

של 10% ממחיר המכירה של המוצרים. 

ביום FORTLEV 31.8.2020 עדכנה את החברה על כוונתה להתקדם לשלב השני של 

ההסכם הכולל הקמה בברזיל של מתקן ייצור של מוצרים המשלבים את טכנולוגית 

.FORTLEV של החברה על-ידי  bGen™-ה

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים מיום 16.2.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-

013765) ומיום 17.1.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-006634).

Detronic  ביום 19.01.2020 חתמה החברה על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת 5.2.2

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. 

ביום 5.2.2021 התקשרה החברה עם דטרוניק בהסכם מחייב ("ההסכם") במסגרתו תרכוש 

דטרוניק מהחברה מערכת אגירה מבוססת ביומסה ואנרגיה סולארית (PV) לייצור חשמל. 

ההסכם כולל תנאי מתלה לפיו על דטרוניק לקבל אישור מקדמי ממפעילת רשת החשמל 

הברזילאית לחיבור רשת החשמל. ככל שאישור זה לא יתקבל תוך 60 ימים ממועד חתימת 

ההסכם, ההסכם יתבטל, אלא אם יוסכם אחרת על ידי הצדדים. התמורה בגין מכירת 

המערכת תעמוד על סך של כ-3.6 מיליון דולר ארה"ב, אשר תשולם בהתאם לעמידה 

בחמישה אבני דרך אשר נקבעו בהסכם. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידים מימים 

20.1.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-006733) ו-7.2.2021 (מס' אסמכתא: -2021-01

.(015186

אירופה 5.3

איטליה  5.3.1

בהמשך לאמור בסעיף 5.4 בחלק א' לדוח התקופתי של שנת 2019, ביום 21.04.2020, חתמה 

החברה על הסכם אספקה עם חברת ENEL, חברת חשמל איטלקית גדולה יצרנית ומפיצה 

בינלאומית של חשמל וגז. במסגרת ההסכם, החברה תתכנן, תייצר, תספק, תשמע ותתקין 

מערכת אגירה תרמית במסגרת פרויקט פיילוט ("פרויקט הפיילוט") בתחנת כוח מחזור 

משולב של חברת ENEL בצפון איטליה. התמורה בגין שירותי האספקה תעמוד על סך של כ-

0.5 מיליון אירו, אשר יושלמו בהתאם לעמידה באבני דרך אשר נקבעו בהסכם.

פרויקט הפיילוט מתבצע תחת תכנית התאגידים הבינלאומיים של רשות החדשנות ובמימון 

משותף של ENEL, החברה ורשות החדשנות. סך ההשקעה בפרויקט מוערכת בכ-5 מיליון 

אירו, חלקה של החברה מסתכם בכ-1.8 מיליון אירו ועוד כ-1 מיליון אירו ממומן על-ידי 

רשות החדשנות באמצעות מענק כספי לחברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 

22.4.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-035974).

נכון למועד דוח זה, הפרויקט נמצא בשלבי ייצור של מודולי האגירה, וצפוי להישלח לאיטליה 

במהלך הרבעון השני של 2021. התקנת והרצת הפרויקט צפויים להסתיים עד סוף 2021.

גרמניה וספרד 5.3.2
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החברה התקשרה בהסכם הפצה עם חברת גרין אנסיס (Green Enesys), יזם ומפתח 

פרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת בבחינת מספר הזדמנויות לשיתוף פעולה בפרויקטי 

PV ואגירה ופרויקטי אגירה לייצור חום. 

הונגריה 5.3.3

בהמשך לאמור בסעיף 5.6 בחלק א' לדוח התקופתי לשנת 2019, ביום 31.3.2020 חתמה 

החברה על הסכם הפצה עם חברת CET Storage Limited Liability Company ("הסכם 

ההפצה" ו-CET, בהתאמה). במסגרת הסכם ההפצה, העניקה החברה ל-CET רישיון הפצה, 

 bGen™ שיווק ומכירה בלעדי להונגריה של טכנולוגיית החברה ויחידות אגירת אנרגיה

ורישיון לא בלעדי בסלובקיה, רומניה, אוקראינה, בולגריה ואוסטריה. תקופת הסכם ההפצה 

 CET-הינה ל-5 שנים ממועד החתימה כאשר לחברה זכות לבטלו, בין היתר, כתוצאה מכך ש

לא תעמוד בהתחייבויותיה לרכישות בהיקף מינימאלי כפי שמפורט בהסכם ההפצה. לפרטים 

נוספים ראו דיווח מיידי מיום 31.3.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-029752).

ארצות הברית   5.4

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

נכון למועד דוח זה, החברה סיימה לייצר את המערכת, וזו עומדת להגיע לאתר הלקוח 

במהלך הרבעון השני של שנת 2021.

נכון למועד הדוח, לא ניתן להעריך אם איזה מההזדמנויות, המגעים או המשאים ומתנים בין הצדדים 

בכל השווקים לעיל לכדי הסכמים מחייבים ומתי ומה יהיו תנאיהם הסופיים

מידע זה בדבר יכולתה של החברה להתקשר בהסכמים מחייבים עם איזה מהגורמים המפורטים בסעיף 

5.1-5.5 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 

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 23 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
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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 כאשר רובם נמצאים בשלבים מוקדמים של פיתוח הטכנולוגיה, ביניהם 

Siemens Gemesa, המפתחת אגירה ע"ב סלעים, Energy Nest, אשר פיתחה טכנולוגית אגירה על 

בסיס בטון, 1414, אשר פיתחה אגירה מבוססת סיליקון, ועוד. 

בהסתכלות רחבה יותר על עולם אגירת האנרגיה קיימות טכנולוגיות רבות המוכוונות לשימושים  6.4

שונים. הטכנולוגיה המסחרית הנפוצה היא חשמל בסוללות - כגון טסלה ואחרות. 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 עצמן מסחרית (אגירה בלחץ, אגירה בחומרים שמשנים 

מצב צבירה ועוד). 

להערכת החברה, גורמים חיוביים המשפיעים על מעמדה התחרותי הם:  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 

ומושפעות מעונות השנה ו/או מאור השמש; (2) מודולאריות אינהרנטית המאפשרת לתת 
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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 הם:    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

לאור המיקוד העסקי של החברה שהוא ייצור יחידות אגירה לשוק החום התעשייתי ושוק תחנות הכוח, 

אין השפעה של עונתיות על עסקי החברה.

רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  8

מפעל הייצור - החברה הקימה במחצית השניה של שנת 2018 מפעל באזור התעשיה דימונה לייצור  8.1

רכיבי האגירה בישראל, כדי לבסס יכולת אספקת ציוד לפרויקטים בישראל ובמקומות שונים 

בעולם.  הפרויקטים הראשונים שעבורם המפעל מייצר את רכיבי האגירה הם משרד הביטחון, 

FORTLEV ,NYPA, תחנת הכוח רותם 1 ו-ENEL. בשלב הראשון, המפעל פועל במתכונת ידנית, 

כאשר בעתיד הכוונה היא 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 הוא 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 ויאפשרו הפעלה 

של התכנית בשנה הקרובה. 

הסכם המימון מול EIB כפי שמפורט בסעיף 14.5 להלן עתיד לאפשר לחברה להקים בהדרגה מערך 

ייצור יעיל וחדשני. 

תחנות הכוח רותם 1 ורותם 2  8.2

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

המלאה של החברה, להקמת תחנת הכוח רותם 1, כמפורט לעיל. 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  8.2.1

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 
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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.  

ביום 26 בפברואר 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 הוא 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 

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 המגיעים לה, אשר מועד 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 הייצור הקבוע, רשאית החברה 

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

לפרויקט ישנו רישיון מותנה לייצור חשמל מיום ,17.6.2015 אשר תוקפו נקבע במקור ל-48 

חודשים מאותו המועד, והוארך מספר פעמים לאור אי עמידה באבן הדרך האחרונה- חיבור 

לרשת החשמל, של הרישיון המותנה. ביום 27.12.2020 התקבלה החלטת מליאת רשות החשמל 

להאריך את הרישיון המותנה לתקופה נוספת של 12 חודשים, החל מיום 17.12.2020 ועד ליום 

17.12.2021. לפרטים נוספים, לרבות בקשה לארכת העמידה באבני הדרך והארכת תוקפו של 

הרישיון המותנה, ראו הערת שוליים 23 להלן. 

נכון למועד דוח זה, החברה השקיעה סך של כ-39 מיליון ש"ח לצורך הקמת הפרויקט. לצורך 

השלמת הפרויקט החברה מעריכה כי עלות ההשקעה הנותרת היא כ-36 מיליון ש"ח. כמו כן, 

משך ההקמה הצפוי הוא כ-12 חודשים ממועד השגת המימון הנדרש ותלוי בהארכת תוקף 

הרשיון המותנה מרשות החשמל. לאור עדכון התוכנית האסטרטגית, החברה מתעתדת למכור 

את מרבית האחזקות בפרויקט ולהקימו עבור צד ג' ככל שיסתייע. לאור עובדה זאת, החברה 

ביצעה הערכת שווי מהותית לצורך קביעת שווי הפרויקט לתאריך הדוח על המצב הכספי.

בהתאם להערכת השווי שבוצעה לפרויקט רותם 1 המצורפת לדוח זה, שוויו המוערך של פרויקט 

רותם 1 נכון ליום 31 בדצמבר 2020 הוא כ-2.37 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים ראו הערכת השווי 

המצורפת לדוחות אלו.
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שכירות רותם 1 8.2.1.1

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. תקופה זו תחל 

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.    

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

הכוח רותם 1 לרבות עלויות ההקמה, הוא 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 23 להלן.

תחנת כוח רותם 2  8.2.2

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. 

ביום 05.08.2020 פרסמה רשות החשמל החלטה לפיה התעריף שיחול הוא 19.90 אג' לקוט"ש, 

כפי שנקבע בהליך תחרותי מס' 1 לתחנות פוטו-וולטאיות ואגירה. החברה מצאה כי תעריף זה 

אינו כלכלי להקמת הפרויקט, ולפיכך לא הגישה את אבן הדרך הנדרשת לשמירת התעריף. נכון 

למועד זה, לפרויקט אין תעריף מוסדר. כחלק מהמיקוד העסקי שביצעה, החברה בוחנת אפשרות 

לסיים פיתוח של אגירה בטמפרטורות גבוהות של מעל 900 מעלות צלסיוס, תוך כדי פיתוח 

טכנולוגי נוסף שמבוצע בשיתוף פעולה עם מנועי בית שמש (ראו סעיף 1.3.7 לעיל), אשר יאפשרו 

הגדלת היעילות וקיטון במחיר הצפוי לבניית הפרויקט וכן יאפשרו התכנות כלכלית לפרויקט.

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

המסחרית הוא 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 כלכליות הפרויקט, 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 23 להלן. 
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8.2.3   להלן ריכוז נתונים אודות תחנת הכוח רותם 1 שפועלת החברה להקים בפארק תעשיות רותם: 

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 

מסחרית12

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-7514 20 שנה 201813 חח"י 2022 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, הוא 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 23 להלן. 

מועד ההפעלה המסחרית תלוי בין היתר בקבלת הארכה לרשיון המותנה מרשות החשמל וכן בקבלת מימון הנדרש להשלמת הפרויקט. להערכת החברה, עלות השלמת פרויקט רותם 1 נכון למועד זה  12 
היא כ-36 מיליון ש"ח . לפירוט ראו סעיף 8.2.1 לעיל.

 13  התאריך מתייחס לסגירה הפיננסית המקורית עם בנק לאומי. לפרטים בעניין הסדר החוב עם בנק לאומי ראו סעיף 14.1 לעיל. החברה פועלת למכירת מרבית אחזקות הפרויקט לצד ג' במהלך 2021 
ולמימון השלמתו בדרך זו.

כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 19.10.2017 (מס' אסמכתהא: 2017-01-092161), ביום 19.10.2017 הגישה החברה לרשות החשמל מסמכים המעידים על השלמת התנאים לסגירה הפיננסית  14 
במסלול הון עצמי של תחנת הכוח רותם 1. הגידול בהערכת החברה לגבי עלות ההשקעה מ-71 מיליון ש"ח ל-75 מיליון ש"ח נובע מתוספת עלויות ניהול ופיקוח, עלויות בלתי צפויות וכן מעדכון מחירים 

שנבע מאי התקדמות הפרויקט. יצוין כי הגדלת ההשקעה הצפויה במיזם, צפויה לפגוע בתשואה על ההון.
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8.2.4   להלן תיאור סטאטוס התקדמות תהליך ייזום הפרויקט רותם 1:
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 

המחוזית18

האם הוגש 
תסקיר 

השפעה על 
הסביבה 

(נדרש רק 
לוועדה 

המחוזית)17

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)16

האם 
בוצע סקר 
היתכנות 

החיבור 
על-ידי 
חח"י 15

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

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.  15

יובהר כי אישור תב"ע נדרש רק עבור תחנות כוח בהספק מותקן של למעלה מ-5 מגוואט.    16

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   17

מותקן של למעלה מ-5 מגוואט יש לקבל אישור תב"ע מהוועדה המחוזית, בטרם קבלת היתר הבנייה מהוועדה 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.  18

 19    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 8.2.1 לעיל וחלק ה' בדוח דירקטוריון החברה המצ"ב לדוח זה. 

 20    עקב חריגה בתקציב הפרויקט, נוצרו קשיים תזרימיים שגרמו לעיכובים המשפיעים על לוחות הזמנים של הקמתו. 
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  21

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   22

התכנון, ההנדסה, הבניה וההקמה 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.
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   23

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. ביום 25.7.19, הגישה החברה בקשה לרשות החשמל להאריך את מועד אבן הדרך 
שברישיון המותנה ואת תוקף הרישיון המותנה בהתאם ב-10 חודשים נוספים. ביום 29.3.2020, התקבלה החלטת רשות החשמל שעניינה "תיקון רישיון מותנה בטכנולוגיות תרמו סולאריות", לפיה 
הוארך המועד להצגת עמידה באבן הדרך להפעלה מסחרית של פרויקט רותם 1 ב-10 חודשים נוספים ל-66 חודשים, כך שגם תוקפו של הרישיון המותנה יעמוד על 66 חודשים, ותוקפו יהיה עד ליום 
17.12.2020. ביום 27.12.2020, לאחר בקשת הארכה נוספת, התקבלה החלטת מליאת רשות החשמל להאריך את הרישיון המותנה לתקופה נוספת של 12 חודשים, החל מיום 17.12.2020 ועד ליום 

.17.12.2021
 24     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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שם 
תחנת
הכוח

טכנולוגיה
האם 
ניתן 

אישור 
מתקן 

חלוץ

האם 
נחתם 
הסכם 

שכירות 
עבור 

הקרקע 
בה תוקם 

תחנת 
הכוח

האם נקבע 
תעריף 

למכירת 
החשמל 
המיוצר 

(ש"ח ל-
 (Kwh
וגובה 

התעריף

האם 
נחתם 
הסכם 

הקמה של 
תחנת 
הכוח

האם 
בוצע סקר 
היתכנות 

החיבור 
על-ידי 
חח"י 15

האם 
בוצע 

תכנון 
לתחנת 

הכוח 
(לצורך 
קבלת 

אישור 
תב"ע)16

האם 
הוגשה 
בקשה 
לרשות 

החשמל 
לקבלת 
רישיון 
מותנה 
לייצור 
חשמל

האם 
נתקבל 
רשיון 

מותנה 
לייצור 
חשמל

האם הוגש 
תסקיר 

השפעה על 
הסביבה 

(נדרש רק 
לוועדה 

המחוזית)17

האם הוגשו 
תוכניות 
לוועדה 

המחוזית18

האם 
הוזמן 
חיבור 

גז טבעי

האם 
התקבל 
אישור 

הפקדה 
מהוועדה 
המחוזית

האם 
התקבל 
אישור 

תב"ע

האם 
הוגשו 

תוכניות 
לוועדה 

המקומית

האם 
התקבל 

היתר 
בנייה/ 

היתר בנייה 
בתנאים 

מאת 
הוועדה 

המקומית

כן25 כן כן, ע"י 
משרד 

הפנים- 
מחוז 
דרום

לא נדרשת 
הפקדת 
התכנית 
לוועדה 

המחוזית

נחתם 
הסכם 

מול 
חברת 

חלוקת 
הגז.24 

הוגשו 
במסגרת 
התב"ע. 

במסגרת 
היתר הבניה 

לא נדרש.

הוגש מסמך 
מידע סביבתי 

במסגרת 
הוראות 

התב"ע

כן23 כן לא כן נחתמו 
הסכמי 

משנה עם 
קבלנים, 

הסכם 
 EPC

נחתם עם 
החברה22.  

כן. פורסמה 
ההחלטה 

הסופית של 
המליאה21

כן כן מתקן 
היברידי- 

שילוב תרמו 
סולארי מסוג 

שוקת 
פרבולית עם 

שימוש 
באגירת 
אנרגיה 

ושימוש בגז 
טבעי 

רותם 
20 119

יובהר, כי המידע כאמור לעיל לרבות בדבר צפי החברה להקמת של תחנת הכוח רותם 1 והשלמת הפעלתה המסחרית וההכנסות המשוערות, הוא 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 23 להלן. 

היתר בניה מיום 27.11.2016. בהתאם לתנאיו, ההיתר פקע לאחר 3 שנים מיום נתינתו. החברה פועלת לקבלת היתר מעודכן.  25
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מחקר ופיתוח  9

החברה עוסקת במחקר ופיתוח ומשקיעה משאבים באופן תדיר לצורך פיתוח ושיפור מוצריה. פיתוח 

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-2.5 מיליון ש"ח ממשרד התשתיות, כ-

16.8 מיליון ש"ח ממשרד הכלכלה וכ-660 אלפי דולר מקרן בירד (נכון ליום 31.12.2020 התקבלו בחברה 

מענקים כאמור, בסכום של כ- 12.4 מיליון ש"ח מהמדען הראשי וממשרד התשתיות וכ-552 אלפי דולר 

מקרן בירד). המימון המוענק על ידי משרדי המדען הראשי הוא 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 היא 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 התמלוגים 

למדען הראשי ל-120% מסך הסכומים שהתקבלו (במסגרת התקשרות החברה עם FORTLEV 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 אושרו וחלקם נמצאים 

בשלבי בחינה ואישור. 

החברה עובדת על פיתוח הדור הבא של הטכנולוגיה שלה, שתאפשר אגירה תרמית בטמפרטורות גבוהות 

מ-900 מעלות צלזיוס. לצורך כך, קיבלה החברה מענק מרשות החדשנות וכן התקשרה עם חברת מנועי 

בית שמש בע"מ לפיתוח משולב של אגירה בטמפרטורות גבוהות יחד עם טורבינת גז ייחודית. 

סך כל הוצאות החברה למחקר ופיתוח נטו בשנת 2020 עמד על כ-13,680 אלפי ש"ח, לעומת 4,183 אלפי 

ש"ח בשנת 2019.
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להלן טבלה מרכזת של מענקים נכון ליום 31.12.2020:

תנאי השבת המענק סך המענק 
שהתקבל ליום 

 31.12.2020
(באלפי ש"ח)

פרויקט26 גוף מממן

1,257 תמלוגים בשיעור של 5% פרויקט חלוץ 2014
מהכנסות הנובעות ממסחור 

תוצרי הידע והקניין הרוחני.
859 פרויקט חלוץ 2016

משרד התשתיות 
הלאומיות, האנרגיה 

והמים
תשלום תמלוגים בשיעור של 
3% מכל ההכנסות משימוש 
של הטכנולוגיה המפותחת. 
בכפוף להודעת החברה לרשות 
החדשנות בדבר היתכנות 
העברת ייצור חלקית מחוץ 
לישראל, הוגדלה תקרת 
התמלוגים למדען הראשי ל-

120% מסך הסכומים 
שהתקבלו.

6,140 מערכות לאגירת 
אנרגיה – 

אפליקציות שונות27

אינו חייב בתשלום תמלוגים. 574 אגירת אנרגיה 
תרמית – העברה 

מפיתוח לייצור28

רשות החדשנות

178 שער לשיווק 
בינלאומי – ארה"ב 

ודרא"פ

ככל שהיקף הייצוא לשוק 
היעד יגדל במיליון ש"ח ביחס 
לשנת הבסיס שנקבעה, על 
החברה לשלם תמלוגים 
בשיעור של 3% עד להחזר 

מלא של המענק.

170 שער לשיווק 
בינלאומי – 

אוסטרליה וברזיל

משרד הכלכלה

תשלום תמלוגים בשיעור של 
5% מכל ההכנסות הנובעות 
מהטכנולוגיה המפותחת ועד 
לתקרה מקסימלית של 150% 
מסכום המענק כתלות במועד 

ההחזר.

1,774 מערכת אגירת 
אנרגיה מבוססת 
קוגנרציה בשיתוף 

29 NYPA עם חברת

BIRD

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, היא ייחודית 

ומקנה לה יתרון תחרותי. העלויות לחברה בגין תחזוקת הפטנטים אינן מהותיות.

החברה הציבה לה כיעד, להתרכז בפטנטים בנושא ליבת הטכנולוגיה המרכזית, היא אגירת האנרגיה. 

פטנטים נוספים בעתיד, יירשמו על ידי החברה בנושא זה על בסיס הפטנט המרכזי אשר הוכר במדינות 

כמתואר לעיל.

כל רכיבי הטכנולוגיה הייחודיים של החברה אשר אינם מוגנים בפטנט, מוגנים בסודות מסחריים או 

בהסכמי סודיות, ומהווים חלק משמעותי מקניינה הרוחני של החברה.

 26לא כולל פרויקטים אשר לא הבשילו לכדי מוצר ונסגרו לאחר אישור הגוף המממן.
 27כולל תכנית מקורית וארבע תכניות המשך אשר התקבלו במסגרת מסלול הטבה מס' 1 – קרן המו"פ ומסלול הטבה מס' 2 – חדשנות 

טכנולוגית עם גורמי ממשל.
 28התקבל במסגרת מסלול הטבה מס' 36 – מופ"ת – מו"פ בתעשיית הייצור.

 29גם חברת NYPA משתתפת במימון התכנית. נכון ליום 31.12.2020, החברה קיבלה מימון נוסף בגובה של כ-1,865 אלפי ש"ח.
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החברה מתכננת להעניק ללקוחותיה רישיונות שימוש במוצרים המפותחים על בסיס קניינה הרוחני. 

המוצרים והשירותים יסופקו ללקוחותיה וייכללו 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(**) 27.12.19 22.1.14 20.3.13

אירופה (***) 5.6.19 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 ) ביום 17.9.2018, התקבל בחברה דיווח ממשרד הפטנטים האמריקאי, לפיו אושרה בקשתה (*)

Allowance) 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: 2018-01-085066) וסעיף 10 בחלק א' 

לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 כפי שפורסם ביום 29.3.2018 (מס' אסמכתא: 2018-01-027243), 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", התבצעה ביום 

.27.12.2019

Notice of ) ביום 5.2.2019, התקבל בחברה דיווח ממשרד הפטנטים האירופאי, לפיו אושרה בקשתה (***)

Allowance) 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", התקבלה 

במהלך חודש יוני 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: 2019-01-012795), 

המובא בזאת על דרך ההפניה. 

.bGen-להרחבת ההגנה על קנינה הרוחני, פנתה החברה לרישום סימן מסחרי למוצר המרכזי של החברה ה

עם קבלתו ואישורו של הסימן המסחרי, יכולה החברה להוסיף את סימן ה-TM (Trade Mark) בכל מסמכיה לשם 

bGen בו משתמשים לתיאור הפונקציונאליות, המוצר והטכנולוגיה. רישום הסימן המסחרי מתבצע במשרדי הפטנטים 

במדינות והיבשות השונות לאחר פרסום וקבלת תגובות.

להלן היבשות והמדינות בהן החברה הגישה החברה בקשות לרשום את bGen כסימן מסחרי:
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תאריך הגשת 

בקשה

יבשת / מדינה

10.2.21 אירופה 1

3.8.20 ארצות הברית 2

13.12.20 סין 3

3.8.20 ישראל 4

6.8.20 הודו 5

4.8.20 ברזיל 6

הון אנושי 11

11.1   נכון ליום 31 בדצמבר 2020, החברה מעסיקה 81 עובדים, וכן התקשרה בהסכמי שירותים עם שני 

נותני שירותים חיצוניים המספקים לה שירותים שונים מעת לעת. 

11.2   להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2020: 

מצבת המועסקים של הקבוצה  11.3

להלן טבלה בדבר התפלגות מצבת כוח האדם בקבוצה: 

 ליום 31 בדצמבר 2020 ליום 31 בדצמבר 2019
בסמוך למועד פרסום 

דוח זה

3 3 3 הנהלה

4 4 4 כספים, משפטי 

ומנהלה

4 5 5 שיווק, פרויקטים 

ופיתוח עסקי 

13 69 72 תפעול, רכש, הנדסה 

וייצור

24 81 84 סה"כ
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 נושאי משרה בכירים בקבוצה 

ביום 16.3.2020 אישר דירקטוריון החברה את מינויו של מר רמי עזר, המכהן כסמנכ"ל  11.3.1

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: 2020-01-022009).

ביום 20.7.2020 אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויו של מר יואב קפלן  11.3.2

כדירקטור בחברה. מר יואב קפלן מונה כחלק מאישור של האסיפה הכללית את 

התקשרות החברה בהצעה פרטית חריגה עם מר רני צים (כמפורט בסעיף 1.4.2 לעיל), 

במסגרתה השקיע מר יואב קפלן סך של 1 מיליון ש"ח ובתמורה הנופקו לו מניות רגילות 

של החברה. לפרטים נוספים ראו דוח זימון האסיפה מיום 11.6.2020 שתוקן בימים 

14.6.2020 ו-14.7.2020, דוח זימון אסיפה נדחית מיום 14.7.2020 ודוח תוצאות אסיפה 

מיום 20.7.2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-061098, 2020-01-053230, 2020-01-

075270, 2020-01-075285 ו-2020-01-077055, בהתאמה) ודיווחים על תחילת כהונתו של 

מר יואב קפלן כדירקטור ועל היותו בעל עניין מיום 23.7.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-

078324 ו- 2020-01-078345, בהתאמה).

ביום 2.8.2020 מונה מר אופיר צימרמן כסמנכ"ל כספים בחברה, זאת לאחר שועדת  11.3.3

הביקורת בשבתה כועדת תגמול ודירקטוריון החברה אישרו את תנאי כהונתו והעסקתו 

בחברה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 3.8.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-

.(075316

לפרטים אודות הפחתות השכר הזמניות של בעל השליטה וקרוביו ועדכון חלק מהשכר,  11.3.4

ראו תקנה 21 בחלק ד'.

לפרטים נוספים בקשר עם נושאי המשרה הבכירים בקבוצה, ראו תקנה 21 בחלק ד' לדוח  11.3.5

תקופתי זה.

11.4   תלות בעובדים

נכון למועד הדוח, לחברה אין תלות מסוימת בעובדים, למעט במר אברהם ברנמילר, יו"ר 

דירקטוריון ומנכ"ל החברה, וכן בעל השליטה בה. התלות באברהם ברנמילר נובעת מיכולתו 

ומומחיותו המקצועית וכן מניסיונו המקצועי עתיר השנים המלווה בצבירת ידע ייחודי על פני 

תקופה של כ- 30 שנים בתחום האנרגיה בכלל ובתחום האנרגיה הסולארית בפרט. אברהם 

ברנמילר הוא 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.  

11.5   הטבות וטיבם של הסכמי העסקה 

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 
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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.

11.6   תכנית אופציות לעובדים

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 2020 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 

אשר לקבוצה יש תלות בו. 

הון חוזר  13

להלן ההון החוזר של החברה לימים 31 בדצמבר 2020 ו-31 בדצמבר 2019 באלפי ש"ח:

31 בדצמבר 2019 31 בדצמבר 2020 סעיף

1,217 7,324 מזומנים ושווי מזומנים

486 158 פיקדונות מוגבלים בשימושים

1,216 1,912 חייבים ויתרות חובה

- 1,590 נכסים בגין קיום חוזים עם 
לקוחות

- 728 מלאי חומרי גלם

(10,478) (52) משיכת יתר והלוואה מתאגיד 
בנקאי

(3,114) (3,100) הלוואת בעלים

(5,377) - הלוואות המירות למניות

(839) (776) ספקים ונותני שירותים

(2,850) (5,625) זכאים ויתרות זכות

(1,792) (1,738) חלויות שוטפות של 
התחייבויות בגין חכירה

(21,531) 421 סה"כ הון חוזר

לפרטים נוספים בעניין ההלוואות ההמירות למניות, ראו סעיף 14.6 להלן. א.

לפרטים נוספים בעניין הלוואת הבעלים ראו סעיף 14.4 להלן. ב.

לפרטים נוספים בעניין הלוואה מבנק לאומי ראו סעיף 14.1 להלן.  ג.

לפרטים נוספים בעניין ההלוואה מצים ראו סעיף 14.2 להלן. ד.
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לפרטים נוספים אודות הנפקות שהתרחשו בתחילת שנת 2021, ראו סעיפים 1.4.5 ו-1.4.6 לעיל. ה.

מימון  14

פרעון הלוואה מבנק לאומי 14.1

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

"ההלוואה" ו-"החוב", לפי העניין) מתוך מסגרת האשראי כאמור.

החל מחודש מרץ 2019, החברה וברנמילר (רותם) ניהלו מגעים מול הבנק לצורך הגעה למתווה 

של פרעון מוקדם של ההלוואה.

ביום 5.6.2019, ביצעה ברנמילר (רותם) פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בסכום כולל של כ-

12 מיליון ש"ח, מתוכו כ-11.2 מיליון ש"ח על חשבון קרן ההלוואה וכ-0.8 מיליון ש"ח על 

חשבון ריבית, הצמדה ועמלות. 

ביום 29.6.2020, חתמו הבנק והחברה על מתווה סופי לפירעון חובה של ברנמילר אנרג'י 

(רותם) בע"מ ("המתווה" ו-"החברה הבת", בהתאמה), לאחר שהבנק נענה לבקשתה, שעיקריו 

מפורטים בביאור 13א' לדוחות הכספיים המאוחדים.

עם תשלום סכום המתווה במלואו ועמידה בכל תנאיו, הבנק ויתר ומחל לחברה ולחברה הבת 

באופן סופי ומוחלט על כל תביעה בקשר לכל החשבונות והפיקדונות של החברה והחברה הבת 

ועל כל יתרת חוב שקיימת לחברה ולחברה הבת עד למועד חתימת המתווה. לפרטים נוספים 

ראו דיווחים מיידיים מהימים 4.6.2020 ו-30.6.2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-050470 ו-

2020-01-068769 בהתאמה), דוח הצעה פרטית מיום 22.7.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-

.(077700

התקשרות עם רני צים מרכזי קניות בע"מ  14.2

ביום 6.2.2020, התקשרה החברה בהסכם עקרונות (בסעיף זה - "הסכם העקרונות") עם  14.2.1

צים, במסגרתו תעמיד צים לחברה ולברנמילר (רותם) שתי הלוואות בסך כולל של 47 

מיליון ש"ח, בכפוף לעמידה בתנאים מתלים המפורטים בהסכם העקרונות. מתוך 

הסכום האמור ובהמשך להסכם העקרונות, ניתנה לחברה מקדמה על חשבון ההלוואה 

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 אברהם ברנמילר סך של 2 מיליון מניות 

רגילות של החברה אשר בבעלותו לטובת צים בשעבוד קבוע. לפרטים נוספים ראו דיווח 

מיידי מיום 12.2.2020 (מס' אסמכתה: 2020-01-013027) , המובא בזאת על דרך 

ההפניה.

ביום 4.6.2020 הסתיים ופקע הסכם העקרונות, מבלי שהצדדים הגיעו להסכמות לגבי  14.2.2

הסכם מחייב. לפיכך, בחודש יולי 2020, נפרעה מלוא המקדמה בתוספת הריבית 

הנקובה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים: 16.3.2020, 16.4.2020, 

20.5.2020 ו- 7.6.2020 (מס' אסמכתה: 2020-01-021595, 2020-01-034513, 2020-01-
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044977 ו-2020-01-050701, בהתאמה).

התקשרות עם מר רני צים לרבות באמצעות חברות בשליטתו ו/או מי מטעמו 14.3

ביום 4.6.2020, חתמה החברה על הסכם השקעה עם מר רני צים לרבות באמצעות חברות 

בשליטתו ו/או מי מטעמו, שעיקריו הקצאת 4,186,047 מניות של החברה למר רני צים לפי 

שער של 430 אגורות למניה רגילה של החברה, בהיקף של כ-18 מיליון ש"ח וכן שהחברה תפעל 

למינוי דירקטור מטעמו של מר רני צים לדירקטוריון החברה (בסעיף זה – "הסכם 

ההשקעה"). לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 7.6.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-

.(050701

לשם אישור הסכם ההשקעה המהווה הצעה פרטית חריגה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך 

(הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000, זימנה החברה אסיפה כללית 

אשר על סדר יומה אישור הסכם ההשקעה וכן מינוי דירקטור.

ביום 20.7.2020, אישרה אסיפת בעלי המניות את התקשרות החברה בהסכם ההשקעה, כך 

שסך של 3,960,423 מניות רגילות של החברה הוקצו למר רני צים בתמורה כוללת של 17 

מיליון ש"ח וסך של 232,558 מניות רגילות של החברה הוקצו למר יואב קפלן בתמורה כוללת 

של 1 מיליון ש"ח, אשר מונה כדירקטור בחברה (ראו גם סעיף 10.2.3 לעיל). לפרטים נוספים 

ראו דוח זימון האסיפה מיום 11.6.2020 שתוקן בימים 14.6.2020 ו-14.7.2020, דוח זימון 

אסיפה נדחית מיום 14.7.2020 ודוח תוצאות אסיפה מיום 20.7.2020 (אסמכתאות מס': 2020-

01-061098, 2020-01-053230, 2020-01-075270, 2020-01-075285 ו-2020-01-077055, 

בהתאמה) ולפירוט מלא בדבר החזקות נושאי משרה ובעלי עניין בחברה ראו דיווח מיידי מיום 

4.8.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-083673).

הלוואות מבעל השליטה 14.4

במהלך חודשים ינואר-פברואר 2019 הועמדה לחברה הלוואת בעלים מבעל השליטה, מר 

אברהם ברנמילר, בסך כולל של 2.5 מיליוני ש"ח. ביום 13 באוגוסט 2019 התקבלה הלוואה 

נוספת מבעל השליטה בסך כולל של 600 אלפי ש"ח. ביום 21.2.2021, אישר דירקטוריון 

החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה מיום 18.2.2021, את פירעון מלוא 

ההלוואות שהוענקו לחברה על ידי מר אברהם ברנמילר בסכום כולל של 3.1 מיליון ש"ח. נכון 

למועד דוח זה ההלוואות נפרעו במלואן. 

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

28.3.2019, 3.6.2019, 13.8.2019, 11.2.2020, 29.6.2020, 25.8.2020 ו-22.2.2021 (אסמכתאות: 

 ,2019-01-055378 ,2019-01-027838 ,2019-01-008650 ,2019-01-006276 ,2018-01-084958

2019-01-069642, 2020-01-012961, 2020-01-067758, 2020-01-093507 ו- 2021-01-021553, 

בהתאמה).

European Investmant Bank מזכר עקרונות בלתי מחייב עם 14.5

  European Investmant Bank ביום 2.4.2019, חתמה החברה על מזכר עקרונות בלתי מחייב עם

("EIB" ו-"מזכר העקרונות הראשון", 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"). ביום 25.06.2020, הגיעה החברה להבנות עם EIB ("מזכר העקרונות השני") 

לקבלת מימון בסך של עד 7.5 מליון אירו (הנמוך מהסכום במזכר העקרונות הראשון וזאת בהתאם 



א - 39

לבקשת החברה). נכון למועד דוח זה, החברה מחליפה טיוטות חוזה עם EIB כדי להגיע להסכם 

מחייב. לפרטים נוספים אודות ההתקשרות עם EIB ראו דיווח מיידי מיום 3.4.2019 (מס' אסמכתא: 

 .(2019-01-032392

התקשרות החברה בשני הסכמים להעמדת שתי הלוואות נפרדות המירות למניות  14.6

החברה 

בימים 9.9.2019 ו-10.10.2019 התקשרה החברה בשני הסכמים של הלוואות המירות בסך של כ-2 

מיליון ש"ח ו-3.5 מיליון ש"ח, בהתאמה (להלן: "ההלוואות ההמירות"), אשר התקבלו בימים 

10.9.2019 ו-15.10.2019 בהתאמה ואשר ניתנות להמרה לסך כולל של 1,644 אלף מניות רגילות של 

החברה (לפי שער המרה של 340 אגורות למניה). ההלוואות ההמירות תועמדנה לתקופה של 6 חודשים 

ממועד העמדתן ויישאו ריבית שנתית בשיעור של 5%.  במהלך שנת 2020 הוארכו ההלוואות ההמירות 

עד לימים 9.9.2020 ו-15.10.2020 בהתאמה.

ביום 23 ביולי 2020, עם השלמת ההשקעה ההשקעה כאמור בסעיף 13.3 לעיל, הומרו באופן אוטומטי 

ההלוואות ההמירות. במסגרת המרת ההלוואות הומר חוב מצטבר של כ-5.7 מיליוני ש"ח ל-

1,699,147 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.

לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים 7.10.2019, 10.10.2019 ו- 11.202020 (מס' אסמכתה: 

2019-01-102451, 2019-01-103237 ו- 2020-01-012961, בהתאמה), המובאים בזאת על דרך ההפניה.

לפרטים נוספים אודות מימון החברה ראו ביאורים 11א', 13 ו-22 לדוחות הכספיים. 14.7

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.  

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 
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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. 

17.2   חוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 ("חוק אוויר נקי") 

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 

מהוות מקור פליטה, כפופות חברות הבת להוראות חוק אוויר נקי. 

17.3   חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 ("חוק התכנון והבנייה")

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.

17.4   תיקוני חקיקה 

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 

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 וצמצום 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. 

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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17.5   החלטות ממשלה

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;

(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), 
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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 2016-2019 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:

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 לפרוייקטי 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.
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17.6   תקנות

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.

17.7   החלטות רשות החשמל 

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 150-250 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 היא 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. 

17.8   תעריפים 

התעריפים בהם מוכרת חח"י לצרכנים נקבעים על-ידי רשות החשמל. 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 הוא 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.

17.9   תנאים כלליים למתן רישיון ליצור חשמל 

ייצור חשמל לצורך מכירתו לאחר מחייב קבלת רישיון ייצור בהתאם להוראות חוק משק החשמל. 
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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)30;    

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;

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 

חברה בעלת הון מניות שקיבלה רישיון ייצור, תהא רשאית להפחית את שיעור ההון העצמי במהלך תקופת הרישיון אחרי 3 שנים   30

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/decisions/documents/57302.pdf
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אחר להוכחת איתנות כלכלית. 

17.10עבירות והסבת רישיון

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. 

17.11הבטחת איכות: מגבלות מכוח תקני ISO שקיבלה החברה בתחומי ניהול מערכות איכות- 9001; 

 .OHSAS 18001 -ניהול מערכות סביבה- 14001; ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית

17.12חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018

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 הוא 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 מחדלם31.

הסכמים מהותיים 18

להלן ההסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל, אשר החברה צד להם:

18.1 לפרטים אודות הסכם העסקה עם מר אברהם ברנמילר, ראו תקנה 22 לפרק ד'.

18.2 להסכמים הנוגעים לתחנת כוח רותם 1 ורותם 2, ראו סעיף 8.2 לעיל. 

18.3 לפרטים אודות הסכם שיתוף הפעולה עם דטרוניק, ראו סעיף 5.2.2 לעיל.

לפרטים אודות ההתקשרות עם FORTLEV וחברות מקבוצתה, ראו סעיף 5.2.1 לעיל. 18.4

לפרטים אודות ההתקשרות עם ENEL, ראו סעיף 5.3.1 לעיל. 18.5

לפרטים אודות ההתקשרות עם NYPA, ראו סעיף 5.5 לעיל. 18.6

18.7 לפרטים אודות ההתקשרות עם EIB, ראו סעיף 14.5 לעיל.  

 31סעיף 288 לחוק.
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19 הסכמי שיתוף פעולה 

למגעים נוספים לקידום הזדמנויות עסקיות בישראל ומחוצה לה, ראו סעיף 5.1 לעיל.

הליכים משפטיים שהחברה וחברות הבת צד להם  20

נכון למועד הדוח, הקבוצה אינה צד להליכים משפטיים מהותיים. 

יעדים ואסטרטגיה עסקית  21

החברה הציבה לעצמה כיעד, להתמקד במכירת ציוד לאגירת חום ומתן שירות הפעלה ותחזוקה לציוד 

שסופק והותקן.

החברה עתידה להתמקד בשנים הקרובות בשוק החום התעשייתי ובשוק תחנות הכוח, בישראל, ארה"ב, 

אירופה וברזיל. 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.

תחום החום התעשייתי –  21.1

בתחום החום התעשייתי החברה עתידה למכור מערכות אגירה שמטרתן לבצע התייעלות אנרגטית  

והפחתת פליטות, תוך החזר השקעה מהיר ללקוח. שוק החום בתעשייה מהווה כרבע מצריכת 

האנרגיה העולמית32, אשר מתוכו שוק הציוד לייצור חום לתעשייה מוערך בכ-7 מיליארד דולר 

בשנה33. במסגרת פתרונות אגירה אלה, החברה תספק פתרונות המבוססים על: 

טעינה חשמלית מבוססת חשמל נקי או חשמל בשעות שפל.  •

השבת חום מגנרטורים ותהליכים מפעליים. •

טעינה מביומסה באופן רציף ואספקת חום באופן משתנה. •

שוק תחנות הכוח 21.2

תחנות הכוח התרמיות מהוות היום, וצפויות להוות בעשרות השנים הקרובות, כמקור העיקרי לייצור 

חשמל ולגיבוי הייצור באנרגיות מתחדשות. השילוב של אנרגיה מתחדשת ותחנות תרמיות משית 

אתגרים מהותיים על תפעול תחנות אלו שתוכננו לעבוד באופן רציף וכעת נאלצות לשנות את משטר 

ההפעלה שלהן כדי לפעול כאמצעי משלים לייצור חשמל ע"י שמש ורוח.

כדי להתגבר על אתגרים טכניים אלו וכן כדי לשמור על תחרותיות, תחנות הכח נדרשות לשלב אמצעי 

אגירה לטובת התייעלות והגמשת אופי פעילותן. האגירה התרמית שפותחה בחברה מתאימה מאוד 

לשילוב בתחנות אלו, בדגש על תחנות פחמיות וגזיות המאפשרות את הגמשת פעילותן או את השימוש 

בתשתית הקיימת כדי להפוך תחנות אלו לתחנות אגירה לרשת החשמל. מדינות רבות באירופה 

ובארה"ב כבר פועלות לשילוב סוגי אגירה שונים בתחנות כח אלו.

הפרוייקט שמבצעת ברנמילר בסנטה ברברה עבור ENEL מהווה את מתקן ההדגמה המסחרי הראשון 

בתחום זה, והחברה נמצאת כיום בתהליכי מכירה להתקנות דומות בשווקי המטרה שלה. רק ל-

32 International Energy Agency – Renewable Energy for industry, Nov 2017

33 Heating Equipment Market Size, Share & Trends Analysis, Grand View Research, 2019
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ENEL עצמה ישנן תחנות כח תרמיות בהיקף של 43 גיגה ואט שבהן ניתן ליישם התקנות דומות לזו 

המבוצעת בסנטה ברברה. החברה צופה כי במהלך שנת 2022, תחום זה ייכנס למיקוד העשייה בחברה 

בנוסף לתחום התעשייתי, ויהווה נדבך חשוב בגידול פעילותה של החברה והיקף ההכנסות שלה.

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, הוא 

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 שונה, לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, כתוצאה מהתממשות של חלק או 

כל גורמי הסיכון המפורטים בסעיף 23 להלן.

צפי להתפתחות בשנה הקרובה  22

 ,ENEL החברה פועלת בטווח המיידי לסיום הקמה של פרוייקטים עבור לקוחות אסטרטגיים דוגמת

NYPA, דטרוניק ו- FORTLEV. ראו פרטים נוספים בסעיפים 5.2-5.5 לעיל.

לאור עדכון התוכנית האסטרטגית, החברה מתעתדת למכור את מרבית האחזקות בפרויקט רותם 1 

ולהקימו עבור צד ג' ככל שיסתייע. נכון למועד פרסום דוח זה, החברה מקיימת מגעים למכירת הפרויקט 

כאמור. ראו גם סעיף 8.2.1 לעיל.

בתחום המימון, מעריכה החברה כי הסכם מימון עם EIB כמפורט בסעיף 14.5 לעיל, יאפשר לחברה 

להאיץ את ההשקעות במפעל הייצור של החברה. בנוסף, פועלת החברה לתכנון הקמתו של מפעל בברזיל, 

בהתאם להתקשרות החברה עם FORTLEV, כאמור בסעיף 5.2.1 לעיל. 

יובהר, כי המידע כאמור לעיל בסעיף זה לדוח בדבר צפי התפתחותה של החברה בשנה הקרובה, הוא 

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 23 לדוח.  

דיון בגורמי סיכון  23

מידת ההשפעה

(גדולה, בינונית, קטנה)
הסבר גורמי סיכון

סיכוני מאקרו

קטנה

בשל אופי פעילות החברה בענף התשתיות, ובפרט בתחום ייצור 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. למרות האמור לעיל, יצויין כי עיקר פעילות החברה נמצא 

בשווקים מחוץ לישראל.

מצב המשק 

בישראל

בינונית

לאור השינוי במיקוד העסקי של החברה (ראו גם סעיפים 1.1, 8.2.2, 21 לעיל), אשר 

הפנה את פעילותה מהקמת תחנות כוח להפעלה מסחרית למכירת יחידות האגירה, 

הקטינה החברה את הצורך בהתבססות באשראי שממומן בעיקרו על-ידי תאגידים 

בנקאיים בארץ או בחו"ל או של גופים מוסדיים בישראל. יחד עם זאת, החברה תידרש 

גם בהמשך להתבסס על מקורות מימון ואשראי חיצוניים לצורכי מימון ההון החוזר  

אשראי
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הסברגורמי סיכון
מידת ההשפעה

(גדולה, בינונית, קטנה)

שלה.

קטנה

כל הכנסותיה של החברה ממכירת חשמל צמודות לתעריפי החשמל אשר נקבעים מעת 

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.

חשיפה 

לשינויים 

במדד

בינונית

עקב השענות החברה על מכירות בעיקר בשווקים שמחוץ לישראל, עיקר הכנסות 

החברה יהיו במטבעות זרים (בעיקר דולר ואירו). חלק לא מבוטל מהוצאות החברה 

מתבצע במטבע מקומי (שקל חדש) ועיקרן עלויות העסקת עובדים בישראל, תשלום 

ליועצים מקומיים ורכש מקומי בישראל. לפיכך, החברה חשופה לשינויים בשערי 

החליפין של המטבעות השונים. החברה תבחן ביצוע עסקאות אקדמה (Forward) או 

Swap לטובת גידור סיכון מטבע החוץ. נכון למועד הדוח, החברה לא ביצעה עסקאות 

לגידור סיכון מטבע חוץ.

חשיפה 

לשינויים 

בשערי 

חליפין

קטנה

כיום, לחברה אין כמעט חשיפה לשינויים בשערי הריבית שכן, נכון למועד פרסום דוח 

זה, החברה אינה ממונפת. יחד עם זאת, הצורך בהשגת מימון בהמשך ושינויים בשערי 

הריבית במשק ובעולם עשויים להשפיע על עלות המימון של החברה.

חשיפה 

לשינויים 

בשערי 

ריבית

גדולה

למיטב ידיעת החברה, הטכנולוגיה והידע שברשותה הינם ייחודיים, אך 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, הם תופעה ההולכת וגוברת בשנים האחרונות, 

הן בהיקפה, עוצמתה ומורכבותה, תוך שצפוי כי תופעה זו תימשך גם בעתיד. סיכון 

סייבר הוא 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 עלול 

לגרום לחברה נזק כאמור לעיל, ובין היתר לפגוע בתוצאותיה העסקיות של החברה. 

סייבר 

ואבטחת 

מידע

סיכונים ענפיים

קטנה

תחום ייצור החשמל הפרטי בישראל עדיין מצוי בשלביו הראשונים. משכך, ישנם גורמי 

סיכון ענפיים אשר יתכן שהחברה 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 ייצור 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. 

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.

רגולציה 

ישראלית 

בתחום 

ייצור 

החשמל

קטנה אחריות יצרני הציוד אשר משמש להקמת ולתפעול תחנות הכוח היא מוגבלת (בין אם  אחריות 
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הסברגורמי סיכון
מידת ההשפעה

(גדולה, בינונית, קטנה)

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 לא נכללות תחת הסכמי התחזוקה, והסכמי שמירה על בלאי ואובדן תפוקה 

מוסכמים בעת רכישת הציוד, או הביטוחים הנדרשים.

יצרן 

מוגבלת, 

בלאי ואובדן 

תפוקה 

והוצאות 

תיקון של 

הציוד

בינונית

תחנות כוח של החברה צפויות לצרוך 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, עשויות 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 באמצעות 

פרויקטי פיתוח ופיילוטים אצל מספר לקוחות משמעותיים, וביניהם חברות חשמל 

בארץ ובעולם. במידה והחברה לא תצליח להחדיר את הטכנולוגיה בהצלחה לשוק או 

שהיישום המסחרי של תחנות הכוח ותחנות קוגנרציה קטנות לא יהיה מוצלח לאורך 

זמן, עלולה להיגרם לחברה פגיעה בפעילותה ובמכירותיה.

חדירה לשוק

בינונית
לחברה תלות במר אברהם ברנמילר, המכהן נכון למועד זה כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון 

החברה. 

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 

יושתו עליה עלויות נוספות שלא תוכננו מראש.

אי עמידת 

קבלנים 

בלוחות 

זמנים 

להקמת 
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הסברגורמי סיכון
מידת ההשפעה

(גדולה, בינונית, קטנה)

תחנות הכוח

בינונית

לחברה אין תלות בפטנט כלשהו. עם זאת, להערכת החברה, הטכנולוגיה נשוא בקשת 

פטנט ביחס למערכת האגירה התרמית המשולבת, אשר טרם אושרה, היא 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. 

מקורות 

מימון
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ברנמילר אנרג'י בע"מ

דוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 

דירקטוריון ברנמילר אנרג'י בע"מ ("החברה"), מתכבד להגיש בזאת את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני 

החברה לתקופה של שנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 ("תקופת הדוח"), בהתאם לתקנות ניירות ערך 

(דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"). דוח הדירקטוריון ליום 31 בדצמבר 2020 

סוקר את השינויים העיקריים בפעילות החברה והחברות המוחזקות המהותיות שלה בתקופת הדוח. דוח 

הדירקטוריון הינו חלק בלתי נפרד מהדוח התקופתי על כל חלקיו, ויש לקרוא את הדוח התקופתי כולו 

כמקשה אחת.

החל מיום 1.1.2021 החברה אינה עונה עוד על הגדרת "תאגיד קטן". דירקטוריון החברה החליט לאמץ 

את ההקלה הקבועה בתקנה 5(1) לתקנות תקנות טק-עילית, לפיה בתקופת ההקלות, ההקלות החלות על 

תאגיד קטן אשר מפורטות בתקנה 5ד לתקנות הדוחות יחולו על החברה גם היא אינה נחשבת לתאגיד 

קטן עד ליום 3.12.2022 אלא אם ייקבע בעתיד מועד מוקדם יותר על ידי דירקטוריון החברה או אם 

תסתיים תקופת ההקלות קודם לכן. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 13.1.2021 (אסמכתא: 2021-

.(01-005497

חלק א' - הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה 

תיאור תמציתי של עסקי החברה .1

החברה פועלת בתחום של פיתוח, ייצור, שיווק ומכירות של מערכות אגירת אנרגיה תרמית, ע"ב 

טכנולוגיה מוגנת פטנט אשר פותחה בחברה המאפשרת אגירת חום בטמפרטורות גבוהות באמצעות 

סלעים מרוסקים.

שימוש בטכנולוגיית החברה מאפשר לאגור את האנרגיה המופקת משילוב של מקורות תרמיים או 

חשמליים, מתחדשים או דלקיים, ולספק אנרגיה תרמית (קיטור, מים חמים, אוויר חם) באופן רציף 

לפי דרישה, באופן שמייעל את ניצול האנרגיה וללא תלות רגעית ברוח או בשמש וכן תוך שימוש 

בחומרים ידידותיים לסביבה.

בתחילת דרכה וכחלק מהצגת התכנות הטכנולוגיה של החברה, עסקה החברה בפיתוח והקמה של 

שדות תרמו-סולאריים המבוססים על טכנולוגית האגירה של החברה. 

במהלך שנת 2020 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 וזאת לאחר שהחלה לבצע מספר פיילוטים 

ללקוחות מובילים בעולם.

החברה תתמקד בשנים הקרובות באספקת יחידות אגירה תרמיות לשוק החום התעשייתי ולשוק 

תחנות הכוח.
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לפרטים נוספים ראו חלק א' – תיאור עסקי התאגיד הכלול בדוח תקופתי זה, סעיפים 1.1 ו-20.

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ועד מועד פרסומו  .2

לפרטים בדבר אירועים מהותיים ואחרים במהלך תקופת הדיווח ולאחריה, ראו סעיף 1.3 לפרק  .2.1

א' לדוח התקופתי וביאורים 1ג', 3ד', 11א', 13 ו-22 לדוח הכספי המצורף לדוח זה.

השלכות התפשטות נגיף הקורונה על פעילות החברה  .2.2

בחודש דצמבר 2019, התפרצה בעיר וואהן שבסין מגיפה שמקורה בנגיף Covid-19 (להלן: 

"הנגיף" או "נגיף הקורונה" או "המשבר"). התפרצות נגיף הקורונה התפתחה במהירות מתחילת 

שנת 2020, וגרמה לאי-ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת עסקים רבים, 

האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה  הפנים-ארצית והבינלאומית. 

כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה, מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על 

האוכלוסייה, ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות, תוך צמצום היציאה למרחב הציבורי, 

הגבלות נוכחות כוח אדם במקומות עבודה ועוד. למגבלות אלה השפעה ישירה על ענפים שונים 

במשק, כאשר הפעילות במספר ענפים אף נעצרה באופן מוחלט. בישראל הוטלו מגבלות 

מסוימות בחודש מרס 2020 אשר הוסרו בחלקן במהלך הרבעון השני של שנת 2020. יחד עם 

זאת, לאור העלייה במספר הנדבקים בנגיף והתפרצות "גל שני" של המגפה, הוטלו ברבעון 

השלישי של שנת 2020 מגבלות חדשות, חלקן דומות למגבלות שכבר הוסרו, אשר חלקן הוסרו 

בהדרגה במהלך הרבעון הרביעי של שנת 2020 ובתחילת שנת 2021. בין ההשפעות האפשריות של 

המשבר על החברה, קיימת ההשפעה הישירה על מדינות היעד בהן היא פועלת, אשר נפגעו 

מהמשבר באופן חמור וחלקן עדיין מתמודדות עמו ובהן איטליה, ברזיל וניו-יורק. יחד עם זאת, 

לאור העובדה שהפרויקטים מתוכננים ומיוצרים במתקן החברה בישראל, קצב התכנון והייצור 

אינם צפויים להיות מושפעים מהנעשה בשווקים האמורים. בנוסף, העובדה שהחברה קיבלה 

מעמד של מפעל חיוני שיכול להמשיך ולפעול בזמן משבר הקורונה, איפשרו לחברה לקדם את 

הפרויקטים הקיימים במדינות אלו ונכון למועד זה לעמוד באופן מהותי באבני הדרך 

המתייחסות לשלבי התכנון והייצור. אולם, ייתכנו עיכובים בהתקנות מצידה של החברה ו/או 

בתשלומים מצידם של הלקוחות המבוססים על השלבים הסופיים של הפרוייקטים בשווקי יעד 

אלה. 

בנוסף, אי הוודאות הקיימת בשווקים השונים לאור משבר הקורונה עלולה לפגוע בסיכויי 

החברה לגייס הון ו/או חוב נוספים אשר עלולים להידרש בהמשך לצורך פעילותה. 

כחלק מפעילות החברה במטרה לחדור לשווקים חדשים וקידום פרויקטים חדשים, החברה 

מציגה חישובי כדאיות כלכלית עבור לקוחותיה הפוטנציאליים. לאור אי היציבות של שערי 

החליפין בשווקים השונים כתוצאה ממשבר הקורונה, עלולה להיווצר סטיה בחישובי כדאיות 

אלה, אשר עלולה לפגוע בכדאיות הכלכלית של רכישת מוצרי החברה לאור האפשרות של החזר 

השקעה ארוך יותר. 

לצד אלו, החברה מעריכה, כי בעקבות המשבר יתהוו לה הזדמנויות עסקיות נוספות לאור 



3

השקעות של מדינות וגופים שונים באנרגיות מתחדשות1. בנוסף, לאור הירידה במחירי הנפט 

והפגיעה בחברות בסקטור האנרגיה המסורתית ישנה מגמה של מעבר משקיעים אל עבר תחום 

האנרגיה המתחדשת בכלל2 ואל תחום האגירה בו החברה מתעסקת בפרט3. 

על מנת למזער את פגיעת המשבר בחברה, הנהלת החברה נקטה במספר צעדים כדלקמן:

קבלת אישור של מפעל חיוני ותו סגול – אישור זה אפשר למפעל הייצור להמשיך ולפעול  א.

באופן סדיר ומנע עצירה של הייצור והאספקה וכן אפשר גם ליתר עובדי מטה החברה 

להמשיך בעבודה רציפה בהתאם להנחיות התו הסגול. בנוסף, הגדרת החברה כמפעל חיוני 

איפשרה גם לספקי חומרי הגלם והציוד של החברה להיכלל תחת הגדרת מפעל חיוני, כך 

שהחברה לא נפגעה בקבלת שירותים ואספקת חומרי גלם הדרוש לפעילותה.

צמצום עלויות שכר – עם תחילת משבר הקורונה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020,  ב.

החברה החלה בקיצוץ רוחבי בשכר העבודה של כלל עובדי החברה, לרבות שכר קרוביו של 

בעל השליטה ויתר חברי ההנהלה הבכירה ולמעט שכר עובדי הייצור ועובדים נוספים בשכר 

דומה)4. ביום 28.6.2020, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביטול חלקי של 

הפחתות השכר כאמור החל ממשכורות חודש יוני 2020, כך ששכרם של העובדים שב לעמוד 

על הסכום שהיה טרום מועד ההפחתה. לפרטים נוספים ראו דיווחים מיידיים מהימים 

24.3.2020 ו-29.6.2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-025042 ו-2020-01-067758). 

ביום 21.2.2021 אישר דירקטוריון החברה לאחר אישור ועדת הביקורת ביום 18.2.2021 את  ג.

ביטול ההפחתה החלקית של השכר שבוצע במהלך רבעון ראשון 2019 כחלק מהתכנית 

התייעלות של החברה של ניר ודורון ברנמילר, דירקטורים ומשנים למנכ"ל. כמו כן, אושר על 

העלאת שכרם של נושאי משרה בכירה בחברה, אשר גם הוא הופחת בתחילת רבעון ראשון 

של שנת 2019 כחלק מתכנית ההתייעלות כאמור. לפרטים נוספים ראו סעיף 14.5 לפרק א' 

לדוח התקופתי.

הקטנה ודחיית הוצאות תפעוליות – לצד צמצום עלויות השכר כאמור לעיל, פעלה החברה  ד.

להקטנת ודחיית הוצאות תפעוליות שונות, בין היתר באמצעות הגעה להבנות עם נותני 

שירות בחברה לגבי הקטנת גובה החיוב ופריסת התשלומים על פני תקופה ארוכה יותר. נכון 

למועד זה מרבית תנאי התשלום חזרו למתכונתן המקורית טרום משבר הקורונה. 

חיפוש ובחינת אלטרנטיבות לספקים – החברה החלה בחיפושים אחר אלטרנטיבות שונות  ה.

לספקים בשווקים ומדינות שונות, על מנת להבטיח פתרונות חילופיים למקרה בו לא תוכל 

לייבא ציוד או חומרי גלם משווקים שעלולים להיסגר לאור התפרצויות קורנה נוספות.

לדוגמא, תכנית העידוד האירופאית להשקעות באנרגיה ירוקה:   1

https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/program/european-green-deal
ראו כתבה שכותרתה "”Oil Slump May No Longer Be a Curse For Renewable Energy מאת לורה הרסט, אשר   2

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-24/oil- :25.4.2020 ביום Bloomberg Green פורסמה באתר
slump-may-no-longer-be-a-curse-for-renewable-energy; ראו כתבה שכותרתה "החברות הירוקות כובשות את 
מדד ת"א 90 החדש" מאת ג'ניה וולינסקי, פורסמה באתר TheMarker ביום 13.8.2020: 

https://www.themarker.com/markets/.premium-1.9069795
ראו כתבה שכותרתה "עוברים מהגז אל השמש: משרד האוצר עוצר הקמה של ארבע תחנות כוח גדולות" אשר פורסמה   3

https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3844478,00.html :11.8.2020 באתר כלכליסט בייום
כמפורט בדיווח מיידי מיום 24.3.2020 (2020-01-025042);   4

https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/program/european-green-deal
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-24/oil-slump-may-no-longer-be-a-curse-for-renewable-energy
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-24/oil-slump-may-no-longer-be-a-curse-for-renewable-energy
https://www.themarker.com/markets/.premium-1.9069795
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3844478,00.html


4

נכון למועד פרסום הדוח, לא ניכרת השפעה מהותית של משבר הקורונה על פעילות החברה ועל 

תוצאות פעילותה, אך יחד עם זאת, בשל חוסר הוודאות והשינויים התדירים המאפיינים את 

משבר הקורונה, החברה ממשיכה לעקוב אחר התפתחויות בנושא ולעדכן, ככל הדרוש, את 

הצעדים שהיא נוקטת על מנת לצמצם השפעות אפשריות של המשבר.

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

להלן נתונים עיקריים מתוך הדוחות הכספיים של החברה על המצב הכספי של החברה לימים 
31.12.2020 ו-31.12.2019 (באלפי ש"ח):

ליום 31 בדצמבר 
הסברי הדירקטריון  (אלפי ש"ח)

2019 2020
סעיף

נכסים
נכסים שוטפים:

ראו הסברים בסעיף 5 להלן. 1,217 7,324 מזומנים ושווי 
מזומנים

הקיטון נובע בעיקר ממימוש פקדונות אשר שימשו 
לביצוע פרעון חוב בנקאי כחלק מהסדר חוב, ראו ביאור 

13א' לדוחות הכספיים המאוחדים. 
486 158 פקדונות 

מוגבלים בשימוש

השינוי נובע בעיקר מגידול של כ-446 אלפי ש"ח ביתרות 
מול מוסדות ממשלתיים וגידול של כ-172 אלפי ש"ח 

ביתרה של מענקים לקבל.
1,216 1,912 חייבים ויתרות 

חובה

הגידול נובע מעלויות שהתהוו לחברה כחלק מפעילות 
המכירות שלה, אשר ההכנסה בגינן טרם הוכרה. - 1,590

נכסים בגין 
חוזים עם 

לקוחות
במהלך שנת 2020 סווגו יתרות לסעיף זה אשר נכללו 

בשנים קודמות במסגרת סעיף מתכות וחלקים נוספים.
ראו גם הסבר בעניין סעיף מתכות וחלקים נוספים להלן.

- 728 מלאי חומרי גלם

2,919 11,712  סה"כ נכסים 
שוטפים

נכסים שאינם שוטפים:

ללא שינוי מהותי. 425 551 פקדונות 
מוגבלים בשימוש
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סעיף
ליום 31 בדצמבר 

הסברי הדירקטריון  (אלפי ש"ח)
20202019

הקיטון מול יתרת מלאי חומרי גלם המסווגת בנכסים 
השוטפים נובע בעיקר מהכרה בירידת ערך של כ-438 
אלפי ש"ח ושל צריכת חומרי גלם לצורך הקמת יחידות 
אגירה של פרויקטים פעילים בסכום של כ-325 אלפי 

ש"ח.

1,569 - מתכות וחלקים 
נוספים

הגידול ביתרה נובע בעיקר מהתקשרות של החברה 
להארכת חוזה השכירות של משרדיה לתקופה נוספת של 

5 שנים, בניכוי פחת שוטף לשנת 2020.
7,288 8,370 נכסים בגין 

זכויות שימוש

לאחר תאריך המאזן החלה החברה לפעול למימוש מרבית 
החזקותיה בפרויקט רותם 1 ולהקימו עבור צד ג'. לאור 
החלטה זו הוכרה ירידת ערך נוספת בערכו של נכס זה 

בסך של כ-10,216 אלפי ש"ח.
ראו סעיף 8.2.1 לפרק א' לדוח התקופתי וביאורים 3ד' ו-7 
לדוחות הכספיים המאוחדים בקשר לירידת ערך פרויקט 

רותם 1.

12,583 2,367 מתקן – פרויקט 
רותם 1

במהלך שנת 2020 השקיעה החברה בהגדלת קו הייצור 
שלה בסך כולל של כ-1,579 אלפי ש"ח נטו, בניכוי 

השתתפות מדען. 
5,224 5,967 רכוש קבוע, נטו

27,089 17,255 סה"כ נכסים 
שאינם שוטפים

30,008 28,967 סה"כ נכסים
התחייבויות

התחייבויות שוטפות:

הקיטון נובע מהסדר חוב עם בנק לאומי, ראו גם סעיף 
14.1 לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 13א' לדוחות 

הכספיים המאוחדים.
10,478 52

משיכת יתר 
והלוואה מתאגיד 

בנקאי

ללא שינוי מהותי.
הלוואת הבעלים נפרעה במלואה במהלך רבעון ראשון של 
שנת 2021, ראו סעיף 14.4 לפרק א' לדוח התקופתי 

וביאור 21ד' לדוחות הכספיים המאוחדים.

3,114 3,100 הלוואת בעלים

ההלוואות הומרו במלואן להון מניות רגיל של החברה 
במהלך רבעון 3 של שנת 2020, ראו סעיף 14.6 לפרק א' 
לדוח התקופתי וביאור 13ב' לדוחות הכספיים 

המאוחדים.

5,377 -
הלוואות 

הניתנות להמרה 
למניות
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סעיף
ליום 31 בדצמבר 

הסברי הדירקטריון  (אלפי ש"ח)
20202019

ללא שינוי מהותי. 839 776 ספקים ונותני 
שירותים

השינוי נבע מגידול של כ-1,285 אלפי ש"ח ביתרת עובדים 
ומוסדות עובדים עקב גידול במצבת עובדי החברה נכון 
לסוף שנת 2020 וכן גידול של כ-1,840 אלפי ש"ח 
בהכנסות מראש מלקוחות הנובע מתקבולים שקיבלה 
החברה בגין מכירות שטרם הגיעה המועד להכרה 
בהכנסה בגינן, בניכוי קיטון של כ-500 אלפי ש"ח ביתרת 

הוצאות לשלם.

2,850 5,625 זכאים ויתרות 
זכות

ללא שינוי מהותי. 1,792 1,738
חלויות שוטפות 
של התחייבויות 

בגין חכירה

24,450 11,291 סך התחייבויות 
שוטפות:

התחייבויות שאינן שוטפות:

ללא שינוי מהותי. 72 17 הלוואה מתאגיד 
בנקאי

הגידול ביתרה נובע בעיקר מהתקשרות של החברה 
להארכת חוזה השכירות של משרדיה לתקופה נוספת של 

5 שנים, בניכוי פחת שוטף לשנת 2020.
6,138 7,496 התחייבויות בגין 

חכירה

יצירה לראשונה ושערוך לסוף שנת 2020 של התחייבות 
 (Cashless) להנפקת אופציות באמצעות מנגנון מימוש נטו
לבנק לאומי במסגרת הסדר חוב, ראו גם ביאור 13א' 

לדוחות הכספיים המאוחדים.

- 4,060 התחייבות בגין 
הנפקת אופציות

הגידול נובע מהגדלת הפרשה להתחייבות לתשלום 
תמלוגים לגורמים ממשלתיים בסך של כ-5,864 אלפי 

ש"ח, ראו גם ביאור 12ב' לדוחות הכספיים המאוחדים.
1,274 7,086

התחייבות 
לתשלום 
תמלוגים

7,484 18,659
סה"כ 

התחייבויות 
שאינן שוטפות

31,934 29,950 סה"כ 
התחייבויות

הון

154 222 הון מניות 

73,648 105,769 בקשר לגיוסי הון שביצעה החברה במהלך שנת 2020פרמיה על מניות
ראו סעיף 14 לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 11 לדוחות 

הכספיים המאוחדים.  2,975 4,008

תקבולים בגין 
כתבי אופציה 
ורכיב הוני של 
הלוואות המירות

הגידול נובע מריבית רעיונית בגין הלוואת בעלים, ראו 
ביאור 21ד' לדוחות הכספיים המאוחדים. 196,620 196,823 קרן הון מבעל 

שליטה
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סעיף
ליום 31 בדצמבר 

הסברי הדירקטריון  (אלפי ש"ח)
20202019

הוצאות שהוכרו בתור תשלום מבוסס מניות בהתאם 
.IFRS2 לתקן חשבונאות 2,925 3,027

קרן הון בגין 
תשלום מבוסס 

מניות
(278,248) (310,832) יתרת הפסד

(1,926) (983) סך גרעון בהון

30,008 28,967
סה"כ 

התחייבויות 
בניכוי גרעון בהון

תוצאות הפעילות .4

להלן תמצית נתונים אודות התוצאות העסקיות (באלפי ש"ח):

ליום 31 בדצמבר 
(אלפי ש"ח)

הסברי הדירקטוריון
2018 2019 2020

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
בשנת 2020 הוכרו עלויות בגובה הסכום העודף 

להכנסות הצפויות בגין ביצוע פרויקטים ללקוחות. - 11 419 עלות 
ההכנסות

במהלך שנת 2020 חל גידול בפעילות המו"פ של 
החברה אשר עיקרו בגידול בהוצאות בגין יועצים 
וחומרים של כ-4,592 אלפי ש"ח אשר יוחסו לפרויקטי 
המו"פ השונים של החברה וכן גידול בעלויות כוח אדם 
של כ-764 אלפי ש"ח. בנוסף, החברה הכירה בגידול 
בהתחייבות לתשלום תמלוגים בגין מענקים של כ-

5,864 אלפי ש"ח. מנגד, חל גידול במענקים ממשלתיים 
שהתקבלו בסך של-2,700 אלפי ש"ח.

8,776 4,183 13,448

הוצאות 
מחקר, 
פיתוח 

והנדסה, 
נטו 

החל מחציון שני של שנת 2020 החלה החברה להעמיס 
את העלויות המיוחסות למפעל על הפרויקטים 

הפעילים.
5,479 1,730 1,179

הוצאות 
השקת 

מתקן
עיקר השינוי בהוצאות של שנת 2020 מיוחס לקיטון 
הוצאות בגין משכורות ונלוות בין היתר מהקפאת 
פעילות החברה הבת בארה"ב, צמצום משכורות 
במהלך השנה והקצאת משאבי כוח אדם לטובת ביצוע 

פרויקטי מו"פ.

4,569 2,629 1,270

הוצאות 
שיווק 

וקידום 
פרויקטים, 

נטו
עיקר השינוי בהוצאות של שנת 2020 מיוחס לקיטון 
הוצאות בגין משכורות ונלוות שנבע מצמצום  6,903 6,382 5,038 הוצאות 

הנהלה 



8

סעיף

ליום 31 בדצמבר 
(אלפי ש"ח)

הסברי הדירקטוריון
20202019 2018

משכורות וכן הקצאת משאבי כוח אדם לטובת ביצוע 
פרויקטי מו"פ.

וכלליות

לאחר תאריך המאזן החלה החברה לפעול למימוש 
מרבית החזקותיה בפרויקט רותם 1 ולהקימו עבור צד 
ג'. לאור החלטה זו הוכרה ירידת ערך נוספת בערכו של 

נכס זה בסך של כ-10,216 אלפי ש"ח.
ראו סעיף 8.2.1 לפרק א' לדוח התקופתי וביאורים 3ד' 
ו-7 לדוחות הכספיים המאוחדים בקשר לירידת ערך 

פרויקט רותם 1.

- 25,229 10,216

ירידת ערך 
של מתקן 

לייצור 
חשמל 

בהקמה

במהלך שנת 2020 הוכרה ירידת ערך של יתרות מתכות 
וחלקים נוספים בסך של כ-438 אלפי ש"ח.

במהלך שנת 2019, הוכר הפסד של כ-1,400 אלפי ש"ח 
בגין מכירת מתכות, ראו גם ביאור 18 לדוחות 

הכספיים המאוחדים.

(98) 1,913 490
הוצאות

(הכנסות) 
אחרות, נטו  

25,629 41,746 32,060 הפסד 
מפעולות

בחציון הראשון של שנת 2020 הוכרו הכנסות מימון 
כתוצאה מהגעה למתווה סופי לפרעון חוב בנקאי של 
חברת הבת ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ לבנק לאומי 

לישראל בע"מ.
ראו סעיף 14 לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 13א' 
לדוחות הכספיים המאוחדים בקשר לירידת ערך 

פרויקט רותם 1.

121 75 3,144 הכנסות 
מימון

הסכום בגין שנת 2020 כולל שערוך שווי אופציות לבנק 
לאומי בסכום של כ-2,348 אלפי ש"ח. ראו גם הסבר 

בסעיף 3 לעיל בעניין התחייבות בגין הנפקת אופציות. 
346 1,630 3,668 הוצאות 

מימון

6 - - הוצאות 
מסים

25,860 43,301 32,584 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 31.12.2020 בהשוואה לנתונים ליום 
31.12.2019 (באלפי ש"ח): 

ליום 31 בדצמבר (באלפי ש"ח)
הסברי הדירקטוריון 

2018 2019 2020
סעיף

הקיטון בתזרים השלילי של החברה מפעילות שוטפת 
נובע בעיקר מצמצומי כוח אדם ועלויות שכר, תהליך 
אשר החל בחציון השני של שנת 2019. בנוסף בשנת 
2020 חל גידול בתקבולים מלקוחות בגין מכירות 

(21,664) (17,277) (12,190)

תזרימי 
המזומנים 

מפעילות 
שוטפת
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שההכנסה בגינן טרם הוכרה בסך של כ-1,840 אלפי 
ש"ח וכן גידול בכמות המענקים שהתקבלו בחברה 
במהלך שנת 2020 לעומת 2019 בסך של כ-3,713 אלפי 

ש"ח. 
תזרימי מזומנים שנבעו מפעילות השקעה בשנת 2019 
מורכבים בעיקר ממימוש פקדונות מוגבלים בסך של 

כ-11,910 אלפי ש"ח.
תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות ההשקעה בשנת 
2020 נובעים בעיקרם מהשקעה נוספת בקו הייצור של 
החברה בסך כולל של כ-1,579 אלפי ש"ח (נטו, בניכוי 
השתתפות מדען) ומנגד קיטון נטו בפקדונות מוגבלים 

בסך של כ-200 אלפי ש"ח. 

(55,040) 11,796 (1,234)

תזרימי 
המזומנים 

לפעילות 
השקעה

עיקר המזומנים שנבעו מפעילות המימון במהלך שנת 
2020, נבעו מגיוס הון בסך של כ-27.2 מיליון ש"ח, נטו, 

ובניכוי פרעון חוב בנקאי בסך של כ-5.9 מיליון ש"ח.
47,352 3,931 19,531

מזומנים 
נטו שנבעו 

מפעילות 
מימון

(29,352) (1,550) 6,107

גידול 
(קיטון) 

במזומנים 
ושווי 

מזומנים 

מקורות המימון .6

לפרטים אודות הלוואות הבעלים שהעמיד מר אברהם ברנמילר ופרעונה בחודש פברואר 2021 ראו  א.

סעיף 14.4 לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 21ד' לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים אודות הלוואות המירות למניות שהועמדו לחברה והמרתן להון מניות רגילות של החברה  ב.

בחודש יולי 2020 ראו סעיף 14.6 לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 13ב' לדוחות הכספיים 

המאוחדים.

לפרטים אודות הלוואה של חברת הבת ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ מבנק לאומי לישראל בע"מ  ג.

ראו סעיף 14 לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 13א' לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים אודות הלוואה שהתקבלה מחברת רני צים מרכזי קניות בע"מ ראו סעיף 14.2 לפרק א'  ד.

לדוח התקופתי וביאור 13ג' לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים אודות הנפקה פרטית בחודש יוני 2020 ל-י.ד. מור השקעות בע"מ ראו סעיף 1.4.1 לפרק א'  ה.

לדוח התקופתי וביאור 11 לדוחות הכספיים המאוחדים. 

לפרטים אודות הנפקה פרטית בחודש יולי 2020  למר רני צים ומר יואב קפלן ראו סעיף 11.3.2  ו.

לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 11 לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים אודות הנפקה לציבור באמצעות פרסום דוח הצעת מדף בחודש נובמבר 2020 של כתבי  ז.

אופציה ראו סעיף 1.4.4 לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 11 לדוחות הכספיים המאוחדים.

לפרטים אודות הנפקה לציבור באמצעות פרסום דוח הצעת מדף בחודש פברואר 2021 של מניות  ח.

רגילות של החברה ראו סעיף 1.4.6 לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 22א' לדוחות הכספיים 
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המאוחדים.

לפרטים אודות הנפקה פרטית בחודש פברואר 2021 לפסגות בית השקעות בע"מ ראו סעיף 1.4.5  ט.
לפרק א' לדוח התקופתי וביאור 22ב' לדוחות הכספיים המאוחדים. 

חלק ב' – חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם

בדוחות הכספיים של החברה לא הוצג מגזר בר-דיווח שהוא "מגזר פעילות פיננסי" ונכון ליום  .7

31.12.2020 לא קיימת לחברה "פעילות פיננסית מהותית" כאמור בתקנה 10(ב)(7) לתקנות הדוחות.

חלק ג' – היבטי ממשל תאגידי

מדיניות בנושא תרומות .8

נכון למועד דוח זה, החברה לא קבעה מדיניות בעניין תרומות ובתקופת הדו"ח בוצעו תרומות 

בסכומים לא מהותיים. 

פרטים בדבר דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .9

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 

ופיננסית המכהנים בחברה, שבהסתמך עליהם רואה בהם החברה כבעלי מומחיות חשבונאית 

ופיננסית, ראו תקנה 26 בחלק ד'.

דירקטורים בלתי תלויים .10

למועד הדוח, החברה לא אימצה במסמכי התאגדותה הוראות בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי 

תלויים.

גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה .11

החל מיום 16.11.2017 מכהן רו"ח חיים לאחם כמבקר הפנימי של החברה, כנותן שירותים  .11.1

חיצוני באמצעות משרד מורד 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. .11.2
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בהתאם לאישור המבקר הפנימי, המבקר עומד בהוראות סעיף 146(ב) לחוק החברות ובהוראות  .11.3

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  .11.4

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  .11.5

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. .11.6

כאמור לעיל, מבקר הפנים מונה ברבעון האחרון של שנת 2017 והחל את עבודתו בפועל בשנת  .11.7

2018 בהתאם לתכנית עבודה שנתית, הנגזרת מתכנית עבודה רב שנתית, בהתבסס על סקר 

הערכת סיכונים שערך המבקר הפנימי בחברה.

בהתאם לתכנית הביקורת הפנימית לשנת 2019, הוגש דוח ביקורת הפנים לשנת 2019 בנושא  .11.8

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. 

בהתאם לתכנית הביקורת הפנימית לשנת 2020, הוגש דוח ביקורת הפנים לשנת 2020 בנושא  .11.9

עסקאות מהותיות שנעשו בשנתיים האחרונות. דוח ביקורת הפנים אושר על ידי ועדת הביקורת 

של הדירקטוריון ביום 18.3.2021 והוחלט על תכנית הביקורת של מבקר הפנים לשנת 2021.

השיקולים העיקריים אשר מנחים את המבקר הפנימי בבניית תכנית הביקורת שאושרה על ידי  .11.10

ועדת הביקורת הנם: א. צורכי החברה; ב. משמעות ניהולית תפעולית או כלכלית של נושאי 

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 2020 הסתכמו שעות הביקורת הפנימית בחברה ובחברות המוחזקות על ידה בכ-32 שעות  .11.11

בגין תוכנית הביקורת לשנת 2020.

גילוי בדבר רואה החשבון המבקר .12

החל מחודש מרץ 2017, רואה החשבון המבקר של החברה הוא PwC Israel – קסלמן וקסלמן  .12.1

רואי חשבון ("רואה החשבון המבקר"). 

תכנית העבודה של רואה החשבון המבקר היא שנתית. .12.2

להלן פירוט שכר טרחה ושעות עבודתו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנים 2019 ו- .12.3
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:2020

שנת 2019  שנת 2020 

שעות שכר טרחה 
(באלפי ש"ח) שעות שכר טרחה 

(באלפי ש"ח)
השירותים

1,636 198 1,254 169 שירותי ביקורת

0 0 190 50 אחרים

שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בהתאם להיקף  .12.4

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 לפי מועדי פירעון .13

לפרטים בדבר מצבת ההתחייבויות של החברה ליום 31 בדצמבר 2020, ראו דיווח מיידי בדבר מצבת 

התחייבויות לפי מועדי פירעון שמפרסמת החברה במקביל לפרסום דוח זה, אשר המידע הנכלל בו 

מובא בזאת על דרך ההפניה.

אומדנים ושיקולי דעת חשבונאים מהותיים  .14

לפרטים אודות אומדנים חשבונאיים ראו ביאור 3 לדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2020.

חלק ה' – הערכת שווי מהותית מאוד

להלן פרטים בדבר הערכת שווי מהותית מאוד המצורפת כנספח לדוח תקופתי זה, בהתאם לתקנה  .15

8ב(ט) לתקנות הדוחות:

העקרונות שעמדו 

בבסיס הערכת השווי

שיטת 

הערכת 

השווי

הסכם 

שיפוי עם 

מעריך 

תלות 

במזמין 

ההערכה

זיהוי מעריך 

השווי

שווי 

בהתאם 

להערכת 

שווי נושא 

ההערכה 

בספרי 

עיתוי 

הערכת 

השווי

זיהוי נושא 

הערכת 

השווי
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השווי השווי החברה 

לפני מועד 
ההערכה5

ערך הציוד במועד  .1

הרכישה.

הצעות מחיר לציוד  .2

דומה.

התאמת הנתונים  .3

הטכניים והכספיים 

של הצעות המחיר 

לטורבינה הנדונה.

הוצאות מימוש. .4

הערכה 

על בסיס 

שווי 

הוגן 

בהתאם 

למחיר 

בו ניתן 

להחליף 

נכס 

בעסקה 

בתום לב 

בין קונה 

מרצון 

למוכר 

ברצון.

לא קיים בלתי תלוי ברנפלד 

שמאים 

בינלאומיים 

בע"מ

כ-2.37 

מיליון 

ש"ח

כ-12.6 

מיליון 

ש"ח

 31

בדצמבר 

2020

בחינת ירידת 

ערך של 

פרויקט 

רותם 1 – 

שווי מערכת 

טורבוגנרטור 

1.7MW

_________________ _________________

ניר ברנמילר,

דירקטור ומשנה למנכ"ל

אברהם ברנמילר,

יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

תאריך: 18 במרץ 2021

5 ראו גם הערכת השווי ליום 30.6.2020 לפרויקט רותם 1 אשר צורפה לדוח החצי שנתי לתקופה שהסתיימה ביום 30.6.2020 

ופורסם ביום 25.8.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-093546).



ברנמילר אנרג'י בע"מ
דוח שנתי 2020



ברנמילר אנרג'י בע"מ
דוח שנתי 2020

תוכן העניינים

ד  ף

2 דוח רואה החשבון המבקר 
הדוחות הכספיים המאוחדים - בשקלים חדשים (ש"ח):

3 דוחות מאוחדים על המצב הכספי

4      דוחות מאוחדים על ההפסד הכולל

5 דוחות מאוחדים על השינויים בהון (גרעון בהון)  

6-7      דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

8-34      ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים
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דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של

ברנמילר אנרג'י בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של ברנמילר אנרג'י בע"מ (להלן - החברה) לימים 
31 בדצמבר 2020 ו-2019 ואת הדוחות המאוחדים על ההפסד הכולל, השינויים בהון (בגרעון בהון) ותזרימי המזומנים 
לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון 

וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו 
של רואה חשבון), התשל"ג-1973. על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה 
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות 
בסכומים 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.

לדעתנו, הדוחות הכספיים המאוחדים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה 
והחברות המאוחדות שלה לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019 ואת תוצאות פעולותיהן, השינויים בהון (גרעון בהון) ותזרימי 
המזומנים שלהן לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 בהתאם לתקני דיווח כספי 

בינלאומיים (IFRS) והוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

קסלמן וקסלמן תל-אביב,
רואי חשבון 18 במרס 2021

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

31 בדצמבר
2019 2020 ביאור

אלפי ש"ח
נכסים

נכסים שוטפים:
1,217 7,324 5 מזומנים ושווי מזומנים

486 158 12 פקדונות מוגבלים בשימוש
1,216 1,912 6 חייבים ויתרות חובה

- 1,590 נכסים בגין קיום חוזים עם לקוחות
- 728 מלאי חומרי גלם

2,919 11,712
נכסים שאינם שוטפים:

425 551 12 פקדונות מוגבלים בשימוש
מתכות וחלקים נוספים - 1,569
7,288 8,370 8 נכסים בגין זכויות שימוש

רכוש קבוע:
12,583 2,367 7,3 מתקן לייצור חשמל בהקמה – פרויקט רותם 1

5,224 5,967 7 רכוש קבוע אחר, נטו
17,807 8,334 סך רכוש קבוע
27,089 17,255
30,008 28,967 סך נכסים

התחייבויות והון (גרעון בהון)
התחייבויות שוטפות:

10,478 52 13א' משיכת יתר והלוואה מתאגיד בנקאי
3,114 3,100 21ד' הלוואת בעלים
13ב' - 5,377 הלוואות הניתנות להמרה למניות

839 776 ספקים ונותני שירותים
2,850 5,625 10 זכאים ויתרות זכות
 1,792 1,738 8 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה

24,450 11,291
התחייבויות שאינן שוטפות:

72 17 13א' הלוואה מתאגיד בנקאי
6,138 7,496 8 התחייבויות בגין חכירה

- 4,060 13א' התחייבות בגין הנפקת אופציות
1,274 7,086 12ב' התחייבות לתשלום תמלוגים
7,484 18,659

12 שיעבודים, ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות
31,934 29,950 סך התחייבויות

11 הון המיוחס לבעלים של החברה:
154 222 הון מניות 

73,648 105,769 פרמיה על מניות
2,975 4,008 תקבולים בגין כתבי אופציה ורכיב הוני של הלוואות המירות

196,620 196,823 קרן בגין עסקאות עם בעל שליטה
2,925 3,027 קרן בגין תשלום מבוסס מניות

(278,248) (310,832) יתרת הפסד
(1,926) (983) סך גרעון בהון
30,008 28,967 סך התחייבויות והון (בניכוי גרעון בהון)  

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 18 במרס 2021.

ניר ברנמילר* אופיר צימרמן אברהם ברנמילר
דירקטור ומשנה למנכ"ל סמנכ"ל כספים יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל 

החברה
*ביום 18 במרס 2020 הוסמך ניר ברנמילר על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוחות הכספיים בנוסף לחותמים לעיל.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים. 
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
דוחות מאוחדים על ההפסד הכולל

שנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר
2018 2019 2020 ביאור

אלפי ש"ח

- 331 - הכנסות
- (11) (419) עלות ההכנסות
- 320 (419) רווח גולמי

(8,776) (4,183) (13,448) 14 הוצאות מחקר פיתוח והנדסה, נטו 
(5,479) (1,730) (1,179) 15 הוצאות השקת מתקנים 
(4,569) (2,629) (1,270) 16 הוצאות שיווק וקידום פרויקטים, נטו
(6,903) (6,382) (5,038) 17 הוצאות הנהלה וכלליות

(25,727) (14,604) (21,354)
- (25,229) (10,216) 3ד' ירידת ערך של מתקן לייצור חשמל בהקמה

98 (1,913) (490) 18 הכנסות (הוצאות) אחרות 
(25,629) (41,746) (32,060) הפסד מפעולות

19א' 3,144 75 121 הכנסות מימון
(346) (1,630) (3,668) 19ב' הוצאות מימון
(225) (1,555) (524) הוצאות מימון, נטו

(25,854) (43,301) (32,584) הפסד לפני מסים על ההכנסה
(6) - - הוצאות מסים על ההכנסה

(25,860) (43,301) (32,584) הפסד כולל לשנה

הפסד למניה (בש"ח) - 
(2.02) (2.86) (2.05) 20   הפסד בסיסי ובדלול מלא 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון (גרעון בהון)

סך הון 
(גרעון בהון) יתרת הפסד

קרן בגין 
תשלום 
מבוסס 
מניות

קרן בגין 
עסקאות 
עם בעל 
שליטה

תקבולים 
בגין כתבי 
אופציה 

ורכיב הוני 
של 

הלוואות 
המירות פרמיה הון מניות 

אלפי ש"ח

31,632 (209,087) 2,241 196,456 -  41,905  117 יתרה ליום 1 בינואר 2018
תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום

31 בדצמבר 2018:
(25,860) (25,860) הפסד כולל לשנה

עסקאות עם בעלים:

26,605 2,764 23,822 19
תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה,  

    נטו (ביאור 11)
9 (1) 10 * מימוש כתבי אופציה

555 555 תשלום מבוסס מניות (ביאור 11ב')
27,169 555 2,763 23,832 19 סך הכל עסקאות עם בעלים
32,941 (234,947) 2,796 196,456 2,763 65,737 136 יתרה ליום 31 בדצמבר 2018

תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר 2019:

(43,301) (43,301) הפסד כולל לשנה
עסקאות עם בעלים:

7,929 7,911 18 תמורה מהנפקת מניות, נטו (ביאור 11)
רכיב הוני של הלוואות המירות 212 212
164 164 הטבה מבעל שליטה בגין הלוואת בעלים
129 129 תשלום מבוסס מניות (ביאור 11ב')

8,434 129 164 212 7,911 18 סך הכל עסקאות עם בעלים
(1,926) (278,248) 2,925 196,620 2,975 73,648 154 יתרה ליום 31 בדצמבר 2019

תנועה במהלך השנה שהסתיימה ביום
31 בדצמבר 2020:

(32,584) (32,584) הפסד כולל לשנה
עסקאות עם בעלים:

25,152 4,120 20,982 50
תמורה מהנפקת מניות וכתבי אופציה,    

   נטו (ביאור 11)
2,008 (367) (168) 2,542 1 תמורה ממימוש כתבי אופציה

- (2,707) 2,707 פקיעת כתבי אופציה
5,695 (212) 5,890 17 המרה של הלוואות המירות

203 203 הטבה מבעל שליטה בגין הלוואת בעלים
469 469 תשלום מבוסס מניות (ביאור 11ב')

33,527 102 203 1,033 32,121 68 סך הכל עסקאות עם בעלים
(983) (310,832) 3,027 196,823 4,008 105,769 222 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

* סכומים הנמוכים מ-1 אלפי ש"ח.

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

שנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

2018 2019 2020
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות -
(21,664) (17,277) (12,190) מזומנים נטו ששימשו לפעולות (ראה נספח א')

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
(121) (430) (81) רכישת רכוש קבוע

(36,371) (786) הקמת מתקן לייצור חשמל - רותם 1 (ביאור 7) -
(4,056) (430) (1,427) הקמת מפעל, בניכוי השתתפות מדען (ביאור 7)
(2,078) - - רכישת מתכות וחלקים נוספים

- 1,532 72 תמורה ממכירת רכוש קבוע ומתכות וחלקים
(12,414) 11,910 202 פקדונות מוגבלים, נטו

(55,040) 11,796 (1,234)
מזומנים נטו שנבעו מפעילות השקעה (שימשו לפעילות 

השקעה) 

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
26,605 7,929 25,152     הנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו

9 - 2,008 מימוש כתבי אופציה למניות 
(126) 250 (250) משיכת יתר מתאגיד בנקאי, נטו

20,912 - - קבלת הלוואה מתאגיד בנקאי
(48) (11,550) (5,603) פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי וריבית בגינה

- (1,253) (1,708) תשלומים בגין התחייבות בגין חכירה
- - 3,000 קבלת הלוואה מצד ג'
- - (3,068) פרעון הלוואה מצד ג' וריבית בגינה

1,500 3,100 - קבלת הלוואת בעלים (ביאור 21ד')
(1,500) - - פרעון הלוואת בעלים (ביאור 21ד')

- 5,455 - קבלת הלוואות המירות
47,352 3,931 19,531 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

(29,352) (1,550) 6,107 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 
32,119 2,767 1,217 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

2,767 1,217 7,324 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר
2018 2019 2020

אלפי ש"ח
א. נספח לדוח המאוחד על תזרימי המזומנים - 

מזומנים נטו ששימשו לפעולות:
(25,860) (43,301) (32,584) הפסד לשנה

התאמות בגין:
304 711 753 פחת (ביאור 7)

- 1,571 1,574 הפחתת נכסים בגין זכויות שימוש
- 509 438 ירידת ערך מתכות וחלקים נוספים
- 25,229 10,216 ירידת ערך של מתקן לייצור חשמל בהקמה
- 1,411 52 הפסד בגין מימוש רכוש קבוע ומתכות וחלקים נוספים
- (2) התאמת תקופת חכירות -
- 1,090 1,159 הוצאות מימון
- - (3,144) הכנסות מימון
- - 2,348 שינוי בהתחייבות להנפקת אופציות

555 129 469 תשלום מבוסס מניות (ביאור 11ב')
(25,001) (12,653) (18,719)

שינויים תפעוליים בהון החוזר:
(543) 637 (730) קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה 

- - (1,590) גידול בנכסים בגין קיום חוזים עם לקוחות
קיטון במלאי חומרי גלם 325 - -

גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות:
2,949 (3,343) (63) ספקים ונותני שירותים

931 (1,918) זכאים אחרים והתחייבויות לזמן ארוך 8,587
(21,664) (17,277) (12,190) מזומנים נטו ששימשו לפעולות

ב. נספח פעילויות השקעה ומימון שלא במזומן:

במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 הומרו הלוואות המירות וריבית בגינן בסך של כ- (1
5,695 אלפי ש"ח להון מניות רגיל של החברה. 

במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 הקבוצה הכירה בשווי של כ-4,060 ש"ח בגין  (2
כתבי אופציות במסגרת הסדר לפרעון חוב, ראו גם ביאור 13א'.

במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, חתמה החברה על הסכמי חכירה ויצרה  (3
.IFRS16 התחייבות מול נכס בסכום של כ-2,656 אלפי ש"ח בהתאם לתקן

במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 הקבוצה הכירה בסך של כ-35 אלפי ש"ח ברכוש  (4
קבוע, אשר שולמו בפועל במהלך שנת 2019 בתור מקדמות לספקים.

ג. תשלומי ריבית:

הקבוצה שילמה במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 תשלומי ריבית בגין חכירות בסך  (1
של כ-72אלפי ש"ח אשר נכללו במסגרת פעילות מימון. 

הקבוצה שילמה במהלך השנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 תשלומי ריבית בגין הלוואה מצד  (2
ג' בסך של כ-68 אלפי ש"ח אשר נכללו במסגרת פעילות מימון. 

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים.
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ביאור 1 - כללי:

תיאור החברה ופעילותה: א.

ברנמילר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה") התאגדה והחלה את פעילותה העסקית בישראל 
בשנת 2012. כתובת משרדה הרשום של החברה הינה ראש העין, ישראל. החברה הינה 
חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב החל מחודש אוגוסט 
2017. החברה נשלטת על ידי מר אברהם ברנמילר (להלן - "בעל השליטה"), אשר מכהן 

כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה.

לחברה שלוש חברות בנות - ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ (להלן - "ברנמילר רותם"), חברה 
ישראלית שהוקמה בדצמבר 2013 והחלה את פעילותה בחודש דצמבר 2017, הייבריד ביו-סול 
10 בע"מ (להלן - "ביו-סול"), חברה ישראלית שהוקמה בחודש אוקטובר 2016 שטרם החלה 
בפעילותה ו-.Brenmiller Energy U.S Inc (להלן - "ברנמילר ארה"ב") חברה אמריקאית 
שהוקמה והחלה פעילותה באוגוסט 2018 ונמצאת ללא פעילות החל מחודש פברואר 2020. 
החברות לעיל פרטיות ובבעלות מלאה של החברה (להלן - "החברות הבנות", יחד "הקבוצה"). 
החברות ברנמילר רותם ו- ביו-סול מטרתן לפעול כחברות פרויקט ייעודיות על מנת להקים 
ולהפעיל תחנות כוח לייצור חשמל (רותם 1 ורותם 2 בהתאמה) הכוללות שילוב של אנרגיה 
מתחדשת לצורך מכירת חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן – חח"י) (ראה גם ביאור 

12ג'). מטרת חברת ברנמילר ארה"ב היא לשמש זרוע שיווקית של החברה בארה"ב.  

החברה הינה חברה טכנולוגית בתחום אגירת אנרגיה תרמית ממקורות אנרגיה מגוונים 
ואספקת קיטור ו/או אוויר חם. החברה מתמקדת בעיקר בשוק החום התעשייתי ושוק תחנות 

הכוח. 

השפעת התפשטות נגיף ה"קורונה" ב.

בחודש דצמבר 2019, התפרצה בעיר וואהן שבסין מגיפה שמקורה בנגיף Covid-19 (להלן: 
"הנגיף" או "נגיף הקורונה" או "המשבר"). התפרצות נגיף הקורונה התפתחה במהירות 
מתחילת שנת 2020, וגרמה לאי-ודאות בכלכלה העולמית ולנזק כלכלי בעקבות השבתת 
עסקים רבים, האטה בייצור ועיכוב במשלוחים ובתחבורה הפנים-ארצית והבינלאומית. כחלק 
מההתמודדות עם משבר הקורונה, מדינות רבות בעולם הטילו מגבלות שונות על האוכלוסייה, 
ובכלל זה מגבלות תנועה והתקהלות, תוך צמצום היציאה למרחב הציבורי, הגבלות נוכחות כוח 
אדם במקומות עבודה ועוד. למגבלות אלה השפעה ישירה על ענפים שונים במשק, כאשר 
הפעילות במספר ענפים אף נעצרה באופן מוחלט החל מחודש מרס 2020 ממשלת ישראלית 
נקטה בסירוגין במגבלות שונות בשוק. לאור קצב ההתחסנות הגבוה בישראל, מרבית המגבלות 

בוטלו.

נגיף הקורונה כולל השפעה ישירה על מדינות היעד בהן פועלת הקבוצה, אשר נפגעו מהמשבר 
באופן חמור וחלקן עדיין מתמודדות עמו ובהן איטליה, ברזיל וניו-יורק (ארה"ב). קיימת  
השפעה על שערי החליפין של המטבעות בשווקים בהם פועלת הקבוצה אשר עלולה ליצור 
חישובים כלכליים שגויים בכדאיות ההשקעה של הלקוחות למעבר להשקעה באנרגיות 

מתחדשות חלופיות ובכך להקשות על סגירת פרויקטים חדשים.

לצד אי הוודאות הקיימת המשיכה הקבוצה בפעילות ייצור בתקופה, פעלה לצמצום זמני 
בעלויות שכר העובדים ונושאי משרה בכירה ופועלת לזיהוי הזדמנויות אשר נובעות ממגמה של 

מעבר משקיעים ומדינות לאנרגיה מתחדשת.
נכון לתאריך אישור הדוחות הכספיים, הנהלת החברה ממשיכה לבחון את השפעות נגיף 
הקורונה ואין ביכולתה לאמוד את מלוא ההשפעותיו האפשריות. בשלב זה, לא ניכרת השפעה 

לרעה מהותית בפעילות החברה ובתוצאות פעילותה.
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ביאור 1 - כללי (המשך):

מקורות מימון ג.

החברה טרם הפיקה הכנסות משמעותיות מפעילותה. בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 
2020 התהווה לחברה הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 32,421 
אלפי ש"ח ו-12,190 אלפי ש"ח, בהתאמה, ויתרת הפסד בסך של 310,671 אלפי ש"ח ליום 

31 בדצמבר 2020.
בהיעדר הפקת הכנסות משמעותיות והגעה לרווחיות בהתאם ליעדי המכירות של החברה, 
לצורך המשך פעילותה השוטפת תידרש החברה להשגת מקורות מימון נוספים מגורמים 
חיצוניים, לרבות מענקים והמשך גיוסי הון. ראו ביאור 11א' בעניין גיוסי הון אשר ביצעה 

החברה במהלך שנת 2020 וכן גיוסי הון אשר בוצעו בתחילת שנת 2021.
ראו ביאור 12ג' בעניין מענקים שהתקבלו בחברה בקשר לתמיכה בפעילות המו"פ של 

החברה.

בהתאם לתכניות ההנהלה כמתואר לעיל, להערכת הנהלת החברה מקורות המימון העומדים 
לרשותה יאפשרו לה את המשך פעילותה לתקופה של לפחות 12 חודשים ממועד אישור 

הדוחות הכספיים. 

ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית:

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים: א.

הדוחות הכספיים של הקבוצה לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019 ולכל אחת משלוש השנים 
בתקופה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020, מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים 
(International Financial Reporting Standards) שהם תקנים ופרשנויות אשר פורסמו 
International Accounting Standard ) על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות
Board) (להלן – "תקני ה-IFRS") וכוללים את הגילוי הנוסף הנדרש לפי תקנות ניירות ערך 

(דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.

בקשר להצגת דוחות כספיים אלה יצויין כדלקמן:

עיקרי המדיניות החשבונאית, המתוארים להלן, יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים  (1
המוצגות, אלא אם צויין אחרת.     

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית. (2

עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה-IFRS, דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים  (3
מסוימים מהותיים. כמו כן, היא מחייבת את הנהלת הקבוצה להפעיל שיקול דעת 
בתהליך יישום מדיניותה החשבונאית של הקבוצה. בביאור 3, ניתן גילוי לתחומים בהם 
מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות, או תחומים בהם יש להנחות ולאומדנים 
השפעה מהותית על הדוחות הכספיים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית 

מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת הקבוצה.

תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה 12 חודשים. (4

הקבוצה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח או הפסד לפי שיטת סיווג המבוססת  (5
על מאפיין הפעילות של ההוצאות.

חברות בנות  ב.

חברות בנות הן ישויות הנשלטות על ידי החברה. החברה שולטת בישות כאשר קיים כוח השפעה 
על הישות המושקעת, יש לה חשיפה או זכויות לתשואות משתנות ממעורבותה בישות וכן יש לה 
יכולת להשתמש בכוח ההשפעה שלה על הישות המושקעת כדי להשפיע על סכום התשואות 
שינבעו לה מאותה ישות. חברות בנות נכללות באיחוד באופן מלא החל מהמועד שבו מושגת 

השליטה בהן על ידי החברה. איחודן מופסק במועד שהו מפסיקה השליטה.

יתרות ועסקות תוך קבוצתיות, כולל הכנסות, הוצאות ודיבידנדים בגין עסקות בין חברות 
הקבוצה בוטלו. רווחים והפסדים, הנובעים מעסקות תוך קבוצתיות, ואשר הוכרו בנכסים (כגון 
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מלאי ורכוש קבוע) בוטלו אף הם.
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ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

תרגום יתרות ועסקאות במטבע חוץ: ג.

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה (1

פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של כל אחת מחברות הקבוצה נמדדים במטבע של 
הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת אותה ישות (להלן - "מטבע הפעילות"). הדוחות 
הכספיים המאוחדים מוצגים בשקל חדש, שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של 

החברה.

עסקאות ויתרות (2

עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן - מטבע חוץ) מתורגמות למטבע הפעילות 
באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות. הפרשי שער, הנובעים 
מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ לפי 

שערי החליפין לתום התקופה, נזקפים לרווח או הפסד.

רכוש קבוע ד.

הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה, בניכוי מענקים ממשלתיים מתייחסים.
עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי כוללת את עלות החומרים הישירים, וכן כל עלות נוספת 
שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן 

שהתכוונה ההנהלה. 

עלויות עוקבות נכללות בעת התהוותן בערכו של הנכס בספרים או מוכרות כנכס נפרד, 
בהתאם למקרה, רק כאשר צפוי שהטבות כלכליות עתידיות המיוחסות לפריט הרכוש הקבוע 

יזרמו אל הקבוצה, וכן העלות של הפריט ניתנת למדידה באופן מהימן. 
כאשר מוחלף חלק מפריט רכוש קבוע, ערכו נגרע מהספרים. כל שאר עלויות התיקונים 

ועבודות האחזקה נזקפות לדוח רווח או הפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו.

פרויקט רותם 1 (ראה גם ביאור 12ג') אינו נכנס לתחולת פרשנות מספר 12 של הוועדה 
לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, הסדרי זיכיון למתן שירות (להלן -  "IFRIC12"), מאחר 
והנהלת החברה צופה כי בסיום תקופת ההסדר תיוותר בידי החברה זכות שייר משמעותית 
בתשתית שמוקמת במסגרת ההסדר. לפיכך, הקמת מתקן ייצור החשמל במסגרת פרויקט זה 

מטופלת כרכוש קבוע בהקמה. 

כל פריטי הרכוש הקבוע מוצגים בעלות היסטורית בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך.

הפחת על הרכוש הקבוע מחושב לפי שיטת הקו הישר, כדי להפחית את עלותם או את ערכם 
המשוערך לערך השייר שלהם על פני אורך החיים השימושיים שלהם, כדלהלן:

7-14 שנים ריהוט וציוד 
7 שנים כלי רכב
3 שנים מחשבים וציוד

10-14 שנים מפעל
על פני תקופת חוזה השכירות, 5-10 שנים שיפורים במושכר

ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי כמפורט לעיל, על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של 
הפריטים, מהמועד בו הנכס מוכן לשימוש, דהיינו כאשר הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת 
שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה. נכון ליום 31 בדצמבר 2020 לקבוצה מתקן 

לייצור חשמל בהקמה (פרויקט רותם 1) ואינו מופחת, ראו ביאור 7.

ערכי השייר של הנכסים, אורך החיים השימושיים שלהם ושיטת הפחת נסקרים, ומעודכנים 
בהתאם לצורך, לפחות אחת לשנה.
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ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

נכסים בלתי מוחשיים ה.

מחקר ופיתוח

הוצאה בגין מחקר מוכרת כהוצאה בעת התהוותה. עלויות המתהוות בגין פרויקטים של פיתוח 
(מתייחסות לעיצוב ובחינה של מוצרים חדשים או משופרים) מוכרות כנכסים בלתי-מוחשיים 

כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
קיימת היתכנות טכנית להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; -

בכוונת ההנהלה להשלים את הנכס הבלתי מוחשי ולהשתמש בו או למוכרו; -
ניתן להשתמש בנכס הבלתי מוחשי או למכור אותו; -

ניתן להמחיש את האופן בו הנכס הבלתי מוחשי יפיק הטבות כלכליות עתידיות צפויות; -
משאבים מתאימים - טכניים כספיים ואחרים - זמינים להשלמת הפיתוח ולשימוש בנכס  -

הבלתי מוחשי או למכירתו; ו-
ניתן למדוד באופן מהימן את היציאה שניתן לייחס לנכס הבלתי מוחשי במהלך פיתוחו. -

הוצאות אחרות בגין פיתוח, שאינן עומדות בתנאים אלה מוכרות כהוצאה בעת התהוותן. עלויות 
פיתוח שהוכרו בעבר כהוצאה אינן מוכרות כנכס בתקופה מאוחרת יותר. 

נכון לתקופות הדיווח לא הוכר בדוחות הכספיים נכס כלשהו בגין עלויות כאמור.

ירידת ערך נכסים לא-כספיים ו.

ירידה בערכם של נכסים לא כספיים נבחנת, במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות, 
המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה. 

סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך שווה לסכום בו עולה ערכו בספרים של נכס על הסכום בר 
השבה שלו. סכום בר השבה של נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס, בניכוי עלויות 
מכירה, לבין שווי השימוש שלו. לצורך בחינת ירידת ערך, מחולקים הנכסים לרמות הנמוכות 
ביותר, בגינן קיימים תזרימי מזומנים מזוהים נפרדים (יחידות מניבות מזומנים). נכסים לא-

כספיים, למעט מוניטין, אשר חלה ירידה בערכם, נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת 
הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי. 

מענקים ממשלתיים ז.

מענקים המתקבלים מהרשות לחדשנות במשרד התעשייה והכלכלה, (לשעבר לשכת המדען 
הראשי), (להלן – "הרשות לחדשנות") ממשרד התשתיות הלאומיות, המים והאנרגיה (להלן – 
Israel-United States Research and Development ) משרד התשתיות") ומקרן בירד"
Foundation), כהשתתפות במחקר ופיתוח שמבוצע על ידי החברה נכנסים לגדר "הלוואות 
הניתנות למחילה" כאמור בתקן חשבונאות בינלאומי 20 "הטיפול החשבונאי במענקים 

ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי".

התחייבויות בגין מענקי מדען מוכרות ונמדדות בהתאם ל-IFRS 9. אם במועד התגבשות 
הזכאות לקבלת מענק מדען (להלן - מועד הזכאות) מגיעה הנהלת החברה/הקבוצה למסקנה 
שלא קיים ביטחון סביר (reasonable assurance) שמענק המדען שהתגבשה הזכאות לקבלתו 
(להלן - המענק שהתקבל) לא יוחזר, מכירה החברה/הקבוצה באותו מועד בהתחייבות פיננסית 
המטופלת בהתאם להוראות המפורטות ב- IFRS 9 לגבי התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות 
מופחתת. הפער בין מענק המדען שהתקבל לבין שוויה ההוגן של ההתחייבות הפיננסית 
האמורה במועד ההכרה בה לראשונה מטופל כמענק ממשלתי, אשר נזקף לרווח או הפסד 

כהקטנה של הוצאות מחקר ופיתוח.
במקרה בו במועד הזכאות מגיעה הנהלת החברה למסקנה שקיים ביטחון סביר שמענק המדען 
שהתקבל לא יוחזר, נזקף המענק, באותו מועד, לרווח או הפסד כהקטנה של הוצאות מחקר 
ופיתוח. ככל שבתקופה עוקבת מגיעה הנהלת החברה לראשונה למסקנה שלא קיים ביטחון 
סביר שמענק המדען שהתקבל לא יוחזר, מכירה החברה באותו מועד בהתחייבות פיננסית כנגד 
IFRS  -רווח או הפסד. ההתחייבות הפיננסית האמורה מטופלת בהתאם להוראות המפורטות ב

9 לגבי התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת (ראה גם ביאור 3ב').
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ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

עלויות אשראי ח.

עלויות בגין אשראי ספציפי וכללי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס 
כשיר (נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו לשימוש המיועד שלו או למכירתו) מהוונות 
כחלק מעלות הנכס, במהלך התקופה החל מהמועד בו מתקיימים לראשונה כל התנאים הבאים: 
(א) מתהוות לקבוצה יציאות בגין הנכס; (ב) מתהוות לקבוצה עלויות אשראי; וכן (ג) הקבוצה 
מבצעת פעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו. היוון עלויות 
האשראי כאמור מופסק כאשר, באופן מהותי, הושלמו כל הפעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס 

הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.

עלויות האשראי שניתן לייחסן במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר הן אותן עלויות 
אשראי אשר היו נמנעות אילו היציאה בגין הנכס הכשיר לא הייתה מבוצעת.  

עלויות אשראי אחרות נזקפות כהוצאה ברווח או הפסד בתקופה בה התהוו. 

לקוחות ט.

יתרת הלקוחות מתייחסת לסכומים לקבל מלקוחותיה של הקבוצה עבור סחורות שנמכרו או 
שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל. כאשר גביית סכומים אלה צפויה להתרחש תוך שנה 
אחת או פחות, הם מסווגים כנכסים שוטפים, אחרת, הם מסווגים במסגרת הנכסים שאינם 

שוטפים.

מזומנים ושווי מזומנים י.

במסגרת הדוחות על תזרימי המזומנים, כוללים המזומנים ושווי מזומנים: מזומנים בקופה, 
פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר שאינם מוגבלים בשימוש והשקעות אחרות לזמן קצר 

שנזילותן גבוהה ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על 3 חודשים.

במסגרת הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, משיכות יתר בתאגידים בנקאיים העומדות 
לפירעון לפי דרישה מסווגות לסעיף "משיכת יתר והלוואה מתאגיד בנקאי", במסגרת 

התחייבויות שוטפות.

נכסים פיננסיים: יא.

סיווג (1

נכסים פיננסים בעלות מופחתת
 

נכסים פיננסיים בעלות מופחתת הינם נכסים פיננסיים המוחזקים במסגרת מודל עיסקי 
שמטרתו היא להחזיק נכסים פיננסיים על מנת לגבות תזרימי מזומנים חוזיים, וכן 
התנאים החוזיים שלהם מספקים זכאות במועדים מוגדרים לתזרימי מזומנים שהם רק 

תשלומי קרן וריבית בגין סכום הקרן שטרם נפרעה. 

נכסים אלה מסווגים כנכסים שוטפים, פרט לחלויות לתקופה של יותר מ-12 חודשים 
לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, המסווגות כנכסים שאינם שוטפים. הנכסים 
הפיננסיים בעלות מופחתת של הקבוצה כלולים בסעיפים: "חייבים ויתרות חובה" 
"פיקדונות מוגבלים בשימוש" ו-"מזומנים ושווי מזומנים" המופיעים בדוח על המצב 

הכספי.

הכרה ומדידה (2

רכישות ומכירות בדרך רגילה של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי הקבוצה במועד 
קשירת העסקה, שהינו המועד בו הקבוצה מתחייבת לרכוש או למכור את הנכס.

 נכסים פיננסיים בעלות מופחתת נמדדים בתקופות עוקבות בעלות מופחתת על בסיס 
שיטת הריבית האפקטיבית.
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ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

מכשירים פיננסיים נגזרים יב.

מכשירים פיננסים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה הנגזר 
ונמדדים מחדש בתקופות עוקבות בשווים ההוגן.

מלאי יג.

המלאי נמדד לפי העלות או שווי מימוש נטו, כנמוך שבהם.
שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן העלויות 

להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

הון המניות יד.

מניות רגילות של החברה, מסווגות כהון מניות. עלויות תוספתיות, המיוחסות במישרין להנפקת 
מניות, מוצגות בהון כניכוי מתקבולי ההנפקה.

ספקים טו.

יתרות הספקים כוללות התחייבויות של החברה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו 
מספקים במהלך העסקים הרגיל. יתרות הספקים מסווגות כהתחייבויות שוטפות כאשר 
התשלום אמור להתבצע תוך שנה אחת או פחות אחרת הן מסווגות כהתחייבויות שאינן 

שוטפות.

הלוואות טז.

הלוואות מוכרות לראשונה לפי שווין ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואות 
נמדדות בעלות מופחתת; כל הפרש בין התמורה (בניכוי עלויות עסקה) לבין ערך הפדיון מוכר 

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 ההלוואות למשך 12 חודשים לפחות לאחר תום תקופת הדיווח, שאז הן מסווגות 

כהתחייבויות בלתי שוטפות.

הלוואת בעלים יז.

הלוואת הבעלים מסווגת כהתחייבות שוטפת, אלא אם לחברה יש זכות בלתי מותנית לדחות 
את סילוק ההתחייבות למשך 12 חודשים לפחות לאחר תום תקופת הדיווח.

ההלוואה מוכרת לראשונה לפי שווייה ההוגן, בניכוי עלויות עסקה. בתקופות עוקבות ההלוואה 
מוצגת בעלות מופחתת. החברה זוקפת הוצאות מימון כנגד קרן הון בגובה ההפרש בין עלות 
ההלוואה לו נתקבלה בריבית השוק לבין עלות ההלוואה בריבית הקבועה בהסכם, ראו גם 

ביאור 21ד'. 

מכשירים פיננסיים מורכבים יח.

מכשירים פיננסיים מורכבים שהונפקו על ידי החברה כוללים הלוואות לא צמודות הנקובות 
במטבע הפעילות של החברה והניתנות להמרה למספר קבוע של מניות רגילות של החברה, 

ולפיכך אופציית ההמרה מהווה רכיב הוני.

רכיב ההתחייבות של מכשיר פיננסי מורכב מוכר לראשונה לפי שווי הוגן של התחייבות דומה, 
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 

ישירות מוקצות לרכיב ההתחייבות ולרכיב ההוני לפי פרופורציית הערך הראשוני בו הם הוכרו.

לאחר ההכרה הראשונית, רכיב ההתחייבות של מכשיר מורכב נמדד בעלות מופחתת תוך 
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. רכיב ההון של מכשיר מורכב לא נמדד מחדש בתקופות 

עוקבות, למעט בעת המרת המכשיר המורכב או פקיעתו.
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ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

הפסד למניה יט.

חישוב ההפסד למניה, מבוסס, ככלל, על ההפסד, המחולק בממוצע המשוקלל של מספר 
המניות הרגילות הקיימות במחזור במהלך התקופה. 

בחישוב הרווח או ההפסד המדולל למניה, מתווסף לממוצע המניות הרגילות, ששימש לחישוב 
הבסיסי, גם הממוצע המשוקלל של מספר המניות שיונפקו, בהנחה שכל המניות 
הפוטנציאליות המדללות יומרו למניות. המניות הפוטנציאליות מובאות בחשבון כאמור רק 

כאשר השפעתן הינה מדללת (מקטינה את הרווח או מגדילה את ההפסד למניה).

הטבות לעובדים: כ.

הטבות לעובדים לזמן קצר (1

הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, דמי הבראה והפקדות 
לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאות עם מתן השרותים בגינן. במסגרת החוק, זכאי כל עובד 
לימי חופשה ודמי הבראה, כאשר שניהם מחושבים על בסיס שנתי. הזכאות מתבססת 
על משך תקופת ההעסקה. החברה זוקפת התחייבות והוצאה בגין דמי חופשה 

והבראה, בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.

התחייבות לפיצויי פרישה/ לפנסיה (2

תוכנית הפקדה מוגדרת היא תוכנית להטבות עובד לאחר סיום העסקה במסגרתה 
החברה מבצעת הפקדות קבועות לישות נפרדת ובלתי-תלויה כך שלקבוצה אין כל 
מחוייבות, משפטית או משתמעת, לבצע הפקדות נוספות, במצב שבו לא יהיה די בנכסי 
הקרן כדי לשלם לכל העובדים את ההטבות בגין שירותי העבודה בתקופה השוטפת 

ובתקופות קודמות. 

לקבוצה תוכניות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשל"ג - 
.1963

כאמור לעיל, החברה רוכשת פוליסות ביטוח ומבצעת הפקדות בקופות פנסיה ופיצויים 
למימון התחייבותה בגין תוכנית להפקדה מוגדרת. עם ביצוע ההפקדות, היא איננה 
מחויבת בתשלום נוסף. ההפקדות מוכרות כהוצאות בגין הטבות עובד במקביל לקבלת 

השירות מהעובדים שבגינו הם זכאים להפקדה.

תשלום מבוסס מניות כא.

החברה מפעילה תוכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדים ולנותני שירותים של החברה, 
המסולקת במכשירים הוניים של החברה, שבהן החברה מקבלת שירותים מעובדים ונותני 
שירותים בתמורה למכשירים הוניים (אופציות) של החברה. שוויים ההוגן של השירותים 
המתקבלים מהעובדים ומנותני השירותים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה ברווח 
או הפסד ובמקביל נזקף לקרן הון במסגרת ההון. סך הסכום הנזקף כהוצאה, נקבע תוך 

התייחסות לשווי ההוגן של האופציות המוענקות במועד הענקתן.

תנאי הבשלה שאינם תנאי שוק נכללים בין ההנחות המשמשות לאמידת מספר האופציות 
הצפויות להבשיל. סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת ההבשלה, שהיא התקופה שבה נדרש 

לקיים את כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס מניות. 

בכל תאריך דוח על המצב הכספי, מעדכנת החברה את אומדניה בנוגע למספר האופציות 
הצפויות להבשיל, בהתבסס על תנאי ההבשלה שאינם תנאי שוק, ומכירה בהשפעת השינוי 

בהשוואה לאומדנים המקוריים, אם קיים, ברווח או הפסד, ובהתאמה מקבילה בהון.

בעת מימוש האופציות, החברה מנפיקה מניות חדשות. התקבולים, בניכוי עלויות עסקה שניתן 
לייחסן במישרין, נזקפים להון המניות ולפרמיה על מניות.
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ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

הכרה בהכנסות: כב.

הכנסות מחוזים עם לקוחות:

מדידת ההכנסות (1

 .(IFRS 15 – להלן ) החברה מכירה בהכנסותיה לפי תקן דיווח כספי בינלאומי 15
הכנסות הקבוצה נמדדות לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה 
להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים 

שלישיים, כגון מיסי מכירה מסוימים. ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ.

הקבוצה אינה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של רכיב מימון 
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

בהתאם ל- IFRS 15, החברה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על הסחורה 
או 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.

מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן, אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים: (א) הלקוח 
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 
החברה אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, ולחברה יש זכות לתשלום 

הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.

ככל שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן, היא מקוימת בנקודת זמן.

סוגי ההכנסות של הקבוצה: (3

מכירת יחידות אגירה

הקבוצה מייצרת ומוכרת יחידות אגירה על בסיס הפיתוח והטכנולוגיה בבעלותה. מדיניות 
הקבוצה היא למכור את יחידות האגירה כמוצר מוגמר.

מכירת יחידות האגירה מוכרת כאשר מוסרת הקבוצה את המוצר ללקוח. מסירת יחידות 
האגירה לא מתרחשת, עד אשר המוצרים נשלחו למיקום המוגדר, וכן הלקוח קיבל את 
המוצרים בהתאם לחוזה המכירה ולקבוצה ראיות אובייקטיביות שכל הקריטריונים לקבלה 

מולאו.

מתן שירותי הנדסה

בשנת 2019 הקבוצה סיפקה שירותי הנדסה נלווים אגב מכירת יחידות האגירה. 
ההכנסות ממתן שירותים מוכרות בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים, שכן ביצועי 
הקבוצה יוצרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו. ההכנסות מוכרות בהתאם 
לשיעור ההשלמה של העסקה הספציפית, המוערך על בסיס שיעור השירותים שבוצעו 

מתוך כלל השירותים האמורים להתבצע.  

מתן זכויות לייצור ו/או הפצת יחידות אגירה

הקבוצה מעניקה, בהתאם לשיקול דעתה, זכויות לייצור ו/או הפצה של יחידות האגירה 
במדינות שונות בעולם.

מתן זכויות אלו יכולות לזכות את החברה בהכנסות, ובהמשך גם הכנסות מתמלוגים 
הנוצרים ממכירת יחידות האגירה על-ידי הגורם אשר קיבל את זכות הייצור וההפצה.
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 ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

עלויות לקיום חוזה (4

הקבוצה מהוונת לנכסי חוזה עלויות מסוימות, אשר מתייחסות במישרין לחוזה עם לקוח 
וניתנות לזיהוי ספציפי, וכן משפרות את המשאבים של הקבוצה שישמשו לקיום החוזה. 
העלויות נזקפות לדוח רווח או הפסד על בסיס שיטתי שהוא עיקבי עם ההעברה ללקוח 
של הסחורות או השירותים אליהם מתייחס הנכס. במידה והחברה צופה כי העלויות יהיו 
גבוהות מהתמורה העתידית, ההוצאות הנוספות ייזקפו באופן מידי לרווח והפסד כחלק 

מסעיף עלות המכר. 

חכירות: כג.

הקבוצה חוכרת משרדים, קרקע וכלי רכב. הסכמי החכירה הינם לתקופה של בין 3 שנים  (1
ל-20 שנים, אך עשויים לכלול אופציות הארכה.

מדיניות הקבוצה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת המיושמת החל מיום 1  (2
:IFRS 16 בינואר 2019, לפי

הקבוצה מעריכה, בעת ההתקשרות בחוזה, האם החוזה הוא חכירה או אם הוא כולל 
חכירה. חוזה הוא חכירה או כולל חכירה אם החוזה מעביר את הזכות לשלוט בשימוש 
בנכס מזוהה לתקופת זמן עבור תמורה. הקבוצה מעריכה מחדש אם חוזה הוא חכירה או 

אם הוא כולל חכירה רק אם התנאים של החוזה השתנו.

במועד ההכרה לראשונה, מכירה הקבוצה בהתחייבות בגין חכירה בגובה הערך הנוכחי 
של תשלומי החכירה העתידיים, אשר כוללים, בין היתר, את מחיר המימוש של אופציות 

הארכה אשר וודאי באופן סביר שתמומשנה.

במקביל, מכירה החברה בנכס זכות שימוש בגובה ההתחייבות בגין חכירה, מותאם בגין 
תשלומי חכירה כלשהם שבוצעו במועד התחילה או לפניו בניכוי תמריצי חכירה כלשהם 

שהתקבלו, ובתוספת עלויות ישירות ראשוניות כלשהן שהתהוו לקבוצה.

תשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד המחירים לצרכן נמדדים לראשונה על ידי שימוש 
במדד הקיים במועד תחילת החכירה, ונכללים בחישוב ההתחייבות בגין חכירה. כאשר חל 
שינוי בתזרימי המזומנים של החכירה כתוצאה משינוי במדד, מודדת הקבוצה מחדש את 
ההתחייבות בגין חכירה בהתבסס על התזרימים החוזיים המעודכנים, כתיאום לנכס זכות 

השימוש.

מכיוון ששיעור הריבית הגלום בחכירה אינו ניתן לקביעה בנקל, נעשה שימוש בשיעור 
הריבית התוספתי של הקבוצה. שיעור ריבית זה הינו השיעור אותו  הקבוצה הייתה 
נדרשת לשלם על מנת ללוות לתקופה דומה ועם בטוחה דומה את הסכומים הדרושים על 

מנת להשיג נכס בערך דומה לנכס זכות שימוש בסביבה כלכלית דומה.

תקופת החכירה הינה התקופה שבה החכירה אינה ניתנת לביטול, לרבות תקופות 
המכוסות על ידי אופציה להאריך את החכירה אם וודאי באופן סביר הקבוצה תממש 
אופציה זו, וכן תקופות המכוסות על ידי אופציה לבטל את החכירה אם וודאי באופן סביר 

הקבוצה לא תממש אופציה זו.

לאחר מועד תחילת החכירה, מודדת הקבוצה את נכס זכות השימוש בעלות, בניכוי פחת 
שנצבר והפסדים מירידת ערך שנצברו, מותאם בגין מדידה מחדש כלשהי של ההתחייבות 
בגין החכירה. הפחת על נכס זכות השימוש מחושב לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן 

אורך החיים השימושיים של הנכס המוחכר או תקופת החכירה, לפי הקצר מביניהם.

ריבית על ההתחייבות בחכירה מוכרת ברווח או הפסד בכל תקופה במהלך תקופת 
החכירה, בסכום שמייצר שיעור ריבית תקופתי קבוע על היתרה הנותרת של ההתחייבות 

בגין החכירה.
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ביאור 2 - עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

מדיניות הקבוצה ביחס לחכירות שבהן החברה היא החוכרת עד ליום 31 בדצמבר 2018,  (3
:IAS 17 לפי

הסכמי חכירה שבמסגרתם חלק מהותי של הסיכונים והתשואות של הבעלות נשמרים 
בידי המחכיר מסווגים כחוזי חכירה תפעולית. תשלומים המבוצעים במסגרת חכירה 
תפעולית (בניכוי תמריצים כלשהם המתקבלים מהמחכיר) נזקפים לרווח או הפסד על 

בסיס שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה.

ביאור 3 - אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים:

אומדנים ושיקולי דעת, נבחנים באופן מתמיד, ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים, לרבות 
ציפיות ביחס לאירועים עתידיים, שנחשבות לסבירות, לאור הנסיבות הקיימות.

החברה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד. מעצם טבעם, נדיר שהאומדנים החשבונאיים 
המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל. האומדנים וההנחות, שבגינם ישנו סיכון 
משמעותי לביצוע התאמות מהותיות בערכם בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך שנת הכספים 

הבאה, מפורטים להלן.

שיעור ריבית השוק על הלוואת בעלים א.

לצורך הערכת שיעור ריבית השוק על הלוואת הבעלים, נדרשת הנהלת החברה במועד מתן 
ההלוואה או בכל מועד דיווח לאחר מכן לאמוד בין היתר, פרמטרים שונים לרבות שווי החברה 
במועד מתן ההלוואה ואת השווי הכלכלי של הלוואת הבעלים באמצעות מודל מרטון, ראו גם 

ביאור 21ד'. 

מענקים ממשלתיים ב.

סך המענקים שקיבלה החברה מהרשות לחדשנות, ממשרד הכלכלה והתעשיה, ממשרד 
התשתיות ומ- Israel-United States Research and Development Foundation (להלן 
– "קרן בירד") בגינם תיתכן מחויבות לשלם תמלוגים הסתכמו לסך של כ-14.2 מיליון ש"ח ו-
8.7 מיליון ש"ח נכון לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019 בהתאמה. כאמור בביאור 2ז', על 
הנהלת החברה לבחון האם קיים ביטחון סביר שהמענקים שהתקבלו לא יוחזרו. כמו כן, במצב 
בו במועד ההכרה לראשונה נזקפו המענקים לדוח רווח או הפסד, על הנהלת החברה לבחון 
בתקופות עוקבות האם נוצרה הסתברות ברמה של ביטחון סביר להצלחת הפרויקטים 
ולתשלום תמלוגים בגינם. בהתאם להערכת הנהלת החברה נכללו בדוחות הכספיים 
התחייבויות בגין המענקים שהתקבלו, ביחס להכנסות הצפויות של החברה. סך ההתחייבויות 
בגין המענקים שהתקבלו מגיעה לימים 31 בדצמבר 2020 ו- 2019 לכדי כ-7.3 מיליון ש"ח 
וכ-1.2 מיליון ש"ח בהתאמה. עדכון בהתחייבות כאמור נזקף לסעיף הוצאות מחקר, פיתוח 

והנדסה.

הוצאות פיתוח  ג.

עלויות פיתוח נרשמות בהתאם למדיניות חשבונאית המפורטת בביאור 2ה'. הנהלת החברה 
בחנה את התנאים המפורטים בביאור 2ה' כאמור ולדעתה, נכון לימים 31 בדצמבר 2020 ו-

2019, ונכון למועד עריכת דוחות כספיים אלה, היא אינה עומדת בהם. לפיכך נכון לימים 31 
בדצמבר 2020 ו-2019 החברה לא היוונה סכומים כאמור והוצאות מחקר ופיתוח נזקפו לדוח 

רווח והפסד.

בחינת ירידת ערך - פרויקט רותם 1 ד.

ליום 31 בדצמבר 2019, הוצג שווי פרויקט רותם 1 לפי שווי השימוש בו אשר נקבע על בסיס 
תזרימי המזומנים הצפויים מהפעלת המתקן למשך 50 שנים.

נכון למועד פרסום דוח זה, החברה פועלת למימוש מרבית החזקתה בפרויקט רותם 1 
ולהקימו עבוד צד ג'. לפיכך, ליום 31 בדצמבר 2020  ערך פרויקט רותם 1 מוצג לפי סכום בר 
ההשבה שלו, הנמדד לפי שווי המימוש של הנכס העיקרי שהינו טורבינת הקיטור והציוד 
הנלווה לה אשר ניתנים למימוש מיידי. לאור זאת, התקשרה החברה עם שמאי מומחה בלתי 
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תלוי לצורך קביעת שוויה של הטורבינה כאמור. עבודת השמאי המומחה ליום 31 בדצמבר 
2020 צורפה לדוחות כספיים מאוחדים אלה.
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ביאור 4 - מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים:

ניהול סיכונים פיננסיים א.

פעילויות החברה חושפות אותה לסיכון פיננסי עיקרי, סיכון נזילות. תחזית תזרימי המזומנים 
מבוצעת על ידי אגף הכספים של הקבוצה. אגף הכספים של הקבוצה בוחן תחזיות שוטפות 
של דרישות נזילות בקבוצה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, ראה גם 

ביאור 1ג'.

הטבלה שלהלן מציגה ניתוח של התחייבויותיה הפיננסיות של הקבוצה כשהן מסווגות 
לקבוצות חלות רלוונטיות, על פי התקופה הנותרת למועד פירעונן החוזי נכון לתאריך הדוח על 

המצב הכספי. הסכומים המוצגים בטבלה הנם תזרימי מזומנים חוזיים בלתי מהוונים: 

יותר
מ-5 שנים

בין 2 שנים 
ל-5 שנים

בין שנה 
ל-2 שנים

פחות 
משנה

אלפי ש"ח
יתרה ליום 31 בדצמבר 2020:

- - 17 52
אשראי והלוואות בנקאיות (למעט התחייבויות בגין 

חכירה)
- - - 3,100 הלוואות בעלים

5,285 3,320 1,305 1,738 התחייבויות בגין חכירות 
- - - 6,170 ספקים ויתרות זכות אחרות
- 7,959 1,528 - התחייבות לתשלום תמלוגים

5,285 11,279 2,850 11,060
יתרה ליום 31 בדצמבר 2019:

- 20 50 10,980
אשראי והלוואות בנקאיות (למעט התחייבויות בגין 

חכירה)
- - - 3,114 הלוואות בעלים
- - - 5,640 הלוואות המירות למניות

6,665 1,823 902 1,357 התחייבויות בגין חכירות 
- - - 3,689 ספקים ויתרות זכות אחרות
- 655 603 92 התחייבויות אחרות

6,665 2,498 1,555 24,872
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ביאור 4 - מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים פיננסיים (המשך):

שינויים בהתחייבויות פיננסיות אשר תזרימי המזומנים בגינן מסווגים כתזרימי מזומנים  ב.
מפעילות מימון:

סך הכל
התחייבות 
בגין חכירה

הלוואת 
מצד ג

הלוואות 
המירות

הלוואת 
בעלים

הלוואות 
בנקאיות

משיכות 
יתר 

והלוואות 
לזמן קצר

אלפי ש"ח

21,229 - - - - 21,229 - יתרה ליום 1 בינואר 2019

9,197 9,197 - - - - -
השפעת יישום לראשונה של 

IFRS16 (ביאור 2כב')
שינויים במהלך שנת 2019:

8,805 - - 5,455 3,100 - 250 תזרימי מזומנים שהתקבלו 
(13,048) (1,253) - - - (11,795) - תזרימי מזומנים ששולמו

858 327 - 134 14 383 - סכומים שנזקפו לרווח או הפסד
(341) (341) - - - - - שינויים בחכירות
(212) - - (212) - - - סכומים שנזקפו להון
483 - - - - 483 - סכומים שהוונו לעלות נכס בהקמה

26,971 7,930 - 5,377 3,114 10,300 250 יתרה ליום 31 בדצמבר 2019
שינויים במהלך שנת 2020:

- - 3,000 - - - - תזרימי מזומנים שהתקבלו 
(7,559) (1,708) (3,068) - - (5,601) (250) תזרימי מזומנים ששולמו
(2,257) 357 68 318 (14) (2,918) - סכומים שנזקפו לרווח או הפסד
(1,712) - - - - (1,712) - שווי אופציות

2,656 2,656 - - - - - שינויים בחכירות
(5,695) - - (5,695) - - - סכומים שנזקפו להון
12,404 9,235 - - 3,100 69 - יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

* סכומים הנמוכים מ-1 אלפי ש"ח.

אומדני שווי הוגן ג.

ערכם בספרים של היתרות הכספיות מהווה קירוב סביר לשוויים ההוגן מאחר שהשפעת 
ההיוון אינה מהותית. 

ביאור 5 - מזומנים ושווי מזומנים:

31 בדצמבר
2019 2020

אלפי ש"ח

338 443 מזומנים בבנק*
879 6,881 פקדונות בנקאיים לזמן קצר

1,217 7,324

* נכון ליום 31 בדצמבר 2020 כ-394 אלפי ש"ח נקובים במט"ח.
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ביאור 6 - חייבים ויתרות חובה:

31 בדצמבר
2019 2020

אלפי ש"ח

160 606 מוסדות
742 914 מענקים לקבל (ראה ביאור 2ז' לעיל)
314 392 אחרים

1,216 1,912

ביאור 7 - רכוש קבוע:

מתקן ייצור חשמל בהקמה - פרוייקט רותם 1: א.

אלפי ש"ח
עלות:

12,583 יתרה ליום 1 בינואר 2020
- תוספות
- גריעות (ביאור 18)

(10,216) ירידת ערך (ביאור 3ד')
2,367 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

עלות:
יתרה ליום 1 בינואר 2019 38,891

תוספות 1,654
(2,733) גריעות (ביאור 18)

(25,229) ירידת ערך (ביאור 3ד')
יתרה ליום 31 בדצמבר 2019 12,583
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ביאור 7 - רכוש קבוע (המשך):

הרכב הרכוש והפחת שנצבר בגינו, לפי קבוצות  ב.
עיקריות, והתנועה בהם, הינם:

סה"כ כלי רכב
ריהוט
וציוד

שיפורים 
במושכר

מחשבים 
וציוד מפעל**

אלפי ש"ח
עלות:

9,084 547 499 1,612 1,940 4,486 יתרה ליום 1 בינואר 2020
1,542 - 8 - 73 1,461 תוספות, נטו*** 

(57) (57) - - (*) - גריעות
10,569 490 507 1,612 2,013 5,947 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

פחת נצבר:
3,860 198 232 1,121 1,878 431 יתרה ליום 1 בינואר 2020

753 81 33 89 54 496 תוספות
(11) (11) - - (*) - גריעות

4,602 268 265 1,210 1,932 927 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020
5,967 222 242 402 81 5,020 יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2020

עלות:
8,950 809 499 1,612 1,974 4,056 יתרה ליום 1 בינואר 2019

487 57 - - - 430 תוספות
(353) (319) - - (34) - גריעות

9,084 547 499 1,612 1,940 4,486 יתרה ליום 31 בדצמבר 2019
פחת נצבר:

3,293 220 198 1,026 1,849 - יתרה ליום 1 בינואר 2019
711 95 34 95 56 431 תוספות

(144) (117) - - (27) - גריעות
3,860 198 232 1,121 1,878 431 יתרה ליום 31 בדצמבר 2019
5,224 349 267 491 62 4,055 יתרה מופחתת ליום 31 בדצמבר 2019

* סכומים הנמוכים מ-1 אלפי ש"ח.
** בחודש ינואר 2019 המפעל הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שיוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה, 

ובהתאם מופחת החל מאותו תאריך.  
*** בניכוי סכומים שהתקבלו בתור מענק
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ביאור 8 - נכסי זכות שימוש והתחייבויות בגין חכירות:

כאמור בביאור 2כג', החל מיום 1 בינואר 2019, הקבוצה מיישמת את תקן IFRS 16. ביאור זה 
מתייחס לחכירות שבהן הקבוצה הינה החוכרת.

נכסים בגין זכויות שימוש: א.

סה"כ כלי רכב
משרדים 
ומבנים קרקע

אלפי ש"ח
העלות:

8,859 660 2,848 5,351 יתרה ליום 1 בינואר 2020 
2,656 502 2,154 תוספות במשך השנה -

11,515 1,162 5,002 5,351 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

פחת וירידת ערך שנצברו:
1,571 377 927 267 יתרה ליום 1 בינואר 2020
1,574 333 973 268     פחת
3,145 710 1,900 535 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020
8,370 452 3,102 4,816 יתרת העלות המופחתת ליום 31 בדצמבר 2020

התחייבויות בגין חכירה: ב.

סה"כ כלי רכב
משרדים 
ומבנים קרקע

אלפי ש"ח
7,930 360 2,004 5,566 יתרה ליום 1 בינואר 2020 
2,656 502 2,154 תוספות -

356 18 129 209 הוצאות ריבית
(1,708) (406) (1,000) (302) תשלומים בגין חכירה

9,234 474 3,287 5,473 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

1,738 278 587 873 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה
7,496 196 2,700 4,600 התחייבויות בגין חכירה לזמן ארוך
9,234 474 3,287 5,473 יתרה ליום 31 בדצמבר 2020

ביאור 9 - מסים על ההכנסה:

מסוי החברות בישראל א.

הכנסות החברה והחברות הבנות בישראל חייבות במס חברות בשיעור רגיל. 

שיעור מס החברות שחל משנת 2018 ואילך הינו %23. 

רווחי הון בידי החברה והחברות הבנות בישראל חייבים במס לפי שיעור מס החברות הרגיל 
החל בשנת המס. 
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ביאור 9 - מסים על ההכנסה (המשך):

ב.  הפסדים להעברה לצורכי מס

ליום 31 בדצמבר 2020 לחברה הפסדים להעברה בסך של כ-170 מיליון ש"ח.

מסים נדחים ג.

החברה לא זקפה נכסי מסים נדחים בגין הפסדים לצורכי מס (ראה ב' לעיל) מאחר שניצולם 
אינו צפוי בטווח הנראה לעין.

שומות מס ד.

לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס 2015. החברות הבנות טרם נישומו לצרכי מס 
מאז התאגדותן.

ביאור 10 - זכאים ויתרות זכות:

31 בדצמבר
2019 2020

אלפי ש"ח

1,222 2,508 עובדים ומוסדות עובדים
1,217 714 הוצאות לשלם

331 2,172 הכנסות מראש
80 231 התחייבויות אחרות

2,850 5,625

ביאור 11 - הון:

הון מניות א.

מספר המניות
31 בדצמבר

2019 2020
100,000,000 100,000,000 רשום

15,423,331 22,238,606 מונפק ונפרע

הון המניות של החברה, לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019 מורכב ממניות רגילות בנות ערך 
נקוב של 0.01 ש"ח למניה, כדלקמן:

ביום 27 בפברואר 2018 השלימה החברה הנפקה נוספת על-פי דוח הצעת מדף.  (1
במסגרת ההנפקה הונפקו לציבור 1,200,000 מניות רגילות ו-1,200,000 כתבי אופציה 
(סדרה 1) הניתנים למימוש כל אחד למניה רגילה. סך כל התמורה המידית ברוטו 

שקיבלה החברה מסתכמת לסך כולל של כ-20.4 מיליוני ש"ח, לפני הוצאות הנפקה.

ביום 24 באוקטובר 2018, השלימה החברה הנפקה נוספת על-פי דוח הצעת מדף.  (2
המניות הוצעו בדרך של הנפקת זכויות, באופן שכל מחזיק ב-6 ניירות ערך מזכים של 
החברה ביום הקובע, היה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת המורכבת ממניה אחת במחיר 
של 9 ש"ח למניה. סך התמורה המידית ברוטו שהתקבלה מההנפקה על-פי דוח הצעת 

המדף הינה כ-7.1 מליון ש"ח.

ביום 4 במרס 2019, השלימה החברה הנפקה נוספת על-פי דוח הצעת מדף. במסגרת  (3
ההנפקה הונפקו לציבור 1,777,600 מניות רגילות. סך כל התמורה המידית ברוטו 

שקיבלה החברה מסתכמת לסך כולל של כ- 8 מליון ש"ח, לפני הוצאות הנפקה.
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ביאור 11 - הון (המשך):

ביום 24 במרס 2019, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה להגדיל את הון המניות  (4
הרשום של החברה ל-100,000,000 מניות רגילות של החברה בערך נקוב של 0.01 

ש"ח כל אחת.

ביום 14 ביוני 2020 השלימה החברה גיוס הון של 5 מיליוני ש"ח באמצעות הצעה פרטית  (5
אשר במסגרתה הונפקו 833,330 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת ו-

499,998 כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל-499,998 מניות רגילות של 
החברה. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש עד לתום 4 שנים החל ממועד הקצאת כתבי 

האופציה ובמחיר מימוש בסך של 9 ש"ח.

ביום 4 ביוני 2020 נחתם הסכם השקעה בין החברה לבין מר רני צים (לרבות באמצעות  (6
חברות בשליטתו ו/או מי מטעמו). ביום 23 ביולי 2020 ולאחר אישור האסיפה הכללית 
של החברה  הושלמה העסקה אשר במסגרתה הנפיקה החברה למר רני צים ומר יואב 
קפלן סך של 4,186,047 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת בתמורה ל-
18 מיליוני ש"ח. לאחר השלמת העסקה כאמור, מונה מר יואב קפלן כדירקטור רגיל 

בחברה.

ביום 23 ביולי 2020, עם ביצוע ההשקעה כאמור בסעיף 8 לעיל, הומרו באופן אוטומטי  (7
שתי ההלוואות ההמירות שהועמדו לחברה במהלך ספטמבר-אוקטובר 2019. במסגרת 
המרת ההלוואות הומר חוב מצטבר של כ-5.7 מיליוני ש"ח ל-1,699,147 מניות רגילות 

של החברה בנות 0.01 ש"ח ארך נקוב כל אחת.

ביום 16 בנובמבר 2020 השלימה החברה הנפקה על-פי דוח הצעת מדף של 1,781,500  (8
כתבי אופציה (סדרה 2) ו-1,781,500 כתבי אופציה (סדרה 3) הניתנים למימוש כל אחד 
למניה רגילה. סך כל התמורה המידית ברוטו שקיבלה החברה מסתכמת לסך כולל של כ-

2.48 מיליוני ש"ח, לפני הוצאות הנפקה.

במהלך שנת 2020 מומשו סך של 24,315 כתבי אופציה (סדרה 1) בתמורה לתוספת  (9
מימוש של כ-413 אלפי ש"ח. ביום 1 במרס 2020 פקעו כתבי אופציה (סדרה 1), ראו גם 

סעיף 1 לעיל.

במהלך שנת 2020 מומשו 86,000 כתבי אופציה שניתנו לעובדים, נותני שירותים ונושאי  (10
משרה בכירה בחברה בתמורה לתוספת מימוש של כ-1,450 אלפי ש"ח.

ראו ביאורים 22א' ו-22ב' לעניין הנפקה פרטית והנפקה לציבור על-פי הצעת מדף בחודש  (11
פברואר 2021.

תשלום מבוסס מניות: ב.

בחודש יולי 2013, אישר דירקטוריון החברה הקצאת 1,000,000 כתבי אופציה, הניתנים  (1
למימוש ל- 1,000,000 מניות רגילות של החברה. כתבי האופציה ניתנים למימוש במשך 

10 שנים ממועד הקצאתן. כתב אופציה שלא ימומש עד אותו מועד, יפקע. 

בהתאם לתוכנית האופציות, האופציות לעובדים ולנושאי המשרה בחברה, למעט בעל 
השליטה בה, יוקצו לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (כאשר הדירקטוריון יכול לקבוע 
את סוג האופציה כ"אופציה 102 במסלול ללא נאמן" או כ"אופציה 102 במסלול עם 
נאמן") והאופציות למי שאינם עובדים או נושאי משרה בקבוצה, בנוסף לבעל השליטה 

בקבוצה, יוקצו בהתאם לסעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה.

ביום 24 ביוני 2018 אישר דירקטוריון הענקה של 298,000 כתבי אופציה הניתנים  (2
למימוש ל-298,000 מניות רגילות של החברה לשני נושאי משרה, לעובדים בחברה 
ולנותן שירותים. ביום 8 באוגוסט 2018 הוקצו 268,000 כתבי אופציה מתוך הכמות 
שאושרה כאמור בשווי כולל של כ-960 אלפי ש"ח. האופציות ניתנות למימוש בתמורה 
לתוספת מימוש של 5 דולר למניה. כתבי האופציה יבשילו באופן שווה על פני ארבע וחצי 

שנים ממועד הענקתן.
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ביאור 11 - הון (המשך):

הערך הכלכלי מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס ומבוסס על ההנחות הבאות: דיבידנד 
צפוי בשיעור של %0, סטיית תקן צפויה בשיעור של %31.09, ריבית חסרת סיכון בשיעור 
של %3.7 ואורך חיים צפוי עד למועד המימוש של 6.1 שנים. מידת התנודתיות מבוססת 
על התנודתיות ההיסטורית של מניות חברות מתחום פעילות דומה לתחום פעילותה של 

החברה, לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש.

ביום 2 באוגוסט 2020 אישר דירקטוריון הענקה של 461,500 כתבי אופציה הניתנים  (3
למימוש ל-461,500 מניות רגילות של החברה לנושאי משרה, לעובדים בחברה ולנותן 
שירותים. ביום 13 בספטמבר 2020 הוקצו כתבי האופציה כאמור בשווי כולל של כ-
2,162 אלפי ש"ח. האופציות ניתנות למימוש בתמורה לתוספת מימוש של 13 ש"ח 

למניה. כתבי האופציה יבשילו באופן שווה על פני ארבע שנים ממועד הענקתן.

הערך הכלכלי מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס ומבוסס על ההנחות הבאות: דיבידנד 
צפוי בשיעור של %0, סטיית תקן צפויה בשיעור של %78-%105 וריבית חסרת סיכון 
בשיעור של %0.1. מידת התנודתיות מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של מנית 

החברה לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש.

שנה שהסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2018

שנה שהסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2019

שנה שהסתיימה
ביום 31 בדצמבר 2020

טווח מחירי 
המימוש

מספר כתבי 
האופציה

טווח מחירי 
המימוש

מספר כתבי 
האופציה

טווח מחירי 
המימוש

מספר כתבי 
האופציה

ש"ח ש"ח ש"ח
17.6-19.7 737,000 17.6-19.7 970,000 17.6-19.7 647,200 קיימות במחזור לתחילת השנה
17.8-18.9 298,000 17.8-18.9 - 13 461,500 הוענקו

- - 17.6-19.7 86,000 מומשו
17.6-19.7 65,000 17.6-19.7 89,800 17.6-19.7 6,000 חולטו

- - 17.6-19.7 233,000 17.6-19.7 140,200 פקעו
17.6-19.7 970,000 17.6-19.7 647,200 13-19.7 876,500 קיימות במחזור לתום שנה
17.6-19.7 690,800 17.6-19.7 537,400 17.6-19.7 351,600 ניתנות למימוש בתום השנה 

הוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים (4

ההוצאה שהוכרה בדוחות הכספיים של החברה בגין תשלום מבוסס מניות, מוצגת בטבלה 
שלהלן.

2018 2019 2020
אלפי ש"ח

555 129 469
תוכניות תשלום מבוסס מניות המסולקות 

במכשירים הוניים
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ביאור 12 - שיעבודים, ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות:

לחברה ולברנמילר רותם פקדונות משועבדים כנגד ערבויות בנקאיות בגין הסכמי שכירות  א.
המשרדים ומקרקעין לטובת פרויקט רותם 1 בסך של כ-551 אלפי ש"ח המופיעים כחלק 
מיתרת פקדונות מוגבלים בשימוש שאינם שוטפים וכנגד ערבות לטובת רשות החשמל, 
תכנית מול משרד התשתיות ולטובת הבטחת אשראי בסך של כ-158 אלפי ש"ח המופיעים 
כחלק מיתרת פקדונות מוגבלים בשימוש שוטפים. לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019, סך 

הפקדונות המשעובדים מסתכמים לכ-709 אלפי ש"ח וכ-483 אלפי ש"ח, בהתאמה.  

התקשרויות: ב.

הסכמי שכירות:

ביום 15 ביולי 2015, התקשרה  (1
החברה בהסכם לשכירות משרדיה בפארק אפק, ראש העין.  ההסכם השכירות כאמור 
נחתם לתקופה של חמש שנים ממועד ההתקשרות, עם אופציה לחידוש של 5 שנים 
נוספות. במסגרת ההסכם נקבע כי לחברה ניתנת הזכות לסיים את ההתקשרות 
בהסכם החל מיולי 2017 ובכל שנה עוקבת עד תום תקופת ההסכם בתמורה לפיצוי 
כספי כמוגדר בהסכם. החל מיום 1 במאי 2019 וכחלק מהקטנת השטח המושכר 
הוקטנו דמי השכירות בכ-5 אלפי ש"ח לחודש. בפברואר 2020 מומש אופצית 
השכירות ל-5 שנים נוספות עד לאוגוסט 2025 תוך עדכון השטח המושכר ודמי 

השכירות. ראו גם ביאור 8 לעיל

ביום 9 במרס 2014 התקשרה  (2
החברה בהסכם לשכירת מקרקעין הנמצא בבעלות מדינת ישראל, עליו החברה 
מקימה, מתקינה ותפעיל את רותם 1, לתקופה של 10 שנים שתחל במועד מסירת 
החזקה לחברה עם אופציה להארכת תקופת ההסכם לתקופה נוספת בת 10 שנים. 
החברה קיבלה את החזקה על המקרקעין במהלך חודש דצמבר 2017. בשנת 2018 

חוייבה החברה בדמי שכירות בסך של 360 אלפי ש"ח. ראו גם ביאור 8 לעיל.

בחודש מרס 2018 התקשרה  (3
החברה בהסכם לשכירת מבנה המשמש את החברה כמפעל לייצור לתקופה של שנה 
עם אופציה שמומשה ל-9 שנים נוספות שנים. בשנת 2018 חוייבה החברה בדמי 
שכירות בסך של 180 אלפי ש"ח. לפי תנאי ההסכם החברה רשאית להביא את 
תקופת השכירות לסיומה בכל עת, במתן הודעה של 90 יום מראש למשכיר. ראו גם 

ביאור 8 לעיל.

שירותי ייזום וגיוס:

החברה התקשרה בהסכם עם  (4
מספר נותני שירותים לצורך איתור וגיוס משקיעים. התמורה בגין הסכמים אלו 
מבוססת על בסיס הצלחה בגיוס בלבד, בשיעור של %2 עד %5 מסכום ההשקעה 

ברוטו ותירשם כהוצאות הנפקת מניות שיקוזזו מהפרמיה. 

במהלך שנת 2015 החלה  (5
החברה בקבלת שירותי ייזום ופיתוח עבור תחנת חשמל בפרוייקט נוסף מצד ג'. 
במסגרת ההבנות זכאי אותו צד ג' לתגמול חד פעמי של 500 אלפי דולר במועד סגירת 
המימון עבור  פרויקט רותם 2 בלבד וכן, להחזר הוצאות בכפוף למצויין בהסכם 

האמור.

מענקים:

בחודש ינואר 2018 התקשרה  (6
החברה עם New York Power Authority  (להלן – "NYPA") בהסכם שיתוף 
פעולה (להלן – "הסכם NYPA") לצורך הקמת מתקן פיילוט במדינת ניו-יורק (להלן – 
"פרויקט NYPA"). בהתאם להוראות הסכם NYPA, שנחתם לתקופה של 10 שנים, 
NYPA תעמיד לחברה סכומים בגין תמיכה בביצוע הפרויקט ותתמוך במאמצי השיווק 
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של פתרון האגירה התרמית שפיתחה החברה בארה"ב ובקנדה. החברה תשלם ל-
NYPA תמלוגים ממכירות ורישיונות (בכפוף לתנאים ולמעט חריגים שנקבעו בהסכם) 
בשיעור חד ספרתי עד להחזר סכומי התמיכה שקיבלה ולאחריה תשלם תמלוגים 

.NYPA בשיעור חד ספרתי מופחת לתקופה נוספת המוגדרת בהסכם
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ביאור 12 - שיעבודים, ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך):

בחודש אפריל 2018 התקשרה החברה בהסכם שיתוף פעולה ומימון של קרן בירד 
(Israel-United States Research and Development Foundation) (להלן – 
"קרן בירד") לקבלת מענק לחברה בסך של כ-660 אלפי דולר ארה"ב, מתוך סך כולל 
של 1 מיליון דולר לחברה ול-NYPA לתקופה של 24 חודשים לצורך מימון פרויקט 
NYPA . החברה תשלם לקרן בירד תמלוגים ממכירות ורישיונות של המערכת בשיעור 
חד ספרתי ועד להחזר מקסימלי של %150 מסכום המענק, בכפוף להתמשכות 
 NYPA-תקופת ההחזר. נכון ליום 31 בדצמבר 2020, קיבלה החברה מקרן בירד ומ
סך של כ-552 אלפי דולר ארה"ב ו-580 אלפי דולר ארה"ב בהתאמה בגין המענק 

והתמיכה כאמור. 

עד ליום 31 בדצמבר 2020  (7
קיבלה החברה מרשות החדשנות מענקים בסכום מצטבר של כ-9.5 מיליון ש"ח בגין 
תכניות תמיכה בפעילות מחקר ופיתוח. בתמורה לתמיכה מהרשות לחדשנות 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), תשנ"ו- 1996) 
וזאת מכל ההכנסות משימוש של הטכנולוגיה המפותחת ועד לתקרה של הסך הכולל 
של התמיכה כאמור אשר מוצמדת לדולר ונושאת ריבית ליבור. בכפוף להודעת 
החברה לרשות החדשנות בדבר היתכנות העברת ייצור חלקית מחוץ לישראל, הוגדלה 

תקרת התמלוגים ל-%120 מסך הסכומים שהתקבלו.
לדעת הנהלת החברה מתוך סך של ה-9.5 מיליון ש"ח אשר התקבלו, סכום של כ-2.8 
מיליון ש"ח הינו בגין טכנולוגיה שלא הבשילה לכדי מוצר ואשר לא צפויות הכנסות 

ממנו ולפיכך לא צפויים החזרי המענקים בגינו.

במהלך יוני 2018 משרד הכלכלה  (8
והתעשיה, באמצעות מנהלת הרשות להשקעות, אישר לחברה (במסגרת חוק לעידוד 
השקעות הון) תכנית השקעות בסך של כ-76 מיליון ש"ח להקמת מפעל כאשר סכום 
המענק הינו בגובה %20 מסך התכנית, כ-15 מיליון ש"ח. נכון ליום 31 בדצמבר 

2020 תכנית זו טרם הופעלה.

עד ליום 31 דצמבר 2020 קיבלה  (9
החברה ממשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מענקים בסכום מצטבר של כ-
2.1 מיליון ש"ח בגין תכניות תמיכה בפעילות מחקר ופיתוח. בתמורה כאמור החברה 
מחויבת, בין היתר, בתשלום תמלוגים בשיעור של בין %3 ל-%5 וזאת מכל ההכנסות 
משימוש של הטכנולוגיה המפותחת ועד לתקרה של הסך הכולל של התמיכה כאמור 

אשר מוצמדת למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית בשיעור החשב הכללי.

בחודש מאי 2018 אושר לחברה  (10
מענק ממשרד הכלכלה בגין סיוע בקשר למכרז בינלאומי אליו ניגשה החברה אשר 
יוחזר רק במידה והחברה זכתה במכרז. בדצמבר 2018 הודיע מזמין המכרז על 
ביטולו, עקב כך סך המענק שהתקבל בגובה של כ-433 ש"ח הינו סופי ולא צפוי להיות 

מוחזר. הסכום נזקף כקיטון בהוצאות המחקר והפיתוח.

בשנים 2018 ו-2019 אושרו  (11
לחברה שתי תכניות תמיכה של משרד הכלכלה והתעשייה בסך של כ-200 אלפי ש"ח 
כל אחת בקשר לפעילותה השיווקית הבינלאומית של החברה. בתמורה לתמיכה כמור 
החברה מחויבת בתשלום תמלוגים בשיעור של %3 וזאת מהכנסות החברה מייצוא 

למדינות אשר בגינן התקבלה התמיכה.

בהתאם לעדכון הערכת הנהלת החברה בדבר צפי ההכנסות ממכירות יחידות אגירה 
בשנים הקרובות, נכללו בדוחות הכספיים התחייבויות בגין המענקים שהתקבלו. 

סך ההתחייבויות לתמלוגים בגין המענקים שהתקבלו מגיעה לימים 31 בדצמבר 2020 
ו- 2019 לכדי כ-7.1 מיליון ש"ח וכ-1.2 מיליון ש"ח בהתאמה. עדכון בהתחייבות כאמור 

נזקף לסעיף הוצאות מחקר, פיתוח והנדסה.
סך ההתחייבות התיאורטית לתשלום תמלוגים הינו כ-13.5 מיליוני ש"ח.
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ביאור 12 - שיעבודים, ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך):

פרוייקט בשלבי ייזום והקמה : ג.

פרוייקט רותם 1 (להלן – "רותם 1") 

פרויקט רותם 1 הינו מתקן לייצור חשמל בטכנולוגיה תרמו - סולארית בשילוב אגירת 
אנרגיה ושימוש בגז וממוקם בסמוך לפארק תעשיות רותם, דימונה.

כל החשמל שייוצר ברותם 1 מיועד למכירה לחברת חשמל לישראל לתקופה של 20 
שנה מיום הפעלת המתקן, בתעריף קבוע הצמוד למדד. 

רותם 1 מוקם על ידי החברה עבור החברה הבת ברנמילר רותם אשר מחזיקה 
בפרויקט.

נכון למועד אישור דוחות כספיים אלו, לברנמילר רותם רישיון מותנה לייצור חשמל אשר 
תוקפו הוארך עד ליום 17 בדצמבר 2021.

נכון למועד אישור דוחות כספיים אלו, החברה פועלת למכירת עיקר השליטה בפרויקט 
רותם 1 לצד ג' והשלמת הפרויקט כקבלן מבצע עבור רוכש פוטנציאלי אשר יממן את 

השלמת הקמת הפרויקט.

ראו גם ביאור 3ד' לעיל בקשר להכרת ירידת ערך בגין פרויקט רותם 1.

ביאור 13 - הלוואות:
31 בדצמבר

2019 2020
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות 
3,114 3,100 הלוואת בעלים (ביאור 21ד')
5,377 - הלוואות המירות למניות (ביאור 13ב')

10,478 52 משיכת יתר והלוואה בנקאית (ביאור 13א')
18,969 3,152

התחייבויות שאינן שוטפות
72 17 הלוואה בנקאית

19,041 3,169

ביום 29 במרס 2018 התקשרה ברנמילר (רותם) בע"מ בהסכם מימון מחייב עם בנק לאומי  א.
לישראל בע"מ ("הבנק") להעמדת מימון חלקי לפרויקט רותם 1 (בסעיף זה- "ההסכם"). 
בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם, העמיד הבנק לחברת ברנמילר (רותם) בע"מ מסגרת הקמה 

בסך של 25 מיליון ש"ח.
ביום 23 באוקטובר 2018 ביצעה חברת ברנמילר (רותם) בע"מ 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 מותנה בהתקיימות אבני דרך ("סכומי הפיקדון") . 
החל מחודש מרס 2019, החברה וברנמילר (רותם) בע"מ ניהלו מגעים מול הבנק לצורך הגעה 

למתווה של פרעון מוקדם של ההלוואה.
ביום 5 ביוני 2019 ביצעה ברנמילר (רותם) בע"מ פירעון מוקדם חלקי של ההלוואה בסכום כולל 
של כ-12 מיליוני ש"ח, מתוכו כ-11.2 מיליון ש"ח על חשבון קרן ההלוואה וכ-0.8 מיליון ש"ח  על 

חשבון ריבית, הצמדה ועמלות. 



ברנמילר אנרג'י בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

33

ביאור 13 - הלוואות (המשך):

ביום 29 ביוני 2020 חתמו החברה ובנק לאומי על מתווה סופי להסדרת החוב ברנמילר רותם 
שעיקריו הם:

1) תשלום בסך של-5.43 מיליוני ש"ח, מתוכם סך של 1 מיליון ש"ח עד ליום 30 ביוני 2020 
והיתרה עד ליום 30 ביולי 2020.

2) חילוט פקדונות משועבדים של ברנמילר רותם בסך של כ-390 אלפי ש"ח.
3) הנפקה של 370,000 כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל-370,000 מניות 
רגילות של החברה בשווי כולל של כ-1,712 אלפי ש"ח. כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש 
עד לתום 3 שנים החל ממועד הקצאת כתבי האופציה ובמחיר מימוש בסך של 1,535 
אגורות. מימוש האופציות יעשה באמצעות מנגון מימוש נטו במניות (Cashless). שווי כתבי 
האופציה חושב על פי מודל "בלק אנד שולס" בהתחשב בפרמטרים העיקריים שלהלן: (א) 
מחיר מניה של 11.58 ש"ח בהתאם לשער הסגירה של המניה בבורסה ביום 29 ביוני 
2020; (ב) סטיית תקן שנתית של %73; (ג) תקופת מימוש – 3 שנים; ו-(ד) מחיר מימוש 

של 15.35 ש"ח.
4) שעבודים נוספים, ככל שישנם, וכן ערבות שהעמידה החברה לטובת הבנק לחובות חברת 
הבת בסך של עד 30 מיליון ש"ח יבוטלו לאחר קיום המתווה. עם תשלום סכום המתווה 
במלואו ועמידה בכל תנאיו, הבנק מוותר ומוחל לחברה ולברנמילר רותם באופן סופי ומוחלט 
על כל תביעה בקשר לכל החשבונות והפיקדונות של החברה וברנמילר רותם ועל כל יתרת 

חוב שקיימת לחברה ולברנמילר רותם עד למועד חתימת המתווה.

במסגרת מתווה פרעון החוב כאמור, הכירה הקבוצה בסך של כ-3.1 מיליון ש"ח כהכנסות מימון.

ביום 20 ביולי 2020 נחתם הסכם אופציה עם  בנק לאומי להנפקת 370,000 כתבי אופציה 
כאמור וביום 29 ביולי 2020 נפרעה יתרת החוב כך שהחברה מילאה את כל חובותיה כלפי בנק 

לאומי בהתאם לתנאי המתווה כאמור.

נכון ליום 31 בדצמבר 2020 שווי כתבי האופציה לבנק כאמור בסעיף 3 לעיל הוערך בכ-4,060 
אלפי ש"ח, סכום שערוך כתבי האופציה בסך של כ-2,348 אלפי ש"ח הוכר כהוצאות מימון.

הערך הכלכלי מחושב על פי נוסחת בלאק ושולס ומבוסס על ההנחות הבאות: דיבידנד צפוי 
בשיעור של %0, סטיית תקן צפויה בשיעור של %91 וריבית חסרת סיכון בשיעור של %0. מידת 
התנודתיות מבוססת על התנודתיות ההיסטורית של מנית החברה לתקופות המקבילות לאורך 

החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש.

בימים 9 בספטמבר 2019 ו-10 באוקטובר 2019 התקשרה החברה בשני הסכמים של הלוואות  ב.
המירות בסך של כ-2 מיליון ש"ח ו-3.5 מיליון ש"ח בהתאמה (להלן: "ההלוואות ההמירות") אשר 

התקבלו בימים 10 בספטמבר 2019 ו-15 באוקטובר 2019 בהתאמה ואשר נתנות להמרה  
לסך כולל של 1,644 אלף מניות רגילות של החברה (לפי שער המרה של 340 אגורות למניה). 
ההלוואות ההמירות תועמדנה לתקופה של 6 חודשים ממועד העמדתן וישאו ריבית שנתית 
בשיעור של %5. במהלך שנת 2020 הוארכו ההלוואות ההמירות עד לימים 9.9.2020 ו-

15.10.2020 בהתאמה.
להבטחת התחייבויות החברה, שעבד בעל השליטה, מר אברהם ברנמילר, סך של כ-1.9 מיליון 
מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח כל אחת, נקיות וחופשיות, אשר בבעלותו  בשעבוד 
קבוע, ראשון בדרגה ויחיד, לא מוגבל בסכום, לטובת המלווים ("המניות המשועבדות"). שעבוד 
המניות המשועבדות יתבטל עם פירעון מלוא ההלוואת ההמירות או המרתן למניות של החברה.

התמורה בגין ההלוואות ההמירות פוצלה, לצורכי מדידה, לרכיב ההתחייבות, אשר הוכר 
לראשונה על בסיס שוויו ההוגן ומטופל בהתאם לשיטת העלות המופחתת (תוך שימוש בריבית 
האפקטיבית הגלומה בו אשר חושבה ליום העמדת החובות בגובה של כ-%10.77) ולרכיב 

ההמרה, אשר נזקף להון בסך של כ-212 אלפי ש"ח. 

ביום 23 ביולי 2020, עם ביצוע ההשקעה כאמור בביאור 11 לעיל, הומרו באופן אוטומטי 
ההלוואות ההמירות. במסגרת המרת ההלוואות הומר חוב מצטבר של כ-5.7 מיליוני ש"ח ל-

1,699,147 מניות רגילות של החברה בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת.
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ביום 11 בפברואר 2020 התקשרה החברה בהסכם הלוואה עם חברת רני צים מרכזי קניות  ג.
בע"מ להעמדת הלוואה לחברה בסך של 3 מיליוני ש"ח לתקופה של 165 ימים ובריבית של %5 

צמודה למדד המחירים לצרכן.
ביום 26 ביולי 2020  פרעה החברה את ההלוואה בתוספת ריבית בסך של כ-68 אלפי ש"ח.



ברנמילר אנרג'י בע"מ

ביאורים לדוחות הכספיים המאוחדים (המשך)

35

ביאור 13 - הלוואות (המשך):

ראו ביאור 21ד' להלן בקשר להלוואת בעלים. ד.

ביאור 14 - הוצאות מחקר, פיתוח והנדסה:

שנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

2018 2019 2020
אלפי ש"ח

5,365 5,239 6,003 משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים
2,381 985 2,173 יועצים וקבלני משנה
2,941 414 3,818 הוצאות בגין חומרים

106 428 1,078 פחת ואחרות
800 386 469 אחזקת משרד

11,593 7,452 13,542
(2,844) (3,269) (5,958) בניכוי – מענקים ממשלתיים, ראה ביאור 3ג'

27 - 5,864
בתוספת – גידול בהתחייבות בגין מענקים ממשלתיים,   

  ראה ביאור 12ב')
8,776 4,183 13,448

ביאור 15 - הוצאת השקת מתקנים:

שנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

2018 2019 2020
אלפי ש"ח

3,909 861 682 משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים
891 206 111 אחזקת מבנה
345 - - חומרים
101 4 9 יועצים וקבלני משנה
233 659 377 פחת ואחרות

5,479 1,730 1,179

ביאור 16 - הוצאות שיווק וקידום פרויקטים, נטו:

שנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

2018 2019 2020
אלפי ש"ח

3,240 2,044 653 משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים
322 134 97 אחזקת משרד
425 152 281 קידום פרוייקטים
674 208 76 יועצים וקבלני משנה

58 247 253 אחרות
4,719 2,785 1360
(150) (156) (90) בניכוי – מענקים ממשלתיים, ראה ביאור 3ג'

4,569 2,629 1,270
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ביאור 17 - הוצאות הנהלה וכלליות:

שנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

2018 2019 2020
אלפי ש"ח

4,298 3,276 1,913 משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים
342 332 227 אחזקת משרד

1,356 1,578 1,884 יועצים וקבלני משנה
907 1,196 1,014 פחת ואחרות

6,903 6,382 5,038

ביאור 18 - הכנסות אחרות:

במהלך שנת 2018 הכירה הקבוצה בהכנסה חד פעמית בסך של כ-98 אלפי ש"ח בגין ביצוע  א.
סקר היתכנות של שילוב טכנולוגית הקבוצה בתחנות כוח של חברת חשמל זרה.

במהלך שנת 2019 החברה הכירה בירידת ערך בסך של כ-509 אלפי ש"ח בגין יתרות של  ב.
מתכות וחלקים נוספים אשר בבעלותה.

במהלך שנת 2019 התהווה לחברה הפסד בסך של כ-27 אלפי ש"ח בגין מכירת רכוש קבוע  ג.
אחר.

במהלך שנת 2019 החברה הכירה בהפסד של כ-1.4 מיליון ש"ח בגין מכירת מתכות אשר  ד.
נרכשו בעלות של כ-2.7 מיליון ש"ח. 

במהלך שנת 2020 החברה הכירה בירידת ערך בסך של כ-438 אלפי ש"ח בגין יתרות של  ה.
מתכות וחלקים נוספים אשר בבעלותה.

במהלך שנת 2020 התהווה לחברה הפסד בסך של כ-52 אלפי ש"ח בגין מכירת רכוש קבוע  ו.
ומתכות וחלקים נוספים.

ביאור 19 - הכנסות והוצאות מימון, נטו:

הכנסות מימון: א.

שנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

2018 2019 2020
אלפי ש"ח

3 3 - הכנסות ריבית
118 72 - הפרשי שער, נטו

- - 3,144 הסדר חוב – ראה ביאור 13א'
121 75 3,144
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ביאור 19 - הכנסות והוצאות מימון, נטו (המשך):

הוצאות מימון: ב.

שנה שהסתיימה
ב-31 בדצמבר

2018 2019 2020
אלפי ש"ח

346 991 414 ריבית ועמלות לבנקים

- 178 189
ריבית רעיונית והצמדה בגין הלוואת בעלים – 

   ראה ביאור 21ד'
- 134 318 ריבית בגין הלוואות המירות
- 327 357 ריבית בגין התחייבות בגין חכירה
- - 42 הפרשי שער, נטו
- - 2,348 שערוך התחייבות להנפקת אופציות

346 1,630 3,668

ביאור 20 - הפסד למניה

ההפסד למניה מחושב על ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלים של החברה האם בממוצע המשוקלל 
של מספר המניות הרגילות המונפקות.

שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר
2018 2019 2020

(25,860) (43,301) (32,584) הפסד המיוחס לבעלים של החברה (אלפי ש"ח)

12,807,547 15,115,669 15,900,651
הממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות 

המונפקות
(2.02) (2.86) (2.05) הפסד בסיסי ובדילול מלא למניה (ש"ח)

נתוני ההפסד המדולל למניה, זהים לנתוני ההפסד הבסיסי למניה, מאחר שהשפעת הכללתן של 
מניות מדללות פוטנציאליות אינה מדללת.

ביאור 21 - עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים:

"בעל עניין" - כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
.IAS 24R-צד קשור" - כהגדרת מונח זה ב"

אנשי המפתח הניהוליים של החברה (Key management personnel) הנכללים, יחד עם גורמים 
אחרים, בהגדרת "צדדים קשורים" האמורה ב- IAS 24R) כוללים את חברי הדירקטוריון, ואת 

חברי ההנהלה הבכירה.

עסקות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: א.

שנה שהסתיימה 
ב-31 בדצמבר

2018 2019 2020
אלפי ש"ח

2,936 1,767 1,666
משכורת לבעלי עניין וצדדים קשורים המועסקים  

בקבוצה (ראה ב' להלן) – בגין 3 אנשים
- 178 189 ריבית רעיונית והצמדה בגין הלוואת בעלים 

120 148 156
שכר דירקטורים – בגין שלושה דירקטורים

(ארבעה דירקטורים החל מיום 23 ביולי 2020)
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ביאור 21 - עסקות ויתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך):

הסכמי העסקה עם בעלי עניין וצדדים קשורים:  ב.

בחודש יוני 2017 התקשרה החברה בהסכם העסקה חדש עם בעל השליטה בגין תפקידו  (1
כמנכ"ל החברה אשר נכנס לתוקף מיום רישום מניות החברה למסחר בבורסה לניירות 

ערך בת"א. על-פי ההסכם האמור שכרו החודשי יעמוד על 88 אלפי ש"ח ברוטו.

הוסכם בנוסף, כי בעל השליטה יהיה זכאי למענק שנתי כהגדרתו בהסכם, באופן הבא: 
בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס של עד 2,500 אלפי ש"ח, אין זכאות למענק. 

בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס בסך העולה על 2,500 אלפי ש"ח, זכאות למענק  
שנתי בשיעור של %5 מהרווח האמור, מהשקל הראשון.  

סכום המענק השנתי בכל מקרה לא יעלה על 2,500 אלפי ש"ח. 

ככל שהמנכ"ל יהיה זכאי למענק השנתי כאמור, תקרת העלות השנתית הכוללת של כלל 
מרכיבי השכר במונחי עלות מעסיק לא תעלה על סך של 3 מיליון ש"ח (להלן - "תקרת עלות 
המנכ"ל). בהתאם לכך, ככל שהמנכ"ל יהיה זכאי למענק שנתי שיגרום לכך שעלות העסקתו 
השנתית הכוללת תעלה על תקרת עלות המנכ"ל, יפחת סכום המענק השנתי באופן 

שהעלות הכוללת תעמוד על תקרת עלות המנכ"ל.

בחודש יוני 2017 התקשרה החברה בהסכמי העסקה חדשים עם ניר ודורון אשר נכנס  (2
לתוקף מיום רישום מניות החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א. על-פי ההסכם 

האמור השכר החודשי של כל אחד מהם יעמוד על 50 אלפי ש"ח ברוטו.

הוסכם, כי ניר ודורון יהיו זכאים כל אחד למענק שנתי כהגדרתו בהסכמים, באופן הבא: 
בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס של עד 2,500 אלפי ש"ח, אין זכאות למענק. 

בגין רווח שנתי מאוחד לפני מס בסך העולה על 2,500 אלפי ש"ח, זכאות למענק  
שנתי בשיעור של %1 מהרווח האמור, מהשקל הראשון.  

סכום המענק השנתי בכל מקרה לא יעלה על 1,000 אלפי ש"ח. 

ביום 30 בינואר 2019 הודיעו בעל השליטה, ניר ודורון כי החל מחודש ינואר 2019 ולמשך  (3
שישה חודשים הם מפחיתים בעלות שכרם החודשי בסכומים בשיעורים של %50, %30 ו-
%30 בהתאמה וביום 29 באוגוסט 2019 הודיעו לחברה כי הפחתת שכרם כאמור 

הוארכה ללא הגבלה בזמן.
לאחר אישור דירקטוריון החברה ביום 21 בפברואר 2021 בוטלה הפחתת השכר של ניר 
ודורון ברנמילר מחודש ינואר 2019 בצורה חלקית, כך שהחל מחודש ינואר 2021 השכר 

החודשי של כל אחד מהם יעמוד על כ-40 אלפי ש"ח ברוטו. 

יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: ג.

31 בדצמבר
2019 2020

אלפי ש"ח
462 932 זכאים ויתרות זכות – עובדים ומוסדות 

3,114 3,100 הלוואת בעלים
30 47 זכאים ויתרות זכות – הוצאות לשלם שכר דירקטורים 

הלוואת בעלים: ד.

במהלך חודשים ינואר-פברואר 2019 התקבלה הלוואת בעלים מבעל השליטה בסך כולל 
של 2.5 מיליוני ש"ח. ביום 13 באוגוסט 2019 התקבלה הלוואה נוספת מבעל השליטה 
בסך כולל של 600 אלפי ש"ח. כלל הלוואות הבעלים כאמור נפרעו במלואן בחודש 

פברואר 2021 לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה. 

החברה זוקפת את ההפרש שבין הריבית בהסכמי ההלוואות לבין ריבית השוק לקרן הון 
מבעל שליטה. ריביות השוק כאמור לכל אחת מהתקופות הרלוונטיות הוערכו ב-%6.45 ו-
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%7.51 בהתאמה על-ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי. סך הריבית שנזקפה לקרן הון 
במהלך שנת 2020 הנה בסך של כ-203 אלפי ש"ח. 
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ביאור 22 - אירועים לאחר יום 31 בדצמבר 2020:

ביום 8 בפברואר 2021, השלימה החברה הנפקה על-פי דוח הצעת מדף. במסגרת  א.
ההנפקה הונפקו לציבור 628,430 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת. סך כל 
התמורה המידית ברוטו שקיבלה החברה מסתכמת לסך כולל של כ-9.9 מיליון ש"ח, לפני 

הוצאות הנפקה.

ביום 18 בפברואר 2021 השלימה החברה גיוס הון של כ-18.1 מיליוני ש"ח באמצעות  ב.
הצעה פרטית אשר במסגרתה הונפקו 1,201,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב 

כל אחת.

ראו ביאור 21ד' לעיל בקשר לפרעון הלוואות בעלים במהלך חודש פברואר 2021. ג.

לעניין עדכוני שכר לבעלי עניין ראו ביאור 21ב' לעיל. ד.
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לכבוד
בעלי המניות של ברנמילר אנרג'י בע"מ

ראש העין

א.ג.נ.,

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך הנדון:
(דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970

ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 
של ברנמילר אנרג'י בע"מ (להלן - "החברה") לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019 ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה 
בהם הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020. ואשר נכלל בדוח התקופתי של החברה. המידע הכספי הנפרד הינו באחריות 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת 
ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת 
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה של 
הכללים החשבונאיים שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון 
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות 

לחוות דעתנו.

לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות 
תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970.

קסלמן וקסלמן תל-אביב,
רואי חשבון 18 במרס 2021

 PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

31 בדצמבר
2019 2020 ביאור

אלפי ש"ח
נכסים

נכסים שוטפים:
1,210 7,320 2 מזומנים ושווי מזומנים

220 158 פקדונות מוגבלים בשימוש
1,217 1,912 חייבים ויתרות חובה

- 1,590 נכסים בגין קיום חוזים עם לקוחות
- 728 מלאי חומרי גלם
8 8 חברה בת – ברנמילר ארה"ב

2,655 11,716
נכסים שאינם שוטפים:

300 551 פקדון מוגבל בשימוש
מתכות וחלקים נוספים - 1,569
2,204 3,554 נכסים בגין זכויות שימוש
5,224 5,967 רכוש קבוע אחר, נטו

- 6,478 6 חו"ז חברה בת

11,824 5,938

סכום נטו המיוחס לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי 
סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות הכספיים מידע כספי בגין 

חברות בנות
21,121 22,488
23,776 34,204 סך הכול נכסים המיוחסים לחברה עצמה 

התחייבויות והון 
התחייבויות שוטפות:

48 52 הלוואה מתאגיד בנקאי
3,114 3,100 הלוואת בעלים
הלוואות הניתנות להמרה למניות - 5,377

839 776 ספקים ונותני שירותים
2,693 5,623 זכאים ויתרות זכות
1,010 865 חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות
9,923 10,712 חברה בת - התחייבות בגין חוזה

23,004 21,128

התחייבויות שאינן שוטפות:
72 17 הלוואה מתאגיד בנקאי

1,352 2,896 התחייבויות בגין חכירות
- 4,060 התחייבות  בגין הנפקת אופציות

1,274 7,086 התחייבות לתשלום תמלוגים
שיעבודים, ערבויות, התקשרויות והתחייבויות תלויות

25,702 35,187 סך הכול התחייבויות המיוחסות לחברה עצמה

(1,926) (983) הון עצמי המיוחס לבעלים של החברה
23,776 34,204

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה: 18 במרס 2021.

ניר ברנמילר* אופיר צימרמן אברהם ברנמילר
דירקטור ומשנה למנכ"ל סמנכ"ל כספים יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה

*ביום 18 במרס 2020 הוסמך ניר ברנמילר על ידי דירקטוריון החברה לחתום על הדוחות הכספיים בנוסף לחותמים לעיל.

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה

שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר
2018 2019 2020 ביאור

אלפי ש"ח

30,689 (3,430) 6א' - הכנסות
(38,744)  (1,047) (419) 6 עלות המכר

(8,055) (4,477) הפסד גולמי (419)
(8,776) (4,183) (13,448) הוצאות מחקר פיתוח והנדסה, נטו 
(4,604) (2,611) (1,270) הוצאות שיווק וקידום פרויקטים, נטו
(5,120) (1,730) (1,179) הוצאות השקת מתקנים
(6,887) (6,073) (4,925) הוצאות הנהלה וכלליות

(33,442) (19,074) (21,241) הפסד תפעולי
- (25,229) (10,216) ירידת ערך של מתקן לייצור חשמל בהקמה 

98 (1,913) (490) הכנסות (הוצאות) אחרות, נטו  
(33,344) (46,216) (31,947) הפסד מפעולות

192 78 3,144 הכנסות מימון
(72) (453) (3,211) הוצאות מימון
120 (375) (67) הכנסות (הוצאות) מימון, נטו

(33,224) (46,591) (32,014) הפסד לשנה המיוחס לחברה עצמה

7,364  3,290 (570)

סכום נטו, המיוחס לבעלים של החברה, של סך 
ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות 

הכספיים המאוחדים תוצאות פעילות בגין החברות 
הבנות

(25,860) (43,301) (32,584) סך הכול הפסד לשנה המיוחס לבעלים של החברה 

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה

שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר
2018 2019 2020

אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות -
(13,522) (24,610) (12,470) מזומנים נטו ששימשו לפעולות (ראה נספח א')

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
(121) - (81) רכישת רכוש קבוע

- 183 7 תמורה ממכירת רכוש קבוע
(4,056) (430) (1,427) הקמה של מפעל, בניכוי השתתפות מדען

- 1,349 65 תמורה ממכירת מתכות וחלקים נוספים   
(7,163) 7,050 (189) מימוש (השקעה) של פקדונות מוגבלים, נטו
(2,078) רכישת מתכות וחלקים נוספים -

(29,258) השקעה בחברה בת -
(42,676) 8,152 (1,625) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
26,605 7,929 25,152     הנפקת מניות וכתבי אופציה, נטו

9 - 2,008 מימוש כתבי אופציה
(48) (50) (5,483) פרעון הלוואה מתאגיד בנקאי 

- (1,253) (1,404) תשלומים בגין התחייבות בגין חכירות
קבלת הלוואה מצד ג' 3,000 - -
- - (3,068) פרעון הלוואה מצד ג' וריבית בגינה

קבלת הלוואת בעלים - 3,100 1,500
(1,500) פרעון הלוואת בעלים - -

קבלת הלוואות המירות - 5,455 -
26,566 15,181 20,205 מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון

(29,632) (1,277) 6,110 גידול (קיטון) במזומנים ושווי מזומנים 
32,119 2,487 1,210 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

2,487 1,210 7,320 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל – 1970

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה (המשך)

שנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר
2018 2019 2020

אלפי ש"ח

א.נספח לדוח התמציתי המאוחד על תזרימי המזומנים - 
מזומנים נטו ששימשו לפעולות:

(33,224) (46,591) (32,014) הפסד המיוחס לחברה עצמה
התאמות בגין:

304 711 753 פחת
- 1,304 1,306 פחת נכסים בגין זכויות שימוש
- 509 438 ירידת ערך מתכות וחלקים נוספים
- 25,229 10,216 הפסד ירידת ערך של מתקן לייצור חשמל בהקמה
- 27 39 הפסד הון בגין מימוש רכוש קבוע
- 1,384 14 הפסד בגין מימוש מתכות וחלקים נוספים
- (3) התאמת תקופת חכירות
- 423 3,072 הוצאות מימון
- - (3,144) הכנסות מימון

555 129 469
סכומים שנזקפו בגין אופציות שהוענקו לעובדים 

ולנותני שירותים
(32,365) (16,878) (18,851)

שינויים תפעוליים בהון החוזר:
קיטון בעלות חוזה בהקמה  - 1,066

קיטון (גידול) בחייבים ויתרות חובה:
(12) 4 (303) חברות בנות

(537) 632 (730) אחרים
(1,590) גידול בנכסים בגין קיום חוזים עם לקוחות

- - 325 קיטון מלאי חומרי גלם
גידול (קיטון) בזכאים ויתרות זכות:

13,315 (3,392) חברה בת – התחייבות בגין חוזה
2,781 (2,907) (63) ספקים ונותני שירותים
2,232 (2,069) זכאים אחרים והתחייבויות לזמן ארוך 8,742

(13,522) (24,610) (12,470) מזומנים נטו ששימשו לפעולות

ב. נספח פעילויות שלא במזומן
לפעילויות שלא במזומן, ראו נספחים ב' וג' לדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים.

הביאורים והמידע הנוסף המצורפים מהווים חלק בלי נפרד מנתונים כספיים אלה.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), התש"ל - 1970

ביאור 1 - אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
ומיידיים), התש"ל-1970:

הגדרות: א.

"החברה" – ברנמילר אנרג'י בע"מ.
"החברה הבת" – חברה מאוחדת.

"המידע הכספי הנפרד" - מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות 
תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970.

למעט אם נאמר אחרת, כל המונחים המובאים במסגרת המידע הכספי הנפרד הינם 
כהגדרתם של מונחים אלה במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת 2018 

(להלן - הדוחות המאוחדים).

"עסקות בינחברתיות" - עסקות של החברה עם חברות בנות. 

"יתרות בינחברתיות", "הכנסות והוצאות בינחברתיות", "תזרימי מזומנים בינחברתיים" - 
יתרות, הכנסות או הוצאות, ותזרימי מזומנים, בהתאם לעניין, הנובעים מעסקות בינחברתיות, 

אשר בוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.

מקורות מימון ב.

החברה טרם הפיקה הכנסות משמעותיות מפעילותה. בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 
2020 התהווה לחברה הפסד כולל ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 32,421 
אלפי ש"ח ו-12,471 אלפי ש"ח, בהתאמה, ויתרת הפסד בסך של 310,671 אלפי ש"ח ליום 

31 בדצמבר.
בהיעדר הפקת הכנסות משמעותיות והגעה לרווחיות בהתאם ליעדי המכירות של החברה, 
לצורך המשך פעילותה השוטפת תידרש החברה להשגת מקורות מימון נוספים מגורמים 

חיצוניים, לרבות מענקים והמשך גיוסי הון.

ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים המאוחדים בעניין גיוסי הון אשר ביצעה החברה במהלך שנת 
2020 וכן גיוסי הון אשר בוצעו בתחילת שנת 2021.

ראו ביאור 13ב' לדוחות הכספיים המאוחדים בעניין מענקים שהתקבלו בחברה בקשר 
לתמיכה בפעילות המו"פ של החברה.

לדעת הנהלת החברה מקורות המימון העומדים לרשותה יאפשרו לה את המשך פעילותה 
לתקופה של לפחות 12 חודשים ממועד אישור הדוחות הכספיים.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), התש"ל - 1970 (המשך)

ביאור 1 - אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
ומיידיים), התש"ל-1970 (המשך):

להלן עיקרי אופן עריכת המידע הכספי הנפרד ג.

המידע הכספי הנפרד, נערך בהתאם לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - תקנה 9ג') לרבות הפרטים האמורים בתוספת העשירית 
לתקנות האמורות (להלן - התוספת), ובכפוף להבהרות האמורות ב"הבהרה בקשר עם דוח 
כספי נפרד של התאגיד" שפורסמה באתר רשות ניירות ערך ביום 24 בינואר 2010 המתייחסת 

לאופן יישום התקנה והתוספת האמורות (להלן - הבהרת סגל הרשות).

המידע הכספי הנפרד אינו מהווה דוחות כספיים, לרבות דוחות כספיים נפרדים, הערוכים 
והמוצגים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן - תקני ה- IFRS) בכלל, והוראות תקן 
חשבונאות בינלאומי 27 "דוחות כספיים נפרדים" בפרט. עם זאת, המדיניות החשבונאית 
שפורטה בביאור 2 לדוחות הכספיים המאוחדים, בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית, והאופן 
בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, יושמו לצורך הצגת המידע 

הכספי הנפרד, וזאת בשינויים המתחייבים מהאמור להלן.

במסגרת הביאורים שיובאו להלן נכללים גם גילויים בנוגע למידע מהותי נוסף, בהתאם 
לדרישות הגילוי האמורות בתקנה 9ג' וכמפורט בתוספת ובכפוף להבהרת סגל הרשות, ככל 
שמידע כאמור לא נכלל בדוחות הכספיים המאוחדים באופן המתייחס במפורש לחברה עצמה.

נכסים והתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה (1

מוצגים סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב הכספי, 
לאחר נטרול ביטול יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, 
המיוחסים לחברה עצמה ומפורטים לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. נתונים אלו סווגו 
באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על המצב הכספי. סכומי הנכסים וההתחייבויות 
האמורים משקפים את הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים על המצב 
הכספי, למעט סכומי הנכסים וההתחייבויות בגין חברות מוחזקות, ובתוספת או בניכוי, 

בהתאם לעניין, של יתרות בינחברתיות שבוטלו במסגרת הדוחות המאוחדים.
בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים על המצב הכספי, המיוחס 
לבעלים של החברה, של סך הנכסים, בניכוי סך ההתחייבויות, המציגים בדוחות 

המאוחדים על המצב הכספי מידע כספי בגין חברות מוחזקות, לרבות מוניטין.
ההצגה כאמור מביאה לכך שההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות 

המאוחדים, הינו זהה להון העצמי של החברה כפי שנגזר מהמידע הכספי הנפרד.

הכנסות והוצאות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה  (2

מוצגים סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים, בפילוח בגין 
רווח או הפסד ורווח כולל אחר, לאחר נטרול ביטול הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו 
במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים, המיוחסים לחברה עצמה, ובפירוט לפי סוגי 

ההכנסות וההוצאות.
נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים על ההפסד הכולל. סכומי 
ההכנסות וההוצאות האמורים משקפים את ההכנסות וההוצאות הכלולות בדוחות 
המאוחדים על ההפסד הכולל, למעט סכומי הכנסות והוצאות בגין חברות מוחזקות, 
ובתוספת או בניכוי, בהתאם לעניין, של הכנסות והוצאות בינחברתיות שבוטלו במסגרת 

הדוחות המאוחדים.
בנוסף, מוצג סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבעלים של החברה, 
של סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות, המציגים בדוחות המאוחדים תוצאות פעילות בגין 

חברות מוחזקות.

ההצגה כאמור מביאה לכך שסך כל ההפסד לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל 
ההפסד הכולל לשנה המיוחס לבעלים של החברה, על בסיס הדוחות המאוחדים, הינו 
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זהה לסך כל ההפסד לשנה המיוחס לבעלים של החברה וסך כל ההפסד הכולל לשנה 
המיוחס לבעלים של החברה, בהתאמה, כפי שנגזרים מהמידע הכספי הנפרד.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), התש"ל - 1970 (המשך)

ביאור 1 - אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
ומיידיים), התש"ל-1970 (המשך):

תזרימי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה  (3

מוצגים סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים, המיוחסים 
לחברה עצמה, כשהם לקוחים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים (דהיינו, 
יתרות הסכומים לאחר שבוטלו תזרימי מזומנים בינחברתיים במסגרת הדוחות הכספיים 
המאוחדים), בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, תזרים מפעילות השקעה ותזרים 
מפעילות מימון ותוך פירוט מרכיביהם. בנוסף, במסגרת כל אחת מהפעילויות האמורות, 

מוצגים בנפרד תזרימי המזומנים הבינחברתיים נטו.

נתונים אלה סווגו באותו אופן בו סווגו בדוחות המאוחדים. סכומים אלה משקפים את 
תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות הכספיים המאוחדים, למעט סכומי תזרימי המזומנים 

בגין חברות מוחזקות.

הכרה בהכנסות: ד.

הכנסות מחוזים עם לקוחות: (1

מדידת ההכנסות א)

 .(IFRS 15 – להלן ) החברה מכירה בהכנסותיה לפי תקן דיווח כספי בינלאומי 15
הכנסות החברה נמדדות לפי סכום התמורה לו החברה מצפה להיות זכאית בתמורה 
להעברת סחורות או שירותים שהובטחו ללקוח, למעט סכומים שנגבו עבור צדדים 

שלישיים, כגון מיסי מכירה מסוימים. ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ.

החברה אינה מתאימה את סכום התמורה שהובטחה בגין השפעות של רכיב מימון 
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 ב)

בהתאם ל- IFRS 15, החברה מכירה בהכנסה כאשר הלקוח משיג שליטה על 
הסחורה או 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.

מחויבות ביצוע מקוימת לאורך זמן, אם אחד מהקריטריונים הבאים מתקיים: (א) 
הלקוח 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 החברה אינם יוצרים נכס עם שימוש אלטרנטיבי לחברה, 

ולחברה יש זכות לתשלום הניתנת לאכיפה עבור ביצועים שהושלמו עד לאותו מועד.

ככל שמחויבות ביצוע אינה מקוימת לאורך זמן, היא מקוימת בנקודת זמן.
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), התש"ל - 1970 (המשך)

ביאור 1 - אופן עריכת המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 
ומיידיים), התש"ל-1970 (המשך):

סוגי ההכנסות של הקבוצה: ג)

מכירת יחידות אגירה

הקבוצה מייצרת ומוכרת יחידות אגירה על בסיס הפיתוח והטכנולוגיה בבעלותה. 
מדיניות הקבוצה היא למכור את יחידות האגירה כמוצר מוגמר.

מכירת יחידות האגירה מוכרת כאשר מוסרת הקבוצה את המוצר ללקוח. מסירת 
יחידות האגירה לא מתרחשת, עד אשר המוצרים נשלחו למיקום המוגדר, וכן הלקוח 
קיבל את המוצרים בהתאם לחוזה המכירה ולקבוצה ראיות אובייקטיביות שכל 

הקריטריונים לקבלה מולאו.

מתן זכויות לייצור ו/או הפצת יחידות אגירה

הקבוצה מעניקה, בהתאם לשיקול דעתה, זכויות לייצור ו/או הפצה של יחידות 
האגירה במדינות שונות בעולם.

מתן זכויות אלו יכולות לזכות את החברה בהכנסות, ובהמשך גם הכנסות מתמלוגים 
הנוצרים ממכירת יחידות האגירה על-ידי הגורם אשר קיבל את זכות הייצור וההפצה.

מתן שירותי הנדסה

בשנת 2019 הקבוצה סיפקה שירותי הנדסה נלווים אגב מכירת יחידות האגירה. 
ההכנסות ממתן שירותים מוכרות בתקופת הדיווח בה סופקו השירותים, שכן ביצועי 
הקבוצה יוצרים נכס אשר נשלט על ידי הלקוח תוך כדי יצירתו. ההכנסות מוכרות 
בהתאם לשיעור ההשלמה של העסקה הספציפית, המוערך על בסיס שיעור 

השירותים שבוצעו מתוך כלל השירותים האמורים להתבצע.  

עלויות לקיום חוזה ד)

הקבוצה מהוונת לנכסי חוזה עלויות מסוימות, אשר מתייחסות במישרין לחוזה עם 
לקוח וניתנות לזיהוי ספציפי, וכן משפרות את המשאבים של הקבוצה שישמשו לקיום 
החוזה. העלויות נזקפות לדוח רווח או הפסד על בסיס שיטתי שהוא עיקבי עם 

ההעברה ללקוח של הסחורות או השירותים אליהם מתייחס הנכס.

נכסים והתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות ה)

נכסים והתחייבויות בגין חוזים עם לקוחות מוכרים החל מיום 1 בינואר 2018, 
 .IFRS 15 בעקבות יישום

כאשר כל אחד מהצדדים לחוזה ביצע את מחויבויותיו, החברה מציגה את החוזה 
בדוח על המצב הכספי כנכס בגין חוזה עם לקוח או כהתחייבות בגין חוזה עם לקוח, 
בהתאם ליחסים בין הביצועים של החברה לבין התשלום של הלקוח. נכס בגין חוזה 
עם לקוח הוא זכות החברה לתמורה עבור סחורות או שירותים שהחברה העבירה 
ללקוח. התחייבות בגין חוזה עם לקוח היא מחויבות של החברה להעביר סחורות או 
שירותים ללקוח שבגינם החברה קיבלה תמורה (או סכום של תמורה שחל מועד 

פירעונה) מהלקוח.

החברה מציגה בנפרד את כל הזכויות הבלתי מותנות לקבלת תמורה במסגרת יתרת 
"חברה בת - התחייבות בגין חוזה" בדוח על המצב הכספי, ראו גם ביאור 6א' להלן. 
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), התש"ל - 1970 (המשך)

ביאור 2 -  מזומנים ושווי מזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה:

המטבעות בהם נקובים או שאליהם צמודים המזומנים ושווי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים 
והמיוחסים לחברה עצמה, הינם כדלקמן:

31 בדצמבר
2019 2020

אלפי ש"ח

887 6,926 ש"ח (מטבע הפעילות של החברה)
321 100 דולר ארה"ב

2 294 אירו
1,210 7,320

ביאור 3 - נכסים פיננסיים אחרים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה:

חייבים ויתרות חובה

31 בדצמבר
2019 2020

אלפי ש"ח

160 606 מוסדות
742 914 מענקים לקבל
270 375 הוצאות מראש

45 17 חייבים אחרים 
1,217 1,912
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), התש"ל - 1970 (המשך)

ביאור 4 - הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה:

הלוואות: א.

ליום 31 בדצמבר 2020

סך הכל
שקל חדש 
צמוד מדד

שקל חדש 
לא צמוד

אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות:

52 - 52 אשראי מתאגידים בנקאיים
3,100 3,100 - הלוואת בעלים
3,152 3,100 52 סה"כ התחייבויות שוטפות

התחייבויות לזמן ארוך:

17 - 17 אשראי מתאגידים בנקאיים 
17 - 17 סה"כ התחייבויות לזמן ארוך

3,169 3,100 69 סה"כ הלוואות

ליום 31 בדצמבר 2019

סך הכל
שקל חדש 
צמוד מדד

שקל חדש 
לא צמוד

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
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ברנמילר אנרג'י בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), התש"ל - 1970 (המשך)

ביאור 4 - הרכב התחייבויות פיננסיות הכלולות בדוחות המאוחדים המיוחסות לחברה עצמה (המשך):

זכאים ויתרות זכות: ב.

ליום 31 בדצמבר 2020

סך הכל

צמוד לאירו 
או נקוב 

באירו
צמוד לדולר או 

נקוב בדולר
שקל חדש 
צמוד מדד

שקל חדש 
לא צמוד

אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות:

776 111 15 - 650 ספקים
זכאים ויתרות זכות אחרים:

2,507 2,507 עובדים ומוסדות
714 714 הוצאות לשלם

2,171 2,171 הכנסות מראש

10,712 10,712
חברה בת – התחייבות בגין 

חוזה
231 231 אחרים

17,111 111 15 - 16,985

התחייבויות לא שוטפות:
7,086 - 5,827 1,259 - התחייבות לתשלום תמלוגים
7,086 - 5,827 1,259 -

ליום 31 בדצמבר 2019

סך הכל

צמוד לאירו 
או נקוב 

באירו
צמוד לדולר או 

נקוב בדולר
שקל חדש 
צמוד מדד

שקל חדש 
לא צמוד

אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות:

839 209 8 - 622 ספקים
זכאים ויתרות זכות אחרים:

1,222 - - - 1,222 עובדים ומוסדות
1,064 - - - 1,064 הוצאות לשלם
9,923 - - - 9,923 חברה בת – התחייבות בגין 

חוזה
407 - - - 407 אחרים

13,455 209 8 - 13,238

התחייבויות לא שוטפות:
1,235 - - 1,235 - התחייבות לתשלום תמלוגים
1,235 - - 1,235 -

ביאור 5 - גילוי אודות סיכון הנזילות הנובע מההתחייבויות הפיננסיות המיוחסות לחברה עצמה 

תחזית תזרימי המזומנים מבוצעת על-ידי הנהלת החברה הבוחנת תחזיות שוטפות של דרישות 
נזילות בחברה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים החברה.

נכון לימים 31 בדצמבר 2020 ו-2019, יתרת ההתחייבויות הפיננסיות של החברה שמועד פרעונן הינו 
עד שנה מסתכמת לסך של כ-20,263 אלפי ש"ח וכ-21,994 אלפי ש"ח בהתאמה, אשר כולל יתרה 
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התחייבות בגין חוזה עבור החברה הבת בסך של כ-10,712 אלפי ש"ח וכ-9,923 אלפי ש"ח לימים 31 
בדצמבר 2020 ו-2019 בהתאמה.

ברנמילר אנרג'י בע"מ
ביאורים ומידע נוסף למידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

ומיידיים), התש"ל - 1970 (המשך)

ביאור 6 - התקשרויות, ועסקאות מהותיות בין החברה לחברות המוחזקות שלה

כחלק ממתווה פרעון חובה הבנקאי של החברה הבת ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ (להלן – 
"ברנמילר (רותם)") הוסב סכום של כ-10.3 מיליון ש"ח מברנמילר (רותם) לחברה. בחודש דצמבר 
2020 הומר סכום של כ-4.9 מיליון ש"ח מתוך הסכום כאמור ל-100 מניות רגילות של ברנמילר 
(רותם), כך שנכון ליום 31 בדצמבר יתרת החוב הבינחברתי בין החברה לבין ברנמילר (רותם), כולל 

סכומים אחרים, עומד על כ-6.5 מיליון ש"ח. 
לפרטים נוספים, ראו ביאור 13א' לדוחות הכספיים המאוחדים.

ביאור 7 - הון

ראו ביאור 11 לדוחות הכספיים מאוחדים.

ביאור 8 - פרויקט רותם 1

ראו ביאור 3ד' לדוחות הכספיים מאוחדים.

ביאור 9 - עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים

ראו ביאור 21 לדוחות הכספיים מאוחדים.

ביאור 10 - אירועים לאחר יום 31 בדצמבר 2020

ראו ביאור 22 לדוחות הכספיים מאוחדים.
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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 2020  תאריך הדוח על המצב הכספי:

18 במרץ 2021  תאריך הדוח:

השנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020 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 31.12.2020, 

המהווה הערכת "שווי מהותית מאוד" בהתאם לתקנה 8ב לתקנות הדוחות ("הערכת השווי 

לפרויקט רותם 1"). לפרטים נוספים ראו גם סעיף 15 בדוח דירקטוריון על מצב ענייני החברה 

לשנת 2020 המצורף לדוח תקופתי זה. 

תקנה 9ד – דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון

מצבת ההתחייבויות של החברה ליום 31.12.2020 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 2020 המצורף לדוח תקופתי זה. 

תקנה 10ג' – שימוש בתמורת ניירות הערך תוך התייחסות ליעדי התמורה על פי התשקיף

בנובמבר 2020 הנפיקה החברה שתי סדרות של כתבי אופציה על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה 

ביום 19.10.2020 (אסמכתא 2020-01-104848) ("התשקיף") ודו"ח הצעת מדף מיום 19 באוקטובר 

2020 (מס אסמכתא: 2020-01-104848) ("דוח הצעת מדף 2020"), הניתנים למימוש למניות רגילות 

בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כ"א של החברה, כפי שפורסם ביום 15.11.2020 (מס' אסמכתא: 2020-

01-122574). במסגרת דוח הצעת מדף 2020, הנפיקה החברה 400,000 כתבי אופציה (סדרה 2) ו- 

400,000 כתבי אופציה (סדרה 3), הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה. התמורה המיידית 

(ברוטו) שנתקבלה בידי החברה בגין הקצאת כתבי האופציה כאמור הסתכמה לסך של 2.48 מיליוני 

ש"ח. 

החברה ייעדה את תמורת ההנפקה למטרות שונות בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת 

לעת ובכלל זה למימון הפעילות השוטפת של החברה, כפי שיוחלט מעת על ידי הנהלת החברה וכן 

לפרוע בסמוך לאחר ההנפקה חלק (עד סך של 1 מיליון ש"ח) מהלוואת בעלים שהועמדה על ידי 

בעל השליטה בחברה והוארכה מעת לעת, כאשר סכום הפירעון המדויק (עד סך של 1 מיליון ש"ח), 

יקבע על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בסמוך לאחר ההנפקה וישקף את סכום 

השתתפותו בפועל של מר ברנמילר ברכישת ניירות ערך מוצעים בהנפקה כאמור.

נכון למועד פרסום הדוח החברה עשתה שימוש במלוא תמורת ההנפקה כאמור כמפורט להלן: 

סה"כ שימוש בתמורת ההנפקה 

2,480 אלפי ש"ח  פעילות עסקית שוטפת של החברה והחברות המוחזקות על ידה 
לרבות מימון הון חוזר הוצאות הנהלה וכלליות, שיווק 

ומכירות 

2,480 אלפי ש"ח סה"כ

בחודש פברואר 2021 הנפיקה החברה מניות רגילות נוספות על פי דוח הצעת מדף מיום 8.2.2021 

(אסמכתא: 2021-01-015627) ("דוח הצעת מדף פברואר 2021"). במסגרת דוח הצעת המדף 
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הנפיקה החברה 628,430 מניות רגילות. התמורה המיידית (ברוטו) שנתקבלה בידי החברה בגין 

הקצאת המניות כאמור הסתכמה לסך של כ-9.9 מיליוני ש"ח.

החברה ייעדה את תמורת ההנפקה למטרות שונות בהתאם לצרכיה של החברה כפי שיהיו מעת 

לעת ובכלל זה למימון הפעילות השוטפת של החברה, כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת החברה. 

מעבר לאמור, ככל שתמורת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף פברואר 2021 וההנפקה הפרטית 

המהותית לפסגות בית השקעות בע"מ אשר פורסמה והושלמה בפברואר 2021 (אשר התמורה 

בגינה הסתכמה בפועל לכ-18.1 מיליון ש"ח) תעלה על 24 מיליון ש"ח, אזי תמורת ההנפקה עשויה 

לשמש בין היתר לפירעון הלוואה וחוב למר אברהם ברנמילר, בעל השליטה בחברה, בסך של עד כ-

4 מיליון ש"ח, בכפוף לאישורי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. 

נכון למועד פרסום הדוח החברה עשתה שימוש חלקי בתמורת ההנפקה כאמור כמפורט להלן: 

סה"כ שימוש בתמורת ההנפקה

3,100 אלפי ש"ח פירעון הלוואת בעלים של מר אברהם ברנמילר

3,100 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  202 רגילה אין ברנמילר 

אנרג'י (רותם) 

בע"מ

אין 100% 100% 100% - 10,000 100 רגילה אין הייבריד ביו-

סול 10 בע"מ

(חברה לא 

פעילה)

אין 100% 100% 100% - USD 

1.00

100 רגילה אין Brenmiller 

Energy U.S 

.Inc (חברה 

לא פעילה)
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תקנה 12 – שינויים בהשקעות בחברות-בת ובחברות כלולות מהותיות בתקופת הדו"ח 

כחלק ממתווה פירעון חובה הבנקאי של החברה הבת ברנמילר אנרג'י (רותם) בע"מ (להלן – 

"ברנמילר (רותם)") הוסב חוב של כ-10.3 מיליון ש"ח מברנמילר (רותם) לחברה. בחודש דצמבר 

2020 הומר סכום של כ-4.9 מיליון ש"ח מתוך החוב כאמור ל-100 מניות רגילות של ברנמילר 

(רותם).

לפרטים נוספים, ראו ביאור 13א' לדוחות הכספיים המאוחדים.

תקנה 13 – הכנסות של חברות בת וחברות כלולות והכנסות התאגיד מהן לתאריך הדוח על מצב 

הכספי (באלפי ש"ח)

ריבית דמי ניהול דיבידנד ליום 31.12.2020

עד ליום 31.12.2020 רווח 

(הפסד) 

כלל 

אחר

רווח 

(הפסד) 

אחרי 

מס

רווח 

(הפסד) 

לפני 

מס

עד ליום 31.12.2020 רווח 

(הפסד) 

כולל אחר

רווח 

(הפסד) 

אחרי מס

רווח 

(הפסד) 

לפני מס

שם 
החברה

- - - - - (570) (570) (570) ברנמילר 

אנרג'י 

(רותם) 

בע"מ

- - - - - - - - הייבריד 

ביו-סול 

10 בע"מ 

(חברה 

לא 

פעילה)

- - - - - - - - Brenmiller 

Energy 

 U.S Inc.

(חברה 

לא 

פעילה)

תקנה 14 – רשימת הלוואות 

מתן הלוואות אינו אחד מעיסוקיה העיקריים של החברה.

תקנה 20 – מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

ביום 3.3.2020 דיווחה החברה על מימושן של 24,315 כתבי אופציה (סדרה 1) של החברה לסך של 

24,315 מניות רגילות של חברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 3.3.2020 (מס' אסמכתא: 

 .(2020-01-017920

ביום 1.3.2020 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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ביום 7.6.2020 ביצעה החברה הצעה פרטית מהותית של 833,330 מניות ו-499,998 כתבי אופציה 

לא סחירים למור קופות גמל בע"מ ומור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ. לפרטים נוספים, ראו 

דיווח מיידי של החברה מיום 11.6.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-060798).

ביום 16.7.2020 אישרה אסיפה כללית של בעלי מניות החברה את התקשרות החברה בהסכם 

השקעה עם מר רמי צים ו/או עם מי מטעמו, לרבות אישור הצעה פרטית חריגה בדבר הקצאת 

4,186,047 מניות רגילות של החברה בתמורה של כ-18 מיליון ש"ח. לפרטים נוספים, ראו דוח זימון 

אסיפה מיום 14.7.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-075270) ודוח תוצאות אסיפה מיום 20.7.2020 

(מס' אסמכתא: 2020-01-077055). 

ביום 22.7.2020 ביצעה החברה הנפקה פרטית שאינה מהותית על פי הסכם אופציה שנחתם ביום 

22.7.2020 בין החברה לבין בנק לאומי לישראל בע"מ (בסעיף זה "הבנק"), הכוללת הקצאת 

370,000 כתבי אופציה בלתי סחירים הניתנים למימוש ל-370,000 מניות של החברה. לפרטים 

נוספים ראו דיווחים מידיים מהימים 4.6.2020 ו-30.6.2020 (אסמכתאות מס': 2020-01-050470 ו-

2020-01-068769 בהתאמה) ודוח הצעה פרטית מיום 22.7.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-077700).

ביום 23.7.2020 ולאחר השלמת ההצעה הפרטית למר רני צים כאמור לעיל, הומרו שתי הלוואות 

המירות בסך כולל של כ-5.5 מיליון ש"ח אשר העומדו לחברה במהלך חודשים ספטמבר-אוקטובר 

2019 ל-1,669,147 מניות רגילות של החברה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי מיום 23.7.2020 

(מס' אסמכתא: 2020-01-078351).

ביום 3.8.2020 ביצעה החברה הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית של 461,500 כתבי 

אופציה המירים ל-461,500 מניות רגילות של החברה ל-24 ניצעים בהם 18 עובדי החברה, 3 נותני 

שירות ו-3 נושאי משרה בכירה. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 3.8.2020 (מס' 

אסמכתא: 2020-01-075472).

ביום 16.9.2020 ביצעה החברה הצעה פרטית שאינה חריגה ואינה מהותית של 62,000 כתבי 

אופציה בלתי סחירים, שמתוכם 40,000 כתבי אופציה הוקצו למפיצי ההצעה הפרטית למור קופות 

גמל בע"מ ומור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ ו-22,000 כתבי אופציה למתווך ההצעה הפרטית 

של מר רני צים. לפרטים נוספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 16.9.2020 (מס' אסמכתא: 

2020-01-102108). ביום 6.12.2020 מומשו 16,000 כתבי אופציה ל-16,000 מניות רגילות של החברה 

על-ידי אחד המפיצים של ההצעה הפרטית למור קופות גמל בע"מ ומור ניהול קרנות נאמנות (2013) 

בע"מ בתמורה לתוספת מימוש של 144 אלפי ש"ח.

בנובמבר 2020 ביצעה החברה הנפקה ציבורית של 400,000 כתבי אופציה (סדרה 2) ו-400,000 כתבי 

אופציה (סדרה 3), על פי דו"ח הצעת מדף מיום 15.11.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-122574).

בפברואר 2021 ביצעה החברה הנפקה ציבורית באמצעות פרסום דוח הצעת מדף של 628,430 מניות 

רגילות של החברה בתמורה לסך של כ-9.9 מיליון ש"ח, ברוטו (מס' אסמכתא: 2021-01-015627).

בפברואר 2021 ביצעה החברה הנפקה פרטית לפסגות בית השקעות בע"מ של 1,201,000 מניות 

רגילות של החברה בתמורה לסך של כ-18.1 מיליון ש"ח, ברוטו (מס' אסמכתא: 2021-01-017955). 
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תקנה 21 – תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה שהוכרו בדוחות הכספיים ליום 31.12.2020 

להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת 2020, 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-540 אלפי ש"ח לשנת 2020. 
(***) עלות בגין אחזקת רכב, לרבות פחת (ביחס לאברהם ברנמילר בלבד), עלויות ליסינג, ביטוח, דלק וכו'.

 

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 

 אחר

(***)

עמלה דמי יעוץ דמי 
ניהול 

תשלום 
מבוסס 

מניות

מענק סה"כ 
שכר כולל 

תנאים 
נלווים (*)

שיעור 
החזקה 

בהון ליום 
 31.12.20

(%)

היקף 
משרה

תפקיד שם

736 - - - 90 - - - - - 646 44.27 100%
יו"ר 

דירקטוריון 
ומנכ"ל

אברהם ברנמילר 
(**) (1)

705 - - - 52 - - - 34 - 619 - 100% סמנכ"ל 
הנדסה

רמי עזר (5)

632 - - - 60 - - - 34 - 538 - 100% סמנכ"ל 
תפעול

אבי ששון (4)

587 - - - 28 - - - - - 559 - 100%
דירקטור 
ומשנה 
למנכ"ל

ניר ברנמילר (2) 

574 - - - 52 - - - - - 522 - 100%
דירקטור 
ומשנה 
למנכ"ל

דורון ברנמילר (3) 
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תקנה 21 – תשלומים לנושאי משרה בכירה (המשך) תנאי כהונתו והעסקתו של אברהם ברנמילר 

תמצית תנאי כהונתו של אברהם ברנמילר בגין תפקידו כמנכ"ל החברה בלבד1: (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 אברהם ברנמילר (דהיינו שכר חודשי מקורי החל 

ממועד ההנפקה הראשונה לציבור של 75 אלפי ש"ח (ברוטו)), החל ממשכורת חודש ינואר 

2019 ונכון למועד זה, ללא הגבלת זמן (בסעיף זה – "הפחתת השכר"). הפחתת השכר בוצעה 

כחלק מתוכנית ההתייעלות להקטנת הוצאות 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 אברהם 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. 

החל מיום 31.7.2020 כהונתו של אברהם ברנמילר בתפקיד יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל הוארכה ב-18 חודשים עד   1
ליום 31 בינואר 2022. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 14.7.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-075285).  
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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 עד ליום 31.12.2020:

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 כחלק מתוכנית ההתייעלות (דהיינו שכר חודשי 

מקורי החל ממועד ההנפקה הראשונה לציבור של 50 אלפי ש"ח (ברוטו)), החל ממשכורת 

חודש ינואר 2019 ועד ליום 31.12.2020. 

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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להלן עדכון לתנאי כהונתו של ניר ברנמילר החל מיום 1.1.2021:

החל מיום 1.1.2021, ולאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שכרו החודשי של 

ניר ברנמילר עודכן ל-40 אלפי ש"ח (ברוטו) וזכאותו לימי חופשה הוגדלה ל-23 ימים בשנה. 

תנאי כהונתו והעסקתו של דורון ברנמילר  (3)

להלן תמצית תנאי כהונתו של דורון ברנמילר עד ליום 31.12.2020:

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 כחלק מתוכנית ההתייעלות (דהיינו שכר חודשי 

מקורי החל ממועד ההנפקה הראשונה לציבור של 50 אלפי ש"ח (ברוטו), החל ממשכורת 

חודש ינואר 2019 ועד ליום 31.12.2020. 

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. 
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להלן תמצית עדכון לתנאי כהונתו של דורון ברנמילר החל מיום 1.1.2021:

החל מיום 1.1.2021, ולאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שכרו החודשי של 

דורון ברנמילר עודכן ל-40 אלפי ש"ח (ברוטו) וזכאותו לימי חופשה הוגדלה ל-23 ימים 

בשנה. 

תנאי כהונתו והעסקתו של אבי ששון ("אבי ששון") (4)

להלן תמצית תנאי כהונתו של אבי ששון עד ליום 31.12.2020:

תקופת ההסכם: לא מוגבלת בזמן. כל צד רשאי לסיים את ההסכם בהודעה מראש בכתב 

בת 4 חודשים.

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 31.12.2020 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 

31.12.2020 הבשילו 6,000 כתבי אופציה. בתאריך 3 לאוגוסט 2020, הוענקו לאבי ששון 

30,000 כתבי אופציה. כתבי האופציה כאמור, ניתנים למימוש ל- 30,000 מניות רגילות של 

החברה, בתמורה לתוספת מימוש של 13 ש"ח למניה. נכון ליום 31.12.2020 לא הבשילו 

אופציות מהענקה זו.

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.

להלן תמצית עדכון לתנאי כהונתו של אבי ששון החל מיום 1.1.2021:

החל מיום 1.1.2021, ולאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שכרו החודשי של 

אבי ששון עודכן ל-40.5 אלפי ש"ח (ברוטו) וזכאותו לימי חופשה הוגדלה ל-23 ימים בשנה. 
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תנאי כהונתו והעסקתו של רמי עזר ("רמי עזר") (5)

להלן תמצית תנאי כהונתו של רמי עזר עד ליום 31.12.2020:

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.

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 31.12.2020 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 31.12.2020 הבשילו 

6,000 כתבי אופציה. בתאריך 3 לאוגוסט 2020, הוענקו לרמי עזר 30,000 כתבי אופציה. 

כתבי האופציה כאמור, ניתנים למימוש ל- 30,000 מניות רגילות של החברה, בתמורה 

לתוספת מימוש של 13 ש"ח למניה. נכון ליום 31.12.2020 לא הבשילו אופציות מהענקה זו.

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.

להלן תמצית עדכון לתנאי כהונתו של רמי עזר החל מיום 1.1.2021:

החל מיום 1.1.2021, ולאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, שכרו החודשי של 

רמי עזר עודכן ל-43 אלפי ש"ח (ברוטו) וזכאותו לימי חופשה הוגדלה ל-23 ימים בשנה. 

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 – אברהם 

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 
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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.

בחודש אוקטובר 2020, אישרה אסיפת בעלי מניות החברה, לאחר קבלת אישור דירקטוריון 

וועדת התגמול של החברה, את תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא ביטוח 

דירקטורים ונושאי משרה. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 20.10.2020 (מס' 

אסמכתא: 2020-01-105562) ודוח תוצאות אסיפה מיום 21.10.2020 (מס' אסמכתא: 2020-

01-114936), המובאים על דרך ההפניה.

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (ג)

ביום 26 ביולי 2020 אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את חידוש התקשרות החברה 

בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה, לרבות נושאי משרה 

ודירקטורים בחברה הנמנים על בעלי השליטה בה לתקופה שמיום 1.8.2020 ועד ליום 

.31.7.2021

ביום 21 באוקטובר 2021,  אישרה אסיפת בעלי מניות החברה, לאחר קבלת אישור 

דירקטוריון וועדת התגמול של החברה, את תיקון מדיניות התגמול של החברה בנושא 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. בהתאם לתיקון, עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות 

העצמית יהיו בהתאם לתנאי השוק במועד עריכת הפוליסה, כאשר ועדת התגמול תקבע את 

סכומי הפרמיה וההשתתפות העצמית בפוליסות שתרכוש החברה, בהתאם לתנאי השוק כפי 

שישררו במועד רכישת הפוליסות ולאחר התייעצות עם יועץ מומחה בתחום הביטוח, בכפוף 

לגבול אחריות הביטוח בפוליסות. לפרטים נוספים ראו דוח זימון אסיפה מיום 20.10.2020 

(מס' אסמכתא: 2020-01-105562) ודוח תוצאות אסיפה מיום 21.10.2020 (מס' אסמכתא: 

2020-01-114936), המובאים על דרך ההפניה.

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 החברות, לרבות 

היועץ המשפטי הפנימי, מזכיר החברה, חשב ומבקר פנים (לרבות בעלי שליטה או קרובם), 
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מתן כתבי פטור ושיפוי, אשר צורפו כנספח א' בפרק 8 לתשקיף להשלמה של החברה מיום 

 .1.8.2017

תקנה 21א - בעל השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה, בעל השליטה בחברה ליום 31.12.2020 ונכון למועד זה הינו אברהם 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  .3

אברהם 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 אברהם 

ברנמילר לחברה הלוואות בסך כולל של כ- 2.5 מיליון ש"ח וביום 27.3.2019 התקבלה בחברה 

הודעה חד-צדדית מאברהם ברנמילר בדבר הארכת מועד פירעון ההלוואות עד ליום 1.6.2019. 

ביום 3.6.2019 התקבלה בחברה הודעה חד-צדדית נוספת מאברהם 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 אברהם ברנמילר, לקבלת הלוואה נוספת בסך כולל של עד 

600 אלפי ש"ח בהתאם לצרכי ודרישת החברה ("ההלוואה הנוספת"). ביום 11.02.2020 אישרו 

ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה הארכה של מועד פירעון ההלוואה הנוספת עד ליום 

.30.6.2020

ביום 28.6.2020 אישרו ועדת הביקורת בשבתה גם כוועדת תגמול ודירקטוריון החברה להאריך 

את מועד פירעון הלוואת הבעלים של מר אברהם ברנמילר, בסך כולל של 3.1 מיליון ש"ח, ללא 

ביטחונות וללא ריבית עד יום 30.6.2021, בכפוף לזכותו לפירעון מוקדם, בשיקול דעתו. 

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 29.6.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-

067758). ביום 25.8.2020, אישרו ועדת הביקורת בשבתה גם כוועדת תגמול ודירקטוריון 

החברה הארכה נוספת של הלוואת הבעלים, באותם תנאים, עד ליום 30.6.2022. לפרטים 

נוספים, ראו דווח מיידי מיום 25.8.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-093507).
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ביום 21.2.2021 אישר דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת של החברה 

מיום 18.2.2021, את פירעון מלוא ההלוואות שהוענקו לחברה על ידי אברהם ברנמילר בסכום 

כולל של 3.1 מיליון ש"ח. נכון למועד דוח זה ההלוואות נפרעו במלואן. לפרטים נוספים, ראו 

דווח מיידי מיום 22.2.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-021553).

ביום 24.3.2020, פרסמה החברה דיווח, לפיו לאור השפעת נגיף הקורונה, ועדת הביקורת  .4

ודירקטוריון החברה החליט על נקיטת צעדים לצמצום הוצאות החברה והתייעלותה, ובין 

השאר על קיצוץ שכרם של ה"ה ניר ברנמילר ודורון ברנמילר, המכהנים כמשנה למנכ"ל 

וכדירקטורים והינם בניו של מר אברהם ברנמילר, בעל השליטה בחברה, בשיעור של 50%2,  

לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום 24.3.2020 (מס' אסמכתא: 2020-01-

025042), המובא על דרך ההפניה. 

בהמשך לכך, ביום 29.6.2020 הוחלט על ידי וועדת תגמול ודירקטוריון החברה על ביטול חלקי 

של הפחתות שכר לעובדים ולנושאי משרה לרבות כאלה שנמנים על קרוביו של בעל השליטה: 

ביטול חלקי של הפחתת שכרם של קרוביו של בעל השליטה בחברה המכהנים כמשנה למנכ"ל 

בחברה בשיעור של 50%, כך שהחל ממשכורת חודש יוני 2020 שכרם ישוב לעמוד על הסכום 

שהיה טרום ההפחתה (המשקף הפחתה של 30% לעומת שכר המקורי). לעניין עדכון שכרם של 

ניר ודורון ברנמילר החל מיום 1.1.2021 ראו תקנה 21 לעיל.

יובהר כי הפחתת שכרו של בעל השליטה בחברה, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה וכמנכ"ל 

החברה בשיעור של 50% החל ממשכורות חודש ינואר 2019 , ממשיכה להיות בתוקף. לפרטים 

נוספים ראו דיווח מיידי מיום 29.6.2020 (מס' אסמכתא:  2020-01-067758), המובא על דרך 

ההפניה.

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 7.1.2021, הנכונה 

ליום 31.12.2020 (מס' אסמכתא 2021-01-002842) וכן ראו דיווחים על שינויים בהחזקות בעלי 

ענין מהימים 10.2.2021 ו- 24.2.2021, מספרי אסמכתא: 2021-01-016746, 2021-01-021816 ו- 

2021-01-022987 בהתאמה). 

למיטב ידיעת החברה, אין בעלי עניין או נושאי משרה בכירה בחברה, אשר מחזיקים ניירות  .2

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 16.2.2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-018633 ). 

2 בנוסף להפחתה קודמת כמפורט בדיווח מיידי של החברה מיום 29.8.2019 (אסמכתא: 2019-01-075084).
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תקנה 24ב - מרשם בעלי מניות של החברה

לפרטים אודות מרשם בעלי המניות של החברה ראו דיווח מיידי מיום 16.2.2021 (מס' אסמכתא: 

2021-01-018633 ) (מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה). 

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 

הדירקטוריון 

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

בעל 

כשירות 

מקצועית

לא לא ישראלית הבושם 

19, רמת 

השרון

11.4.1952 אברהם 

ברנמילר

051211308

כן. בנו של אברהם 

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 כשירות 

חשבונאית 

ופיננסית

לא לא ישראלית יגאל 

מוסינזון 

26, ת"א

8.4.1979 ניר ברנמילר

036137347

כן. בנו של אברהם 

ברנמילר- יו"ר דירקטוריון 

ומנכ"ל החברה ואחיו של 

ניר ברנמילר- דירקטור 

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 כשירות 

חשבונאית 

ופיננסית

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 

הדירקטוריון 

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

ומשנה 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 כשירות 

חשבונאית 

ופיננסית

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 כשירות 

חשבונאית 

ופיננסית

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 

הדירקטוריון 

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 כשירות 

מקצועית

כן ועדת 

ביקורת, 

ועדת תגמול

ישראלית 

ודרום 

אפריקנית

תרפ"ד 

11, רמת 

השרון

18.10.1965 נאוה 

סברסקי 

סופר

022022396

לא מנכ"ל - רקע הר בע"מ 

ורקע הר ניהול ותפעול 

בע"מ; משנה למנכ"ל 

תואר ראשון 

במשפטים.

23.7.2020 כן, משנה 

למנכ"ל 

וסמנכ"ל פיתוח 

לא לא לא ישראלית ברקת 9, 

פתח 

תקווה

16.9.1967 יואב קפלן

023047996
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שם 

הדירקטור 

ומספר 

תעודת זהות

מענו תאריך לידה

להמצאת 

כתבי בי-

דין 

חברות נתינות

בוועדה או 

ועדות של 

הדירקטוריון 

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

וסמנכ"ל פיתוח עסקי - רני 

צים מרכזי קניות בע"מ; 

מנכ"ל - קבוצת חברות גן 

הצפון.

עסקי בחברת 

רני צים מרכזי 

קניות בע"מ.
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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

יועץ פיננסי - ברנמילר אנרג'י בע"מ; סמנכ"ל 

 ;BSW International כספים - קבוצת

.Mitrelli Group - סמנכ"ל כספים

בוגר תאר במנהל עסקים 

וחשבונאות.

לא כן סמנכ"ל כספים 2.8.2020 29.7.1975 אופיר צימרמן

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
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תקנה 26ב - מורשה חתימה של החברה 

למועד הדוח, מורשה החתימה העצמאי בחברה הינו אברהם ברנמילר. 

תקנה 27 - רואה החשבון של החברה

שם רואה חשבון: PwC Israel קסלמן וקסלמן רואי חשבון

מען המשרד: דרך מנחם בגין 146, תל אביב 6492103.

תקנה 29 - המלצות והחלטות הדירקטוריון

לפרטים אודות הנפקות של ניירות הערך של החברה בבורסה בשנת 2021, ראו תקנות 10ג ו-20  .1

לעיל. 

2. לפרטים אודות התקשרות החברה בהסכם ההשקעה עם רני צים, ראו תקנה 20 לעיל.

ביום 26.6.2020 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה חידוש התקשרות בפוליסת ביטוח  .3

אחריות דירקטורים נושאי משרה. לפרטים נוספים ראו דוח מיידי מיום 27.7.2020 (אסמתכתא 

מס': 2020-01-079323) וסעיף (ג) בתקנה 21 לעיל. 

לפרטים נוספים בדבר הארכת הלוואת הבעלים של מר אברהם ברנמילר, ראו תקנה 10ג לעיל.  .4

לפרטים נוספים בדבר תיקון מדיניות התגמול של החברה, ראו תקנה 21(5)(ב) לעיל. .5

לפרטים לגבי הלוואות הבעלים שהעמיד אברהם ברנמילר לחברה ופירעונן במהלך חודש פברואר  .6

2021, ראו סעיף 3 בתקנה 22 לעיל. 

לפרטים לגבי עדכוני שכר של נושאי משרה בכירים, ראו תקנה 21 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 אברהם ברנמילר

___________________

דירקטור ומשנה למנכ"ל ניר ברנמילר

תאריך : 18 במרץ, 2021



בבעע""ממ יי   אאננררגג'' בבררננממייללרר  

דוח תקופתי לשנת 2020 | הצהרות מנהלים

הצהרת מנכ"ל .1

אני, אברהם ברנמילר, מצהיר כי:

בחנתי את הדוח התקופתי של חברת ברנמילר אנרג'י בע"מ ("התאגיד") לשנת 2020  .1.1

("הדוחות");

לפי ידיעתי, הדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .1.2

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, מכל  .1.3

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 דירקטוריון  .1.4

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.

תאריך: 18 במרץ 2021 אברהם ברנמילר, מנכ"ל



הצהרת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים .2

אני, אופיר צימרמן, מצהיר בזה כי:

בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של ברנמילר אנרג'י בע"מ  .2.1

("התאגיד") לשנת 2020 ("הדוחות");

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג  .2.2

לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם 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, מכל  .2.3

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של החברה 

לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות;

גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת של דירקטוריון  .2.4

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.

תאריך: 18 במרץ 2021 אופיר צימרמן, סמנכ"ל הכספים
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מבוא: מטרת חוות הדעת וגילוי פרטים  .1

מטרת חוות הדעת והמועד הקובע לשומה  1.1
אני החתום מטה נחמן ברנפלד מהנדס, התבקשתי על ידי הנהלת חברת 
ברנמילר אנרג'י  בע"מ (להלן – "החברה"), לחוות דעתי המקצועית לעניין 
הערכת שווי למימוש הסכום שבו ניתן להחליף נכס בעסקה בתום לב בין קונה 
מרצון למוכר מרצון, שווי הוגן, הפועלים בצורה מושכלת לתאריך 31.12.2020 

.IAS-36 בהתאם לתקן

מטרת חוות דעת זו הינה קביעת מערכת טורבוגנרטור בהספק 1.7MW נכון                      
ל- 31.12.2020 בבעלות החברה הבת של החברה – ברנמילר אנרג'י (רותם) 

בע"מ.

מזמין חוות הדעת וגילוי פרטים  1.2
חוות דעת זו הוזמנה על ידי החברה ביום 3 במרץ 2021 (להלן- "מועד 
ההתקשרות") לא חלו שינויים מהותיים באומדן שווי הציוד נשוא הערכה זו בין 

מועד ההתקשרות לבין המועד הקובע להערכה כאמור לעיל.
עבודה זו בוצעה לבקשת "ברנמילר אנרג'י" על פי ההגדרות והתנאים שנקבעו 

בהסכם ההתקשרות בין "ברנמילר אנרג'י" לבין חברתנו מ- 3.3.21. 

.IAS-36 אני נותן חוות דעתי זו בהתאם לתקן

אני מסכים כי חוות דעת זו צורף באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך ובאתר 
האינטרנט של הבורסה בתל אביב כחלק מהדוחות הכספיים שיפורסמו על ידי 

החברה. 
אני מצהיר ומציין כי לא הורשעתי בעבירה המנויה בסעיף 222 (א) לחוק 

החברות התשנ"ט 1999 ולא בעבירה על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

הנני מסכים כי העבודה תצורף לדיווחי חברת ברנמילר אנרג'י בע"מ ולדוחותיה 
הכספיים.
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פרטי השמאי  1.3

שם המומחה: נחמן ברנפלד.

מקום עבודתו: רח' הלח"י 31, בני ברק

השכלה 
תואר ראשון בהנדסת מכונות שנת 1974, מס' רישיון 18929, אוניברסיטת  -

תל אביב.
בוגר הקורסים:   

קורס בדיקות לא הרסניות,  הטכניון.  -
קורס חיזוי סיכונים תעשייתיים , אוניברסיטת תל אביב.  -

קורס אובדן רווחים מתקדם במכללה לביטוח בלונדון.  -
 TELA קורס התמחות בנזקים במערכות מחשוב ומאגרי מידע. חברת ביטוח -

גרמניה. 
קורס הכשרת דירקטורים בכירים בתאגידים, להב, ביה"ס לניהול,  -

אוניברסיטת ת"א. 
חבר באיגוד שמאי רכוש אקדמאיים.  -

חבר עמית באגודת חוקרי הדליקות בישראל.  -
רקע מקצועי

משנת 1980 בעל משרד מהנדסים ושמאים פרטי.
מתמחה בשמאות תעשייתית עבור חברות ביטוח, בנקים, כונסי נכסים, חברות 

פרטיות, רואי חשבון, עורכי דין, בתי משפט ועוד.
שמאי מורשה של חברות ומשרדי ממשלה. כגון: מרכז ההשקעות, ביטוח לאומי.

הערכות לחברות רב לאומיות – מכתשים אג"ן, מטלטק, תפרון, סודה קלאב, 
אינטל, אורמת, ניסקו, מנועי בית שמש, חישולי כרמל, כלל תעשיות ועוד. 

תעשיית מתכת, תעשיה כימית, סמיקונדקטורים, מתקני אנרגיה, מפעלי טיפול 
בשופכין, מפעלי נייר / קרטון, חברות היי-טק, תקשורת וביו-טכנולוגיה, תחנות 

כוח ועוד. 
ממונה כבורר מטעם בתי המשפט.

מרצה בכיר במכללה לביטוח בנושאי שמאות, אובדן רווחים, ניהול סיכונים.
1980-  1979 – תע"ש, מהנדס מכונות – תכנון, יצור, בדיקת עלויות פרויקטים 

תעופתיים ויבשתיים.
1979-  1976 – משרד הביטחון, מהנדס מכונות ומתכנן מערכות נשק לכלי טיס 

ויבשה.



5

יחסי תלות ושכר טרחה  1.4

הריני מצהיר כי אין לי כל עניין בנכסים נשוא הערכה, וכי אין לנו כל תלות 
בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה, ואיננו בעלי עניין בחברה או צפויים 
להפוך לבעלי עניין בהן בעתיד וכי לא קיימים כל יחסי תלות ביני ובין החברה 
ובין מזמין חוות הדעת וכי לא קיימת כל תלות בין תוצאות חוות הדעת לתנאי 

ההתקשרות, ביני ובין מזמין חוות הדעת. 
שכר הטרחה אותו קיבלנו עבור ביצוע העבודה אינו תלוי בתוצאות הערכת 
השווי/העבודה אותה ביצענו וכן אינו תלוי בביצועי החברה או בהצלחתה של 

פעולה עסקית הקשורה בהערכת השווי.

הסתמכות על מומחים ויועצים  1.5

חוות הדעת נערכה ללא הסתמכות על יועצים ומומחים אחרים.

ביקור באתר איחסון ואימות פיזי של הנכסים  1.6

ביקור ואימות פיזי של הציוד בוצע על ידי החתום מטה בתאריך 4 במרץ 
2021. במהלך הביקור זיהיתי את האריזות כמפורט ברשומון היבוא וה-

PACKING LIST המצורפים לחשבוניות היבוא. 

הערה: הציוד הנסקר בעת ביקורי נמצא ארוז בארגזי עץ כפי שהובאו לארץ 
ב-9.2018 ומאוחסן בשטח תחנת הכח רותם 1 באזור התעשייה רותם 

(בקרבת העיר דימונה). 

להלן חוות דעתי.
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כללי 2

 1.7MW לבקשתכם מיום 2.3.2021 ביצענו הערכת מערכת טורבוגנרטור בהספק 2.1
המאוחסנת בארגזי היבוא באתר תחנת הכח – רותם 1 באזור התעשייה רותם.

בתאריך 4.3.21 ביקרנו באתר האיחסון בנוכחות נציג החברה אשר הציג בפנינו  2.2
את האריזות המכילות את רכיבי מערכת. 

 PASCHY CLA S.A.U בתאריך 1.12.2017 החברה חתמה חוזה עם חברת 2.3
לרכישת מערכת טורבוגנרטור קיטור על סך 1,557,700 €, כולל הוצאות יבוא 

CIF אשדוד. 

הציוד הגיע לארץ בהתאם לרשומון יבוא מתאריך 4.9.18 ב-3 מכולות, לרבות  2.4
רשימת פריטים בכל מכולה.
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עקרונות ושיטת הערכה  3

הערכת מערכת טורבוגנרטור בהספק 1.7MW – שנת 2018 3.1

 CIF  €1,557,700 עלות רכישת המערכת בשנת 2017 עמדה על סך 3.1.1
אשדוד כולל הובלה, אריזה, אחריות והפעלה בהתאם לרשומון יבוא. 

להלן חשבוניות תשלום עבור המערכת נשוא חוות הדעת: 3.2

על סך 233,655 € מ-25.1.18 ספק PACH, חשבונית 1801-481  3.2.1

על סך 155,770 € מ-19.12.17 ספק PACH, חשבונית 1712-398  3.2.2

על סך 394,425 € מ- 12.4.18  ספק PACH, חשבונית 1804-269  3.2.3

על סך 631,080 € מ- 28.8.18  ספק PACH, חשבונית 1808-39  3.2.4

על סך 157,770 € מ-28.8.18  ספק PACH, חשבונית 1808-670  3.2.5

על סך 5,000 € מ-12.4.18  ספק PACH, חשבונית 1804-267  3.2.6
___________

€ 1,577,700 סה"כ
==========

מערכת הטורבו גנרטור דגם CFR4 ,GT6 מס' 4746200 המכלולים העיקריים  3.3
הבאים:

 KELVION קונדנסור (מעבה צינורות) – מקורר מים / מחליף חום תוצרת 3.1.1
.-208V18 מס' יצרן

. SIEMENS / KKK  טורבוגנרטור תוצרת 3.1.2

.LEROY SOMMER 2,000 תוצרתKVA מנוע חשמלי הספק 3.1.3

מערכת תמסורת. 3.1.4



8

מערכת בקרה ולוחות חשמל. 3.1.5

אחריות ספק. 3.1.6

עלויות הפעלה / הרצה. 3.1.7

מסמכים / שרטוטים. 3.1.8

 5CFR-5G דגם KKK בהתבסס על הצעת מחיר למכירת טורבוגנרטור תוצרת 3.4
מכירת מערכת קיטור טורבוגנרטור בהספק 2.5MW, 48,000 שעות עבודה בסך 

220,000€, לא כולל קונדנסר (מעבה) שנת יצור 1997.

 1.7MW להלן חישוב ערך מערכת הטורבוגנרטור כולל קונדנסר מעבה בהספק 3.5
שנת 2018 אפס שעות עבודה כולל הובלה לארץ, אחריות ותמיכה טכנית 

להפעלה, תיעוד טכני וכו'. 

ערך הטורבינה הספק 2.5MW שנת 1997 3.5.1
€ 220,000 48,000 שעות 

€ 100,000 ערך קונדנסר, ברזים, משאבות, צנרת וכו' כ- 3.5.2
________
€ 320,000 סה"כ אומדן ערך המערכת בתורכיה  3.5.3

€ 205,000 תוספת ערך המערכת לשנת 2020 כ-62%  3.5.4
_________

€ 525,000 סה"כ ערך  מערכת הטורבוגנרטור 
========

תוספת בגין ניטרול שעות עבודה לאפס שעות 3.5.5
€ 135,000 עבודה נאמד בתוספת של כ- 25% סה"כ

_________
€ 660,000 סה"כ ערך המערכת 
========

€ 46,000 תוספת בגין הוצאות הובלה לארץ 7% 3.5.6
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€ 33,000 תוספת בגין אחריות יצרן 5%  3.5.7

€ 33,000 תוספת בגין תמיכה טכנית תיעוד וכו' 5% 3.5.8
_________

€ 772,000 סה"כ
========

בהתאמה למערכת בהספק 1.7MW אפס שעות  3.5.9
עבודה כולל אחריות, הובלה לארץ, תמיכה טכנית

€ 580,000 וכו' (*)     

בתוספת חלקי חילוף 5% מסעיף 3.5.5  3.5.10
€ 33,000                       (מסך ערך מערכת 660,000€)      

_________
€ 613,000 סה"כ 3.5.11
========

€ 18,000 בניכוי הוצאות מימוש 3% 3.5.12
________
€ 595,000 סה"כ  3.5.13
========

€ 600,000 סה"כ (מעוגל) 3.5.14
========

 2.5MW 1.7 למערכת בהספקMW להערכתנו ערך מערכת טורבוגנרטור בהספק (*)
 1.7MW הינו כ-75% ולא יחס לינארי של הספקי המערכות. לדעתנו יחס ערך המערכת

למערכת בהספק 2.5MW הינו 75% ובהתאם הובא ערך המערכת נשוא התביעה. 



10

הערכה .4

לדעתנו  ערך מכלול מערכת טורבוגנרטור בהספק 1.7MW מבטא את מחיר המערכת 
כמפורט לעייל ממוכר מרצון לקונה מרצון – שווי הוגן נכון ל-31.12.2020 בסך 

600,000 € חופשי מכל חוב ושעבוד. 

רשומון יבוא רצ"ב: 
PACKING LIST חשבוניות רכישה

צילומים
חשבון שכ"ט 
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נספח – פרטים לעניין תקנה 8ב(ד) ולעניין התוספת השלישית לתקנות ניירות ערך  
(דוחות תקופתיים ומיידיים),תש"ל-1970, המתייחסות להערכות שווי הוגן:

זיהוי נושא ההערכה

נושא ההערכה - כלול בגוף העבודה.

פרטי ההתקשרות
מזמין העבודה הינו חברת ברנמילר אנרג'י בע"מ.

התקשרות ברנמילר אנרג'י בע"מ הינה מתאריך 3.3.2021.

הסיבות בעטיין הזמינה החברה הערכת שווי הוגן - מפורטות בגוף העבודה.

שם המעריך חתימתו על הסכם ההתקשרות ותאריך החתימה - כלול בגוף העבודה.

פרטי השכלתו של המעריך – מפורטות בגוף העבודה.

הסכמת המעריך לצירוף ההערכה - כלול בפתיח לעבודה.

אין התניות לעניין שכר הטרחה. 

השווי שנקבע

ההערכה מבוססת על עלויות רכישה של מערכת הטורבוגנרטור. 

לאור מסקנות ההערכה אין צורך בביצוע ניתוחי רגישות.

הונה העצמי של החברה המוערכת – לא רלבנטי.
מחיר מניית ברנמילר אנרג'י בע"מ – לא רלבנטי.
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שיטת ההערכה

תיאור החברות המוערכות כלול בעבודה. ניתוח הענף והסביבה העסקית של הפעילות כלולים 
בהערכה.

העובדות, ההנחות וחישובים עליהם מתבססת ההערכה כלולים בעבודה.

שיטת הערכה והסיבה לבחירתה מפורטת בעבודה.

מקורות המידע בהם נעשה שימוש בהערכה מפורטים בעבודה. אין מקורות מידע אחרים 
שראוי היה לעשות בהם שימוש ואשר נבצר ממני לקבלם. 

הסתמכות על מומחים

הערכת השווי ההוגן לא התבססה על הערכות מהותיות של מומחים נוספים. 


