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הבהרה משפטית

זומצגת.כלשהומסוג"לציבורמכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרטלרכישתםהצעותלהציעהזמנהאו/והחברהשלערךניירותשללרכישההצעהמהווהאינההמצגת

הצגהלשם,נערכההמצגת.ובכללהחברהשלהערךבניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינה

,החברהבתשקיףובייחוד,לציבורהחברהותפרסםשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורךאתמחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחה

."(הפומביהמידע)"א"המגנשלההפצהאתרבאמצעותהמדווחים3.10.2018מיוםשלההמדףהצעתובדוח,השוטפיםבדיווחיה,מכןלאחרשפורסמושנתיהחציובדוחהשנתיבדוח

לראותואיןזומצגתעללהסתמךאין.הפומבילמידעתחליףמהווהאינוזובמצגתהאמורהמידע.הפומביבמידעלאמורכפוףבההאמורוכלשלםאינוזובמצגתהכלולהמידע

לציבורהחברהבדיווחיהוצגבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויההמצגת.בההכלולהמידעלדיוקאולשלמותלאלרבות,כלשהםהתחייבותאומצגמשוםזובמצגת

שלמכלולמציגההמצגת.בעברהחברהובדיווחיבדוחותיהשהוצגומאלושוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאיפיוןאו/ובאופןהמוצגיםנתוניםבמצגתלהיכללעשויים,היינו,כהעד

למועדנכוןהחברהשלהערכתהלמיטבנכוניםושהינם,האמורהבמצגתהמוצגבאופןהוצגושטרםאוהחברהבדיווחינכללווטרםבמצגתהוצגואשרנתוניםזהובכלל)נתונים

.(הצגתם

החברהכללהזובמצגת.בהתאםבההמפורטלמידעלהתייחסיש,ולפיכךהחברהשלוציפיותאומדנים,סובייקטיביותהערכותעלבחלקםהמבוססיםומידענתוניםכוללתזומצגת

גרפיםאו/ואיוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניהצופהמידע

.החברהבשליטתושאינםמראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמיםשיושפעוויכולוודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסים,טבלאותאו/ו

שלהשנתיוהחציהתקופתבדוח,החברהבתשקיףכמפורטהחברהפעילותאתהמאפייניםסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו

בסביבהמההתפתחויותוכןמחייביםלהסכמיםהגעהאיאובמכרזיםזכייהאי,רישיונותאוהיתריםקבלתאי,מימוןקבלתאילרבות,3.10.2018מיוםשלההמדףהצעתובדוח

אותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכלית

פרויקטיםבגיןמהנתוניםחלק,ובהתאם,פיתוחאו/ותכנוןבשלביהמצוייםהזדמנויותאופרויקטיםבדברנתוניםכוללתזומצגת.זומצגתלעדכןמתחייבתואינהכאמורהערכה

זומצגת.בגינםהנתוניםמלואאו/והפרויקטיםהתממשותבדברוודאותכלואיןזהבמועדההנהלההערכותעלהמבוססות,החברהשלפנימיותתחזיותמהוויםאלווהזדמנויות

עלמסתמכתהחברההנהלת.מחייבובלתיכלליבמידעאלאדעתחוותשלכלשהובסוגמדובראין.החברהידיעלעצמאיבאופןנבדקולאאשר,חיצונייםפרסומיםשלאזכורכוללת

.שלהוהאסטרטגיההיעדיםקביעתאו/והחברהשלהשוטףמהניהולכחלקהחיצונייםבפרסומיםהמובאהמידע



3
3

מההספק המותקן הנבנה 201770%בשנת 

*בעולם התבסס על אנרגיה מתחדשת

סיכוםפרויקטיםעדכונים     אסטרטגיהאודות     טכנולוגיה     רקע

ייצוב האנרגיה המתחדשת והבטחת הזמינות-האתגר 

אגירת אנרגיה–הפתרון 

אנרגיה מתחדשת מסביב לשעון

מאפשרת סגירת תחנות גיבוי מזהמות

תוך הוזלת מחיר החשמלצמצום הפליטות 

**השקעה שנתית במערכות אגירה בעולם

* ‘Global trends in renewable energy investments 2018’, Frankfurt School, UN environment, Bloomberg new energy finance

** Source: Bloomberg New Energy Finance, Nov. 2017

https://about.bnef.com/blog/global-storage-market-double-six-times-2030/
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מ"י בע'ברנמילר אנרג

שנת הקמה

2012

תחום פעילות  

מכירת אנרגיה וציוד בטכנולוגיית אגירה ייחודית

עובדים 

-רובם מהנדסים עתירי ניסיון יוצאי סולל, עובדים50-כ

סימנס עם רקע עשיר בפיתוח טכנולוגיות ופרויקטים

סיכוםפרויקטיםעדכונים     אסטרטגיהטכנולוגיה     אודותרקע

ראשונית השקעה

על ידי אבי ברנמילר₪ ' מ130

חברה ציבורית 

, 2017-מניות החברה הונפקו בבורסה ב

בשני סבבים₪ ' מ65-מאז גייסה כ



מקורות ושימושים לאגירה
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קיטור

חשמל

מים חמים

מים קרים

מייצבאוגרמייצר קיטור

חשמל

חום

סיכוםפרויקטיםעדכונים     אסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע



יחודיות טכנולוגיית האגירה
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כלכלי

החזר השקעה  

מהיר

היברידי

חיבור מקורות 

אנרגיה שונים

נקי

בנויה מחומרים 

ידידותיים לסביבה

אורך חיים

שנה30מעל 

מודולרי

עד  ( בניין)מקטן 

(תחנת כוח)ענק 

יעיל

אגירת חום המאבדת 

בלבד ביממה3%

סיכוםפרויקטיםעדכונים     אסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע
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™bGenסוללותמותךמלחשאובהאגירההשוואה מול מתחרים

100MWגודל התקנה 20MWמעל 1kW-20MWמעל
ועד  MWהחל מחצי 

MWמאות 

KW$220-$1,000$310-$700$250-$1,750$100-לעלות התקנה

מחייב טופוגרפיה ייחודיתחיונימידע
,  להקמה ותפעולמסובך

עלות שוטפת גבוהה

, חיים קצראורך

המחיר עולה עם הגודל
תפעול זול ופשוט

שפעות  והסיכונים

סביבתיות

ניכרת על  השפעה

הסביבה

משמעותי  שימוש

בדלקים למניעת קפיאה
ידידותי לסביבהכימיקלים

סיכוםפרויקטיםעדכונים     אסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע



הקמת תחנות כוח מתחדשות•

הוספת גמישות בתחנות קונבנציונליות•

אגירה והשבת  , הקמת תחנות קוגנרציה•

חום לצרכנים תעשייתיים

(מיקרו גריד)הקמת תחנות כוח מקומיות •

אגירה בתחנות כוח

יישומים לאגירה

אגירה בצד הצרכן

8

סיכוםפרויקטיםעדכונים     אסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע

לרשת החשמלאגירה 

הקמת מתקני אגירה לניתוב עומסים  •

(פיקריות)ברשת כתחליף לתחנות גיבוי 
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אנרגיהמכירת

הקמה ומכירת חשמל לרשת מתחנות הכוח  , ייזום•

המוקמות בטכנולוגיית האגירה הייחודית

בתחנות  , מכירת חשמל וחום למפעלים, ESCOמודל •

קוגנרציה

מכירת ציוד

הקמה ותפעול של מתקני האגירה, אספקה, ייצור•

הכוללות אגירה, הקמת תחנות כוח מלאות•

מודל הכנסות

סיכוםפרויקטיםעדכונים     אסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע
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בניית התחנה  , *מבנק לאומי50%מימון , סגירה פיננסית–1רותם•

2019, 2צפי חיבור לרשת ברבעון , בעיצומה

,  מדגים את הטכנולוגיה המסחרית–2הוקם מתקן הדגמה דור •

.מעלות480' מחשמל לקיטור בטמפ

הוקם פס הייצור הראשון במפעל בדימונה•

•NYPA נחתם חוזה להקמת מערכת פיילוט באוניברסיטה–ניו יורק  ,

הסכם שיווק אסטרטגי לפרויקטים נוספים

•ENEL קבלת אישור הנהלה לביצוע פיילוט משותף  –איטליה

מ המונעת בגז טבעי"להגדלת גמישות הייצור של תחנת כוח מחז

ל  "חתימה על חוזה למערכת אגירה לבסיס צה–משרד הבטחון •

בנגב

2018עדכונים משנת 

סיכוםפרויקטיםעדכוניםאסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע

בדוח הדירקטוריון  6סעיף ' לפרטים נוספים ר. המימון הבנקאי צפוי להתקבל בזמן הקרוב ביותר וזאת לאחר שהושלמו מלוא התנאים הנקובים בהסכם על ידי החברה, להערכת הנהלת החברה* 

3.10.2018לדוח הצעת המדף מיום 11ובסעיף 30.8.2018שפורסם ביום 2018ביוני 30לתקופה שנסתיימה ביום 
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על פיתוח  FROST & SULLIVANקבלת פרס מגוף המחקר המוביל •

האגירה החדשנית

רובם למערך הייצור–עובדים חדשים 22גויסו •

ח במניות מהציבור ומגופים  "ש' מ20-גוייסו כ–הנפקה משנית •

מוסדיים מובילים

י המדען הראשי של  "פ ומימון ע"שת–ב "פתיחת משרד בארה•

יורק-מדינת ניו

ממתין  –בקיבוץ חצרים ( פסולת לאנרגיה)פרוייקט ביומסה •

לאישור המדען למימון הפרויקט

דיונים מול רשות החשמל בעניין התעריף–2רותם•

ב על מערכת האגירה"אישור פטנט בארה•

2018עדכונים משנת 

סיכוםפרויקטיםעדכוניםאסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע
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סולארי ואגירה-תרמוMW1.5-1פרויקט רותם 

פרוייקט ייחודי המציג ייצור חשמל ירוק מסביב לשעון•

Q2/2019–מועד הפעלה מסחרית ,הבנייה בעיצומה•

₪' מ6.4-הכנסה שנתית ממוצעת כ•

*י בנק לאומי"ע50%היקף מימון של •

י"מכירה לחח, שנה20-תקופת הרישיון •

סיכוםפרויקטיםעדכוניםאסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע

בדוח הדירקטוריון   6סעיף ' לפרטים נוספים ר. המימון הבנקאי צפוי להתקבל בזמן הקרוב ביותר וזאת לאחר שהושלמו מלוא התנאים הנקובים בהסכם על ידי החברה, להערכת הנהלת החברה* 

3.10.2018לדוח הצעת המדף מיום 11ובסעיף 30.8.2018שפורסם ביום 2018ביוני 30לתקופה שנסתיימה ביום 



ואגירהPVסולארי MW10–2פרויקט רותם 
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ג  "בקמ1יוקם בשטח הגובל בפרויקט רותם •

דימונה

₪ ' מ115-כ* עלות הפרויקט המשוערת•

₪' מ20-כ*הכנסה שנתית משוערת•

2019תחילת בנייה משוערת במחצית שנייה •

י"מכירה לחח, שנה20-מכסה ל•

בכפוף לסגירה פיננסית, **התקבל תעריף•

י הערכת החברה בהתבסס על הנתונים המצויים ברשותה "עפ* 

רשות החשמל פרסמה שימוע בנושא התעריף למתקן** 

סיכוםפרויקטיםעדכוניםאסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע



פרויקטים בפיתוח בעולם
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גנרציה חשמל וחימום-קו-ניו יורק , SUNYאוניברסיטת 

דולר  ' מ2.5-נחתם חוזה להקמת פיילוט בהשקעה של כ•

BIRDבמימון קרן 
2019, 3רבעון : מסירת מערכת ללקוח•
לשיווק הטכנולוגיהNYPAפ עם "שת•

הוספת גמישות לתחנת כוח מונעת גז טבעי

בתהליך בקשה למימון  , בשלבי תכנון והנדסה מתקדמים•

המדען הראשי

אירו' מ4.8-עלות הפרויקט כ•

הצלחת  , פ עם חברת חשמל מהגדולות בעולם"שת•

הפיילוט עשויה להביא להגדלה ושכפול בתחנות נוספות

סיכוםפרויקטיםעדכוניםאסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע
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מפעל ייצור בדימונה

ח"ש' מ3-פס הייצור הידני הושלם בהשקעה של כ•

מתוך  )ח ממשרד הכלכלה "ש' מ15התקבל אישור למענק של •

לצורך השקעה במפעל אוטומטי  ( ח"ש' מ76סך השקעה של 

ח  "ש' מ230-יכולת היצור של המפעל האוטומטי מתוכנן לכ•

בשנה

2מתקן הדגמה דור 

bCellמבוססת טכנולוגיית -לאגירה תרמית bGen2מוצר •

,  חשמל לחשמל, מודולריות, בלחץ גבוהº 480מדגים קיטור שחון•

חשמל לחום

הוכחה טכנולוגית מלאה של טכנולוגית האגירה פורצת הדרך•

סיכוםפרויקטיםעדכוניםאסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע
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יעדים הבאים

פיתוח פרויקטים נוספים בישראל של אנרגיה  •

רשות החשמל צפויה לפרסם  -מתחדשת ואגירה 

בקרוב מכרז למתקנים סולארים עם אגירה

ב עם שותפים"השתתפות במכרזי אגירה בארה•

מערכות אגירה לשיפור יעילות בתחנות כוח קיימות•

כניסה לתחומי מערכות חימום עירוניות בצפון  •

אירופה

הספקת חום באנרגיה חשמלית מתחדשת לתעשיה•

סיכוםפרויקטיםעדכוניםאסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע
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משלב הפיתוח לשלב הייצור-סיכום 

סיכוםפרויקטיםעדכוניםאסטרטגיהטכנולוגיהאודותרקע

בשלבי תכנון וביצוע מתקדמים בהקמת פיילוטים בארץ  •

ל"ובחו

תוך הוכחת בשלות  2הקמת מתקן הדגמה דור •

טכנולוגית גבוהה

הקמת מפעל ייצור בדימונה•

ב"יורק המהווה זרוע שיווק בארה-פתיחת משרד בניו•

ל"פ עם חברות אנרגיה מובילות לשיווק בחו"שת•

ייזום פרויקטים נוספים של אנרגיה מתחדשת ואגירה  •

בישראל
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