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ואינהכאמורהערכהאותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה.החברהבשליטתמצוייםאינםוהםמראש
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כלליבמידעאלאדעתחוותשלכלשהובסוגמדובראין.החברהידיעלעצמאיבאופןנבדקולאאשר,חיצונייםפרסומים
או/והחברהשלהשוטףמהניהולכחלקהחיצונייםבפרסומיםהמובאהמידעעלמסתמכתהחברההנהלת.מחייבובלתי

.שלהוהאסטרטגיההיעדיםקביעת
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באמצעותהשוטפיםובדיווחיה2020-01-093543:אסמכתא'מס,25.08.2020ביוםפורסםאשרהראשוןלחציוןהתקופתי
.המגנ״אשלההפצהאתר



חזון
אגירת חום ירוקה המאפשרת  

אנרגיה מתחדשת ונקיה 
מגורים ובתחנות  , בתעשייה

הכוח

™bGenטכנולוגית 
המאפשרת , גבוהות' טכנולוגיה מוגנת פטנט לאגירת חום בטמפ

הסטת עודפי אנרגיה תרמית וחשמלית לשעות צריכת השיא

צוות
שנה של פיתוח טכנולוגיות קלינטק  30מעל וההנהלה ברנמילר לאבי 

.ח"מיליארד ש1.7כמובילי חברת סולל ומכירתה לסימנס עבור 
עובדים ועובדות80-החברה צמחה השנה ומונה כ

ר ו ק י ב ס  י ט ר כ
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,הקמת מפעל בדימונה
הקמת החברהIPOב"פטנט בארה ,  רישום פטנט באירופה

מכירה ראשונה
,מסירה ראשונה בישראל

הזמנה לתחנת כח

ר ו ק י ב ס  י ט ר כ

אבי ברנמילר

רני צים

מגדל  
מור 

מיטב דש

ציבור

מבנה אחזקות
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התחזקות פיננסית

2020אירועים מרכזיים בשנת 

ENEL-הזמנת מערכת מ

ט"למשהבמסירה ראשונה של מערכת 

פיתוח וייצור מערכת מבוססת ביומסה  
לתעשייה

הונגריה  , ספרד, הסכמי הפצה בגרמניה
ומזרח אירופה

חוזה להקמת מפעל ייצור בברזיל

נחתמו מזכרי הבנות לא מחייבים  עם  
בתי , לקוחות אסטרטגים חדשים כגון יטבתה

ונוספים, Detronic, חולים

ח לחיזוק ההון  "ש' מ26-כגוייסו
העצמי והכנסת משקיעים חדשים

*החברה נקייה מחובות פיננסים

פ בהיקף"אישור מענקי מו
ח"ש' מ7.5-כשל

בנק התשתיות  - EIBמ מתקדם עם "מו
למימון ההשקעה  , הירוקות הגדול בעולם
בקווי ייצור אוטומטים

ח הלוואת בעלים"ש' מ4-מלבד כ* 

פיתוח יכולות הייצור והשיווק
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טכנולוגיה מוגנת פטנט של אגירת חום בסלעים מרוסקים
חימום מבנים ותחנות כוח, אגירת חום מאפשרת חיבור של אנרגיה מתחדשת לתעשייה

Power

Steam

HotWater

Electricity

Heat
טעינה

פריקה

החזר השקעה מהיר 1MW – 100MW איבוד אנרגיה  
ביממה3%

אורך חיים
שנה30מעל 

חיבור מקורות אנרגיה  
שונים

נקי וידידותי לסביבה
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סלעים מרוסקים סלעים בטון סיליקון בסיס אגירה

Yes No No No ייצור קיטור מובנה

750°c 600°c 450°c 1414°c מקסימלית’ טמפ

Yes No No No
טעינה ממספר מקורות  

במקביל

$50 $90 $50 $80 KWh-מחיר ל

1-100MW 20-100MW 0.5-20MW 10-100MW מודולריות

מובילה בביצועים ומקדימה את המתחרות™bGenטכנולוגיית 
סוללות וטכנולוגיות אגירה אחרות אינן נותנות מענה לאספקת חום

השוואת טכנולוגיות אגירה תרמית
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מודל הכנסות
מכירת ציוד עם שולי רווח משמעותיים•
תשלומי שירות ותחזוקה שנתיים•
מימון המערכת וקבלת חלק עיקרי מהחסכון המתקבל•
מכירת אנרגיה בהנחה על המחיר הקיים•

אבני דרך
שותפויות אסטרטגיות בשוקי היעד עם שחקנים מקומיים חזקים•
(Fortlev, NYPA, ENEL)תסיים החברה את שלב הפיילוטים בשווקי היעד הראשוניים 2021בשנת •
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מודל עסקי

החברה צופה מכירות  , על בסיס הפיילוטים והשותפויות האסטרטגיות
*2023ומעבר לתזרים חיובי במהלך 2022משמעותיות החל משנת 

או לפי  /המידע עלול שלא להתממש באופן המתואר ו. ע"א לחוק ני32המידע המפורט הינו מידע צופה פני עתיד לפי סעיף * 
.למצגת2לוחות הזמנים או בהיקף המתואר בשל גורמים שונים המפורטים בשקף 



ב"ברזיל וארה, אירופה
,  מיקוד בגיאוגרפיות עם מחירי אנרגיה גבוהים

מודעות סביבתית וצרכי חימום לתעשייה ומגורים

גיאוגרפיות-שווקי מטרה 

ארה״ב
שוק אנרגיה מתקדם  

צפי לתנופה  , מאד
בפרויקטים להפחתת  

פליטות בעקבות השינויים  
בנשיאות

ברזיל
שוק תעשייתי  

וביומסמפותח 
זול

אירופה
צריכות חום גבוהות 

חדירה , ורגולציה תומכת
מסיבית של אנרגיות  

מתחדשות
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ישראל
,  מטה, D&R, מפעל ייצור

הדגמות ותמיכה  
רגולטורית בפיתוח



Industry

Transport

Residental

Other

התייעלות אנרגטית והפחתת  
פליטות תוך החזר השקעה מהיר

*מיליארד בשנה$ 7-שוק ציוד לייצור חום לתעשייה מוערך בכ

טעינה חשמלית מבוססת חשמל נקי או חשמל בשעות שפל •
השבת חום מגנרטורים ותהליכים מפעליים•
טעינה מביומסה באופן רציף ואספקת חום באופן משתנה•

לתעשייה™bGenפתרונות אגירה 
אגירת חום בתעשייה

האנרגיה העולמיתהתפלגות צריכת
**כרבע מצריכת האנרגיה בעולם משמשת לחום תעשייתי

32%

26%

74%

Electricity

Heat

13%

24%

31%

* Heating Equipment Market Size, Share & Trends Analysis, Grand View Research, 2019
** International Energy Agency – Renewable Energy for industry, Nov 2017 9



2020מערכת הותקנה ביוני 

אספקות ראשונות 
ללקוחות אסטרטגיים

הוכחת יכולות טכנולוגיות

השלמת הפרויקטים תהווה פריצת דרך 
עסקית ותאפשר הגדלת המכירות

פרויקטים לתעשייה

השבת חום של גזי פליטה  
אגירתם  , מגנרטורים קיימים

וניצולם לטובת חימום מים

המערכת מוכנה ועובדת בהתאם לתכנון
בשלבי בדיקות קבלה מול הלקוח  

ולאחריה תשלח ללקוח ויושלם התשלום  
עבור רשיון הייצור המקומי בברזיל

אגירת חום מבוססת ביומסה ואספקת 
אוויר חם למפעל תעשייתי בברזיל  

ייצור המערכת הסתיים
המערכת פועלת בהתאם לתכנון
בשלבי בדיקות קבלה מול הלקוח

NY-ב' אספקת חשמל וחום לקמפוס אונ
ניצול מיטבי של הדלק וחסכון בדלקים  

ופליטות
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תחנות כח אינן מספיק גמישות כדי לתת מענה 
משלים לאנרגיות מתחדשות

*מיליארד בשנה$9-שוק הציוד התרמי בתחנות כוח מוערך בכ•
תחנות כוח גזיות ימשיכו לספק את , שנים הקרובות20-ב•

מרבית החשמל בעולם גם בתרחיש הירוק ביותר
**תחזית לעלייה מסיבית באגירה תרמית בסקטור החשמל•

אגירת חום בתחנות כוח

אגירה של עודפי חום והסטת אנרגיה  
משעות שפל לשעות שיא

קיצור זמן עליית התחנה והיכולת לשחק 
Spot Market-ב

הסבה של תחנות כח קיימות לתחנות 
מתחדשות תוך שימוש בטורבינה  

ובתשתיות הקיימות

פתרונות  
bGenאגירה 

לתחנות כוח
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* Heating Equipment Market Size, Share & Trends Analysis, Grand View Research, 2019
** IRENA (2020), Innovation Outlook: Thermal Energy Storage



ייצור והקמת פרויקט
חברת החשמל הגדולה באירופה

פרויקטים לתחנות כח

איטליה, אגירת חום בתחנת כוח מרכזית מסוג מחזור משולב בפירנצה•

לשעות  ( בערך נמוך)האגירה מאפשרת הסטת אנרגיה משעות היום •
וקיצור זמן עליית התחנה( בערך גבוה)הערב 

2021השלמת הייצור ובדיקות במהלך חציון ראשון -ייצור המערכת החל •
Q3/2021סיום התקנה משוער ומסירה ללקוח באיטליה 

סיום ההתקנה יאפשר האצת המכירות למגזר תחנות הכוח שכן מדובר  •
במובילה עולמית
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תכנית אסטרטגית

2027ח עד "הגעה ליעד מכירות שנתי של מיליארד ש•

פ "התקנה ותמיכה בשת, ייצור, פריסה גלובלית של מערכי שיווק•
עם שחקני אנרגיה מקומיים

תוך מתן שירותי , מודל עסקי של מכירת ציוד ומכירת אנרגיה•
הפעלה ותחזוקה לייצור הכנסות חוזרות

היערכות להשקעות בציוד ותשתיות•

פיתוח טכנולוגית הליבה להצגת הדור הבא של טכנולוגיית •
גבוהות' האגירה בטמפ

התבססות כשחקן טכנולוגי מוביל
בתחום אגירה תרמית  

או לפי  /המידע עלול שלא להתממש באופן המתואר ו. ע"א לחוק ני32המידע המפורט הינו מידע צופה פני עתיד לפי סעיף * 13
.למצגת2לוחות הזמנים או בהיקף המתואר בשל גורמים שונים המפורטים בשקף 



גבוהות תאפשר ' אגירה בטמפ
הפחתת עלויות משמעותית  
ותפתח מנועי צמיחה חדשים

פיתוח הדור הבא

גבוהות' החל פיתוח אגירה תרמית בטמפ
עם נצילות משופרת( 900°למעל 750°-מ)

אושר מענק מרשות החדשנות להשקעה בפיתוח 
הטכנולוגיה  

' הפיתוח מתמקד בהפקת אנרגיה בטווח הטמפ
להפעלת טורבינת גז וייצור חשמל בעלויות נמוכות

שליטה ובקרה מרחוק  , פיתוח מערכות ניהול אנרגיה
כחלק מהרחבת סל השירותים ללקוח
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EIBבהליך מתקדם מול הבנק של האיחוד האירופאי 
למימון הקמת קווי ייצור אוטומטים

הרחבת יכולות הייצור
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עובדות ועובדים למפעל50גוייסו 

הקמת מפעל ייצור בברזיל נמצא בשלב תכנון  
FORTLEVפ עם "בשת

בוצעו השקעות באוטומציה ושיפור יכולות הייצור



מיליוני
ח"ש

שלבים ביישום התכנית 
האסטרטגית

תחזית
2021 2025

או לפי  /המידע עלול שלא להתממש באופן המתואר ו. ע"א לחוק ני32המידע המפורט הינו מידע צופה פני עתיד לפי סעיף * 16
.למצגת2לוחות הזמנים או בהיקף המתואר בשל גורמים שונים המפורטים בשקף 
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מכירות רווח נקי

השלמת פיילוטים
פ עם מפיצים בעולם"שת

מכירת אגירות לתעשייה

גבוהות' פיתוח טכנולוגי טמפ
והפעלת טורבינות גז

הקמת מפעל בברזיל

הרחבת מערך ההפצה בעולם
מכירות אגירות גדולות לתחנות כוח



סיכום
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חום הינו מרכיב האנרגיה הגדול בעולם

אגירת חום הכרחית כדי לאפשר חיבור מקורות מתחדשים ולא יציבים לאספקת חום יציבה ומובטחת

תשלים החברה את כל הפיילוטים עם השותפים האסטרטגים2021בשנת 

2023ומעבר לתזרים חיובי במהלך 2022החברה צופה מכירות משמעותיות החל משנת 

ח בתוך שבע שנים"החברה שמה ליעד להגיע למכירות של מעל מיליארד ש

חדשנית ומובילה לאגירת חום, טכנולוגיה בשלה
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