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הבהרה משפטית
מכירה"או"לציבורהצעה"מהווהאינהובפרטלרכישתםהצעותלהציעהזמנהאו/והחברהשלערךניירותשללרכישההצעהמהווהאינההמצגת

בניירותלהשקעהבנוגעכלשהיהחלטהקבלתלצורךרלבנטילהיותהעשויהמידעכלאתלהכילאולהקיףמתיימרתאינהזומצגת.כלשהומסוג"לציבור

אתמחליפהואינהופעילותההחברהאודותהנתוניםמלואאתממצהאינהוהיא,ותמציתיתנוחההצגהלשם,נערכההמצגת.ובכללהחברהשלהערך

המדווחיםהכספיובדוחהדירקטוריוןח"בדו,השוטפיםבדיווחיה,החברהבתשקיףובייחוד,לציבורהחברהותפרסםשפרסמהבדיווחיםלעייןהצורך

האמורהמידע.הפומביבמידעלאמורכפוףבההאמורוכלשלםאינוזובמצגתהכלולהמידע."(הפומביהמידע)"א"המגנשלההפצהאתרבאמצעות

לדיוקאולשלמותלאלרבות,כלשהםהתחייבותאומצגמשוםזובמצגתלראותואיןזומצגתעללהסתמךאין.הפומבילמידעתחליףמהווהאינוזובמצגת

נתוניםבמצגתלהיכללעשויים,היינו,כהעדלציבורהחברהבדיווחיהוצגבוהאופןמןשונהבאופןהמוצגמידעלכלולעשויההמצגת.בההכלולהמידע

זהובכלל)נתוניםשלמכלולמציגההמצגת.בעברהחברהובדיווחיבדוחותיהשהוצגומאלושוניםבפילוחאו/ובעריכהאו/ובאיפיוןאו/ובאופןהמוצגים

נכוןהחברהשלהערכתהלמיטבנכוניםושהינם,האמורהבמצגתהמוצגבאופןהוצגושטרםאוהחברהבדיווחינכללווטרםבמצגתהוצגואשרנתונים

.(הצגתםלמועד

.בהתאםבההמפורטלמידעלהתייחסיש,ולפיכךהחברהשלוציפיותאומדנים,סובייקטיביותהערכותעלבחלקםהמבוססיםומידענתוניםכוללתזומצגת

,ואומדניםהערכות,מטרות,תחזיות,היתרבין,כוללכאמורמידע.1968-ח"תשכ,ערךניירותבחוקכהגדרתו,עתידפניהצופהמידעהחברהכללהזובמצגת

שיושפעוויכולוודאיתאינההתממשותםאשרעתידייםענייניםאו/ולאירועיםהמתייחסים,טבלאותאו/וגרפיםאו/ואיוריםשלבדרךהמובאמידעלרבות

סיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו.החברהבשליטתושאינםמראשלהעריכםניתןלאאשרמגורמים

להסכמיםהגעהאיאובמכרזיםזכייהאי,רישיונותאוהיתריםקבלתאי,מימוןקבלתאילרבות,החברהבתשקיףכמפורטהחברהפעילותאתהמאפיינים

מצוייםאינםוהםמראשלהעריכםניתןלאואשר,החברהפעילותעלהמשפיעיםחיצונייםובגורמיםהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכןמחייבים

בדברנתוניםכוללתזומצגת.זומצגתלעדכןמתחייבתואינהכאמורהערכהאותחזיתלשנותאולעדכןמתחייבתאינההחברה.החברהבשליטת

,החברהשלפנימיותתחזיותמהוויםאלווהזדמנויותפרויקטיםבגיןמהנתוניםחלק,ובהתאם,פיתוחאו/ותכנוןבשלביהמצוייםהזדמנויותאופרויקטים

פרסומיםשלאזכורכוללתזומצגת.בגינםהנתוניםמלואאו/והפרויקטיםהתממשותבדברוודאותכלואיןזהבמועדההנהלההערכותעלהמבוססות

כלליבמידעאלאדעתחוותשלכלשהובסוגמדובראין.דיוקם/ולאמיתותםאחראיתהחברהואיןהחברהידיעלעצמאיבאופןנבדקולאאשר,חיצוניים

והאסטרטגיההיעדיםקביעתאו/והחברהשלהשוטףמהניהולכחלקהחיצונייםבפרסומיםהמובאהמידעעלמסתמכתהחברההנהלת.מחייבובלתי

.שלה



Energy–עולם האנרגיה משתנה  Transition

3*Source: BNEF 2017  

כניסה מסיבית של אנרגיה  

מההספק 60%, מתחדשת

*המותקן הנוסף בעולם

ייצור מרכזי מעבר מ

אנרגיה  ומזהם לייצור 

מקומית ונקיה

אנרגיית רוח ושמש 

10-20נמכרת במחיר 

זול מגז ופחם, אגורות

הזדמנויות     סיכום\אודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםרקע
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היוםבממוצע18%מולביממה50%מעל,מתחדשתמאנרגיהחשמלייצורשעותיותר–

כגיבויהמופעלותמזהמותכוחתחנותצמצום–

הקיימותהכוחלתחנותגמישותהוספת–

והזיהוםהחשמלמחירהפחתת–

*2030עדמתחדשתאנרגיה80%שלביעדעמידה–

ייצוב האנרגיה המתחדשת והבטחת הזמינות-האתגר 

4
IEA 2017לפי דוח , יעדי ועידת פריז*

הזדמנויות     סיכום\אודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםרקע

...הרוח לא תמיד נושבת, השמש לא תמיד זורחת



אגירת האנרגיה-הפתרון 

5

אנרגיה מתחדשת  

מאפשרת  מסביב לשעון

סגירת תחנות מזהמות

צמצום הפליטות תוך 

הוזלת מחיר החשמל

הטמעה רחבה וכלכלית  

של אנרגיות מתחדשות

הזדמנויות     סיכום\אודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםרקע



*Source: Bloomberg New Energy Finance, Nov. 2017 **GTM2017 targets for California and New York

התחום החם בעולם האנרגיה–אגירת אנרגיה 

6

הזדמנויות     סיכום\אודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםרקע

*השקעה שנתית במערכות אגירה בעולם:  2017' תחזית נוב

*2030עדפעמיםששעצמולהכפילצפויהאגירהשוק–

2030*שנתעד,דולרמיליארד102-כשלצפויותהשקעות–

**המתחדשתהאנרגיהיעדילצד,אנרגיהלאגירתיעדיםמחוקקותמדינות–

https://about.bnef.com/blog/global-storage-market-double-six-times-2030/
https://www.greentechmedia.com/articles/read/california-sets-1-3gw-energy-storage-target-by-2020#gs.2lrkx4Y


מובילים באנרגיה מתחדשת

סולאריותטכנולוגיותפיתוחשלשנה30מעלולצוותברנמילרלאבי–

₪מיליארד15-כשלבשוויכוחתחנותוהקמתייזום–

₪מיליארד1.7עבורלסימנסומכירתהעולמיתלמובילהסוללהפיכת–

7
Source: NY Times 2007, TheMarker 2008, Calcalist 2009

הזדמנויות     סיכום\טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםאודותרקע
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2012-שנת הקמה 

מכירת אנרגיה וציוד בטכנולוגיית  -תחום פעילות 

אגירה ייחודית

.  סימנס-רובם יוצאי סולל, עובדים40מעל-עובדים 

מהנדסים75%, ניסיון רב שנים

על ידי אבי ברנמילר₪ ' מ130-ראשונית השקעה

באוגוסט  TASEהחברה הונפקה ב -חברה ציבורית 

.₪' מ45וגייסה כ 2017

אגירה פורצת דרך-י 'ברנמילר אנרג

הזדמנויות     סיכום\טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםאודותרקע



מקורות ושימושים לאגירה

9

קיטור

חשמל

מים חמים

מים קרים

מייצבאוגרמייצר קיטור

חשמל

חום

הזדמנויות     סיכום\יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםטכנולוגיהאודות     רקע



יחודיות טכנולוגיית האגירה

10

כלכלי

שיפור היעילות  

בפחות השקעה

היברידי

חיבור מקורות  

אנרגיה שונים

נקי

בנויה מחומרים  

ידידותיים לסביבה

אורך חיים

שנה30מעל 
מודולרי

עד ( בית)מקטן 

(תחנת כוח)ענק 

יעיל

אגירת חום המאבדת  

בלבד ביממה3%

הזדמנויות     סיכום\יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםטכנולוגיהאודות     רקע
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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

הזדמנויות     סיכום\יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםטכנולוגיהאודות     רקע
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הזדמנויות     סיכום\טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםאודותרקע

.הכפוף לאישור משרד האנרגיה ומליאת רשות החשמל, אישור עקרוני מרשות החשמל**מכתב עקרונות מבנק לאומי , במסלול הון עצמי*

26.9.2017מיום מיידי דיווח ****NYPAפ "דיווח מיידי שת***

התפתחויות ועדכונים מההנפקה להיום

1רותם –
, *מימון בנקאי, *סגירה פיננסית, עבודות ההקמההחלו 

המיזםשל " הירוקות"למכירת הזכויות .Apple Incהסכם עם 

2רותם –
מועד ההקמה  , **אגירה+ PVהפרוייקט בהסבה לסולארי 

צפוי להקדים וכן משך ההקמה להתקצר

–NYPA ב"ארה
***.  הטכנולוגיה של החברהלשיווק הסכם נחתם 

-עבור אוניברסיטת מדינת ניו, פיילוט ראשוןפרוייקט נבחר

בירדמקרן זכה במימון , יורק

http://maya.tase.co.il/reports/details/1142455
http://maya.tase.co.il/reports/details/1123716
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הזדמנויות     סיכום\טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםאודותרקע

התפתחויות ועדכונים מההנפקה להיום

BIDVESTלפרוייקט הדגמה ראשון LOIנחתם בנוסף , הסכם ייצוג ושיווק הטכנולוגיה*

דרום אפריקה–
*הסכם אסטרטגי ופרוייקט פיילוט עם תאגיד ענק מקומי

משרד הבטחון  –
לתכנון ואספקת , ר משרד הכלכלה"במימון מדע, זכייה במכרז

****ל"מערכת אגירה ניידת לבסיסי צה

ייצורמפעל–
ישראל, החל ייזום ותכנון מפעל ייצור רכיבי האגירה בדימונה

ל"מכרזים בינ–
מכרזים לפרוייקטי אגירה לרשת החשמל  5-הוגשו כ

.ב ואוסטרליה"ארה, בגרמניה

כולותהרחבת י–
עובדים חדשים בשיווק והנדסה10-החברה קלטה כ
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נתונים פיננסיים נבחרים לאחר ההנפקה

הזדמנויות     סיכום\טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםאודותרקע

הלוואת הבעלים הומרה להון ועברה להון חיובי–

NYPAו 1החברה צפויה לראות הכנסות ראשונות מהפרוייקטים רותם, 2018במהלך –

(ח"אלפי ש)אילו ההנפקה הראשונה לציבור הייתה ביום זה 2017ביוני 30ליום הון -נתוני פרופורמה 

2017ביוני 30

לפי דוחות כספיים סקורים
אחרי המרת הלוואת בעלים ותוצאות  

הנפקה ראשונה לציבור

 117 90הון מניות

 166,175 39פרמיה

 70,448 70,448קרן הון בגין עסקאות עם בעל שליטה

 2,133 2,133קרן הון בגין תשלום מבוסס מניות

(196,790)(196,790)(הפסד)יתרת 

 42,082(124,080)(גרעון בהון)סך ההון העצמי 
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אנרגיהמכירת

הקמה ומכירת חשמל לרשת  , ייזום–

מתחנות כוח שיוקמו בטכנולוגיית האגירה

,  מכירת חשמל וחום למפעלים, ESCOמודל –

בתחנות קוגנרציה

מכירת ציוד

הקמה ותפעול של  , אספקה, ייצור–

מתקני האגירה

הכוללות  , הקמת תחנות כוח מלאות–

אגירה

מודל הכנסות

הזדמנויות     סיכום\פרויקטיםאסטרטגיהאודות     טכנולוגיה     יישומים     רקע



מטה החברה

מתקני הדגמה מסחריים

מפעלי ייצור והרכבה

ישראל

רותם

רותם  , פ"מומרכז

2USרותם , 1

South Africa

ראש העין
משרדים ראשיים

Enel שדרוג 

תחנה ונציה

BIDVEST

מכרז תרמו סולארי 

פ"הסכם שת

מתקן הדגמה למכבסה

NYPA

במימון ' קוגנרציה לקולג

BIRD

CONED

אגירה לרשת בברוקלין

סיכוםהזדמנויות\פרויקטיםאודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     רקע

*בינוני-פרויקטים בתכנון והזדמנויות בטווח הקצר

STEAG

מתקן אגירה 

לרשת

השתתפות  פעילות מקומית

במכרזי אגירה

או קביעת תעריף/ו.או השלמת בדיקת נאותות/או זכייה במכרזים ו/או קבלת מימון ו/לחתימת הסכמים מחייבים וכפופים , כל הפרויקטים בתכנון וההזדמנויות בטבלה* 

כרתים

ייזום פרוייקט  

70MW



*בינוני-פרויקטים בתכנון והזדמנויות בטווח הקצר

תיאורפרוייקט
היקף 

MW

תחילת הקמה 

משוערת

הכנסות משוערות  

₪' במ
2018' סטטוס פבמודל עסקילקוחמדינה

1רותם
תחנת כוח 

היברידית
בנייההחל מכירת אנרגיהי"חחישראל(שנתית)1.520186.4

2רותם
תחנת כוח 

היברידית
(שנתית102019 מכירת אנרגיהי"חחישראל20 (

כפוף  )התקבל תעריף , המתווהבתהליך שינוי 

צפוי להקדים את לוח הזמנים, (לשימוע

(שנתית12018קוגנרציהפארק רותם   מ"מומכירת אנרגיהפארק רותםישראל0.5 (

SUNY NYניו יורק120184קוגנרציה
בניו  ' קולג

יורק
נחתם, מענק בירד, נסגר מימוןמכירת ציוד

(שנתית)22018קוגנרציה1קיבוץ  מ"מומכירת אנרגיהקיבוץ בדרוםישראל1.7

CONED1ניו יורק2201815אגירה לרשתCon Edisonהוגש, הפך למכרזמכירת ציוד

ישראל120181.2קוגנרציה1ט"משהב
משרד 

הביטחון
נחתם, זכה במימוןמכירת ציוד

Bidvestפ"דרא120183השבת חוםBidvestנחתם מכירת ציודLOI

Fusina
שדרוג תחנה  

קיימת
מכירת ציודENELאיטליה7201960

מבוצע תכנון  , (Lanzaroteחלף )שונה האתר 

ראשוני בתשלום לקוח
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סיכוםהזדמנויות\פרויקטיםאודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     רקע

או קביעת תעריף/ו.או השלמת בדיקת נאותות/או זכייה במכרזים ו/או קבלת מימון ו/לחתימת הסכמים מחייבים וכפופים , כל הפרויקטים בתכנון וההזדמנויות בטבלה* 



18

סיכוםהזדמנויות\פרויקטיםאודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     רקע

2018' הסכם מחייב בפבצפוי להחתם , נחתם מכתב כוונות**בתשואה מהותי צפוי אין שינוי , עלות הפרוייקט הופחתה בהתאמה להכנסות הצפויות*

סולארי  MW1.5-1פרויקט רותם 
(2018ינואר )הבנייה החלה –

₪  'מ47ל*עלות הפרויקט הופחתה–

₪' מ6.4* הכנסה שנתית ממוצעת–

**י בנק לאומי"ע, 60%-היקף מימון של כ–

פרוייקט ייחודי המציג ייצור חשמל ירוק מסביב לשעון–

2019, רבעון ראשון-מועד הפעלה מסחרית משוערת –

י"מכירה לחח, שנה20-תקופת הרישיון –



אגירה& PVסולארי MW10–2פרויקט רותם 
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*אגירה+ PVהפרוייקט בהסבה לסולארי –

PVש כיווןההקמה צפוי להקדים וכן משך ההקמה להתקצר מועד –
(סולארי-תרמו)CSPפשוט ומהיר להקמה מ ( וולטאי-פוטו)

₪  ' מ115-הפרויקט המשוערת כעלות –

₪' מ** 20הכנסה שנתית משוערת –

דונם450-שטח –

י"מכירה לחח, שנה20קיימת מכסה ל –

2019תחילת בנייה משוערת ברבעון שני –

בכפוף לשימוע וסגירה פיננסית, **התקבל תעריף–

בשלבי אישור לרישיון מותנה–

סיכוםהזדמנויות\פרויקטיםאודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     רקע

.הכפוף לאישור משרד האנרגיה ומליאת רשות החשמל, עקרוני מרשות החשמלאישור *

אין מדובר בקבלת תעריף אחרי סגירה פיננסית, תעריף מוסכם לטכנולוגיה** פי הנתונים המצויים ברשותה -הינו להערכת החברה עלהסכום **



*פרוייקטים בפיתוח בעולם

SUNY גנרציה חשמל -קו-ניו יורק , אוניברסיטה

וחימום

פ אסטרטגי לשיווק הטכנולוגיה"שת–

דולר' מ2.5-היקף ההשקעה כ–

2018, 4תחילת הקמה משוערת רבעון –

חודשים6: משך הקמה–

היתרה  , BIRDמליון דולר מקרן -מימון של כ–

NYPAבמימון משותף של ברנמילר ו 
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סיכוםהזדמנויות\פרויקטיםאודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     רקע

או זכייה במכרזים/או קבלת מימון ו/לחתימת הסכמים מחייבים וכפופים , הפרויקטים בתכנון וההזדמנויות המוצגות*



*הזדמנויות בפיתוח בעולם
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סיכוםהזדמנויות\פרויקטיםאודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     רקע

או זכייה במכרזים/או קבלת מימון ו/לחתימת הסכמים מחייבים וכפופים , הפרויקטים בתכנון וההזדמנויות המוצגות*

שדרוג תחנת כוח מונעת בפחם-איטליה, ונציה

פ עם חברת חשמל מהגדולות בעולם"שת–

2019, 1רבעון :תחילת הקמה משוערת–

פחמיותפתרון ייחודי להוספת גמישות לתחנות –

השבת חום-פ "דרא, יוהנסבורג

Bidvestמקבוצת Voltexפ עם חברת "שת–
2018, 2התחלת הקמה משוערת רבעון –

חסכון משמעותי באנרגיה פחמית–

התמונה להמחשה



*טווח ארוך, הזדמנויות בפיתוח בעולם

ביומסה& סולארי -פרויקט תרמו–יוון, כרתים, היפריון

בהליך פיתוח וגיבוש קונסורציום–

–MW70

₪מיליארד 1.2-היקף המיזם המשוער כ–
המיזם הוכר כפרויקט בעדיפות לאומית–

שנה25סנט למשך -יורו27מכירת החשמל בתעריף –

סולארי-מכרז תרמו-דרום אפריקה, ניופורט

לאומי-פ עם קונסורציום בין"שת–

–MW150

₪מיליארד 1.8-היקף המיזם המשוער כ–
מהיקף המיזם60%-כ, חלקה המשוער של החברה בהקמה–
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סיכוםהזדמנויות\פרויקטיםאודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     רקע

או בדיקת נאותות\או זכייה במכרזים ו/או קבלת מימון ו/לחתימת הסכמים מחייבים וכפופים , הפרויקטים בתכנון וההזדמנויות המוצגות*

התמונה להמחשה



עוצמות והישגי החברה 
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ח  "ש' מ140הושקעו כ 

ייזום פרוייקטים , פ"במו

ובהקמת תשתיות ייצור

טכנולוגית אגירה  

מוכחת ומוכנה , מהפכנית

בשוק צומח, ליישום

, צוות מומחה ומנוסה

סולל-יוצאי סימנס

סיכוםהזדמנויות     \אודות     טכנולוגיה     יישומים     אסטרטגיה     פרויקטיםרקע

צבר פרוייקטים 

והזדמנויות בשיתוף חברות 

מהגדולות בעולםחשמל 

סגירת מימון בנקאי  

1ותחילת בנייה של רותם

קידום רגולציה לפרוייקטי  

אגירה בישראל



;ENERGY
WHEN YOU 

NEED IT
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