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 ðוסטרומו אðרגיה לימיטד 

 2022בדצמבר   31דוח תקופתי ליום  

לאור עמידת החברה בהגדרת המוðח "תאגיד קטן", כהגדרתו בתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) 

ו  1970  -התש"ל "התיקון"  ביום  -(להלן בהתאמה:  דירקטוריון החברה  , 2014בðובמבר    11"התקðות"), החליט 

וככל ש ("ההקלות"), אם  תהייðה רלווðטיות לחברה, לאמץ את ההקלות שðקבעו בתיקון ביחס ל"תאגיד קטן" 

כדלקמן: (א) ביטול החובה לפרסם דוח על הבקרה הפðימית ודוח רואה החשבון המבקר על הבקרה הפðימית; (ב)  

); (ג) העלאת סף הצירוף של  %10(חלף שיעור של    20%-העלאת סף המהותיות בקשר עם צירוף הערכות השווי ל

ל  ביðיים  לדוחות  מהותיות  כלולות  חברות  בתקðות 40%-דוחות  השðייה  התוספת  הוראות  מיישום  פטור  (ד)   ;

 (פרטים בדבר חשיפה לסיכוðי שוק ודרכי ðיהולם, "דוח גלאי").  
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  ðוסטרומו אðרגיה לימיטד

  2022בדצמבר   31דוח תקופתי ליום 

  תוכן עðייðים 
  

  התאגיד  עסקיתיאור   חלק א' 

  עðייðי התאגיד דוח הדירקטוריון על מצב   חלק ב' 

  דוחות כספיים  חלק ג' 

  פרטים ðוספים על התאגיד   חלק ד' 

  הצהרות מðהלים   חלק ה' 

, כללה החברה, ביחס לעצמה וביחס לחברה המוחזקת  2022לדצמבר    31בדוח זה, אשר כולל תיאור עסקי התאגיד ליום  

("חוק ðיירות ערך"). מידע כאמור כולל,  1968-התשכ"חידיה, מידע צופה פðי עתיד, כהגדרתו בחוק ðיירות ערך,  -על

בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדðים, המתייחסים לאירועים או עðייðים עתידיים, אשר התממשותם איðה  

ודאית ואיðה בשליטת החברה. מידע צופה פðי עתיד בדוח זה יזוהה באופן ספציפי, או באמירות כמו "החברה צופה", 

  מעריכה", "בכווðת החברה", וביטויים דומים.  "החברה

אשר   החברה,  של  הסובייקטיבית  הערכתה  על  רק  מבוסס  והוא  מוכחת  עובדה  מהווה  איðו  עתיד  פðי  צופה  מידע 

הסתמכה בהðחותיה, בין השאר, על ðיתוח מידע כללי, שהיה בפðיה במועד עריכת דוח זה, ובכללו פרסומים ציבוריים, 

-ר לא ðיתðה בהם התחייבות לðכוðותו או שלמותו של המידע הכלול בהם וðכוðותו לא ðבחðה עלמחקרים וסקרים, אש

  ידי החברה באופן עצמאי. 

בðוסף התממשותו או אי התממשותו של המידע הצופה פðי עתיד תושפע מגורמים אשר לא ðיתן להעריכם מראש והם 

להלן בדוח   ð48ים את פעילות החברה כמפורט בסעיף  איðם מצויים בשליטת החברה, ובכללם גורמי הסיכון המאפיי

כי  ודאות  כל  שאין  הרי  סבירות,  הן  זה,  בדוח  שמופיעות  כפי  שציפיותיה,  מאמיðה  שהחברה  אף  על  לפיכך,  זה. 

תוצאותיה בפועל של החברה בעתיד תהייðה בהתאם לציפיות אלה והן עשויות להיות שוðות מאלו שהוצגו במידע צופה 

  א בדוח זה.פðי עתיד המוב
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 2022דוח תקופתי לשðת  –ðוסטרומו אðרגיה לימיטד 

 חלק ראשון: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה

 פעילות החברה ותיאור ההתפתחות עסקיה  . 1

, והתאגדה באיי הבתולה הבריטייים  ð (23.2.2009וסדה בתאריך  "החברה" ðוסטרומו אðרגיה לימיטד ( 1.1

  Somoto Limitedבשם .

")  חברת הבת("  1עם ðוסטרומו בע"מ  החלפת ðיירות ערך , חתמה החברה על הסכם  27.12.2020ביום   1.2

), במסגרתו  "בעלי ðי"ע חברת הבת"ובעלי ðיירות הערך בחברת הבת ðכון למועד חתימת הסכם המיזוג (

שעם השלמת עסקת המיזוג,   ðי"ע חברת הבת, כך  בעלי  לבין  בין החברה  ðיירות ערך  בוצעה החלפת 

ðכון למועד השלמת    100%  -מחזיקה החברה ב ðי"ע חברת הבת החזיקו,  ממðיות חברת הבת, ובעלי 

בכ המיזוג,  ("  73%  -עסקת  מלא  דילול  בסיס  על  החברה,  של  והðפרע  המוðפק  המðיות  סכם  המהון 

דוח זימון אסיפה  לפרטים ðוספים אודות עסקת המיזוג, ראו  ", לפי העðיין).  עסקת המיזוג" או "המיזוג

 .   )2021-01-039051(אסמכתא מס':  18.3.2021כללית שפרסמה החברה ביום 

שוðה שמה של החברה לשמה הðוכחי (ðוסטרומו אðרגיה  , לאור השלמת עסקת המיזוג,  8.7.2021ביום   1.3

  8.7.2021). לפרטים ðוספים, ראו דיווח מיידי מיום  Nostromo Energy Limitedלימיטד, ובלועזית:  

 ). 2021-01-114330(מס' אסמכתא: 

  בחברה   השליטה  בעלי,  המיזוג  עסקת  השלמתðכון למועד זה, לחברה אין בעלי שליטה. יצוין כי לאחר   1.4

, ירדו החזקותיהם, יחד, לשיעור  8.11.2022אך ביום  שטייðברג,  -ðון  בן  אופיר  ואחותו  ðון  בן  ירון"ה  הו  הי

, והחל מאותו מועד חדלו להיות בעלי שליטה. יצוין כי למועד פרסום דוח תקופתי זה,  25%- הðמוך מ

 מהוðה המוðפק והðפרע של החברה.  24.55%-שטייðברג, יחד, בכ -ה"ה ירון בן ðון ואופיר בן ðון   מחזיקים 

, פועלת החברה, באמצעות חברת הבת  וðכון למועד דוח תקופתי זה  ממועד השלמת עסקת המיזוג החל 1.5

") שהיðה חברה בבבעלותה המלאה של החברה  ðוסטרומו איðק ("  איðק אðרגיה  ðוסטרומו  וכן באמצעות  

  לאגירה   מתקדמות  טכðולוגיותושיווק    בפיתוח"),  הקבוצה(ביחד: "   הרשומה במדיðת דלאוור ארה"ב

  מסחריים  וגופים  שרתים  חוות,  חולים  בתי,  קðיוðים ,  משרדים  לבðייðי  תרמית  אðרגיה  ביקושי  ולðיהול

  2'ילרים.צ מבוססי אוויר מיזוג הצורכים ðוספים

 ).בקליפורðיה"ב (בעיקר ובארה  בישראל הקבוצה פועלת,  זה תקופתי דוח למועד ðכון   כי יצוין  1.6

 בתקופה שעד מועד פרסומו שיðויים ואירועים מהותיים שחלו במהלך תקופת הדוח וכן  . 2

 ðגיף הקורוðה  2.1

 לדוח הדירקטוריון.  2לפרטים ðוספים, ראו סעיף  

 משרד האðרגיה ðוסף של זכיה במכרז   2.2

במרכז    12.1.2022ביום   זכתה  כי  החברה  אגירת  ðוסף  פרסמה  מערכת  להתקðת  האðרגיה  משרד  של 

אðרגיית הקור שלה בבית חולים, בהשתתפות במימון מצד משרד האðרגיה. לפרטים ðוספים ראו דיווח  

 ). 2022-01-005938(מס' אסמכתא:  12.1.2022מידי של החברה מיום 

 
 .ישראל מדיðת  דיðי   לפðי התאגדה אשר  פרטית חברה 1
צ'ילרים היðם מערכות מיזוג וקירור תהליכי המשרתות מבðים מסחריים ותעשייה באמצעות ציðון מים וסחרורם לכל חלקי המבðה במעגל  2

 סגור 
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 מסחרי -הסכם שיתוף פעולה טכðולוגי 2.3

החברה כי חברת הבת חתמה על מזכר הבðות אסטרטגי עם יצרðית הצ'ילרים    הודיעה  31.1.2022ביום  

לשיתוף פעולה טכðולוגי מסחרי עם חברת הבת. לפרטים ðוספים    Smardt Ciller Group, Incהקðדית  

  ).  2022-01-013036(אסמכתא מס':  31.1.2022ראו דיווח מידי של החברה מיום 

 אישור לרישום פטðט ראשון בארה"ב  2.4

שהגישה  6.3.2022ביום   הפטðט  בקשת  את  אישר  האמריקאי  הפטðטים  משרד  כי  החברה  הודיעה   ,

)Notice Of Allowance"  שכותרתו (THERMAL ENERGY STORAGE ARRAYעל) "-  פי בקשת

),  IceBrick™), המכסה בין היתר את תא האגירה הייחודי שפיתחה החברה (16/650,509פטðט מספר  

לרבות מאפייðים גיאומטריים ייחודיים המאפשרים את המודולריות שלו. מדובר בפטðט הראשון של  

החברה שמאושר בארה"ב, שם מרכזת החברה את עיקרי מאמצי השיווק הðוכחיים שלה. רישום הפטðט  

 Patent, או  PCTיושלם ככל הðראה במהלך השבועות הקרובים. בקשת פטðט מקבילה הוגשה (תחת  

Cooperation Treaty  ה. החברהðעדיין בשלבי בחי וישראל וðמצאת שם  גם באירופה, סין  לרישום   ,(

בקשות פטðטים בארצות הברית (כולל הðזכרת לעיל) וחלקן מדיðות ðוספות. לפרטים   7הגישה עד היום 

  ). 2022-01-026386(אסמכתא מס':  ð6.3.2021וספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום 

 ן קיימן לחבר בועדה המייעצת של החברה מיðוי די  2.5

הודיעה  10.5.2022ביום     החברה  של  מייעצת  בוועדה   כחבר   קיימן   דין  מר  של   מיðויו   על  החברה, 

)(Advisory Board  וספים, ראו דוחð אסמכתא מס':  10.5.2022של החברה מיום    מיידי. לפרטים)   2022-

01-056119.(  

 וðוסטרומו איðק הקצאת אופציות לעובדי חברת הבת  2.6

ובדים ביחד עם דוח הצעה פרטית לא מהותית, מכוחו הקצתה  לע  מתאר  החברה  פרסמה,  16.5.2022  ביום

עובדים של חברת הבת ושל   10- מðיות רגילות של החברה, ל 92,310-אופציות הðיתðות ל 92,310החברה  

-2022   (אסמכתא מס':  ð16.5.2022וסטרומו איðק. לפרטים ðוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום  

01-059458.(  

 ) שרתים(חוות  ðתוðים במרכזי שעהואט -מגה 1- כ של אðרגיה אגירת מערכת  להקמת  במעðק זכייה 2.7

  מסלול  שהיðו, 2' מס  מסלול תחת  החדשðות רשות של במעðק  זכייתה על  הודעה קיבלה 30.5.2022 ביום

  ðתוðים   מרכזי  של  קרבוðיזציה"דה    לפרויקט,  הסביבה  להגðת  והמשרד  החדשðות  רשות  בשיתוף

דוח  "ח.  ש  מיליוðי  1.26  של  כולל  בסך",  קור  אðרגית  אגירת   מערכות  באמצעות ðוספים, ראו  לפרטים 

 ).067993-01-2022  (אסמכתא מס': 31.5.2022מיידי של החברה מיום 

 אðרגיה  אגירת מערכת לרכישת  סורוקה חולים בית על הסכם עם   חתימה 2.8

  במסגרתו ),  2021-01-182796':  מס(אסמכתא    21.12.2021  ביום  החברה  שפרסמה  המיידי  לדוח  בהמשך

  להתקðת "ח  ש  אלפי   700  -כ  של   בסך   במימון  להשתתפות  האðרגיה   משרד  של  קורא  בקול   זכתה  כי  הודיעה

  כיהחברה    הודיעה "),  סורוקהזה: "  בסעיף שבע (-בבאר   סורוקה  החולים  בבית   אðרגיה  אגירת  מערכת

  כאמור   המערכת  את   תמכור  במסגרתו,  הפרויקט  לביצוע   סורוקה  עם  הסכם  על  מהחת   19.6.2022ביום  

   (אסמכתא מס':  31.5.2022של החברה מיום    מיידי. לפרטים ðוספים, ראו דוח  אותה  ותתקין  לסורוקה

2022-01-067993 .( 

 בתום שðת הפעלה ראשוðה  במדיðול האגירה של החברה מערכת  ביצועיעדכון בדבר  2.9
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מהימים   החברה  של  המיידיים  לדוחות  מס'    12.8.2021-ו  4.2.2021בהמשך  -2021-01(אסמכתאות 

), בהם הודיעה על התקðת והפעלת מערכת האגירה שלה על גג מפעל מדיðול  2021-01-130950  - ו 014718

על סיום מוצלח של שלב ההרצה וכן  על  של המערכת,    שבירושלים  תוצאות ההפעלה  הודיעה החברה 

ראשוðה מלאה ðוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום  הרצופה של המערכת לאורך שðה  . לפרטים 

  ).2022-01-075952(אסמכתא מס':  20.6.2022

 מגדל   לחברת שהועðקו האופציות  של  המימוש תקופת הארכת 2.10

שפרסמה   מהותית  פרטית  הצעה  לדוח  ביום  בהמשך  מס':  15.11.2021החברה  -2021-01 (אסמכתא 

  330,000  על הקצאת  הקצאת מðיות רגילות של החברה וכן), במסגרתו הודיעה, בין היתר, על  166707

"), אשר  מגדל") למגדל סל מðיות ישראל (בסעיף זה: "האופציות(בסעיף זה: "אופציות (לא סחירות)  

"), הודיעה החברה על הארכת תקופת  תקופת המימושזה: "(בסעיף    ð5.6.2024יתðות למימוש עד ליום  

. לפרטים ðוספים, ראו דוח מיידי של החברה  11.7.2024המימוש של האופציות, כך שזו תסתיים ביום  

  ). 2022-01-085624(אסמכתא מס':  7.7.2022מיום 

 צירוף החברה למדד "מעלה"  2.11

"מעלה    ,19.7.2022ביום   מ  - הודיעה  (ðעסקים  חברתית"  אחריות  זה:  היגים  על  מעלה"בסעיף   ("

. לפרטים ðוספים, ראו דוח מיידי  1.8.2022הצטרפותה של החברה למדד ת"א מעלה, וזאת החל מיום  

  ). 2022-01-091675(אסמכתא מס':  19.7.2022של החברה מיום  

 גיה ולמאבק בשיðוי האקלים אישור חוק למתן תמריצים בהיקף חסר תקדים לאגירת אðר 2.12

(12.8.2022ביום   של הקוðגרס בארה"ב  בבית הðבחרים  אושרה  על,  ביום  ידי הסðאט  - לאחר שאושרה 

" הכוללת, בין היתר, חבילת  Inflation Reduction Act, 2022הצעת חוק פדרלית בארה"ב בשם ",  )7.8.2022

להשקעה במתקðי    30%זיכוי מס בשיעור של עד  תמריצי מס לעידוד המאבק בשיðוי האקלים, בðיהם  

אðרגיה מהימים  אגירת  החברה  של  מיידים  דוחות  ראו  ðוספים,  לפרטים    14.8.2022-ו   31.7.2022. 

  , בהתאמה). 2022-01-096760- ו 2022-01-096760(אסמכתאות מס':  

 עדכון לגבי התקדמות פרויקט הילטון  2.13

השלב האחרון בהתקðת מערכת אגירת אðרגיה של החברה במלון  החל  כי  , עדכðה החברה  16.8.2022ביום  

התקðת המערכת צפויה להסתיים במהלך הרבעון  , עדכðה החברה כי  30.10.2022. כמו כן, ביום  הילטון

של  תום    2023  שðת   הראשון  עד  הקוðסטרוקצי  2022(במקום  תכðית  עדכון  עקב  בעבר),  שדווח  ה  כפי 

)support frame(    הלתמיכה בתאי האגירה)- ™IceBrick(  תגלו באתר במהלךðוזאת לאור ממצאים ש ,

מהימים  העבודה.   החברה  של  מיידיים  דוחות  ראו  ðוספים,    30.10.2022- ו  16.8.2022לפרטים 

 , בהתאמה. 2022-01-131233- ו 2022-01-103849 (אסמכתאות מס':

 אסיפה כללית שðתית ומיðוי דירקטור חיצוðי חדש 2.14

 האסיפה הכללית השðתית של בעלי מðיות החברה את ההחלטות הבאות: (א), אישרה  6.11.2022ם  ביו

, רואי חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת  PWC Israelמיðוי מחדש של קסלמן וקסלמן  

אישור מיðויים מחדש של כל הדירקטורים שאיðם דירקטורים   ; (ב)דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם

 חיצוðיים לתקופת כהוðה ðוספת עד לתום האסיפה הכללית השðתית הבאה של בעלי מðיות החברה; (ג) 

כללית   אסיפה  אישור  ממועד  בתוקף  בחברה,  חיצוðי  כדירקטור  שלגי  אסף  מר  של  מיðויו  .  זואישור 

- ו  29.9.2022מהימים תוצאות אסיפה כללית  אסיפה כללית ודוח בדבר  לפרטים ðוספים, ראו דוח זימון  

  , בהתאמה). 2022-01-133756- ו 2022-01-099510(אסמכתאות מס':  7.11.2022
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מר מיכאל אבðי, אשר סיים  החליף את  ,  לעיל  יצוין כי מר אסף שלגי, אשר מוðה כדירקטור חיצוðי כאמור

לפרטים ðוספים אודות  .  6.11.2022שðות כהוðה) ביום    9את כהוðתו כדירקטור חיצוðי בחברה (לאחר  

מיום   החברה  של  מיידים  דוחות  ראו  לעיל,  כאמור  אבðי  מר  של  כהוðתו  וסיום  שלגי  מר  של  מיðויו 

  התאמה). , ב 2022-01-133750- ו 2022-01-133765(אסמכתאות מס':  7.11.2022

 מדף  תשקיף  פרסום 2.15

-2022-01(אסמכתא מס':    30.8.2022פרסמה החברה תשקיף מדף ðושא תאריך של יום   29.8.2022ביום  

089361 .(  

 הפיððסי לכתבי ההתחייבות להשקעה בחברה ומצבה בðוגע לקבלת מידע מðיות  מבעל פðייה  2.16

חברה בשליטת מר יעקב ריכטר, דירקטור בחברה, וגב'  (  .JJRF LTD, הודיעה החברה כי  28.8.2022ביום  

חתמו    ", בהתאמה),  תעבורה"-ו   "JJRF) ("בעלת מðיות בחברהיהודית ריכטר) ותעבורה החזקות בע"מ (

של  המðיות  התחייב להשקיע בהון מהם  כתבי התחייבות בלתי חוזרים כלפי החברה, לפיהם כל אחד  על  

מיליון דולר    1.3, סכום כולל של  31.12.2022במסגרת גיוס ההון הבא שהחברה תבצע עד ליום    ,החברה

  . ")כתבי ההתחייבות (בסעיף זה: " בחברהמðיות ארה"ב, בתמורה לרכישת 

, לכאורה, של החברה, בו מבקש בעל  מðיותקיבלה מכתב מטעם בעל  , הודיעה החברה כי  13.9.2022ביום  

, בין היתר, לכתבי ההתחייבות וכן לגבי מצבה הכספי. במכתב צוין עוד כי  הðוגעכאמור מידע  המðיות  

  .  1999-התשð"טלחוק החברות,  194מקדימה בהתאם לסעיף ðשלח כפðייה הוא 

ðוספ  החברה  לפרטים  של  מיידיים  דוחות  ראו  כאמור,  שðשלח  והמכתב  ההתחייבות  כתבי  אודות  ים 

  , בהתאמה).2022-01-094860- ו 2022-01-088482(אסמכתאות מס':   13.9.2022-ו  28.8.2022מהימים  

ספטמבר   בחודש  החברה  שהשלימה  ההון  גיוס  אודות  כתבי  2022לפרטים  מומשו  במסגרתו  ואשר   ,

 להלן.   2.18ההתחייבות ראו סעיף 

 בקליפורðיה תמריץ כספי למערכת החברה מטעם חברות החשמל  אישור 2.17

אלף דולר במסגרת    282אישור בקשתה לקבלת תמריץ כספי בסך  על  החברה  , דווחה  21.9.2022ביום  

מערכות  התקðת  , לעידוד  בקליפורðיהידי חברות החשמל  -(אשר מופעלת על    SGIPתכðית התמריצים  

הילס  -מערכת אגירה במלון הילטון בוורלי, אשר ייðתן לחברה עבור הקמת מבוזרות בצד הלקוחאגירה 

ðוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום   -2022-01(אסמכתא מס':    22.9.2022בקליפורðיה. לפרטים 

097575 .(  

 החברה   מðיות של לציבור   הðפקה השלמת 2.18

מדף  22.9.2022ביום   הצעת  דוח  החברה  פרסמה  אסמכתא:  ,  הצעת  ("  )2022-01-097581(מספר  דוח 

בהמדף עד    מסגרתו"),  לציבור  החברה  ("המðיות    550,000הציעה  ðקוב  ערך  ללא  רגילות  מðיות 

, ")המכרז (בסעיף זה: " יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה 5,500 -המוצעות"), בהצעה אחידה, ב

  ). למðיה"ח  ש 8.77-"ח (וש 877 של  סך על  עמדכאשר הרכב כל יחידה ומחירה המזערי 

)  2022-01-098820(אסמכתא מס':    מכרזהתוצאות  , פרסמה החברה דוח מיידי בדבר  28.9.2022ביום  

הזמðות לרכישת    15הודיעה כי במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל    במסגרתו,  ")דוח תוצאות ההðפקה("

  4לאמור בסעיף    בהתאםכי    עוד הודיעה החברה  ש"ח.  4,710,367יחידות, בהיקף כספי כולל של    5,371

לרכישת מðיות במסגרת המכרז,    הזמðות  הגישו  ותעבורה  JJRF  ,לעיל  2.16הצעת המדף ובסעיף  לדוח  
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לרכישת    JJRFכדלקמן:   הזמðות  (ב  392,100הגישה  רגילות  הגישה    3,921  -מðיות  ותעבורה  יחידות), 

  . יחידות). ההזמðות כאמור ðעðו במלואן  1,105  -מðיות רגילות (ב 110,500הזמðות לרכישת מðיות 

  . דוח תוצאות ההðפקהðוספים, ראו דוח הצעת המדף ולפרטים  

 דירקטורים  שכר עדכון 2.19

) לתקðות  2א(1בהתאם להוראות תקðה  , אישרו וועדת התגמול ודירקטוריון החברה,  28.9.2022ביום  

כי כל הדירקטורים המכהðים    28.9.2022, ביום  2000-החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עðין), התש"ס 

המקבלים  דירקטורים  איðם  אשר  החיצוðיים),  הדירקטורים  (לרבות  לעת  מעת  בחברה  יכהðו    ואשר 

א לתקðות הגמול  8לגמול יחסי בהתאם לתקðה  יהיו זכאים  משכורת/דמי ðיהול מהחברה בגין תפקידם, 

(הן ביחס לגמול ההשתתפות והן ביחס לגמול השðתי), אשר יהיה שווה לגמול הדירקטורים המשולם  

ת  א(א) לתקðות החברות (כללים בדבר גמול והוצאו8לדירקטורים האחרים בחברה (כמשמעותם בתקðה  

. לפרטים ðוספים, ראו דוח מיידי  , כפי שיהיה וכפי שיעודכן מעת לעת2000-לדירקטור חיצוðי), תש"ס

  ). 2022-01-099516(אסמכתא מס':  29.9.2022של החברה מיום  

 מהותית  פרטית הðפקה  2.20

החברה  6.10.2022ביום   פרסמה  לחברת  ,  הקצתה  מכוחו  מהותית  פרטית  הצעה   Freepointדוח 

Commodities Investments II LLC  ")טðת דלאוור  תחברה פרטית המאוגד"),  פריפויð500,000,  במדי  

דולר ארה"ב. לאחר הקצאת   1,250,000מðיות רגילות של החברה ללא ערך ðקוב בתמורה לסך כולל של 

ðכון למועד זה  המðיות כאמור, הפכה פריפויðט לבעל ת עðיין בחברה מכוח החזקותיה, אשר עומדים, 

. לפרטים ðוספים, ראו דוח הצעה פרטית שפרסמה החברה  9.08%-ולמיטב ידיעת החברה, על שיעור של כ 

מס':    6.10.2022ביום   וכן  2022-01-101304(אסמכתא  בתאגיד )  עðיין  בעל  שðעשה  מי  על  מיידי    דוח 

 )2022-01-134446(אסמכתא מס':  8.11.2022שפרסמה החברה ביום 

 בהתאם  החברה   תקðון ותיקון רשום הון הגדלת 2.21

הגדלת הון המðיות הרשום של  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי מðיות החברה את  11.10.2022  ביום

מðיות רגילות של החברה    20,000,000  -מðיות רגילות של החברה ללא ערך ðקוב, ל  8,000,000  -החברה, מ

. לפרטים ðוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית של החברה  ערך ðקוב, ותיקון תקðון החברה בהתאםללא  

מיום    20.9.2022מיום   כללית  אסיפה  תוצאות  בדבר  מס':    12.10.2022ודוח  -2022-01(אסמכתאות 

  , בהתאמה). 2022-01-125893- ו 096648

  בוש-ה עם אðהאוזרהסכם להתקðת מערכת ראשוðה בðיו יורק במסגרת שיתוף הפעול 2.22

) בדבר שיתוף פעולה  2021-01-146616(אסמכתא:    14.9.2021בהמשך לדיווח המיידי של החברה מיום  

אðהאוזר חברת  (-עם  תכðית  Anheuser Busch InBevבוש  לגיבוש  בעולם,  הגדולה  הבירה  יצרðית   ,(

 ) של החברה, ®eBrickIc-לאספקת פתרוðות אגירת אðרגיה בהתבסס על טכðולוגיית אגירת האðרגיה (ה 

בוש,  -על חתימת הסכם להתקðת מערכת אגירה ראשוðה של החברה במתקðי אðהאוזרהודיעה החברה  

ðיו  Budweiserזאת במבשלת בירה   ק. לפרטים ðוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום  יור-במדיðת 

  ). 2022-01-134248   (אסמכתא מס': 8.11.2022

מיליון    189החברה למימון התקðת מערכות בערבות ממשלתית של עד    בקשתאישור השלב העיקרי של   2.23

 דולר 
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פי בקשה  -לפיו, על   ,)DOE  -(ה  את אישור משרד האðרגיה האמריקאיהחברה  קיבלה    ,20.12.2022ביום  

מיליון דולר בערבות מדיðה לטובת פריסת מערכות אגירת אðרגיה    189שהגישה למסגרת מימון של עד  

של החברה בארה"ב (בעיקר בקליפורðיה), הטכðולוגיה של החברה עומדת בקריטריוðים הרלווðטיים של 

התועל החדשðות,  מבחיðת  למימון  ראויה  וðמצאה  האמריקאי  האðרגיה  האðרגיה  משרד  למשק  ת 

. עוד הודיעה  האמריקאי בהפחתת פליטות פחמן וההתאמה הכללית של הטכðולוגיה למטרות התכðית

כי   ההשקעות  החברה  בðק  עם  התקשרה  המשלים    Independence Pointבמקביל  ההון  גיוס  לצורך 

יידי של  במסגרת הפרוייקט שעתיד להתבצע ככל שיתקבל המימון כאמור. לפרטים ðוספים, ראו דוח מ 

  ). 2022-01-154582  (אסמכתא מס': 25.12.2022החברה מיום 

  עדכון מחיר מימוש של אופציות של מðכ"ל החברה  2.24

  167,964את עדכון מחיר המימוש של  , אישרה האסיפה הכללית של בעלי מðיות החברה  5.2.2023ביום  

החברה, אשר הועðקו למר יורם  מðיות רגילות של    167,964-אופציות (לא סחירות) הðיתðות למימוש ל

  29.12.2022. לפרטים ðוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  מðכ"ל החברה  ,אשרי

-2023  - ו  2022-01-124254(אסמכתאות מס':    6.2.2023ודוח מיידי בדבר תוצאות אסיפה כללית מיום  

  , בהתאמה.01-014517

 עדכון מחיר מימוש של עובדי החברה  2.25

כל האופציות    27.3.2023ביום   ביצוע תמחור מחדש של מחיר המימוש של  אישר דירקטוריון החברה 

למעט מðכ"ל החברה, אשר   ,עובדים) 18( סטרומו איðק ðו כל עובדי ועובדי החברה כל המוחזקות על ידי 

על סך של  עומד  מחיר המימוש החדש  לעיל.    2.24אושר תמחור מחדש בðפרד כאמור בסעיף  ביחס אליו  

. לפרטים ðוספים,  ש"ח לכל אופציה (מחיר מימוש השווה למחיר המימוש העדכðי של מðכ"ל החברה)   6.2

  ). 032862-01-2023(אסמכתא מס':  28.3.2023ראו דוח מיידי של החברה מיום 

  עðיין   בעלי החזקות שיðוי 2.26

ביום   החברה  ידי  על  שפורסמה  עðיין  בעלי  ראו מצבת  עðיין,  בעלי  החזקות  אודות    5.1.2023לפרטים 

 ). 2023-01-003475(אסמכתא מס': 

  אופיו ותוצאותיו של כל שיðוי מבðי, מיזוג או רכישה מהותיים  . 3

 בתקופת הדוח לא השלימה החברה כל שיðוי מבðי, מיזוג או רכישה מהותיים. 

  מבðה ההחזקות של החברה והתאגידים המוחזקים על ידיה:להלן תרשים  . 4
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 תחום פעילות  . 5

כפי שמפורט לעיל, הקבוצה פועלת, באמצעות חברת הבת ðוסטרומו בע"מ וðוסטרומו איðק, הðמצאות   5.1

פיתוח, ייצור, שיווק,    – בעלותה המלאה של החברה (במישרין ובעקיפין), בתחום פעילות אחד בלבד  

ויר  מכירה ושירות של מערכות מתקדמות לאגירה ולðיהול ביקושי אðרגיה למבðים הצורכים מיזוג או

 מבוססי צ'ילרים.  

  במסגרת פעילותה, פיתחה חברת הבת מערכת אגירת אðרגיה המבוססת על תא אðרגיה ייחודי הðקרא  5.2

"™IceBrick"  ")רכתהמע" או  המערכת  האגירה  מערכת"  מים.  של  קפסולות  מאות  מכיל  אשר   ,("

המרה   ומאפשרת  המבðים,  גגות  גבי  על  או  קירות  לאורך  הלקוח  בחצרי  אðרגיה  מוצבת  של  ואגירה 

חשמלית לאðרגית קור. אðרגיה זו מאפשרת, בשלב מאוחר יותר, השלה של השימוש בחשמל למערכות  

הצ'ילרים של הלקוח, ובכך הסטה של צריכת החשמל משעות השיא לשעות אחרות ביממה וכאשר קיים  

הפחתה משמעותית    פער משמעותי בין מחירי החשמל בשיא ובשפל (כגון, במדיðת קליפורðיה), אזי גם

בבðייðים   שילוב  ומאפשרת  וירוקה לסביבה,  בעלויות החשמל של הלקוח. המערכת היðה מודולרית  

 להלן.  10קיימים (הצורכים מיזוג אוויר מבוססי צ'ילרים). לפרטים ðוספים, ראו סעיף  

- " הממוקמת באתר הלקוח, ומðוהלת על eNvoy™ מערכת האגירה ðשלטת באמצעות מערכת הבקרה " 5.3

, המאפשרת ðיהול מרחוק ואופטימיזציה של מערכת האגירה  ™Cirrusדי תוכðה מבוססת עðן בשם  י

. גרסה ראשוðה של המערכת כבר פועלת, והחברה  להלן  13סעיף  במתקן הלקוח. לפרטים ðוספים, ראו  

 ðמצאת בתהליך פיתוח מתמשך של שיפור והוספת יכולות חדשות. 

- טון  160מערכת אגירה בקיבולת של    -מערכות אגירה בישראל    לוששðכון למועד זה, מפעילה החברה   5.4

לכ-ירורק ערך  (שווה  אלקטרה    200  - שעה  בית  גג  על  אגירה    M&Eקוט״ש)  מערכת  ציוðה;  שבðס 

של   לכ -קירור-טון   480בקיבולת  ערך  (שווה  באזור    500-שעה  למדע  בק  מרכז  בðיין  גג  על  קוט״ש) 

חוצבים, בירושלים (משרת את מתקðי הייצור וחדרים ðקיים של חברת מדיðול השוכðים  -ה הר התעשיי 

וכןבבðין) של    ;  בקיבולת  אגירה  לכ -קירור-טון  280מערכת  ערך  (שווה  במשרדי  קוט״ש)    200  -שעה 
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בעשרת סעיפים  החברה  ראו  ðוספים,  לפרטים  פועלת    30.5  -ו  30.3.  הדוח  למועד  ðכון  בðוסף,  להלן. 

ובחו  בישראל  שוðים  במבðים  ðוספות  אגירה  מערכות  להתקðת  החברה    "ל.החברה  מצויה  זה,  בכלל 

  במלון הילטון בברלי הילס, קליפורðיה בימים אלו בשלבי התקðה אחרוðים של מערכת אגירה שתפעל  

  ð30.3וספים, ראו סעיפים    . לפרטיםקוט״ש)  1,200  -ערך לכשעה (שווה  -קירור-טון  1,980בקיבולת של  

 להלן.  30.5-לעיל ו

  :שבðס ציוðה M&Eהאגירה של החברה המותקðת על גג בית אלקטרה  מערכת

 

 

 בירושלים:ש ðיין מדיðול האגירה של החברה המותקðת על גג ב מערכת

  

והחלה  ופיתוח  מחקר  בשלבי  עדיין  שבחלקה  חדשה  פעילות  בעלת  חברה  היðה  החברה  כי  יובהר 

. ðכון למועד דו"ח זה, מערכת האגירה של החברה מותקðת  2021בשיווק מערכת האגירה באמצע שðת  

- וומרכז בק למדע בהר  M&Eבית אלקטרה  – במעבדות החברה וכן בשðי בðייðים מסחריים בישראל

  לים (משמש את חברת מדיðול).וצבים, ירושח

יש הדוח  למועד  הצלח  ðכון  לגבי  וודאות  מוצרים    החוסר  בהחדרת  ו/או  האגירה  מערכת  בהחדרת 

והמשך פיתוח משק החשמל להטמעה של אגירת אðרגיה וðיהול  יעדהעתידיים ו/או משלימים לשוק  

הקיימים ו/או העתידיים עלולות  ביקושים. לאור הð"ל, יובהר כי השקעות החברה בפיתוח מוצריה  

לגיוסי הון  יתכן שהחברה תידרש  ביעדיה,  לעמוד  כן, ככל שהחברה לא תצליח  כמו  לטמיון.  לרדת 

 ðוספים. 
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מערכת   יתרוðות  בעðיין  (לרבות  זה  בדוח  ולהלן  לעיל  המפורטים  והאומדðים  ההערכות  כל  בðוסף, 

ד כהגדרתם בחוק ðיירות ערך, המבוססים האגירה) היðן הערכות, תחזיות ואומדðים הצופים פðי עתי

איðו   בכלל,  אם  התרחשותם,  מועד  עתידיים אשר  ואירועים  בדבר התפתחויות  על הערכות החברה 

וודאי ואיðו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או בחלקן, או להתממש  

י עמידה ביעדי פיתוח ו/או אי עמידה  באופן שוðה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוðים, ביðיהם א

  36איזה מגורמי הסיכון הðזכרים בסעיף  ביעדי השיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות  

 .להלן

 השקעות בהון החברה ועסקאות במðיותיה  . 6

 :הון המðיות של ðוסטרומו למועד דוח תקופתי זה 6.1

מðיות    ð :20,000,000כון למועד דוח תקופתי זה, ההון הרשום של החברה היðו  הון מðיות רשום 6.1.1

  ללא ערך ðקוב.

  7,648,678דוח תקופתי זה, ההון המוðפק והðפרע של החברה היðו    : ðכון למועד הון מðיות מוðפק 6.1.2

 מðיות רדומות המצויות בבעלות החברה.  68,232מðיות רגילות ללא ערך ðקוב, כולל  

לפרטים אודות עסקת המיזוג, במסגרתה בוצעה עסקת החלפת ðיירות ערך בין החברה לבין חברת הבת,   6.2

  לעיל.  1.2ראו סעיף 

  לעיל.  2.18ראו סעיף  ,2022לפרטים אודות הðפקה לציבור שהשלימה החברה בחודש ספטמבר  6.3

 לעיל. 2.20לפרטים אודות הðפקה פרטית שביצעה החברה לחברת פריפויðט, ראו סעיף  6.4

 עðיין במðיות החברה מחוץ לבורסה עסקאות בעלי   6.5

  בעלי   עסקאות  בוצעו  לא,  זה  תקופתי  דוח  פרסום  למועד  ועד  הדוח  תקופת  במהלךידיעת החברה,    למיטב

 "מ בע אביב בתל ערך  לðיירות לבורסה מחוץ החברה במðיות עðיין

 חלוקת דיבידðדים  . 7

 מדיðיות חלוקת דיבידðד  7.1

 מדיðיות חלוקת דיבידðד. ðכון למועד דוח תקופתי זה, אין לחברה 

  חלוקת דיבידðדים במהלך השðתיים שקדמו למועד הדוח  7.2

 . זה תקופתי דוח פרסום למועד   ועד 2022-ו  2021 השðים במהלך דיבידðדים חילקה לא החברה

 רווחים הðיתðים לחלוקה לתאריך הדוח על המצב הכספי  7.3

 ראויים לחלוקה ðכון למועד פרסום דוח זה, אין לחברה יתרת רווחים 

 



 

12 
  

 חלק שðי: מידע אחר 

 מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה:   . 8

יובא מידע כספי הכולל התפלגות הכðסות, עלויות, רווח וסך הðכסים וההתחייבויות ביחס לתחום   להלן 

 :2021-2022הפעילות של החברה לשðים  

 תקופה
  31לתקופה שהסתיימה ביום 

   2022בדצמבר 

  31לתקופה שהסתיימה ביום 

 2021בדצמבר 

 ð , 10,483 9,054טוהוצאות מחקר ופיתוח

 1,731 7,018 ומכירה שיווקהוצאות 

 6,575 8,839 הוצאות הðהלה וכלליות 

  1,129  ירידת ערך מערכת אגירה

 17,360 27,469 הפסד תפעולי

 (*) 61,393 -  הוצאות רישום למסחר בגין רכישה במהופך 

 78,753 27,469 הפסד מפעולות 

 750 ) 2,531( הוצאות מימון, ðטו

 79,503 24,938 הפסד כולל השðה 

 3 313 התאמות 

 79,500 25,251 הפסד כולל לשðה 

. 31.12.2021ב לדוחות הכספיים של החברה ליום  1ראו ביאור (*) הוצאות חד פעמיות בגין עסקת המיזוג. לפרטים ðוספים, 
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 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוðיים על פעילות התאגיד . 9

 להלן.   10לפרטים אודות סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוðיים על פעילות החברה, ראו סעיף 

 תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות  –חלק שלישי 

 מידע כללי על תחום הפעילות  .10

של   ושירות  מכירה  שיווק,  ייצור,  פיתוח,  היðו  החברה  של  פעילותה  תחום  לעיל,  בהרחבה  שפורט  כפי 

 לעיל.   5מערכות מתקדמות לאגירה ולðיהול ביקושי אðרגיה בחצרי לקוחותיה. לפרטים ðוספים, ראו סעיף  

 מבðה תחום הפעילות והשיðויים החלים בו  10.1

 בשðים האחרוðות עומד שוק האðרגיה בפðי שðי אתגרים מורכבים: 

 עמידה בדרישות שיאי הביקוש לחשמל באופן יעיל, חסכוðי ו"ðקי".  . 1

לאðרגיות מתחדשות (בעיקר אðרגיה סולארית באזורים בהם פעולת החברה) אשר לא מעבר   . 2

מספקת אðרגיה בצורה יציבה ורציפה ולאורך כל שעות היממה, ועל כן אימוץ היקפי האðרגיה  

 כאמור בהיקפים ðרחבים תידרוש יכולות אגירת אðרגיה בהיקפים גדולים ביותר. 

בע החשמל  רשת  של  עמידתה  כללי,  אותה  באופן  מחייבת  לחשמל,  הביקושים  ובשיאי  ומסים 

להחזיק אמצעי ייצור המופעלים רק בזמðי שיא ולכן בעלויות כספיות גבוהות, ואשר איðם יעילים  

כוח   ותחðות  סובבת"  "עתודה  כגון  הסביבה,  את  יותר  ומזהמים  ופחמðית  אðרגטית  מבחיðה 

רק בזמðי דרישות וביקושי השיא. כמו  ), אשר ðכðסות לעבודה אך וPeakersייעודיות לשעות שיא (

גדולים במיוחד על מðת להוסיף ולתחזק   כן, רשת החשמל ðדרשת להקצות תקציבים בהיקפים 

אמצעי הולכה וחלוקה של חשמל, אשר יהיו מסוגלים לעמוד בביקושי השיא המזדמðים, וזאת  

 בעוד שממוצע העומסים עליהם במרבית הזמן איðו גבוה. 

יציבות רשת החשמל היא צמצום ייצור חשמל מבוסס דלקים פוסיליים, לצורך  - אחד הגורמים לאי

רוח), אשר   (שמש או  אðרגיה ממקורות מתחדשים  לייצור  והמעבר  גזי חממה,  פליטות  הפחתת 

) ולכן הסתמכות עליהם תלוייה במערכות אגירה לשם הבטחת  intermittentמטיבם איðם רציפים (

 מקורות האðרגיה המתחדשים איðם זמיðים.  המשכיות של אספקת האðרגיה כאשר

מקורה   הקיץ,  ימות  במהלך  החשמל  רשת  של  הביקוש  שיא  בשעות  לחשמל  הדרישה  מרבית 

בדרישות מיזוג אוויר, כלומר אðרגיה תרמית (קרה). לפיכך, אספקת אðרגיית קור לבðייðים במהלך  

השמש),   שקיעת  לאחר  גם  (הðמשכות  לחשמל  הביקוש  שיאי  את  שעות  תקל  אגירה,  באמצעות 

ידי אגירת  -העומסים על רשת החשמל, ולהפחתה של הוצאות ייצור, הולכה וחלוקה של חשמל, על

תאפשר את המשך    –האðרגיה בשעות בהן החשמל זול וðקי, למשל ממקורות סולאריים, ולפיכך  

 מגמת הצמצום בפליטות גזי חממה. 

א (בעזרת מערכת  אðרגיה  אגירת  כי  סבורה  אðרגיה  החברה  מייצור חשמל ממקורות  קור)  גירת 

ðמשכים   למיזוג,  לרבות  הביקוש,  ששיאי  (בשעות  השמש  שקיעת  לאחר  ופריקתה  מתחדשים 

בערב), תאפשר החדרה עמוקה יותר של ייצור חשמל מאðרגיה מתחדשת ובכך    9באזורים שוðים עד  

לייצ גזי החממה ותהווה תחליף  ור חשמל מדלקים  תתרום באופן משמעותי להפחתה בפליטות 

 פחמðים.

לשם כך, פיתחה החברה את הטכðולוגיה שבבעלותה, אשר היðה טכðולוגיית אגירת אðרגיה תרמית  

של קור באמצעות הקפאה יעילה של מים (לקרח) המאפשרת הסטת ביקושים מבוססי מיזוג אוויר  
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ð" קייה", בטוחה  משעות שיא הביקוש לשעות השפל, דבר אשר יוביל לתרומה באיזון הרשת בדרך

 ויעילה. 

אתגרים   מייצר  סולארית)  באðרגיה  (בעיקר  מתחדשת  אðרגיה  במקורות  והגדל  ההולך  השימוש 

המכוðה   תופעה  ðוצרת  סולארית  באðרגיה  ðרחב  שימוש  עושה  הרשת  כאשר  לרשת.  מיוחדים 

) הברווז"  הDuck Curve"עקומת  תופעת  מתרחשת  שוקעת,  השמש  כאשר  להלן.  שתתואר   (-

Ramp Up פסק.  בðה בפרק זמן קצר יחסית הרשת צריכה למלא את מקום כל הייצור הסולארי ש

מוצגת צריכת האðרגיה ללא אðרגיות מתחדשות, במהלך יום אביב טיפוסי במדיðת  בגרף שלהלן  

קליפורðיה בארה"ב, ובו ðיתן לראות את האתגר הðיצב בפðי מðהלי הרשת להוריד את התפוקה של  

פ מדלקים  הייצור  בשעות  מתקðי  בחדות  בחזרה  אותם  ולעלות  הסולארי  הייצור  חמðים בשעות 

הערב. גרף זה מדגים את הצורך ההולך וגובר באגירת אðרגיה בשעות הצהריים לפריקתה בשעות  

המשך   עם  יחד  להחריף  צפוי  אשר  צורך  היממה),  אמצע  לשעות  הביקוש  הסטת  (דהייðו,  הערב 

מתחדשות באðרגיות  לשימוש  אðהמעבר  אגירת  בשעות  .  אðרגיה  לאספקת  פתרון  מהווה  רגיה 

יעילים   ייצור חשמל מזהמים ולא  זמיðים, במקום שימוש במקורות  שמקורות מתחדשים איðם 

)Peaking Power Stations .ת לעמוד בביקושים הגבוהיםð3), על מ  

 

 שוק אגירת האðרגיה העולמי 

משמעותית. השאיפה להפחתת פליטות גזי החממה  בשðים האחרוðות הצורך באגירת אðרגיה גדל 

על ידי מעבר לאðרגיות מתחדשות, שלרוב איðן זמיðות לאורך כל היממה, והרצון לעבור לתחבורה  

מבוססת חשמל מחזקים את הצורך באגירה. בעוד שמרבית האגירה הקיימת כיום הðה אגירה  

אמצעים אחרים (מודולריים) תלך  שאובה, בשðי העשורים הקרובים משקלה צפוי לרדת, ואגירה ב

 ותגדל. 

כמעט   הוא  האðרגיה  אגירת  היקף  שכיום  בעוד  הישראלי,  שהציג משרד האðרגיה  ðתוðים  פי  על 

וואט, כאשר ארה"ב ומדיðות אסיה,  -ג'יגה 1,000-, ההספק המצטבר יגיע לכ2040אפסי, עד לשðת 

 
3https://www.caiso.com/Documents/FlexibleResourcesHelpRenewables_FastFacts.pdf  
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 4ובראשן סין, יובילו את המגמה.

)) שðערך באופן וירטואלי בחודש אוגוסט  ESAהשðתי של איגוד אחסון האðרגיה האמריקðי  בכðס

) הצהיר כי אחסון אðרגיה הוא "הפרק הגדול  DOE, סגן מזכיר משרד האðרגיה האמריקðי (2020

באמריקה".  אðרגיה  חדשðות  בסיפור  ה  5הבא  כי  עוד  הזכיר  במו"פ    DOE  -הוא  רבות  משקיע 

לספק   (לאחסון במטרה  כן, משרד החשמל האמריקðי  על  יתר  אðרגטית.  ואמיðות  )  OEגמישות 

מ   כאחד  האðרגיה  אחסון  את  במפורש  מטרתו    4-מציין  את  ומפרט  שלו  העיקריות  העדיפויות 

אחרים כדי לחקור ולשלב טכðולוגיות חדשות לקידום אחסון בקðה מידה    DOE"לעבוד עם משרדי  

  6מגוואט בתוספת יכולות גמישות ובקרה. 

ה   עד שðת    GW  100הרחיב לאחרוðה את חזוðו למטרה של    -  ESAיצוין כי  של אחסון אðרגיה 

2030 .7 

מצטבר   להספק  תחזית  הכולל  הישראלי,  האðרגיה  משרד  שפרסם  תרשים  לראות  ðיתן  להלן 

 : 2018-2040באגירת אðרגיה, לפי מדיðות, בשðים 

 

  100%  -החשמל היðו שוק מתפתח אשר צמח בðכון למועד הדוח, שוק אגירת האðרגיה עבור משק  

השðים    4-בשðה ב  74%) של  CAGRוצפוי לצמוח בקצב צמיחה ממוצע (  2019  -ל  2018בין השðים  

מעבר לכך, ככל שייצור החשמל יתבסס יותר על מקורות מתחדשים כדוגמת רוח או     8הקרובות.

וזאת בשל היותם של מקורות  שמש, כך צפוי לגדול הביקוש לאגירת אðרגיה עבור משק החשמל,  

  9אלו יציבים פחות ביחס לאספקת חשמל ממקורות אחרים.

ðתוðים אלו מתבססים, בין היתר, מהעלות הפוחתת של מערכות אגירת אðרגיה, העלייה הצפויה  

בכמות האðרגיה המתחדשת (בדגש על אðרגיה סולרית ואðרגיית רוח אשר עתידים לצמוח ולהוות  

ר האðרגיה העולמי), וכן מליברליזציה של שווקי החשמל ברחבי העולם, אשר  כשליש מכושר ייצו

 שðים הבאות.   15-עתידים ליצור הפיכה בשוק אגירת האðרגיה ב

 
4://www.gov.il/BlobFolder/reports/elecricity_storage_aug_2020/he/elecricity_storage_aug_2020.pdfhttps  
5landscape/-energy-the-change-fundamentally-will-storage-https://essentialenergyeveryday.com/energy  
6priorities-https://www.energy.gov/oe/mission/oe  
7storage/-energy-for-vision-a-plan/100x30-esa/our-https://energystorage.org/about  
  2019אשר פורסמו בשðת    בעðיין זה ראו: ðתוðי התאחדות האðרגיה האמריקאית ובלומברג 8

  tcep/energyintegration/energystoragehttps://www.iea.org/ 
  2019אשר פורסמו בשðת    בעðיין זה ראו: ðתוðי התאחדות האðרגיה האמריקאית ובלומברג 9

  rgyintegration/energystoragehttps://www.iea.org/tcep/ene 
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התרשימים הבאים מציגים את העלייה הצפויה בגודל שוק מערכות אגירת האðרגיה (לרשת חשמל) 

  וקה לפי מדיðות:וואט כמפורט לעיל, בחל - העולמי, הן בהכðסות והן בג'יגה

 

 

העלייה הדרמטית בדרישה לפתרוðות אðרגיה היðה תולדה ישירה של הירידה החדה בעלויות ייצור  

ממקורות מתחדשים (בעיקר מהשמש) בהובלת קליפורðיה, אשר ðכון למועד הדוח היðה המדיðה  

מהמדיðות המובילות  המרכזית שבה פועלת החברה מחוץ לגבולות ישראל. קליפורðיה היðה אחת  

- בארה"ב בביקושים ובדרישות לפתרוðות אגירת אðרגיה כדי לעמוד ביעד שקבעה בחוק להגיע ל

  2045.10ייצור אðרגיה ממקורות מתחדשים עד לשðת    100%

) ) פרסם  CESA - California Energy Storage Allianceארגון אגירת האðרגיה של קליפורðיה 

אגירה עד שðת    100%ור החשמל בקליפורðיה כאשר יגיעו ליעד של  גרף המראה כיצד ייראה ייצ

(א)  2045 עיקריות:  דרכים  בשתי  מסופקת  השחור)  (הקו  האðרגיה  צריכת  לראות,  שðיתן  כפי   .

במהלך היום מאðרגיה סולארית; (ב) בשעות בהן השמש איðה זורחת על ידי אגירה (החלק הסגול  

ס אðרגיה  של  עודף  ייצור  ידי  על  שחור)  בגרף).  הקו  שמעל  הצהוב  (החלק  היום  בשעות  ולארית 

אðרגיה מתחדשת. על    100%  -ואחסון האðרגיה ופריקתה בשאר השעות, יוכלו בקליפורðיה להגיע ל 

ג'יגה וואט שעה של מתקðי אגירה. חשוב    400, כדי להגיע ליעד זה, יצטרכו להתקין  CESAפי ארגון

  11, כך גם הצורך באגירת אðרגיה עולה. לצין כי ככל שהשימוש באðרגיה סולארית עולה

 שוק אגירת האðרגיה בישראל

במשק   אðרגיה  באגירת  הצורך  משמעותי  באופן  גדל  בישראל  גם  כולו,  בעולם  למגמה  בדומה 

ובר קיימא,   ðקי  לפיתוח משק אðרגיה  יעדים  החשמל. משרד האðרגיה קידם בשðים האחרוðות 

 ðרגיות המתחדשות, לרבות תחום אגירת אðרגיה. ובמסגרת זאת, המשרד פועל לקידום תחום הא

 
10california /-https://www.storagealliance.org/membership/why  
11-file:///C:/Users/omer_w/Downloads/TN235090_20201006T141747_Presentation%20 

%20CA%20Energy%20Storage%20Needs%20(2).pdf 
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, אישרה ממשלת ישראל את היעד הלאומי להפחתת פליטות גזי חממה  20.9.2015כחלק מכך, ביום  

מס'   ממשלה  החלטת  במסגרת  וזאת  הישראלי,  במשק  האðרגיה  צריכת  החלטת  ("  542וייעול 

,  2030בפליטות גזי החממה עד לשðת    25%-"). יישום היעד צפוי להוביל להפחתה של כ542ממשלה  

לצמצום הðזקים הבריאותיים שמקורם בזיהום אוויר, לחיסכון בדלקים וחשמל ולתועלת כלכלית  

מיליארד ש"ח. בין הפעולות להפחתת פליטות גזי   100-מצטבר למשק הישראלי בסך של למעלה מ

 12החממה, ðיתן למצוא, בין היתר, את הפעולות הבאות:

 לאðרגיה מתחדשת (אðרגיה סולארית ו/או אðרגיית רוח);מעבר  . 1

 ביצוע פרוייקטים שוðים של התייעלות אðרגטית;  . 2

 שימוש יעיל יותר בדלקים פוסיליים במסגרת תהליכי ייצור תעשייתיים או בייצור חשמל; . 3

 שיפור הבידוד במבðים, וזאת על מðת לייצר התייעלות אðרגטית;  . 4

 ) באטמוספירה. CO2חמן הדו חמצðי (יישום צעדים ðוספים להפחתת הפ . 5

, אישרה ממשלת ישראל (במסגרת החלטת ממשלה  542ובהמשך להחלטת ממשלה    10.4.2016ביום  

) תכðית לאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אðרגטית  1403מספר  

 13"). במסגרת ההחלטה כאמור, ðקבע בין היתר: 1403החלטת ממשלה  ("

צוות מייעץ לשר האוצר ולחשבת הכללית בעðיין תכðית למתן ערבויות מדיðה בהיקף  הקמת   . 1

מיליון ש"ח לתקופה של עשר שðים מיום קבלת ההחלטה, להלוואות לשם השקעה    500של  

בהתייעלות אðרגטית והפחתת פליטות גזי חממה במשק; הצוות יציע כללים למתן ערבויות  

בעðיין זהות הגופים הזכאים לערבות, היקף ערבות  בהתאם ליעדי החלטת הממשלה, לרבות  

בחיðת   לרבות  זמן,  פðי  על  וטכðולוגיות  פרויקטים  סוגי  ותיעדוף  הערבות  משך  מקסימלי, 

 תיעדוף טכðולוגיות חדשðיות ישראליות; 

, בהתאם לסמכותו  2030הקמת תכðית לאומית רב שðתית מפורטת להתייעלות אðרגטית לשðת   . 2

, אשר תכלול, בין היתר, את הצעדים הðדרשים ליישום  1989–ה, התש"ןלפי חוק מקורות אðרגי

 . 1403בðוסף לאלה המפורטים בהחלטת ממשלה  542החלטת ממשלה 

 בחיðה ובגיבוש של צעדים להשגת היעדים לצמצום בצריכת החשמל.  . 3

שורה של החלטות ðוספות, שמטרתן למקסם את הפחתת פליטות גזי חממה ואת ההתייעלות   . 4

 במשק הישראלי. אðרגטית 

, פרסם משרד האðרגיה תכðית לאומית רב שðתית מפורטת  19.12.2017בהתאם לאמור לעיל, ביום  

לשðת   אðרגטית  השגת    14. 2030להתייעלות  לקצב  בהתאם  שתעודכן  שðתית  רב  בתכðית  מדובר 

מצריכת    17%היעדים והצרכים שיעלו מהמגזרים השוðים, כאשר היעד המרכזי הוא הפחתה של  

שðת   עד  מערכות  2030החשמל  ביðיהן:  בחשמל  לחיסכון  מגווðות  דרכים  על  ממליצה  התכðית   .

הביתי, מערכות לðיהול אðרגיה,  אקלים, משאבות חום, מערכות תאורה, מכשירי חשמל למגזר  

בידוד ומבðים. בðוסף, סוקרת התכðית את אפשרויות המימון לפרויקטים בהתייעלות אðרגטית  

 המקובלות בעולם שיותאמו למשק הישראלי. 

שעתידה    25.10.2020ביום   שטייðיץ,  יובל  ד"ר  הצעת שר האðרגיה,  ישראל את  ממשלת  אישרה 

 
12//www.gov.il/he/Departments/policies/2015_dec542https:  
13https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_des1403  
14https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/national_plan_energy_efficiency  
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שמל בישראל וליצור את המתווה בייצור חשמל מאðרגיות  לשðות את תמהיל הדלקים לייצור ח

 8. מהלך זה צפוי לחסוך למשק עד  2030מסך צריכת החשמל בשðת    30%מתחדשות בשיעור של  

מתעריף החשמל. התוכðית    2-3%-מיליארד ש"ח בשðה, כאשר העלות למשק צפויה לעמוד על כ

ום משק אðרגיה אמין, יעיל ומבוסס  תביא בעתיד להוזלה של עלויות האðרגיה, כל זאת תוך קיד

את עדכון היעדים    2024אðרגיה מקיימת וðקייה. עוד הוחלט כי שר האðרגיה יבחן עד סיום שðת  

ייצור חשמל מאðרגיות מתחדשות עד לסוף שðת    20%, וכן ðקבע יעד ביðיים שיעמוד על  2030לשðת  

2025 .15   

גירת האðרגיה מאחורי המוðה (בצד הצרכן)  יש לציין כי ðכון למועד זה החברה סבורה כי שוק א

בעולם אחרים  לשווקים  בהשוואה  אטרקטיבי  איðו  שלה  בישראל  היעד  שוק  את  מהווה  ,  ואיðו 

 והחברה מתמקדת למועד זה בשווקי היעד שלה בדגש על קליפורðיה, ארה"ב.

 צריכת מיזוג אוויר בעולם 

לאגירת אðרגיה תרמית של קור באמצעות  כאמור לעיל, מערכת האגירה של החברה היðה מערכת  

קרח, המאפשרת הסטת ביקושים מבוססי מיזוג אוויר משעות שיא הביקוש לשעות השפל, ובכך  

 לתרום לאיזון רשת החשמל בדרך "ðקייה", בטוחה ויעילה.

  בעולם   החשמל  בצריכת   עלייה   ישðה,  בעולם  הגבוהות  והטמפרטורות   הגלובלית   ההתחממות  בשל

סוכðות האðרגיה העולמית,  האוויר  מיזוג   בצריכת  העלייה  עקב ידי  ðתוðים שפורסמו על  פי  על   .

,  20-צלזיוס מהממוצע של המאה ה  1-הטמפרטורה הממוצעת הייתה גבוהה ב  2019בחודש יולי  

,  2000-2018. עוד פורסם כי בין השðים  15%- כאשר עליה זו העלתה את צריכת מיזוג האוויר בכ

לשðה במדיðות כמו סין, הודו, איðדוðזיה וטורקיה, כאשר גידול    12%-יזוג האוויר גדלה בכ צריכת מ

לשðה באותן שðים התרחש במדיðות כמו אוסטרליה, ברזיל, קðדה, אðגליה, ערב    10%-6%-של כ

 16הסעודית ודרום קוריאה. בארה"ב ויפן העלייה הייתה מעט יותר מתוðה. 

, דרישות אðרגיה למיזוג אויר צפויות לגדול  OECD-ולמית של ה פי דו"ח סוכðות האðרגיה הע-על

 בשלושת העשורים הבאים. (מצ"ב). 3פי 

 מגבלות, חקיקה, תקיðה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  10.2

למיטב ידיעת החברה, למועד הדוח אין בישראל רגולציה רלווðטית ביחס לפיתוח, הרכבת  10.2.1

והתקðת מערכות אגירת אðרגיה תרמית של קור באמצעות קרח, למעט צורך בהיתר לפי  

 חוק התכðות והבðיה.  

כמו כן, למיטב ידיעת החברה, מבדיקות ראשוðיות שערכה ביחס לשוק בקליפורðיה, היכן   10.2.2

כזת את עיקר מאמצי השיווק שלה ðכון למועד דו"ח זה ובעתיד הקרוב, אין  שהחברה מר

לפיתוח, הרכבת והתקðת מערכות האגירה של החברה, למעט   ביחס  רלווðטית  רגולציה 

ה לפי  בðיה  בהיתר  לאחד    California Building Code- צורך  קבלה  כבר  (שהחברה 

ðוסף בהילטון בברלי הילס). עם המתקðים באזור לוס אðג'לס ועומדת בפðי קבלתו למתקן  

כי  וייתכן  זה,  בעðיין  את כלל הבדיקות הðדרשות  כי טרם השלימה החברה  יצוין  זאת, 

לאחר השלמת הבדיקות כאמור יתגלו ממצאים אחרים בעðיין זה, כך שðכון למועד הדוח,  

 אין וודאות לכל שארה"ב איðה כוללת רגולציה הקשורה למערכת האגירה של החברה.

 
15https://www.gov.il/he/departments/news/press_251020  
16demand.html-global-ningconditio-air-future-briefing/the-https://www.enerdata.net/publications/executive  
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מתהליך ייצור התאים, החברה מבצעת באופן תדיר מבחðי עמידות בלחץ ובדיקת   כחלק 10.2.3

(כשתי אטמוספרות). כיוון שלחץ    ð28  PSIזילות של כל תא ותא בתðאי לחץ אוויר של  

), BARבר (  1-העבודה הרגיל (בתðאי עבודה רגילים) בתוך התאים מתוכðן להיות ðמוך מ 

 כלי לחץ. התאים פטורים מהצורך לעבור תקיðה למי

מכירת ושיווק מוצרי החברה למדיðות זרות והתקðת המוצרים כאמור, תהא כפופה מטבע   10.2.4

 הדברים לרגולציה הקבועה באותן מדיðות. 

הרוחðי   10.2.5 הקðיין  לדיðי  כפופה  ותהיה  יכול  והפיתוח  למחקר  הðוגע  בכל  החברה  פעילות 

 המקומיים והביðלאומיים. 

ידיעת החברה, ðכון למועד 10.2.6 הדוח היא איðה מצויה בהפרת של הוראות    יצוין כי למיטב 

 הדין הð"ל, לרבות הוראות חוק המו"פ. 

10.2.7 , 2022Inflation Reduction Act 

שאושרה קודם לכן  לאחר  (  , אושרה בבית הðבחרים של הקוðגרס בארה"ב12.8.2022ביום  

" -על בשם  בארה"ב  פדרלית  חוק  הצעת  הסðאט)  " Inflation Reduction Act, 2022ידי 

הכוללת, בין היתר, חבילת תמריצי מס לעידוד המאבק בשיðוי האקלים, בðיהם זיכוי מס 

 .  ")ITC -ההצעת חוק להשקעה במתקðי אגירת אðרגיה ("  30%בשיעור של עד 

מיליארד דולר,   369-הצעת החוק, אשר כוללת חבילת תמריצים בהיקף כספי בסך של כ

) מס  זיכוי  היתר,  בין  או  investment tax creditתכלול,   ,ITC  עד של  בשיעור   (30%  

למשלם  יחזיר  הפדרלי  שהממשל  משמעו  מס  זיכוי  אðרגיה.  אגירת  במתקðי  להשקעה 

בציוד בשðת המס שחלפה, כזיכוי כðגד תשלומי המס   30%המיסים   מההשקעה שביצע 

  . שלו

ðוסח הצעת החוק הסופי, כך שזי כוי המס לחברה הייתה מעורבות משמעותית בגיבוש 

  האמור יחול גם על מתקðי אגירת אðרגיה תרמית בבðייðים, ליבת עיסוקה של החברה. 

בבðייðים   אðרגיה  אגירת  במתקðי  שישקיעו  עסקיים  מיסים  למשלמי  יועðק  המס  זיכוי 

, כאשר בשðת  2031ועד שðת    2022מסחריים או בבðייðי מגורים שהקמתם החלה בשðת  

זיכוי בשיעור מירבי דומה שיחושב על פי רמת הפחתת יוחלף זיכוי המס האמור ב  2025

,  2024-2022שðים  מתקðים שהקמתם החלה או תחל בפליטות הפחמן של המתקן. ביחס ל

של   בסיס  שיעור  על  לעמוד  זיכוי המס  או  6%עתיד  בקריטריוðים   30%,  לעמידה  כפוף 

) בעðף  ממוצע  שכר  בתשלום  וprevailing wageהקשורים  מתמ שיעור  )  חים  העסקת 

)apprenticesוספים (כלומר עד לשיעור מירבי    10%-). כמו כן, זיכוי המס עשוי לגדול בð

סים ומשרד האוצר ידרישות לייצור מקומי. רשות המ עמידה בכפוף ל בבמצטבר)    40%של  

  .הðחיות ספציפיות ליישום החוק בחודשים הקרוביםום צפויים לפרסם תקðות  יהפדרלי 

ברה היא הפחתה משמעותית בעלות האפקטיבית של מתקן  משמעות זיכוי המס עבור הח 

אותו, אשר    של החברה   אגירת האðרגיה או המממן  הרוכש  באופן  לגורם  לשפר  עתידה 

החוק  מהותי   שלהצעת  מאמיðה  החברה  ההשקעה.  על  וההחזר  הכלכלית  התועלת  את 

שאושרה תהיה תרומה משמעותית לשיווק מערכות האגירה שלה בשוק האמריקאי ועל  

 ווחיותה. ר

, Build Back Betterיצוין כי הצעת החוק מהווה גלגול של הצעת חוק משðה שעברה בשם  
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ðשמטה בבðייðים  תרמית  אðרגיה  אגירת  הðראה    ,כאשר  במכווןככל  מהðוסח    ,שלא 

הראשוðים לזהות זאת והחלה בהובלת מהלך לתיקון  הגופים  המקורי. החברה הייתה בין  

סופית. במסגרת במסגרתה,  אגירה תרמית  והכללת  החוק    תהצע בטרם תובא להצבעה 

החברה חברות וארגוðים ðוספים מהתעשייה, איגודים מקצועיים וגופי  רתמה  פעילותה,  

) California Energy Commissionמשפיעים אחרים כגון רשות האðרגיה של קליפורðיה (

) ðדל"ן מסחרי בארה"ב  גופים Real-Estate Round Tableוארגון בעלי  ), ובתמיכה של 

אלה יזמה פðיות ישירות לסðאטורים וחברי בית הðבחרים, וכן יצרה קשר עם הצוותים 

להצבעה.   על הטיפול בהכðת הצעת החוק  שהיו אמוðות  הקוðגרס  בוועדות  המקצועיים 

במסגרת השיח שיצרה עם גורמים אלה, הציגה החברה את חשיבות הכללת אגירת אðרגיה  

ם במסגרת תוכðית התמריצים, ואף לקחה חלק מוביל בðיסוח של סעיף  תרמית בבðייðי

ייעודי חדש בחוק המסדיר את הðושא, אשר התקבל במהותו ואושר כאמור כחלק מðוסח  

 החוק הסופי 

 1984- החוק לעידוד מחקר ופיתוח, פיתוח וחדשðות טכðולוגית בתעשייה, תשמ"ד 10.2.8

ðה מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח,  למועד הדוח, חלות על החברה מגבלות חקיקה ותקי

"), וכן  חוק המו"פולתקðות על פיו ("   1984-פיתוח וחדשðות טכðולוגית בתעשייה, תשמ"ד

לכללים, להוראות ולחוזרים שפורסמו על ידי המדען הראשי (רשות החדשðות), וזאת בשל 

 להלן.  19.3תמיכה שקיבלה החברה מהמדען הראשי כמפורט בסעיף 

חברות   תמלוגים  ככלל,  בתשלום  חייבות  החדשðות  רשות  תמיכת  את  המקבלות 

סך  לתשלום  עד  וזאת  פיו  על  ובתקðות  המו"פ  בחוק  הקבועים  בשיעורים  מהכðסותיהן 

או   הדולר,  לשער  והצמדה  הליבור  ריבית  בתוספת  החדשðות  מרשות  שקיבלו  התמיכה 

פי ח על  ייצור לחו"ל).  (כגון בשל העברת  וק המו"פ, על  למעלה מזה במקרים מסוימים 

ייצור המתבסס על ידע הקשור לתמיכת רשות החדשðות להתבצע בישראל בלבד אלא אם 

הרשות מאשרת אחרת מראש ובכתב. העברת ייצור לחו"ל או מתן זכויות לייצור מחוץ  

הרשות   תמיכת  מסכום  שלושה  פי  (עד  מוגדלים  תמלוגים  תשלום  מחייבים  לישראל 

גם שיעור ולעיתים  ריבית)  בðוסף, קובע חוק המו"פ מגבלות    בתוספת  תמלוגים מוגדל. 

זו,  עם תמיכה  בקשר  או  רשות החדשðות  בתמיכת  שפותח  הרחב)  (במובðו  לידע  באשר 

ובאשר לכל זכות הקשורה לידע כאמור, ובכלל זה, אין להעבירם בכל דרך שהיא או לחלוק  

אלא אם ðיתן  אותם עם אחרים (לרבות צדדים קשורים), ישראלים או שאיðם ישראלים,  

לאשר  החדשðות  רשות  את  מסמיך  החוק  ובכתב.  מראש  החדשðות,  רשות  אישור  לכך 

סוגים מסוימים בלבד של העברת ידע (למשל, בדרך של מכירת ידע, אך לא לגבי כל מקרה 

של מתן רישיון), אך גם ביחס לכך לא ðיתן להבטיח כי אישור כאמור ייðתן. כמו כן, העברת 

בו עשויה להיות כפופה לתשלום סכומים מסוימים לרשות החדשðות   ידע כאמור או זכות

בהתאם לðוסחאות ולכללים שðקבעו בחוק המו"פ או להוראות ותðאים אחרים. למשל, 

העברת ידע לחו"ל, מחייבת, בðוסף לקבלת הרשות מראש, בתשלום של עד פי שישה מן  

ימון שהתקבל (בתוספות  המימון שהתקבל (בתוספת ריבית) ומכל מקום לא פחות מסך המ

ריבית), ובðיכוי התמלוגים ששולמו לרשות החדשðות. המפר את הוראות חוק המו"פ לגבי  

העברת ידע לחו"ל או המאפשר הפרה כאמור, חייב באחריות פלילית שדיðה מאסר של 

שלוש שðים. כמו כן, במקרה כזה הרשות עשויה לתבוע תשלום כספים וקðסות, לרבות  

שהיו   קבלת  הסכומים  לאחר  לחו"ל  הידע  את  מעבירה  הייתה  החברה  אילו  משולמים 
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אישורה של רשות החדשðות. מעבר לכך, העברת ידע הקשור לתמיכת רשות החדשðות או  

כל זכות בו לגורם ישראלי אחר, כפופה גם להתחייבות של מקבל הידע לכך שיהיה כפוף  

והשימוש הזכויות  על  ההגבלות  לרבות  המו"פ,  חוק  ולחובת   להוראות  לאחרים  בידע 

שיווק   ייצוא  לשם  זאת,  לעומת  ðדרש,  איððו  החדשðות  רשות  אישור  תמלוגים.  תשלום 

ומכירה של מוצרים שפותחו בהתבסס על ידע הקשור לתמיכת רשות החדשðות. במסגרת 

ידע   שעבוד  לגבי  גם  השאר,  בין  ותðאים,  הוראות  קיימות  בידע,  השימוש  על  ההגבלות 

ת ולגבי הפקדתו בðאמðות, ואישור רשות החדשðות ðדרש גם לגבי  הקשור לתמיכת הרשו

מלוא   תשלום  לאחר  גם  הרשות  תמיכת  את  שקיבלו  חברות  על  חל  המו"פ  חוק  אלו. 

התמלוגים לרשות. חברה כאמור תחדל להיות כפופה לחוק המו"פ רק כאשר הידע הקשור 

 לתמיכת רשות החדשðות יועבר במלואו לגוף אחר, באישור הרשות.  

 שיðויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו  10.3

במחירי   10.3.1 מפערים  בשוק,  התחרות  מרמת  בעיקר  מושפעת  הפעילות  תחום  של  רווחיותו 

ומשיðויים  תמריצים  ללקוחות,  חשמל  ספקי  עם  הסכמים  ושפל,  שיא  בין  החשמל 

 רגולטוריים כאלה ואחרים, ככל שיהיו.  

בכווðת החברה לפעול מסחרית תחילה במדיðת קליפורðיה שבארה"ב ובהמשך במדיðות   10.3.2

להלן, בימים אלה ðמצאת החברה   2.13כאמור בסעיף  ם. בעðיין זה, יצוין כי  ðוספות בעול

במלון   בקליפורðיה,  שלה  הראשוðה  האגירה  מערכת  התקðת  לקראת  היערכות  בשלבי 

 בוורלי הילס, ארה"ב. הילטון ב

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות, או שיðויים במאפייðי הלקוחות שלו  10.4

המעבר  10.4.1 את  ומאיץ  האðרגיה  עולם  את  משðה  הארץ  כדור  את  הפוקד  האקלים  משבר 

והתאגידים,  הממשלות  עבר  אל  המופðה  הציבורי  הלחץ  ומתחדשות.  ðקיות  לאðרגיות 

של אגרסיביים  יעדים  להצבת  מתחדשת.   מוביל  לאðרגיה  ומעבר  פליטות   17הפחתת 

במדיðות רבות בעולם, בעיקר בעולם המערבי, ייצור של אðרגיות מתחדשות הגיע לרמה  

להמשך  לכן, קיימים אתגרים  והבטחת האספקה.  החשמל  ðיהול רשת  על  אשר מקשה 

ן  הטמעת אðרגיה זו לאור מאפיין החוסר וודאות באספקת החשמל (רוח, שמש וכו'). על כ

ðדרשת הסטה של אðרגיה מתחדשת מהשעות בהם האðרגיה מיוצרת לשעות בהן האðרגיה  

 ðצרכת, כך שעקומת ההיצע תתאים בצורה טובה יותר לעקומת הביקוש.  

העלויות הגבוהות של הקמת ותחזוקת רשת ההולכה וחלוקה מחזקות את המגמה למעבר  10.4.2

 ללקוח. לייצור ואגירת אðרגיה באופן מבוזר וקרוב 

בביקוש  10.4.3 משמעותי  גידול  לחול  צפוי  הבאות  השðים  במהלך  לעיל,  בהרחבה  שפורט  כפי 

אוויר,   מיזוג  האðרגיה למערכות  אגירת  על שוק  בדגש  האðרגיה  אגירת  לשירותי תחום 

בשðת   ðאמד  העולמי  חשמל)  (לרשת  האðרגיה  אגירת  מערכות  שוק  ידי  2020כאשר    על 

מיליארד דולר   111  -דולר, וצפוי להגיע עד לכדי כמיליארד    9.1- בכ  LUXחברת המחקרים  

(2035עד לשðת   צפוי  צמיחה שðתי  .  2019-2035בין השðים    17%) של  CAGR, עם קצב 

בðייðי המשרדים, קðיוðים, בתי חולים, חוות  מגזרים מסחריים צורכי מיזוג אוויר כגון  

 
17National policies and the role of communities, cities and regions, June 2019  –International Renewable Energy Agency    

energy-renewable-and-change-un/Climatehttps://www.irena.org/publications/2019/J 
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צ'יל מבוססי  אוויר  מיזוג  הצורכים  ðוספים  מסחריים  וגופים  את   רים שרתים  מהווים 

 18הצרכðים הגדולים ביותר של מערכות אגירת אðרגיה תרמיות של קור באמצעות קרח.

או שיðויים  הפעילות  בðוגע להתפתחויות בשווקים של תחום  והðחות החברה  תחזיות 

במאפייðי הלקוחות שלו לעיל היðן בבחיðת מידע צופה פðי עתיד, כהגדרת מוðח זה בחוק 

המבוסס בחלקו על פרסומים פומביים שוðים ובחלקו על הערכות החברה ðיירות ערך,  

בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איðו ודאי ואיðו 

בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש 

רמים שוðים אשר איðם בשליטת באופן שוðה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגו

 להלן. 35החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הðזכרים בסעיף 

 שיðויים טכðולוגיים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על תחום הפעילות  10.5

להערכת החברה, ðכון למועד הדוח, שיðויים טכðולוגיים מהותיים בתחום העשויים להשפיע על  

 היðם: פעילות החברה 

מציאת פתרון מתחרה למערכת האגירה של החברה במחיר ðמוך יותר וביעילות גבוהה יותר   . 1

 עשוי להפחית את היתרון הכלכלי והאיכותי הקיים בשימוש במערכת האגירה של החברה.

שיא   . 2 מחירי  בין  הפער  צמצום  או  הרלווðטים,  בשווקים  החשמל  במחירי  משמעותית  ירידה 

להפחי  עשויה  שפל,  של  למחירי  האגירה  במערכת  בשימוש  הקיים  הכלכלי  היתרון  את  ת 

החברה. כאמור, מטרתה של מערכת האגירה של החברה היðה לאפשר הפחתה של השימוש  

בחשמל למיזוג האוויר של מבðה הלקוח ב״שעות העומס״, ובכך לאפשר ללקוח, בין היתר,  

 .30%לצמצם את עלות החשמל למיזוג האוויר בעד  

 הצלחה קריטיים בתחום הפעילות והשיðויים החלים בהםגורמי   10.6

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

 פעילותה ומעמדה של החברה:

הכדאיות לשימוש במערכת החברה תלויה ביכולת להביא לחיסכון בעלויות    –   מחירי החשמל . 1

וכן   החשמל של הלקוח כתוצאה משימוש במערכת האגירה. ככל שמחירי החשמל עולים, 

הפערים בין מחירים בשעות השיא לעומות שעות השפל, תגדל הכדאיות להתקðת מערכת  

ה''ב ðטו לעלות וקצב ההתייקרות  האגירה וההיפך. בשðים האחרוðות מחירי החשמל באר

כמו כן, משק החשמל האמריקאי מאפשר לבעלי    ð19מצא לעת עתה באופן כללי במגמת עלייה. 

הסיטוðאי   החשמל  בשוק  גם  הכðסות  לייצר  אגירה  ידי  -על  (wholesale market)מערכות 

פי בקשות של מðהל רשת -או הפחתת ביקושים על  (utilities)התקשרויות עם ספקי חשמל  

מחירי  (system operator)החשמל   מתðודתיות  גם  מושפעת  המערכת  רווחיות  ובכך   ,

 האðרגיה בשווקים אלה. 

אðרגטית . 2 התייעלות  תומכת  ללקוחותיה    –  רגולציה  תאפשר  החברה  של  האגירה  מערכת 

ך המיזוג של הלקוח. דבר זה ðתוðים שיאפשרו לבצע מעקב אחרי יעילות הפעילות של מער

היðו בעל חשיבות, שכן הוא אפשר לייעל את מערך המיזוג ולהפחית את עלויות החשמל, 

לאפשר ללקוחות התייעלות ואðרגטית של מערכות מיזוג האוויר שלהם. רגולציה    – דהייðו  

 
 . 9בעðיין זה ראו ה"ש  18
משðת   19 מחקר  ראו  electricity-germanys-cheap-https://www.americanexperiment.org/2018/11/renewables-  2018לפירוט 

expensive/   על ידיre.Clean Energy Wi 
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ה  ממשלתית התומכת בתוכðיות התייעלות אðרגטית לצרכðים מסחריים של מיזוג אוויר עשוי

 לתמוך בגידול במכירות מערכת האגירה של החברה. 

תחום פעילות החברה היðו תחום הדורש ידע ייחודי ומומחיות בתחום אגירת    –  הון אðושי . 3

האðרגיה התרמית ומערכות מיזוג אוויר מבוססי צ'ילרים, והחברה ðדרשת לעובדים בעלי  

 ידע ומומחיות בתחום.   

אגירה של החברה ומוצריה הðוספים של החברה, עמידה בלוחות זמðים ואיכות מערכת ה . 4

 ככל שיהיו. 

הפחתת עלויות הייצור של מרכיבי המערכת ועלויות התקðתה אצל לקוחותיה, לרבות עלויות   . 5

 הובלה ימית, מכסים וכו'. 

6 . ) שירות  במודל  מערכות  להתקðת  מימון  שבו  Energy Storage as a Serviceמקורות   ,(

ההתקðה, אלא משלם דמי שירות בגין השימוש במערכת,   הלקוח איðו קוðה או משלם בעת

כאחוז מחסכון בעלויות החשמל. מודל זה,  באמצעות רכישת האðרגיה בעלות מופחתת או  

מקורות   דורש  הראשוðות,  לשוק  החדירה  בשðות  לפחות  בעיקר,  תסתמך  החברה  שעליו 

 חיצוðיים למימון המערכות. 

ים של החברה, על מðת שימליצו לבעלי ðכסים  ביסוס ושימור לקוחותיה הקיימים והעתידי . 7

 אחרים על המערכת, לשם הרחבת בסיס הלקוחות של החברה. 

 .שמירה על חוסן כלכלי לצורך התמודדות בפרויקטים גדולים . 8

 יצירת שיתופי פעולה עם גופים הðדסיים ויצרðים מובילים בארה"ב ובעולם כולו.  . 9

 בתחום הפעילות שיðויים במערך הספקים וחומרי הגלם  10.7

 להלן.  24 לפרטים ðוספים, ראו סעיף

 מחסומי הכðיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיðויים החלים בהם  10.8

 להערכת החברה, חסמי הכðיסה והיציאה העיקריים בתחום הפעילות היðם, כדלקמן: 

 :חסמי כðיסה

ðובע מהצורך בפיתוח מוצר, ידע ותשתיות טכðולוגיות  מחסום הכðיסה העיקרי    –מומחיות   . 1

 בתחום פעילות החברה, הכרוך בהשקעות גדולות במחקר ופיתוח וידע ייחודי ורב. 

תחום המחקר והפיתוח מצריך כוח אדם בעל ידע מקצועי עדכðי ומומחיות    –כוח אדם איכותי   . 2

התקðתה   המערכת,  פיתוח  לצורך  השוðים  הידע  תחומי  בין  לשלב  יכולת  וכן  תחומית,  בין 

 והפעלתה.  

וðיסיון   . 3 ידע  תחום הפעילות מאופיין בלקוחות שמרðיים הדורשים רמת אמיðות    – מוðיטין, 

 ים על פðי שðים. גבוהה למוצר 

על החברה לפעול בכל עת על מðת להגן על הטכðולוגיה שפותחה על מðת להימðע    –הגðה קðייðית   . 4

מיצירת מתחרים לאחר השקעות רבות במחקר ופיתוח. ðכון למועד הדוח וכפי שמפורט להלן,  

פטðטים   לרישום  בבקשות  וכן  אושר  שרישומו  בפטðט  מוגðת  החברה  של  האגירה  מערכת 

 להלן.  21יות בתהליכי רישום כמפורט בסעיף המצו

החברה    – מימון   . 5 פועלת  בו  האðרגיה  אגירת  בתחום  חדשות  טכðולוגיות  של  ופיתוח  מחקר 
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דורשים הון ראשוðי גבוה. כמו כן, עם המעבר לשלב הייצור, עשוי להידרש הון ðוסף לצורך  

 הקמת מערך תפעול, שיווק והפצה. 

 בהוראת התקיðה ככל שאלו ðדרשים או יידרשו בעתיד.  קבלת אישורים רגולטוריים ועמידה . 6

 :חסמי יציאה

כחלק ממדיðיות השיווק והמכירה של החברה, עתידה החברה להעðיק    –אחריות על המוצרים   . 1

מספר   של  לתקופה  אחריות  האגירה,  מערכת  את  ירכשו  אשר  מלקוחותיה  לחלק 

לפרטים  ם על ידי החברה.  חודשים/שðים, וזאת ככל שהלקוח רוכש שירותי תחזוקה המוצעי

 . להלן  14.3סעיף  ðוספים, ראו 

החברה מעריכה כי לאחר שתחל לבצע מכירות מסחריות    –שירותי תחזוקה למערכת האגירה   . 2

של מערכת האגירה שלה, במרבית המקרים היא תתקשר עם לקוחותיה בהסכם למתן שירותי  

 תחזוקה למערכת האגירה למשך מספר שðים.

במעבר לייצור בכמויות גדלות, עשויה החברה להתקשר עם ספקיה    –ספקים  התקשרות עם   . 3

 .בהסכמים ארוכי טווח

אחת משיטות התמחור בה עתידה החברה לעשות שימוש, היðה    –התקשרויות עם לקוחות   . 4

), במסגרתו ייחתם הסכם ארוך טווח עם  Opexמערכת תמחור במודל השתתפות בחיסכון (

לה תהא זכאית החברה תחושב כאחוז מהחיסכון שיווצר    לקוחות החברה, כאשר התמורה

 אצל הלקוח (ככל שיהיה) בצריכת החשמל של מערכת האגירה.  

יצוין כי האמור לעיל בדבר מחסומי הכðיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיðויים 

כפי   החברה,  של  סובייקטיביים  ואומדðים  הערכות  על  בעיקרו  מתבסס  בהם,  שהם החלים 

ידועים לה כיום. מבלי לגרוע מהאמור, כל ההðחות ו/או האומדðים ו/או הðתוðים המפורטים לעיל  

היðם בגדר תחזיות, הערכות ואומדðים ומהווים "מידע צופה פðי עתיד", כהגדרת מוðח זה בחוק  

ðיירות ערך, המבוססים בחלקם על פרסומים פומביים שוðים ובחלקם על הערכות החברה בדבר 

פתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איðו ודאי ואיðו בשליטתה של  הת

כולן או חלקן, או להתממש באופן שוðה מכפי  החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, 

העסקית   בסביבה  שיðויים  וביðיהם  שוðים,  מגורמים  כתוצאה  החברה,  ידי  על  שהוערך 

סיכון המשפיעים על החברה ועל הסביבה העסקית בה היא  והתממשותם של איזה מגורמי ה

 פועלת.

 תחליפים ושיðויים החלים בהם 10.9

למיטב ידיעת החברה, ðכון למועד הדוח, ישðם מספר מצומצם של גופים בעלי טכðולוגיה דומה או  

חלופית לטכðולוגיה של החברה, שהיא בשלה מבחיðה מסחרית ואשר השירות אותו הם מספקים  

עשוי להוות שירות תחליפי לשירות אותו מספקת החברה באמצעות מערכת האגירה שלה. יצוין  

ה כי מערכת האגירה שלה היðה בעלת יתרוðות משמעותיים, אך למועד הדוח, לא  שהחברה מעריכ

פערי   את  לדעת  של  ðיתן  מחיריה  לבין  דומה  טכðולוגיה  בעלי  גופים  אותם  שיידרשו  המחירים 

להלן. יש חברות שðותðות שירותים/מוצרים להתייעלות    17החברה. לפרטים ðוספים, ראו סעיף  

הוצא לחסוך  שיכולה  הוצאות  אðרגטית  הפחתת  לפתרון  משלימים  להיות  שיכולים  אðרגיה,  ות 

 אðרגיה באמצעות הסטת שעות הביקוש אגירת אðרגיה. 

 מבðה התחרות בתחום הפעילות ושיðויים החלים בו  10.10
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אגירת   שירות  מספקים  אשר  גופים  של  מצומצם  מספר  ישðם  הדוח,  למועד  ðכון  לעיל,  כאמור 

לזה   תחליפי  שירות  להוות  ועשוי  בחברה  המתחרה  ותעשייתיים  מסחריים  לבðייðים  אðרגיה 

 .להלן  17שמספקת החברה באמצעות מערכת האגירה שלה. לפרטים ðוספים ראו סעיף  

הכלכלית והגורמים החיצוðיים המשפיעים ו/או העשויים להשפיע על אופי  האמור לעיל, בדבר הסביבה  

של   סובייקטיביים  ואומדðים  הערכות  על  בעיקרו  מתבסס  העתידית,  ו/או  הקיימת  החברה  ופעילות 

החברה, כפי שהם ידועים לה כיום ומהווים "מידע צופה פðי עתיד", כהגדרת מוðח זה בחוק ðיירות  

פרסומים פומביים שוðים ובחלקם על הערכות החברה בדבר התפתחויות    ערך, המבוססים בחלקם על 

ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איðו ודאי ואיðו בשליטתה של החברה. הערכות 

אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוðה מכפי שהוערך על ידי החברה,  

ðיהם שיðויים בסביבה העסקית והתממשותם של איזה מגורמי הסיכון כתוצאה מגורמים שוðים, ובי

ו/או אי עמידה בלוחות   בדוח  רגולציה, המפורטים  זה תחרות, שיðויי  ובכלל  המשפיעים על החברה, 

זמðים ו/או אי השגת המימון הדרוש לצורך פיתוח המוצרים שבכווðתה של החברה לייצר ו/או לצורך  

ם ðוספים אשר איðם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון שיווק המוצרים ו/או גורמי

 .להלן 35הðזכרים בסעיף 

 מוצרים ושירותים   .11

מערכת האגירה של החברה היðה מערכת לאגירת אðרגיה תרמית של קור באמצעות קרח, המאפשרת  

רשת   לאיזון  לתרום  ובכך  השפל,  לשעות  הביקוש  שיא  משעות  אוויר  מיזוג  מבוססי  ביקושים  הסטת 

 החשמל בדרך "ðקייה", בטוחה ויעילה.  

בלת מים  כמות  של  והפשרה)  (הקפאה  ופריקה  טעיðה  מאפשרת  אðרגטית  המערכת  ביעילות  מוגבלת  י 

), שימוש ברכיבים זולים, "ðקיים"  90%-יעילות המשקפת מחזור תרמי של כ  – גבוהה ומהירה (דהייðו  

בלתי מזהמים) ובטוחים לשימוש, וכן יכולת להתאים את קיבולת אגירת אðרגיית הקור בצורה    –(דהייðו  

 ח ולקוח.  מודולרית ופשוטה יחסית, אשר ðיתן להתאימה לצרכי כל לקו

המערכת מתחברת למערכות המיזוג של הלקוח, בðקודה שבה חוזרים המים בחזרה למערך הצ'ילרים של  

הלקוח (לאחר שיצאו מהצ'ילרים לפðי כן, סוחררו במערכת המיזוג של הלקוח, וחזרו בחזרה לצ'ילרים).  

כיל קפסולות מים  ) המIcebrick™ -ייחודה של המערכת הוא במבðה היעיל של תא האגירה שפיתחה (ה

 iceבעלות מבðה וסידור ייחודי, המאפשר הקפאה אופטימלית של המים, בשילוב עם זרז קפיאה ייחודי (

nucleation agent .אשר מאפשר קפיאה אחידה ומהירה בטמפרטורה גבוהה ביותר ( 

בהן   הלילה,  שעות  (כגון,  בשפל  ðמצאת  החשמל  צריכת  בהן  בשעות  אðרגיה  "טועðת"  גם  המערכת 

טמפרטורות הסביבה ðמוכות יותר), ומקפיאה את המים שבתוך הקפסולות במהלך שעות אלה. במהלך  

שעות היום, בהן ישðה דרישה רבה לאðרגיית קירור, המערכת "פורקת" את האðרגיה לצ'ילרים, ובכך  

ע"י   מבוקר  (הפשרה)  הפריקה  תהליך  חשמל.  באמצעות  הביקוש  שיא  בשעות  קור  ייצור  להם  חוסכת 

על מðת   בין מיכלי המערכת שוðים,  ðוזל הקרר  על מעבר  ושולטת  מכווðת  ייעודית, אשר  תוכðת בקרה 

הליך   במסגרת  האðרגיה  מרבית  את  צורכים  (אשר  הצ'ילרים  של  האפשר  ככל  יעילה  פעולה  לאפשר 

הקירור). בהתאם לצורך, יתכן שבמשך שעות מסויימות כלל לא תידרש הפעלת הצ'ילרים לשם אספקת  

קית ובðקודת עבודה יעילה הרבה יותר על  קרים לשם קירור, או לפחות תתאפשר עבודת צ׳ילרים חל  מים

 אפיון העבודה שלהם. 

מערכת האגירה היðה מודולרית ולכן גודל המערכת מותאם ספציפית לדרישות הקירור לאורך השðה של  

המסחר המערכות  גודל  כאשר  מקסימלית  כלכלית  יעילות  להבטיח  בכדי  בין  הלקוח  יהיה    1,000יות 
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למועד הדוח ולאור העובדה שפעילותה של החברה חדשה, לא ðיתן להעריך    ðכון  קוט"ש.  6,000- קוט"ש ל

 את השיðויים המהותיים הצפויים בחלקה של החברה בשווקים בהם היא פועלת. 

 להלן יובאו תרשימים המציגים את אופן פעולת מערכת האגירה של החברה:

 ערכת האגירה: מחזור טעיðה של מ

 

 מחזור פריקה של מערכת האגירה: 

 

 :אופן פעולת המערכת

המערכת ðטעðת ע"י הזרמה של ðוזל קירור (פרופילן גליקול) בסחרור דרך צ׳ילר טעיðה    –מחזור טעיðה  

למיðוס   הקרר  טמפרטורת  את  האגירה     4-5ºCהמוריד  תאי  אל  הקרר  זורם  משם  צלזיוס.  מעלות 
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™IceBrick  וזל הקירור זורם סביב הקפסולות ומקפיא את תכולתןð .ות הקפסולותðשבתוכם מותק ( (

 עד תום הטעיðה. 

פריקה   הלקוח,    –מחזור  של  המיזוג  מי  מול  החום  מחליף  דרך  מסוחרר  הקרר  ðוזל  הפריקה,  בשלב 

ת הטיפול באוויר) של מבðה הלקוח. מי הקירור של הבðיין זורמים דרך  המסוחררים דרך היט״אות (יחידו

הוא   כאשר  הבðיין  מי  את  פוגש  הגליקול  קרה.  גליקול  תערובת  מסוחררת  מולו  אשר  חום  מחליף 

מעלות (בקירוב), ובכך הוא מצðן את מי    10מעלות, וחוזר למכלי האגירה ב    5-2בטמפרטורה שðעה בין  

 (בדומה להשפעה בפועל של צ׳ילר). מעלות  7-ל  12- הבðיין מ

מחזורי הטעיðה והפריקה המתוכððים מראש, יופעלו באמצעות מערכת ðיהול בקרה ושליטה המבוססת  

 על הðתוðים המתקבלים מהרגשים הפזורים על פðי המערכות בזמן אמת ומאוחסðים בעðן. 

 השווקים העיקריים הרלווðטיים למערכת האגירה   

רה מיועדת לבðייðי משרדים, מרכזי קðיות ומבðי מסחר, בתי חולים, מסופי אויר,  מערכת האגירה של החב

 חוות שרתים וצרכðים מסחריים אחרים של מיזוג אוויר.  

עם השðים, ðיכרת עלייה בצריכת האðרגיה הכוללת, עקב הגידול באוכלוסייה וברמת החיים, כאשר בכלל  

זוג אוויר ביחס לצריכה האðרגיה הכוללת. עðף מיזוג  זה ישðו גידול עקבי גם בðתח האðרגיה לצרכי מי

התפתחות   במבðים.  חשמל  בצריכת  הקיץ,  בעוðות  בעיקר  משמעותי,  חלק  השðים  במרוץ  תפס  האוויר 

המסחרי במגזר  בעיקר  ביטוי  לידי  באה  כאמור  החשמל  הפרטי.  -צריכת  במגזר  גם  כן  וכמו  ציבורי, 

ðים חדשים והן במבðים ישðים. מטבע הדברים, הגידול  ההצטיידות במתקðי מיזוג אוויר ðיכרת הן במב

בדרישה למיזוג אוויר היðו עוðתי בעיקרו, בעיקר בימות הקיץ, שם הדרישה הקיצוðית למיזוג אוויר ðובעת  

 20כתוצאה מתðאי אקלים קיצוðיים. 

לביקוש  מיזוג האוויר של מבðים מסחריים בשעות היום בקיץ במדיðות רבות, הוא התורם הגדול ביותר  

טמפרטורות   על  לשמירה  אוויר  יותר מיזוג  שðדרש  ככל  הצהריים,  בשעות אחר  כאשר  החשמל,  לשיא 

ðוחות, הביקוש המוגבר לחשמל מוסיף לעומס שכבר ðוצר על ידי תאורה, ציוד הפעלה, מחשבים ומקורות  

יותר, בכדי  צורכי אðרגיה רבים אחרים. כל זה מחייב את ספקי החשמל להביא ציוד ייצור ðוסף, יק ר 

להתמודד עם הביקוש המוגבר הזה. מערכת האגירה של החברה היðו יישום חדש אשר יכול לקצץ בעלויות  

האðרגיה של מיזוג האוויר, תוך הכðת מבðיהם של לקוחות החברה לעתיד שיðויי האקלים וההתחממות  

 הגלובלית. 

  780-יחד כבר למעלה מ(מדיðול) ביצעו  יצוין כי מערכות האגירה המותקðות על גג אלקטרה ובהר חוצבים  

לביצועי מקיף  אðרגטי  ðיתוח  בוצע  במהלכם  אשר  מלאים  ופריקה  טעיðה  הוחלפו    מחזורי  המערכת, 

משאבות קיימות למשאבות בעלות הספקים גבוהים יותר על מðת לבחון את הספקי השיא להם מסוגלת  

המערכת בפריקה ובטעיðה, ðבחðו ההשפעות המדויקות על צריכות החשמל של הבðיין, ðתגלו תקלות כגון  

משמעותי בעקבות חקירת    ðזילות ממעטפת הבריקים אשר הוחלפו ותוקðו, ושופרה הðדסת המוצר באופן

הכשלים כאמור. ðכון להיום, להערכת החברה המערכת כבר ערוכה ומתאימה מבחיðה טכðולוגית לשיווק  

  מסחרי. 

המותקðת בבðיין  תוצאות ההפעלה הרצופה של המערכת    על, דיווחה החברה  20.6.2022יצוין כי ביום  

  שוות   אðרגיה  אגירת  בקיבולת  היðה שהותקðה כאמור, ש  מערכת ה .מלאה  ראשוðה   שðה  לאורךמדיðול,  

 
20 

https://www.neaman.org.il/Files/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92%20%D7
%90%D7%95%D7%99%D7%A8.pdf 
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(קוט  500  - לכ  ערך כמה עשרות מחזורי    שלה  ההרצה  תקופת   במהלך  ביצעה שעה),  -קירור-טון  400"ש 

 .  90%-) ממוצעת של כThermal Round Trip Efficiencyפריקה ביעילות מחזור תרמית (-טעיðה

המערכת    מðיתוח הפעלת    ליום   ועד  11.6.2021(מיום    לפעילותה   הראשוðה   השðה   לאורךכאמור  ðתוðי 

  תרמית  מחזור   ביעילות  מחזורים  200  מעל  ביצעה  המערכת  שðה  אותה   במהלך  כי   עולה ),  16.6.2022

-קירור - טון  22,375  של   ופריקהשעה,  -קירור-טון  27,189  של   אðרגיה  טעיðת (סה"כ    82%  -כ   של  ממוצעת

,  בישראל.  אðרגיה  אגירת   טכðולוגיות  של  הגבוה  ברף  מצויים  אלה  ביצועים ,  החברה  ידיעת  למיטבעה).  ש

.  ביעילותה  הפוגע  דבר,  שבוע  בסופי  עובדת  איðה  המערכת,  בישראל  החשמל  תעריף  למבðה  בהתאם

  המחזור  יעילות ,  שבוע  בסופי  גם ברצף,  בקליפורðיה  היעד  בשוק   תעבוד   המערכת  כאשר,  החברה להערכת

  הפריקה   עומק  הוא  שðבחן  ðוסף  מדד.  לעיל  שדווחו  כפי  המערכת  לðתוðי  בדומה  90%  -כ   תהיה  התרמית

)Depth of Discharge, DOD  ,( וספים, ראו דוח מיידי של החברה    .בממוצע  88%  -כ    על   שעמדð לפרטים

 ) 2022-01-075952(אסמכתא מס':  20.6.2022מיום 

לחיסכון האðרגטי והחיסכון בעלויות החשמל באמצעות מערכת האגירה של החברה  האמור לעיל בðוגע  

מבוסס על מידע המצוי בידי החברה ðכון למועד הדוח ועל הערכות ואומדðים סובייקטיביים של החברה,  

כפי שהם ידועים לה כיום. אין באמור לעיל לעðיין החיסכון האðרגטי ו/או החיסכון בעלויות החשמל  

השימוש במערכת האגירה של החברה כדי להעיד ו/או לחייב ו/או להבטיח חסכון אðרגטי באמצעות  

תחזיות,  בגדר  היðו  והאמור  החברה  של  עתידי  לקוח  עם  אחרת  התקשרות  בכל  ו/או  בעתיד  כאמור 

הערכות ואומדðים ומהווים "מידע צופה פðי עתיד", כהגדרת מוðח זה בחוק ðיירות ערך, המבוססים על 

ודאי  הערכות ה מועד התרחשותם, אם בכלל, איðו  ואירועים עתידיים אשר  חברה בדבר התפתחויות 

ואיðו בשליטתה של החברה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן 

שוðה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה מגורמים שוðים, וביðיהם שיðויים בסביבה העסקית ו/או 

פעילות מערכת האגירה ו/או שיðויים בעלויות החשמל ו/או שיðויים בפעילות מערכות מיזוג  שיðויים ב

האוויר ו/או גורמים ðוספים אשר איðם בשליטת החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון הðזכרים  

 להלן. 35בסעיף 

 פילוח הכðסות ורווחיות מוצרים ושירותים  .12

כאשר ðכון למועד הדוח, החברה התקיðה בפועל מערכת אגירה אחת  פעילותה של החברה חדשה,  כאמור,  

ומדיðול) במסגרת פרויקטים ראשוðיים אשר למועד הדוח איðם מðיבים    M&Eאלקטרה  על שðי מבðים ( 

  לחברה הכðסות.  

אלקטרה   בית  גג  על  המותקðת  קיימת    M&Eהמערכת  לא  כאשר  "ביתא"  מערכת  היðה  ציוðה  שבðס 

  התקשרות מסחרית בקשר עם התקðת מערכת זו, והחברה לא זכאית לקבלת הכðסות בקשר עמה.  

המערכת המותקðת על גג בית ביק למדע בירושלים המשמש את מדיðול לא צפויה להðיב הכðסות  כמו כן  

  והשפל   הפיסגה  שעותמקבצי שעות הביקוש (  ידכוןע  2022  שðת  בסוף  פירסמה   החשמל  רשותלחברה היות ו

  17:00  מהשעה  החל יהיו) הפסגה  שעות(  הגבוהים  החשמל  מחירי  2023שהחל משðת    כך  ) החשמל  במחירי 

  עד  08:00  בין  או  17:00  עד  10:00  בין  היו  הגבוהים  החשמל  מחירי  השיðוי  טרום.  23:00  או  22:00  ועד

  בין   פעילים  אשר  ומשרדים   ðקיים  חדרים  משמש  במדיðול  האגירה  אתר.  והמעבר   הקיץ  בעוðות  18:00

  כלכלית  להðות  אפשרות אין החשמל רשות  של העידכון   לאחר  כי העובדה  ולאור 16:00  עד 08:00  השעות

 . ביקושים מהסטת

   מוצרים חדשים .13

של מערכת תוכðה של שליטה ובקרה במערכת האגירה של  פיתוח  במהלך שðת הדוח, השלימה החברה  
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ואופטימיזציה של מערכת האגירה    תאפשרמ", אשר  eNvoy™ החברה, בשם " ðיהול  התקðה מהירה, 

") הלקוח  עðן  והשליטה  הבקרה  מערכתבמתקן  מבוססת  מערכת  היðה  והשליטה  הבקרה  מערכת   .("

ðיהול בזמן אמת של  מאפשרת  והשליטה  ðתוðים ממערכות האגירה. כמו כן, מערכת הבקרה    שאוספת

מספר רב של מערכות האגירה, וכן שחרור אðרגיה בכל עת, כתגובה מהירה לפי דרישה של מפעיל רשת 

 החשמל (השלת ביקושים). 

תפעול שוטף בזמן אמת, אופטימיזציית    המאפשרותמערכת הבקרה והשליטה מורכבת מכמה שכבות  

רשו. השכבה הבסיסית של מערכת הבקרה והשליטה יודעת לאסוף  ביצועים ופיתוח פתרוðות ðוספים שיד

אשר מאפשרת    העðן של אמזון  ðתוðים הפזורים על פðי המערכת בשטח, באמצעות חיבור לפלטפורמת 

מערך של שליטה ובקרה מאובטח וגמיש עם הרכיבים בשטח. הðתוðים הðאספים בזמן אמת מועברים  

לאגירה ולשליפה מהירה ואמיðה  מותאמים   ד את השðי ואשראשר מגבים אח לאגירה בשðי מאגרי מידע

של זרמי מידע מבוססי זמן ולפיכך מתאימה לתפעול מרחוק של מערכות זמן אמת מבוססי מוðים כחלק  

 .  IOT-מעולם ה 

 המרכיבים הייחודיים והחדשðיים בה היðם, בין היתר, כמפורט להלן: 

שליטה ובקרה בזמן אמת ומרחוק במספר מתקðי  הפלטפורמה של    היðהמערכת הבקרה והשליטה   . 1

) וירטואלית״  כוח  ״תחðת  הðקרא  זה  רעיון  קור.  אðרגית  )  VPP- Virtual Power Plantאגירת 

 distributed energy)משאבי אðרגיה מבוזרים  מתקיים בשðים האחרוðות באמצעות אגריגציה של  

resources). 

אצל לקוחות    , בין היתר לה לעבוד בבטחה  ותהמאפשרסייבר  הגðות      שלמערכת הבקרה והשליטה י  . 2

 ; בהם קיימת רגישות גבוהה לאבטחת מידע והגðות מפðי תקיפות

מערכת   . 3 פיתוח  ובמסגרת  של  הבקרה  העתידי  הביקוש  את  שיחזו  אלגוריתמים  יפותחו  השליטה, 

לקוח  הלקוח לטובת בðיית לוחות זמðי פריקה מדויקים ותוך מיקסום התועלת הכלכלית עבור כל  

 ולקוח.

השליטה תאפשר איזון והסטת ביקושי חשמל במתקן בו תוצב בשעות ביקושי שיא  הבקרה ומערכת  . 4

של הבðיין תוך התחשבות בצרכים מיוחדים (כמו למשל כðיסה פתאומית של כמות רבה של כלי רכב  

 חשמליים לתחðות עגיðה לטעיðת חשמל); 

מידע והתראות בזמן אמת של ðתוðי תחזוקה מוðעת לðותðי השירות    מציפההשליטה  הבקרה ו מערכת   . 5

 למערכת. 

השליטה, לרבות ביחס למרכיביה הייחודיים ולשלבי הפיתוח שלה  הבקרה והאמור לעיל בðוגע למערכת  

מבוסס על מידע המצוי בידי החברה ðכון למועד הדוח ועל הערכות ואומדðים סובייקטיביים של החברה,  

פיתוח מערכת   כי  להבטיח  ו/או  ו/או לחייב  להעיד  כדי  לעיל  באמור  אין  כיום.  לה  ידועים  כפי שהם 

השליטה תעמוד ביעדים ו/או בתחזיות אשר החברה  הבקרה וכי מערכת  השליטה יושלם או  הבקרה ו

הציבה ביחס אליה, והאמור היðו בגדר תחזיות, הערכות ואומדðים ומהווים "מידע צופה פðי עתיד",  

ואירועים  התפתחויות  בדבר  החברה  הערכות  על  המבוססים  ערך,  ðיירות  בחוק  זה  מוðח  כהגדרת 

א התרחשותם,  מועד  אשר  אלה  עתידיים  הערכות  החברה.  של  בשליטתה  ואיðו  ודאי  איðו  בכלל,  ם 

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שוðה מכפי שהוערך על ידי החברה, כתוצאה  

מגורמים שוðים, וביðיהם שיðויים בסביבה העסקית ו/או שיðויים בעלויות פיתוח מערכת האגירה ו/או 

מע פיתוח  עם  בקשר  בשליטת  התפתחויות  איðם  אשר  ðוספים  גורמים  ו/או  והשליטה  הבקרה  רכת 

 להלן. 35הðזכרים בסעיף  החברה ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון
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 לקוחות  .14

 כללי  14.1

ðכון למועד הדוח, עיקר פעילותה של החברה המתוכððת לשðים הקרובות תתמקד בהקמה, התקðה  

והפעלה של מערכות האגירה של החברה במבðים מסחריים צורכי מיזוג אוויר בארה"ב (בדגש על  

ב קליפורðיה),   שירות  או  וðיהול)  תחזוקה  שירותי  חוזה  (בצירוף  מכירה  של  התקשרויות  במודל 

 שðה).   20ארוכות טווח (

משרדים,   בðייðי  ובðיהם  מסחריים,  לגופים  מיועדת  החברה  של  האגירה  מערכת  לעיל,  כמפורט 

מרכזי קðיות ומבðי מסחר, בתי חולים, שדות תעופה, חוות שרתים, בתי מלון, וחברות תעשייתיות  

זון ומשקאות, ביוטכðולוגיה,  הצורכות אðרגיות קור המיוצר באמצעות צ'ילרים, כגון תעשיית מ

באמצעות   מקוררים  איðם  הגדול  ברובם  מגורים  בðייðי  כי  יצוין  ופלסטיק.  למחצה  מוליכים 

 צ'ילרים. 

בשðי מבðים של צדדים שלישיים  ðכון למועד הדוח, מערכת האגירה של החברה מותקðת ומופעלת  

(מערכת בטא); וחברת    שבðס ציוðה בישראל  M&E  אלקטרה  בלבד: חברת אלקטרה, על גג בðיין

יעקב ריכטר המכהן גם כדירקטור בחברה, ואשר    ד"רמדיðול בע"מ, אשר מצויה בשליטתו של  

חוצבים,   שבהר  למדע  בק  במרכז  ממוקמים  ðקיים,  חדרים  הכוללים  שלה,  הייצור  באולמות 

ל עם הסכם מסחרי  (מערכת  ראו    20-בירושלים  האמור,  אודות ההסכם  ðוספים  לפרטים  שðה). 

 להלן.  30.4ף סעי

מסחרי    םשבðס ציוðה איðה כוללת הסכ  M&Eגג בית אלקטרה  המערכת המותקðת על  כאמור לעיל,  

 הכðסות.  לחברהעם הלקוח ומהווה מערכת "בתא" והפרויקט כאמור לא עתיד להðיב 

  שעות   מקבצי  עדכון  בעקבותכמו כן המערכת המותקðת על גג מדיðול לא לא צפויה להפיק הכðסות  

  בהלימה שעות הפיסגה איðן   2023  משðת  החלש  כך  ) החשמל  במחירי  והשפל  הפיסגה   שעות (  הביקוש 

  . במדיðול הפעילות לשעות

  2.9לפרטים אודות ביצועי המערכת בבðיין מדיðול בתום שðת ההפעלה הראשוðה שלה, ראו סעיף  

  . לעיל, המערכת במדיðול איðה צפויה להðיב לחברה רווחים 12סעיף  בðוסף, כאמור ב לעיל.

)  2022-01-022039(אסמכתא מס':   23.2.2022יום  מ החברה  של  בהמשך לדוח המיידי  בימים אלה,  

כי היא ðערכת לביצוע ההתקðה של מערכת אגירת האðרגיה  "), במסגרתו עדכðה  הדוח הקודם("

  התקðת   "), החברה מתכבדת לדווח כימלון הילטוןבוורלי הילס, קליפורðיה ("בשלה במלון הילטון  

  .2023  אפריל לחודש מתוכððת המערכת והפעלת 2023 מרץ בחודש תושלם המערכת רכיבי

על   בדגש  בארה"ב,  החברה  של  המסחרית  ההשקה  את  תהווה  הילטון  במלון  המערכת  הקמת 

המערכת   הקרובות.  בשðים  שלה  העיקרי  המטרה  שוק  קומת    ðתותקמ קליפורðיה,  בתוך  בחדר 

גם מרכז מבקרים ואתר הדגמה לצורכי   הקרקע של מלון הילטון אשר תוכðן ועוצב כדי לשמש 

ויזואלים מתקדמים. החברה רואה עðיין  -ר אמצעי המחשה אודיו קידום מכירות, ויכלול בין הית

רב מצד לקוחות פוטðציאלים, רגולטורים וקובעי מדיðיות, חברות חשמל מקומיות ועוד בעלי עðיין  

בתחום האðרגיה המתחדשת והפחתת פליטות פחמן בכלל, ואגירת אðרגיה בפרט, וצופה שהשלמת  

 עילות המסחרית שלה באזור. המערכת והפעלתה תאיץ משמעותית את הפ

החברה מהימים   דוחות מיידיים של  ראו  ðוספים,    30.10.2022- ו  16.8.2022,  23.2.2022לפרטים 

  ). 2022-01-131233  - ו 2022-01-103849, 2022-01-022039(אסמכתאות מס':  
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יצרðית  ),  Anheuser Busch InBevבוש (-חברת אðהאוזרלפרטים אודות התקשרות החברה עם  

-הסכם להתקðת מערכת אגירה ראשוðה של החברה במתקðי אðהאוזר ב  הבירה הגדולה בעולם,

  . לעיל 2.22 ק, ראו סעיףיור-במדיðת ðיו Budweiserבוש, זאת במבשלת בירה 

להקמת  מעבר   ובארה"ב  בישראל  ðוספים  לקוחות  מספר  עם  במגעים  מצויה  החברה  לכך, 

 . פרויקטים ðוספים

 המודל העסקי למכירת מערכת האגירה  14.2

מערכת   מכירת  לצורך  שוðים  תמחור  מודלי  בשðי  שימוש  לעשות  עתידה  החברה  הדוח,  למועד 

 האגירה: 

בעבור רכישה והתקðתה תשלום  מודל לפיו מערכת האגירה תימכר במלואה ללקוח אשר ישלם   . 1

ותשלום   ובðיהם תשלום מקדמה, תשלום בסיום התקðה  לפי אבðי דרך שוðים,  ייקבע  אשר 

 ). Capexלאחר השלמת ועמידה במבחðי קבלה וכן תשלומי המשך על תחזוקה (

בעלויות  Energy Storage as a Service  – מודל שירות   . 2 , שבו התשלום מבוסס על החסכון 

עלחשמל   שפל  לשעות  שיא  משעות  חשמל  צריכת  מהסטת  ("- כתוצאה  המערכת    מודל ידי 

למועד הדוח, מודל זה היðו המודל העיקרי אשר בו   –)  "מודל שירותאו "  "בחיסכון  השתתפות

מימון חיצוðי    תגייס . על פי מודל זה, החברה  ותהקרובבשðים  מתכווðת החברה לעשות שימוש  

אצל   המערכת  התקðת  יðבעו  לעלות  לחברה  והתמורה  המימון   הוצאות  כאשר  הלקוח, 

שלה.   האגירה  מערכת  של  החשמל  בצריכת  שיהיה)  (ככל  הלקוח  אצל  שייווצר  מהחיסכון 

החברה סבורה כי קיומם של תמריצי מימון משמעותיים שקיימים בארה"ב, ביðיהם תכðיות  

ים/ציבוריים עתידים  לקבלת מימון בריביות ðמוכות בחסות המדיðה וגורמים מממðים פרטי

לאפשר את השימוש במודל עסקי זה. מלבד התרומה הכלכלית הישירה, עצם הטמעת מערכת  

ל תאפשר  הלקוח  בחצרי  ייצור    utilities-האגירה  את  להפחית  אזוריות)  חשמל  (חברות 

ואספקת החשמל בשעות השיא, ולחסוך בהקמת תחðות ייצור ובהחזקת עודפי ייצור. על כן,  

צפויים להגדיל את הביקוש למערכת של    utilities  -אגירה שיווצרו ללקוחות ההתמריצים ל

 ðוסטרומו ואת הכדאיות הכלכלית של המערכת. 

בסך של   הלוואה של הממשל הפדרלילעיל, החברה פועלת לקבלת מסגרת    2.23כמצוין בסעיף  

לטובת פריסת מערכות    ),DOE  -(ה  משרד האðרגיה האמריקאישל  מיליון דולר בערבות    189עד  

  כאמור, ככל שיועמד לחברה,  המימון.  בקליפורðיה)אגירת אðרגיה של החברה בארה"ב (בעיקר  

לפריסת   (בקיב  120-110מיועד  כוללת של  ו מערכות  שירות.  -מגה   275לת  שעה) במודל  וואט 

ותרכוש את המערכות מהחברה,  כך  המימון ייðתן לחברת פרויקטים ייעודית שתוקם לצורך  

כפופה תðאים  וקבלתו  למספר  מיום  עדין  החברה  של  מיידי  דוח  ראו  ðוספים,  לפרטים   .

  ). 2022-01-154582  (אסמכתא מס': 25.12.2022

 המותקðת  אחריות למערכת האגירה 14.3

(א)  13.2במקרים מסוימים בהם תתבצע מכירה מלאה של מערכת האגירה ללקוח (כאמור בסעיף  

לעיל), עשויה החברה להעðיק ללקוחותיה אחריות על מיכלי האגירה המותקðות בחצריהם, ללא  

למשך תקופה   ðוסף,  לתשלום  עד  להתחייב החברה    10  - של  עשויה  זו,  במסגרת אחריות  שðים. 

להחליף ולתקן את מיכלי האגירה ו/או רכיבים במערכת האגירה במקרה בו מערכת האגירה איðה  

שלאחר ייתכן  בעתיד,  האגירה    תקיðה.  למיכלי  אחריות  ללקוחותיה  החברה  תציע  זו,  תקופה 

תן שירות בתשלום בין הלקוח לבין  למספר שðים ðוספות, וזאת בכפוף להתקשרויות בהסכמים למ
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 החברה לביצוע תחזוקה ותיקון ליקויים של מערכת האגירה.  

(ב) לעיל),  13.2(כמפורט בסעיף  שירות  יצוין כי ביחס ללקוחות אשר עמם תעבוד החברה על פי מודל  

 הבעלים של המערכת. חברת הפרוייקטים תהיה  

  המותקðים   פרויקטיםוההיðה מוצר חדש    , כי מערכת האגירה אשר פותחה על ידי החברהיובהר

ועל בðיין מדיðול (כמפורט בסעיפים    M&Eהתקðת מערכת האגירה על בðיין אלקטרה (   רבים  איðם

  שבברלי   הילטון   במלון  התקðה  עבודות  סיום   לצד  להלן),והמערכת במתקן החברה    30.5  - ו  30.3

מרץ    הילס מסויימתמשכך    ),2023בחודש  וודאות  אי  תידרש   יש  בהם  האחריות  לצרכי  בðוגע 

ו/או שתידרש)  (ככל  לשאת  שðים    החברה  לאורך  האגירה  מערכת  של  התקיðה  לפעילות  בðוגע 

טעיðות    6,600  כללה ביצוע של  בדיקה אשרהחברה  ערכה    ,בכדי להפחית אי וודאות כאמור  ארוכות.

של מערכת האגירה.  ה  שð   20בכדי לדמות אורך חיים של מעל  של מערכת האגירה, וזאת    ופריקות

 בלבד.  1% - כ(דגרגציה) מיðימלית בשיעור  ביצועיםירידת ממצאי הבדיקה כאמור העידו כי ישðה  

 לעיל, ðכון למועד הדוח, לחברה לא קיימות הכðסות מלקוחותיה.  12כאמור בסעיף  14.4

של   לעðיין המודלים העסקיים  שלה,  פוטðציאליים  ללקוחות  בðוגע  והðחות החברה  ,  החברהתחזיות 

וכיוצא בזה, היðן בבחיðת מידע צופה פðי עתיד, כהגדרתו בחוק ðיירות   DOE- לעðיין קבלת המימון מה

ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים עתידיים אשר מועד התרחשותם, אם 

בחלקן, או    בכלל, איðו ודאי ואיðו בשליטתה של החברה. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או

להתממש באופן שוðה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוðים, ביðיהם אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או  

ו/או התממשות איזה   ביעדיה  עמידת מערכת האגירה  אי  ו/או  אי השגת המימון הדרוש  ו/או  שיווק 

 להלן. 35מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 

 שיווק והפצה  .15

החברה   הדוח,  למועד  והכדאיות  ðכון  הטכðולוגיה  של  הðוכחית  לבשלות  ערים  לקוחות  שמעט  סבורה 

הכלכלית שלה. אחת ממטרותיה העיקריות של החברה, היðה לייצר שיðוי תפיסתי לגבי טכðולוגית אגירת  

 קור והפיכתה לידועה לכלל השוק הפוטðציאלי בשווקי היעד שהגדירה. 

 לעיל.  11לשווקי היעד של החברה, ראו סעיף 

 שיווק פתרוðות החברה לאגירת האðרגיה באמצעות מערכת האגירה של החברה, יבוצע בשðי מישורים: 

ואגירת אðרגיה   . 1 אוויר  מיזוג  יועצי  בפðי  החברה  של  הפתרון הטכðולוגי  באמצעות חשיפת  הראשון 

 רת ישירה; ידי פרסום, השתתפות באירועים  ובתקשו-תרמית, על 

השðי באמצעות חשיפת לקוחות קצה גדולים מובילים (כגון בעלים, שוכרים ו/או חברות ðיהול של   . 2

 בðייðים מסחריים ותעשייתיים מוכרים) לפתרון הטכðולוגי של החברה. 

ערוצי השיווק של החברה יהיו הן ערוצי שיווק ישירים והן ערוצי שיווק עקיפין (באמצעות חברות לתכðון  

 ðה של מערכות מיזוג). והתק 

מתכððת החברה לחתום היðם הסכמי הפצה לפי טריטוריה גלובליות. כיום חתומה  הסכמי השיווק עליהם  

חברת עם  הפצה  הסכם  על   NIDON  בקליפורðיה,  EMCOR Service Mesa Energy  החברה 

COMPUTER CORPORATION     יתðבהוואי שבארצות הברית וכן על הסכם שיתוף פעולה עם יצר

    .להלן)  ð31וספים, ראו סעיף  (לפרטים SMARDTהצ'ילרים 

 החברה מðהלת משא ומתן עם מספר גופים שוðים ðוספים לצורך קידום הטכðולוגיה שלה בארה"ב.  
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 יצוין כי למועד הדוח, החברה סבורה כי אין לה תלות מהותית באף גורם הפצה או שיווק עמו היא עובדת.

החברה בדבר פעילויות שיווק וההפצה העתידיות שלה, היðן בבחיðת מידע צופה פðי עתיד,   הערכות

ואירועים עתידים אשר   ðיירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות  כהגדרתו בחוק 

שלא התרחשותםמועד   עשויות  אלו  הערכות  החברה.  של  בשליטתה  ואיðו  ודאי  איðו  בכלל,  אם   ,

כולן או בחלקן, או להתממש באופן שוðה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוðים, ביðיהם    להתממש,

מגורמי הסיכון אי עמידה ביעדי פיתוח ו/או שיווק ו/או אי השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה  

 . להלן 35 בסעיף כמפורט

 צבר הזמðות   .16

  הזמðות.ðכון למועד דוח תקופתי זה, לחברה אין צבר 

 תחרות  .17

 המוðה (בצד הלקוח) -אגירת אðרגיה מאחורי

היðה החברה היחידה אשר פיתחה ומשווקת מערכת  החברה  ðכון למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה,  

לאגירת אðרגיה תרמית של קור באמצעות קרח, המאפשרת הסטת ביקושים מבוססי מיזוג אוויר משעות  

בשטח   תוך  צ'ילרים  מקוררי  קיימים  בבðייðים  להתקðה  ðיתðת  ואשר  השפל,  לשעות  הביקוש  שיא 

כמפורט להלן, קיימים מוצרים בשוק לאגיר  ת אðרגיית קור באמצעות קרח, לצורך הסטת  מיðימאלי. 

גודלם הפיזי שדורש הכðה  צריכות חשמל, אולם הם איðם מתאימים להתקðה בבðייðים קיימים   בגלל 

  , , או שאיðם מתאימים למרבית הבðייðים המסחריים, שהם מקוררי מים (צ'ילרים). בכל מקרהמראש

 . יותר שטח עבור אותה כמות אגירהמוצרים אלו תופסים  

 פרטים אודות המוצר   שם המוצר  שם היצרן 

Calmac ארה"ב , IceBank   חברתCalmac  רגיית קור    60-עוסקת למעלה מðה בייצור ושיווק מכלי אגירת אðש

 .ICE ON COILהמבוססים על טכðולוגיית  

היðו מכלי אגירה גדולים וכבדים אשר מותקðים   Calmacהמוצר שאותו משווקת 

בשטחי הלקוח, לרוב בקומת הקרקע, כאשר כמות המכלים המותקðת מותאמת  

"להקריב" שטחי    Calmacלצרכי כל לקוח. גודל המכלים מאלץ את לקוחותיה של  

זו מגבילה   יחסי לצורך התקðת המכלים בחצריהם. תצורה  ðדל"ן גדולים באופן 

ביכולתה לעðות על צרכי לקוחות מסחריים רבים, וכמעט    Calmacמשמעותית את  

) קיימים  בבðייðים  להתקðה  רלווðטית  בשלב התכðון  retrofitאיðה  ), אלא בעיקר 

) המקורי  מ(new buildוהבðיה  בשוðה   .-Calmac  החברה של  האגירה  מערכת   ,

קיימים   מסחריים  בבðייðים  באגירה  הצורך  על  לעðות  מלכתחילה  תוכððה 

)retrofit  ,ומודולרים החברה קטðים משמעותית  האגירה של  פותחו תאי  ולכן   ,(

כלומר מאפשרים להתאמה פיסית גמישה לפי אפשרויות המיקום באתר הלקוח,  

דבר המצמצם משמעותית את "המחיר הðדלð"י", עד כדי איפוס (התקðה בשטחים  

לצורך התקðת מערכת האגירה, ומהווה, לעמדתה של ה  חברה,  שאיðם בשימוש) 

של   האגירה  למכלי  בהשוואה  שלה  האגירה  מערכת  של  ומשמעותי  בולט  יתרון 

Calmacתון לפריקה בð שעות (חלון הפסגה בהרבה    4-. בכל מקרה לðפח אגירה 

מאשר של   CALMACשטח למערכות של  3מחברות החשמל בארה"ב) ðדרש כפי  
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 פרטים אודות המוצר   שם המוצר  שם היצרן 

השטח   עלות  את  משקללים  כאשר  חדשים  בבðיðים  גם  לכן  הבðוי  ðוסטרומו. 

 עולה הרבה יותר בðדל"ן.    CALMACהמערכת של 

בין היתר לאור האמור לעיל, החברה סבורה כי הטכðולוגיה שלה עדיפה מהותית  

, בקרב לקוחות מסחריים ועסקיים הרוצים למקסם  Calmacעל הטכðולוגיה של  

  Calmacאת ðיצול השטחים שלהם, ובפרט בבðייðים קיימים, בהם התקðת מערכת  

 .מקרים בלתי אפשרית או כדאיתברוב ה

, אחד מיצרðי ציוד מיזוג אוויר  TRANEע״י חברת    2017החברה ðרכשה במהלך  

 הגדולים בעולם. 

בשוק אגירת אðרגיה תרמית קרה    Calmacלהערכת החברה, ðתח השוק של חברת  

. יצוין כי הערכה זו היðה פðימית של החברה ואיðה  50%  -בארה"ב בלבד, עומד על כ

 מבוססת על מקורות רשמיים, שכן מידע זה איðו פומבי ðכון למועד זה.

TES ארה"ב , IceBear  מערכת ה-IceBear    שלThule Energy Storage (TES  רגיית קור בקרחðאוגרת א (

בתי   או  קטðות  חðויות  (כגון  קטðים  למזגðים  אðרגיה  צריכת  הפחתת  לצורך 

החברה, איðה תומכת כלל בצ'ילרים, הðמצאים  מגורים), ולהבדיל מהמערכת של  

  .בשימוש לרוב במבðים מסחריים גדולים. מגורים

בשוק אגירת אðרגיה תרמית קרה    TESלהערכת החברה, ðתח השוק של חברת  

זו היðה    .10%  -מבוססת קרח בארה"ב בלבד, עומד על פחות מ  יצוין כי הערכה 

מיים, שכן מידע זה איðו פומבי  פðימית של החברה ואיðה מבוססת על מקורות רש

 ðכון למועד זה. 

 

 יון-בטריות ליתיום

ðיידים (כגון טלפוðים סלולרים  -יון עברה משימוש במכשירי חשמל קטðים- טכðולוגיות בטריית ליתיום

בצד   ישðן בטריות גדולות לאגירה  וגם לאגירה ברשת החשמל.  ðישאים), לרכבים חשמליים  ומחשבים 

במגההרשת   הðמדד  ובðייðים  -(בקיבולת  בבתים  המוðה  מאחורי  לאגירה  קטðות  ובטריות  שעה),  ואט 

קילו של  בודדות  למאות  עשרות  בין  שðעה  ליתיום-(בקיבולת  בטריות  שעה).  טכðולוגיה  - ואט  הן  יון 

מבוססת ואמיðה, אולם סובלת מכמה חסרוðות מהותיים, ביðיהן דעיכת ביצועים, אורך חיים קצר יחסית  

שðים), זיהום משמעותי בכריית המתכות, תחרות באספקה ומחיר    10בור יישומים ðייחים (מקסימום  ע

מול תעשיית הרכב והאלקטרוðיקה, אולם בעיקר בעיית הבטיחות. הבטריות הן חומר דליק שלא ðיתן  

לות  לכבות, ויכולות להוות מקור שריפה בעצמם אם יתחממו מדי. בשל כך רוב המכריע של אגירה בסול

(ביðייðים). בקליפורðיה יש חדירה של כ-ליתיום ולא בצד הלקוח  (במוðחי    20%-יון מותקן בצד הרשת 

) בטריות קטðות  ל   13קיבולת) לבתים פרטיים, אולם אלה  הðות מחשמל שיוצר  יקוט"ש), שמאפשרות 

שהם מסחריים,  לבðייðים  מתאימות  איðם  אולם  הלקוח,  בית  גג  על  סולארי  מפאðל  היום  שוק    במשך 

 המטרה של החברה, שם חדירת בטריות ליתיום היא זðיחה, בעיקר בגלל בעיית הבטיחות.

 טכðולוגיות עם פוטðציאל אגירה מאחורי המוðה שבפיתוח או בשלבי מסחור ראשוðיים

והפתרוðות הקיימים כיום בשוק והקשיים ליישם אותם מסחרית, לעומת   לאור מגבלות הטכðולוגיות 
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טכוðולוגיית   של  ראשוðיים  מסחור  או  פיתוח  בשלבי  הðמצאות  חברות  מספר  ישðן  הרב,  הצורך 

או אלקטרו אðרגיה, תרמית  לאגירת  ובתðאים מסויימים  -אלטרðטיביות  ייתכן  (בטריות), אשר  כימית 

להתאים ליישום בבðייðים מסחריים. קשה בשלב זה להעריך את הפוטðציאל התחרותי של מוצרים    יוכלו

  אלה בגלל השלב המוקדם בו הם ðמצאים.  

 אגירה לפðי המוðה (בצד הרשת) 

האגירה   קיבולת  (עיקר  שאובה  מים  מאðרגיית  החל  המוðה,  מלפðי  לאגירה  רבים  פתרוðות  קיימים 

),  , כמפורט בסעיף זה לעיליון (עיקר ההתקðות החדשות היום- כיום בשוק), בטריות ליתיום  ðת  המתוק 

אויר או  מכאðי  תרמי,  (בעיקר  ראשוðיים  מסחור  או  פיתוח  בשלבי  שוðות  הואיל  -וטכðולוגיות  דחוס). 

והחברה איðה מתמקדת באגירה לפðי המוðה אלא רק בשוק האגירה מאחורי המוðה, אין הטכðולוגיות  

 . ללו מהוות תחרות ישירה ואיðה רלווðטית לבעלי/מðהלי בðייðים, לקוחותיה העקריים של החברהה

  התחרות עם החברה התמודדות

כמפורט   איðטðסיבי  שיווק  פעולות  כוללות  התחרות,  עם  להתמודדות  החברה  של  העיקריות  השיטות 

לעיל, ידע ייחודי וחדשðי, יתרון טכðולוגי משמעותי אותו פועלת החברה לגבות באמצעות הגשת    15בסעיף  

להלן), ðיסיון ייחודי בהתקðת מערכות אגירת אðרגיה תרמית    22בקשות לרישום פטðטים (כמפורט בסעיף  

מהירי זמðים  בלוחות  עמידה  גבוהה,  באיכות  עבודות  ביצוע  מוðיטין,  קרח,  באמצעות  קור  תוך  של  ם 

וב לומר כי לפי הערכות רבות, שוק האגירה יהיה גדול מאוד ומגוון ובכל מקרה  תמחור אטרקטיבי. חש

) אלא שיתפתחו טכðולוגיות שוðות ליישומים  WINNER TAKES ALLאין צפי שטכðולוגיה אחת תðצח (

 שוðים ומגווðים.

ר את מערכת האגירה שלה  לצד זאת, משקיעה החברה מאמצים ומשאבים בלתי מבוטלים על מðת לשפ

 לעיל.  21ולפתח מוצרים חדשים. לפרטים ðוספים בעðיין זה, ראו סעיף 

דומה   טכðולוגיה  בעלות  היðן  אשר  לחברות  ביחס  לעיל  המפורטים  הðתוðים  כי  במאפייðים  יצוין 

מסוימים לטכðולוגיה של החברה, היðם ðתוðים אשר מפורטים על בסיס פרסומים של אותם יצרðים,  

בהכרח  שהם  או  רשמיים  מקורות  על  מבוססים  איðם  כאמור  ðתוðים  וכי  החברה,  של  הערכה  או 

 .אובייקטיבים. משכך, אין כל וודאות כי הðתוðים הð"ל ðכוðים או מדויקים

 עוðתיות   .18

בסיס  החיסכון ללקוח בעלויות החשמל (כמפורט  -מכירת מערכת המבוסס על תשלום התמורה על  במודל

לעיל), התמורה אותה תקבל החברה תושפע מעוðות השðה, ותהא גבוהה יותר בימות הקיץ    14בסעיף  

גבוה,  הפער בין מחיר החשמל בשעות השיא לשעות השפל הוא  אשר היðן תקופות בהם  ובעוðות המעבר,  

קצב  המערכת,  חיי  לאורך  ולא  מראש  המשולמת  בתמורה  המערכת  של  מכירה  במודל  לחורף.  ביחס 

ההכðסות ייקבע לפי קצב קבלת הזמðות וסיום ההתקðות, אשר יושפע מכמה גורמים, ביðיהם גם רמת  

 הדחיפות ללקוח, אשר עשויים להעדיף שההתקðה תושלם לפðי תחילת הקיץ. 

 כושר ייצור   .19

למועד הדוח, החברה איðה רואה קושי מהותי הðובע מכושר ייצור מוצריה. יצוין כי החברה עצמה  ðכון  

איðה יצרðית ישירה של מוצרים, שכן מערכת האגירה של החברה מורכבת מרכיבים שוðים אשר מיוצרים  

מיכל  לרבות  מהם,  ידי החברה  על  וðרכשים  עובדת החברה  עמם  שוðים  וקבלðי משðה  ידי ספקים  י  על 

אגירת האðרגיה. לאחר קבלת רכיבי מערכת האגירה כאמור, הרכבת המוצר הסופי ðעשית בשוק היעד,  

מתבצעת אצל קבלן משðה    הכאשר בישראל החברה מבצעת את ההרכבה ואילו להתקðות בארה"ב ההרכב 
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 בקליפורðיה.  

שבðס    M&E  אלקטרהמהם על גג בðיין   16מיכלי אגירה   300 -החברה כוהתקיðה  למועד הדוח, ייצרה    עד

במלון    198-במעבדת החברה ו  28מהם על גג מרכז בן למדע (מדיðול), הר חוצבים ירושלים,    48ציוðה,   

 .  הילטון בברלי הילס

מת  בðוסף, החברה עובדת עם מגוון קבלðי משðה בתחום יצור המיכלים וקפסולות הפלסטיק והקימה רשי

 ספקים מקומיים וביðלאומיים אופציוðליים לצרכי גיבוי ו/או הורדת עלויות. 

 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקðים .20

ירון בן ðון    –השליטה בה  המðיות הגדול  החברה מקרוביו של בעל    , שכרה  2022בספטמבר    30עד ליום  

את החברה לצורך    , אשר שימשמתחם הממוקם במושב שדמה, המשמש עבור החברה כמעבדת פיתוח

פיתוח, הרכבה ואחסון מוצריה וכן לצורך קיום ðיסויים מחקריים שוðים בקשר עם מוצריה לרבות אלו  

 המצויים בפיתוח.   

עם משכיר  הממוקם במושב עשרת, חתמה החברה על הסכם שכירות לðכס חדש    2021לפברואר  25ביום 

תקופה כוללת בת  ל הסכם השכירות כאמור ðחתם    .2022במהלך חודש ספטמבר  , אשר אליו ðכðסה  חדש

החל   חודשים  ושמוðה  לחברה2021  יולימחודש  שלושים  השכירות    .  תקופת  להארכת  אופציה  קיימת 

דמי השכירות    .)ארבע שðיםוהשðייה להאחת לשלוש שðים ðוספות,  (בשתי תקופות שכירות ðוספות  כאמור  

 ש"ח.  אלפי 31-סך של כעומדים למועד זה על 

 . 31.12.2022החברה ליום  לדוחות הכספיים של  7החברה, ראו ביאור לעðיין הרכוש הקבוע של 

 מחקר ופיתוח  .21

  סקירה של פעילות המחקר והפיתוח בתחום הפעילות ותוצאותיה 21.1

מערכת האגירה וכן בפיתוח  פעילות המחקר והפיתוח של החברה מתמקדת בפיתוח מתמיד של  

רט  ðיהם מערכת הבקרה והשליטה כמפועתידי של מוצרים משלימים ו/או המוצרים החדשים, וב

 לעיל.   13בסעיף 

מאז היווסדותה, פעילותה של החברה זכתה לסיוע ולמימון כספי מגופים שוðים, דבר אשר סייע  

ארה"ב, והכל כפי שמפורט  לה לפתח את מערכת האגירה ולהתחיל בהחדרתה לשוק בישראל וב

 להלן. 

 חדשðות טכðולוגית עם גורמי ממשל –  2מסלול הטבה מס'  –קבלת מעðק מרשות החדשðות  21.2

, הודיעה רשות החדשðות לחברת הבת כי הוחלט לאשר פרויקט משותף עם חברת  28.11.2019ביום  

החשמל  החשמל במסגרתו עתיד להתבצע פיילוט משותף והשקעה במסלול החדשðות של חברת  

ש"ח ובשיעור השתתפות של    2,700,000-"), בתקציב של עד כהפרוייקטעם ðוסטרומו (בסעיף זה: "

(בסעיף זה:   2021וסיומה בחודש יוðי    2020, וזאת לתקופת ביצוע שתחילתה בחודש יðואר  50%

החדשðות" רשות  ראו  מימון  החשמל,  חברת  עם  המשותף  הפרויקט  אודות  ðוספים  לפרטים   .("

  להלן.  29.14סעיף 

חברת החשמל    של   ממתקן, אושרה בקשת החברה להעביר את יישום הפרויקט  2021  שðת   במהלך

   .לפרויקטלמתקן מדיðול במרכז בק למדע, בהר חוצבים, ירושלים, וכן עדכון התקציב 

על פי הודעתה של רשות החדשðות, ועדת המחקר ברשות החדשðות התרשמה כי בסיס הפרויקט  

רשות   מימון  כאשר  איכותי,  פיילוט  ובאתר  משמעותי  שוק  בפוטðציאל  בחדשðות,  תתאפיין 
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ובðיהם הצגת חוזה חתום עם אתר הפיילוט   החדשðות עתיד להיות משולם על בסיס אבðי דרך 

החברה הגישה דוח    חודשים. ðכון למועד הדוח  12טכðי מסכם לאחר  (חברת החשמל) והצגת דוח  

ודוח הטכðי ואðו בשלבי ביקורת סופיים   ש"ח    אלפי  771  -כ, התקבל אצל החברה סך של  סופי 

 . אלפי ש"ח ð- 580ותר לה לקבל סך ðוסף של כ כחלק ממימון רשות החדשðות, כאשר 

היכולות לתפעל וירטואלית את מערכת אגירת הקור של  תוכðית הפיילוט איפשרה להדגים את 

ðוסטרומו היושבת בחצר לקוח מסחרי כאמצעי לðיהול ביקושים של מðהל רשת החשמל. לצורך  

כך פותח כלי הדגמה מבוסס על ממשק שליטה מרוחקת המאפשר להפעיל את פריקות מערכת  

היכולת    לזמיðות המערכת.ðוסטרומו בהתאם לצורך של מðהל הרשת בהסטת ביקושים ובכפוף 

שהודגמה באמצעות ממשק זה בתפעול ðציג מðהל רשת החלוקה מוכיח מעל לכל ספק גם ברמה  

הפוðקציוðלית וגם ברמה הטכðית שאגירה בחצר הלקוחות יכולה להוות אמצעי להסטת 

ביקושים של מðהל הרשת לטובת רשת מאוזðת, יעילה, אמיðה וכזו הממצא את השימוש  

מתחדשים. בין אם המשאבים המפוזרים הם בשליטה ישירה של מðהל הרשת (כפי  במקורות 

שהוגדם בממשק זה) ובין אם דרך אגריגטור שאליו מðהל הרשת שולח בקשות להסטה הכוללות  

 את משך והספק המתבקש.

   האמריקאית  BIRDקבלת מימון מקרן  21.3

קרן    21.8.2019ביום   עם  בהסכם  הבת  חברת  (  BIRDהתקשרה   Israel-Unitedהאמריקאית 

States Binational Industrial Research and Development Foundation") בירד )  "),  קרן 

 Centrica Businessבשיתוף משרד האðרגיה האמריקאי, וכן עם חברת האðרגיה האמריקאית  

Solutions US, Inc  ")טריקהðגרת שיתוף  "), למימון פרוייקט פיילוט אשר עתיד להתבצע במס ס

פעולה בין החברה לבין סðטריקה, במסגרתו תותקן מערכת האגירה שלה בבðיין משרדים בלוס  

 ") שבארה"ב  בירד" "הפרויקטאðג'לס  הפרויקט  הסכם  אודות  ðוספים  לפרטים  בהתאמה).   ,"

 להלן.    30.5סעיף כאמור וכן אודות ההסכם בין החברה לבין סðטריקה, ראו 

בירד לשאת בשיעור של  על פי הסכם בירד,   עד    50%התחייבה קרן  יישום הפרויקט,  מהוצאות 

של   כולל  ("  950לסכום  ארה"ב  דולר  בירדאלף  כאשר  מימון  ישולם    30%"),  בירד  קרן  ממימון 

ממימון קרן בירד ישולם לחברה, וזאת בהתאם לתקציב אשר צורף   70%-במישרין לסðטריקה ו

 עו בהסכם. להסכם בירד ולאבðי דרך שוðים אשר ðקב

כמו כן, על פי הוראות הסכם בירד, מימון קרן בירד יוחזר לה על ידי החברה ועל ידי סðטריקה (על  

מהמכירות   5%פי חלקו של כל אחד מהם במימון קרן בירד), באמצעות מתן תמלוגים בשיעור של 

 : ("התמלוגים"), וזאת עד להחזר המלא של מימון קרן בירד או מעבר לכך, כמפורט להלן

, לא יידרשו החברה וסðטריקה לשאת בכל  31.12.2022ככל שמימון קרן בירד ייפרע עד ליום   . 1

 תשלום ðוסף;

, סכום ההחזר לקרן בירד  31.12.2023ועד ליום    31.12.2022ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום   . 2

 ממימון בירד;  113%- יעמוד על סך השווה ל

, סכום ההחזר לקרן בירד  31.12.2024ועד ליום    31.12.2023ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום   . 3

 ממימון בירד;  125%- יעמוד על סך השווה ל

, סכום ההחזר לקרן בירד  31.12.2025ועד ליום    31.12.2024ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום   . 4

 ממימון בירד;  138%- יעמוד על סך השווה ל
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ואילך, סכום ההחזר לקרן בירד יעמוד על סך   31.12.2025ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום  . 5

 ממימון בירד;  150%-השווה ל

עוד קובע הסכם בירד, כי החברה לא תהא רשאית לבצע מכירה או העברה של כל או חלק מזכויות  

לצד שלישי   הפרויקט,  שבוצעו במסגרת  של החברה בפיתוחים  ו/או הטכðולוגיה  הקðיין הרוחðי 

 מון בירד, ללא הסכמתה מראש ובכתב של קרן בירד. כלשהי, לפðי פירעון מלוא מי 

, הודיעה סðטריקה לחברה ולקרן בירד כי מכרה את כל פעילותה בצפון  2021במהלך חודש פברואר  

בפברואר הודיעה קרן בירד לחברה על סיומו של הסכם   28  יוםאמריקה לצד שלישי. לאור זאת, ב

  בירד.  

דולר ארה"ב מתוך מימון    266,000  -כשל  יצוין כי למועד דוח תקופתי זה, קיבלה החברה בפועל סך  

בירד אשר יוחזר לקרן בירד באמצעות תשלום תמלוגים על פי ההסכם בירד, כאשר לאור סיום  

אלף דולר. יובהר    360  -הסכם בירד, החברה לא תקבל מקרן בירד את יתרת מימון בירד, בסך של כ

א בו,  כי  לפגוע  כדי  או  לעיל)  (כהגדרתו  הפרויקט  של  לסיומו  להביא  כדי  בירד  הסכם  בסיום  ין 

והחברה ממשיכה לקדמו כסדרו ולאור המלצת הðהלת קרן בירד החברה תבחן הגשת בקשה חדשה  

 . 2022למעðק מקרן בירד עם שותף חדש במהלך שðת 

 ðShellיסוי במימון חברת  21.4

 SHELL GLOBALההולðדית (  Shellעל הסכם עם חברת  חתמה חברת הבת    29.10.2018ביום  

SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V) ("SHELL  את לבחון  שמטרתו  ðיסוי  למימון   ("

  .("הðיסוי ðתוðי הדגרדציה (שחיקה) של הקפסולות המהוות את לב מערכת האגירה של החברה ("

  500,000-להעמיד לטובת החברה סך כולל של עד לכ  SHELL, התחייבה  SHELLבמסגרת הסכם  

"). בתמורה  SHELLמימון  דולר ארה"ב בכפוף ובהתאם לעמידה באבðי דרך שðקבעו בהסכם ("

  5%תמלוגים בשיעור של    SHELL-, התחייבה החברה, בין היתר, לשלם לSHELLלהעמדת מימון  

יה המסחריים המבוססים על  מההכðסות ðטו שתקבל מצדדים שלישיים בגין מוצריה או שירות

 דולר ארה"ב.   750,000תוצאות הðיסוי, וזאת עד לסכום כולל של 

הסכם   פי  על  כי  רשאית  SHELLיצוין   ,SHELL    היקף הפחתת  או  ההסכם  ביטול  על  להודיע 

) באמצעות מתן הודעה מוקדמת  SHELLהפחתת מימון    –הפרויקט הðעשה במסגרתו (ובהתאם  

 ימים.  30לחברה בת  

רישיון בלתי חוזר, לא בלעדי, תמידי,    SHELL-העðיקה החברה ל   SHELL, במסגרת הסכם  בðוסף

עולמי, וללא תמורה לעשות שימוש בזכויות הקðיין הרוחðי של החברה אשר תðבעðה מהðיסוי אך  

 . SHELLורק למטרות הערכה כלכליות ומסחריות פðימיות של חברות קבוצת 

מערכת האגירה של החברה תמוסחר, לחברות קבוצת   כי במקרה שבו  SHELLעוד ðקבע בהסכם 

SHELL    של מהירה  אספקה  להבטיח  כדי  החברה  של  האספקה  מועדפת לשרשרת  גישה  תהא 

מסחריים   מוצרים  כלשהו  שלישי  לצד  להציע  שלא  החברה  הסכימה  כן,  כמו  האגירה.  מערכת 

מאלו המוצעים    או טובים יותר  SHELLבתðאים מסחריים טובים יותר מאלה המפורטים בהסכם  

 . SHELLלחברות קבוצת 

  .Shellדולר ארה"ב מתוך מימון  ð-  359,000כון למועד זה, קיבלה החברה בפועל סך השווה לכ

כי הגישה ל28.8.2021ביום   הביðיים של הðיסוי. במסגרת    Shell-, הודיעה החברה  את תוצאות 

הðיסוי הקימה חברת הבת שתי מערכות האצת בלאי (בלאי מכאðי ובלאי תרמי), כאשר בכל אחת  
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בקבוצה אחת, עברה כל    IceBrick- קפסולות זהות לאלה המותקðות בתוך תאי ה  48מהן הותקן  

כ והפ  6,600-קפסולה  (הקפאה  מלאים  תרמיים  ופריקה  טעיðה  פעילות  מחזורי  המדמים  שרה), 

פריקות לשðה קלðדרית), חמש פריקות בשבוע). בקבוצה השðייה, עברה כל    260שðה (  25-במשך כ

מעל   הכוחות החזקים    300,000קפסולה  המדמים את  והתכווצות מכאðיים,  מחזורי התפשטות 

מתוך  ). תוצאות הðיסוי הראו כי  9%  -הפועלים על הקפסולות בזמן קפיאה (התרחבות המים בכ

שðבדקה    96סה"כ   הבדיקה  (בקבוצת  אחת  בקפסולה  רק  כשל  ðתגלה  שðבדקו,  הקפסולות 

מחזורים. בקפסולות של הקבוצה השðייה, אשר    6,100-במחזורים תרמיים), וגם זה רק לאחר כ

מחזורים הידראוליים, לא ðתגלה כל כשל. לפרטים ðוספים, ראו דוח מיידי    300,000-עברו יותר מ 

 .)2021-01-135450(אסמכתא מס':  28.8.2021ביום  שפרסמה החברה

 המשרד להגðת הסביבה  -ל משðה ג' מסלו – מעðק מרשות החדשðות  21.5

, הודיעה רשות החדשðות לחברה כי הוחלט לאשר פרויקט במסגרתו, ככל שזה 21.10.2020ביום  

הסביבה עם   להגðתייצא לפועל, עתיד להיות מבוצע פיילוט והשקעה במסלול החדשðות של משרד 

"), שמטרתו הדגמת יכולת הפחתת פליטת גזי חממה תוך שימוש  הפרויקטהחברה (בסעיף זה: "

, וזאת  30%ש"ח ובשיעור השתתפות של    3,877,848  -בתקציב של עד לסך של כבמערכת החברה,  

 מימון(בסעיף זה: "  2022  אוגוסטוסיומה בחודש    2020לתקופת ביצוע שתחילתה בחודש אוקטובר  

 . ")החדשðות רשות

הפרויקט עתיד לכלול פיתוח מðגðון חישוב של ההפחתה בפועל של טביעת הרגל הפחמðית מהסטת  

יכלול שילוב   דרישות החשמל של הלקוח בעקבות השימוש במערכת האגירה של החברה, אשר 

של רשת החשמל או מקור מוסמך אחר המספק בזמן אמת את יחס הפליטות לכל קוט״ש   ממשק

בתפעול   ההסטה  פוטðציאל  לזיהוי  מתמטי  מודל  בðיית  הלקוח;  של  השרות  אזור  פי  על  מיוצר 

ח מודל מתמטי לחישוב ערך ההסטה במוðחי פליטות בפועל מתפעול  מערכת אגירת קור; וכן פיתו 

 מערכת אגירת הקור 

, הודיעה החברה כי בהמשך לאמור לעיל, רשות החדשðות ומשרד להגðת הסביבה  12.12.2021ביום  

מתקן   הקמת  במסגרת  הפחמן  פליטות  ðיטור  תוכðת  פיתוח  במימון  השתתפות  לחברה  אישרו 

בוורל הילטון  במלון  פליטות  החברה  את  המשקף  לסיגðל  להתממשק  עתידה  התוכðה  הילס.  י 

הפחמן של רשת החשמל בקליפורðיה בזמן אמת, כך שיתאפשר חישוב פליטות הפחמן של מלון  

פליטות   בגין  זיכוי  (ðקודות  והקרדיטים  החסכוðות  חישוב  של  ודיווח  ðיתוח  לצורך  הילטון, 

תוכðה, שעתיד להיות מפותח באמצעות  מופחתות) שיðבעו מהפעלת המערכת. את הפעלת כלי ה 

שהיðה הספק של    Wattimeהשימוש במעðק, יוביל צוות התוכðה של החברה בסיועה של חברת  

-ן אמת עבור ההתוכðה לðיטור טביעת הרגל הפחמðית של כל קוט״ש שמיוצר בקליפורðיה בזמ

California Public Utility Commission - CPUC.   ה של המערכת  בימים אלוðמסתיימת ההתק

. לפרטים ðוספים, ראו דוח מיידי שפרסמה  2023והמתקן צפוי להיות מופעל במהלך חודש אפריל  

 )2021-01-178560(אסמכתא מס':  12.12.2021החברה ביום 

דשðות, החברה תשלם לרשות החדשðות תמלוגים על כל הכðסות  על פי תðאי קבלת מימון רשות הח

ייעודי   החברה ממערכת תוכðה, מבוססת עðן, לבקרה ושליטה אופטימלית במאגרי אðרגית קור 

המפותח   בידע  שימוש  יעשה  אשר  מוצר  ומכל  קצה,  צרכðי  של  פחמðית  רגל  טביעת  להפחתת 

 בפרויקט. 

ברה, ככל חברה אשר מקבלת את תמיכת רשות  כאמור לעיל, לצורך החזרת המעðק האמור, הח
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החדשðות, חייבת בתשלום תמלוגים מהכðסותיה בשיעורים הקבועים בחוק המו"פ ובתקðות על  

פיו, וזאת עד לתשלום סך התמיכה שקיבלה מרשות החדשðות בתוספת ריבית הליבור והצמדה  

ק המו"פ. לפרטים ðוספים  לשער הדולר, או למעלה מזה במקרים מסוימים, והכל על פי הקבוע בחו

 לעיל. 9.3בעðיין זה, ראו סעיף 

אלף ש"ח כאשר ðותר לה    ð-  407כון למועד הדוח, קיבלה החברה, מתוך כספי המעðק, סך של כ

  אלף ש"ח.  756 -לקבל סך ðוסף של כ

  שעהואט  -מגה  1- כ  של  אðרגיה   אגירת   מערכת  להקמת  -     2מס'  מסלול    – מעðק מרשות החדשðות   21.6

 )שרתים(חוות  ðתוðים במרכזי

,  2'  מס  מסלול  תחת  החדשðות  רשות  של  במעðק   זכייתה  על  הודעההחברה  קיבלה    30.5.2022  ביום

  של   קרבוðיזציה"דה    לפרויקט,  הסביבה  להגðת  והמשרד  החדשðות  רשות   בשיתוף  מסלול  שהיðו 

בסעיף  "ח (ש  מיליוðי  1.26  של   כולל  בסך",  קור  אðרגית  אגירת   מערכות  באמצעות   ðתוðים  מרכזי

  ").  המעðק"זה: 

זה:  (  ðתוðים  למרכז  שעה  וואט   מגה  1-כ  של   מערכת  הקמת  לצורך  ייðתן  המעðק    מרכז " בסעיף 

  ומתן   החשמל  עלויות  הקטðת ,  ובחירום  בשגרה   הפחמðית   הרגל  טביעת  הקטðת  לצרכי")  הðתוðים

זה:  (  קור   לאגירת   מערכת  באמצעות  הקירור  למערכות   גיבוי    מרכז   זהות").  הפרויקט" בסעיף 

כבהמשך  ותיקבע  ðקבעה   טרם  הðתוðים  של  שיעור  להוות  צפוי  המעðק  כי  יצוין  מעלות    50%  -. 

מיליון ש"ח. יתרת העלות תמומן בהתאם    2.5- הפרויקט, שעלותו הכוללת צפויה לעמוד על סך של כ

  או   הבעלים   - הייðו  (ד  והלקוח   החברה  בין   מסחרי   הסכם  במסגרת  להיקבע  שעתידיםלתðאים  

  ממועד   חודשים  6- כ  להימשך  עתיד  המערכת  התקðת  הליך.  )שיבחר  הðתוðים  מרכז  של  המפעיל

  כאשר   ותעדכן,  פוטðציאלי  לקוח  עם  מתקדמים  במגעים   החברה  כאשר,  הלקוח  עם  ההסכם  חתימת

  . ייחתם עמו ההסכם

שייווצר קðיין רוחðי חדש במסגרת הפרויקט והחברה תמסחר אותו, החברה תשלם למדיðה    ככל

- תמלוגים בשיעורים הקבועים בחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשðות טכðולוגית בתעשיה, תשמ"ד 

, עד לגובה סכום המימון, בתוספת ריבית חשכ"ל והפרשי הצמדה. יצוין כי קבלת המעðק  1984

ה עם החברה המפעילה את מרכז הðתוðים שייבחר, חתימה על הסכם מחייב  מותðית בחתימת חוז 

 עם רשות החדשðות וביצוע הפרויקט בפועל.  

.  גבוהות  אðרגיה  דרישות  ובעל  במהירות   שצומח  מגזר  מהווים)  שרתים  חוות(או    ðתוðים  מרכזי

. אותם  המפעילות  החברות  של  גבוה  בעדיפות  ðמצא  הðתוðים  מרכזי  של  הפחמן  פליטות  צמצום

  מהוות   וגם,  המתקן  של  האðרגיה  מכלל  30-40%  - כ  צורכות  שרתים  בחוות  הקירור  מערכות

  להבטחת   גðרטורים  מתקיðים   רבים   מרכזים.  גיבוי  חייבות  אשר   המתקן  לתפעול   קריטיות   מערכות 

  החברה   של  המערכת.  עצמה  הקירור   במערכת  תקלה  כðגד   יעילים   איðם  אלה  אולם ,  חשמל  אספקת

  להקטין   וכן,  לחלוטין  וðקייה  בטוחה  ובצורה  אðרגיה  אגירת  באמצעות  אלה  מערכות  לגבות  יכולה 

  אותם   לגבות  הצורך  ואת  לקירור  חשמל  ביקושי  הסטת  באמצעות  שלהן  הפחמן  פליטות  את

  . מזהמים בדלקים המוðעים בגðרטורים

כאמור לעיל, לצורך החזרת המעðק האמור, החברה, ככל חברה אשר מקבלת את תמיכת רשות  

החדשðות, חייבת בתשלום תמלוגים מהכðסותיה בשיעורים הקבועים בחוק המו"פ ובתקðות על  

פיו, וזאת עד לתשלום סך התמיכה שקיבלה מרשות החדשðות בתוספת ריבית הליבור והצמדה  

זה במקרים מסוימים, והכל על פי הקבוע בחוק המו"פ. לפרטים ðוספים  לשער הדולר, או למעלה מ
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  לעיל 9.3בעðיין זה, ראו סעיף 

הבת 21.7 חברת  זכיית  בדבר  חולים    לפרטים  בבית  מערכת  להתקðת  האðרגיה  משרד  של  במכרז 

 לעיל.  2.2, ראו סעיף בישראל

 השקעות במחקר ופיתוח  21.8

עצמי   מהון  והפיתוח  המחקר  בתחום  השקעותיה  עיקר  את  מממðת  החברה  הדוח,  למועד  ðכון 

את פעילויות המחקר והפיתוח  ומהמעðקים המפורטים בסעיף זה לעיל ובכווðתה להמשיך לממן  

לפעול לקבלת מעðקים ðוספים מגורמים שוðים על מðת לאפשר לה להגדיל את  ו מהון עצמי  שלה  

 זה.  סכום השקעותיה בתחום

מיליוðי ש"ח, שייעודם    6  -החברה מעריכה כי בשðה הקרובה היא תשקיע במחקר ופיתוח סך של כ

פיתוח עלויות  העיקרי היðו  הוזלת  ייצור סידרתי לשם  מוצרים  ו  התאמות למוצר הקיים לצורך 

 .לעיל  13בסעיף עתידיים ו/או משלימים אשר פורטו 

הצפויים להתבצע במוצרי החברה או במוצרים העתידיים של  להלן ðתוðים בדבר סכומי ההשקעה 

  :החברה ואבðי הדרך להמשך פיתוחם

  פיתוח צפויים ישלב  המוצר 
אבן הדרך הצפויה  

  הקרובה ומועדה 
  -סכום ההשקעה הצפוי ב

  חודשים הקרובים  12

  האגירה  מערכת 

   של האגירה  לתא  שðי  דגם    מערכתפיתוח 
של     מטרת   ).IceBrick II(  החברההאגירה 

האגירה    תאצמצום עלויות הייצור של    :הפיתוח 
הפחתת   ;תוך שמירה על הביצועים האðרגטיים

בייצור (המעטפת    הטולרðטיות משקל והקטðת  
שוðה  ותי וחומרים  ייצור  בטכðולוגיית  וצר 

בקרת איכות  מðת לאפשר    עלמהדגם הראשון  
 .)יותר טובה 

 של אגירה    יתכðותה    בחיðה    IceBrick IIIתא 
סימולציות שוðות באמצעות אב טיפוס.    וביצוע

ייוצר   השלישי  הדגם  כי  היא  הבחיðה  מטרת 
לחלוטין,   כמעט  ממוכן  תהא    ועלותובאופן 

מהדגם   משמעותית    כי   וכן,  הראשוןðמוכה 
 . משמעותי באופן  ישתפרו   ביצועיו

  מתוצרת   מודולארי  בידוד  אמצעי   פיתוח  
  עלויות   הפחתת היא כי תהא    המטרה  .החברה

 . הלקוח באתר ובעבודה  בחומרים
  

  הדגם   של  ראשוðה  הרצה
  הרבעון   סוף   עד  השðי

 2023 שðת  של השלישי

  

 "ח ש מיליון  3 -כ

  הבקרה ðיהול    מערכת
  והשליטה 

למיקסום   תפעולית  אופטומיזציה  יכולות  פיתוח 
תחזית   מבוסס  תכðון  באמצעות  המערכת  הכðסות 

ðתוðים   ממקורות  הðיזוðה  משפיעים  סטטיסטית 
צריכות   ומוðה  ראשי  המוðה  ðתוðי  (כגון  שוðים 
פחמן   ðתוðי  אויר,  מזג  ðתוðי  הלקוח,  של  הקירור 
וקיבולת   קצב  על  שליטה  ובאמצעות  רישתיים) 

 בזמן אמת.  הפריקה והטעיðה 
 

 תפעול המערכת בהתאם לדרישות רשת החשמל: 
שלישי   .1 צד  אגריגציה  לשרות  התממשקות 

על המערכת אצל לקוח  לתפ   המאפשר לקבל בקשות 
  הקצה בהתאם לדרישות רשת החשמל.

 
לווידו    .2 אוטומטי  המערכת      מðגðון  התאמת מצב 

המערכת   תפעול  התפעול,  לבקשת  בהתאם  לפעולה 
לתפעול   חזרה  ווידו  הðדרש,  לפי  המבוקש  במועד 

   שגרתי לאחר 
  

  2023  שðת  לסוף  עד
יהיה   בסיסיות,  [יכולות 
יכולות   פיתוח  המשך 

  ðוספות בשðים הבאות]

  "ח שמיליון  3 -כ
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והðחות החברה האמורות לעיל, לרבות ביחס לסכום השðתי הðדרש לפעילות המחקר    תחזיות

והפיתוח של החברה ואבðי הדרך להמשך פיתוח מוצריה, היðן בגדר תחזיות, הערכות ואומדðים 

התפתחויות  בדבר  ערך,  ðיירות  בחוק  זה  מוðח  כהגדרת  עתיד",  פðי  צופה  "מידע  המהווים 

ודאי ואיðו בשליטתה של החברה,  ואירועים עתידיים אשר מועד   התרחשותם, אם בכלל, איðו 

לרבות, הריבוי פעילות המחקר והפיתוח. הערכות אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או 

וביðיהם  שוðים,  מגורמים  כתוצאה  החברה,  ידי  על  שהוערך  מכפי  שוðה  באופן  להתממש 

 .ן להל 35 בסעיף כמפורט הסיכוןמגורמי  איזה התממשות 

 ðכסים לא מוחשיים  .22

) המוגðים, בין השאר, כ"סוד מסחרי" עבור מרכיבי  knowhowהחברה פיתחה מגוון טכðולוגיות ו"ידע" (

לעיל). כל אלו מהווים ðדבך מהותי    13ועבור מערכת השליטה (כהגדרתה בסעיף  מערכת האגירה שלה  

 וחשוב שמייצר עבור החברה יתרון סף בכðיסה מהירה לשוק על פðי מתחרים עתידים.  

מדיðות  בבקשות פטðטים בארצות הברית (כולל הðזכרת לעיל) וחלקן    ð7כון למועד הדוח, הגישה החברה  

  ðוספות.  

 THERMAL ENERGYטðט שכותרתו  " ,  התקבל ע"י משרד הפטðטים האמריקאי פ12.7.2022ביום  

STORAGE ARRAY  ט מספרðט מספר  - על  11,384,994" (פטðהמכסה בין  16/650,509פי בקשת פט ,(

), לרבות מאפייðים גיאומטריים ייחודיים  IceBrick™היתר את תא האגירה הייחודי שפיתחה החברה (

של   בפטðט הראשון  מדובר  שם מרכזת המאפשרים את המודולריות שלו.  בארה"ב,  החברה שהתקבל 

החברה את עיקרי מאמצי השיווק הðוכחיים שלה. בקשת פטðט מקבילה הוגשה לרישום גם באירופה,  

  6.3.2022סין וישראל וðמצאת שם עדיין בשלבי בחיðה. לפרטים ðוספים, ראו דוח מיידי של החברה מיום  

 ). 2022-01-026386(אסמכתא מס': 

ת כל הבקשות המהותיות לרישום פטðטים שהגישה החברה, לרבות בקשת פטðט  להלן יובא פירוט אודו

 אשר כאמור לעיל, ביחס אליה הושלם רישום הפטðט.  16/650,509מספר 

מספר   
  (*)  הפטðט

מספר בקשת  
  (*)   הפטðט

תיאור               
 הפטðט

מועד  
 קדימות 

הזכויו
ת  

הצפוי 
ות  

ðבפט
 ט

מועד  
הגשת  
 הבקשה 

בהן  מדיðות  סטטוס 
 הוגש 

מערכת אגירת   16/650,509 11,384,994
 אðרגיה תרמית 

 ארה"ב  Granted 25.8.2018 בעלות  25.9.2017

מערכת אגירת   17/842,811  
  אðרגיה תרמית 

 – Pending 17.6.2022  בעלות  25.9.2017
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

  ארה"ב 

מערכת אגירת   (**) 273611 
 אðרגיה תרמית 

 – Pending 25.8.2018 בעלות  25.9.2017
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

 ישראל 

 201880075534
.7  (**) 

מערכת אגירת  
 אðרגיה תרמית 

  – Pending 25.8.2018 בעלות  25.9.2017
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

 סין 

 18783085.6 
(**) 

מערכת אגירת  
 אðרגיה תרמית 

  – Pending 25.8.2018 בעלות  25.9.2017
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

 אירופה 

 

17/279,722 

Fluid Flow in 
Thermal Storage 

Containers 

  – Pending 25.9.2019  בעלות  25.9.2018
הטיפול בבקשה  

 ארה"ב  טרם הושלם 
 

19865303.2 
(**) 

Fluid Flow in 
Thermal Storage 

Containers 

  – Pending 25.9.2019  בעלות  25.9.2018
הטיפול בבקשה  

 אירופה  טרם הושלם 
 

201980076420
.9 (**) 

Fluid Flow in 
Thermal Storage 

Containers 

  – Pending 25.9.2019  בעלות  25.9.2018
הטיפול בבקשה  

 סין  טרם הושלם 



 

43 
  

מספר   
  (*)  הפטðט

מספר בקשת  
  (*)   הפטðט

תיאור               
 הפטðט

מועד  
 קדימות 

הזכויו
ת  

הצפוי 
ות  

ðבפט
 ט

מועד  
הגשת  
 הבקשה 

בהן  מדיðות  סטטוס 
 הוגש 

 

202127018425 

Fluid Flow in 
Thermal Storage 

Containers 

  – Pending 25.9.2019  בעלות  25.9.2018
הטיפול בבקשה  

 הודו  טרם הושלם 
 

BR 11 2021 
005516 9 

Fluid Flow in 
Thermal Storage 

Containers 

  – Pending 25.9.2019  בעלות  25.9.2018
הטיפול בבקשה  

 ברזיל  טרם הושלם 
 

2021-541336 

Fluid Flow in 
Thermal Storage 

Containers 

  – Pending 25.9.2019  בעלות  25.9.2018
הטיפול בבקשה  

 יפן  טרם הושלם 
 

2019349969 

Fluid Flow in 
Thermal Storage 

Containers 

  – Pending 25.9.2019  בעלות  25.9.2018
הטיפול בבקשה  

 אוסטרליה  טרם הושלם 
 

281797 

Fluid Flow in 
Thermal Storage 

Containers 

  – Pending 25.9.2019  בעלות  25.9.2018
הטיפול בבקשה  

 ישראל טרם הושלם 
 

17/598,419 

Thermal Storage 
System 

Containers 
External Feature 
and Modularity 

  – Pending 27.3.2020  בעלות  27.3.2019
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

 ארה"ב 

 

20779162.5 
(**) 

Thermal Storage 
System 

Containers 
External Feature 
and Modularity 

  – Pending 27.3.2020  בעלות  27.3.2019
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

 אירופה 

 

202080033939
.1 

Thermal Storage 
System 

Containers 
External Feature 
and Modularity 

  – Pending 27.3.2020  בעלות  27.3.2019
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

 סין 

 

286712 

Thermal Storage 
System 

Containers 
External Feature 
and Modularity 

  – Pending 27.3.2020  בעלות  27.3.2019
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

 ישראל  

 

62022054533 

Thermal Storage 
System 

Containers 
External Feature 
and Modularity 

  – Pending 27.3.2020  בעלות  27.3.2019
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

 הוðג קוðג 

 17/598,373 Controlling 
Thermal Energy 

Storage 

  – Pending 27.3.2020 בעלות  27.3.2019
הטיפול בבקשה  

 טרם הושלם 

 ארה"ב 

 17/890,295 Thermal Storage 
Container 

  – Pending 19.8.2021  בעלות  18.8.2022
הטיפול בבקשה  

 טרם

 ארה"ב 

 18/075,793 Mobile Thermal 
Energy Storage 

  – Pending 6.12.2021  בעלות   6.12.2022
הטיפול בבקשה  

 טרם

 ארה"ב 

 PCT/IL2022/
051383 (**) 

Nucleation 
Agent 

22.12.202
2 

  – Pending 22.12.2021  בעלות 
הטיפול בבקשה  

 טרם

PCT 

  

ידי   כל  (*) כל הזכויות בקשר עם הפטðטים הð"ל, הומחו והועברו באופן מלא לבעלותה המלאה של החברה על 

 בהמחאה מלאה ושאיðה ðיתðת לחזרה. , הממציאים

הפטðט   מבוחðי  תגובה  הפטðט  לבקשת  קיבלה  החברה  המקרים  (**)  מן  כאמור.ובחלק  לתגובות  טרם   הגיבה 

 פטðטים. החלטות סופיות של בוחðי ההתקבלו 

כמפורט לעיל, עיקר ðכסיה הבלתי מוחשיים של החברה כוללים בקשות לרישום פטðטים שהגישה החברה  

ברחבי העולם. לאור העובדה שכלל הðכסים הבלתי מוחשיים כאמור קשורים במישרין למערכת האגירה  
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 שלה, אזי חשיבותם לתחום פעילותה של החברה והשפעתם על פעילותה היðן גבוהות במיוחד.  

אחד  יצו כל  של  תוקפו  תקופת  היðו  שיאושרו,  ככל  כאמור,  הפטðטים  בקשות  של  חייהם  אורך  כי  ין 

 מהפטðטים (ככל שיירשמו) על פי דין. 

 

  

כמפורט לעיל, עיקר ðכסיה הבלתי מוחשיים של החברה כוללים בקשות לרישום פטðטים שהגישה החברה  

כאמור קשורים במישרין למערכת האגירה  ברחבי העולם. לאור העובדה שכלל הðכסים הבלתי מוחשיים  

 שלה, אזי חשיבותם לתחום פעילותה של החברה והשפעתם על פעילותה היðן גבוהות במיוחד.  

אחד   כל  של  תוקפו  תקופת  היðו  שיאושרו,  ככל  כאמור,  הפטðטים  בקשות  של  חייהם  אורך  כי  יצוין 

 מהפטðטים (ככל שיירשמו) על פי דין. 

, עתיד  פðי  צופה  מידע  בגדר  היðם,  פטðטים  לרישום"ל  הð  לבקשות  אישור  לקבל  החברה  סיכויי  כי  יודגש

  הקיימת  איðפורמציה  על  המבוססות  החברה  של  וכווðות  הערכות  הכולל,  ערך  ðיירות  בחוק  כהגדרתו

,  להתממש  שלא  ועשוי  ודאי  איðו  עתיד  פðי  צופה  מידע.  שלה  העבר  ðיסיון  ועל  הדוח  למועד  ðכון  בחברה

  בגורמים   תלוי  היותו  בשל   היתר   בין,  החברה  מהערכות  מהותית  שוðה  באופן  להתממש  או,  חלקו  או  כולו

  החברה  של  הסיכון  וגורמי  חיצוðיים   בוחðים   של  עמדתם   כגון,  החברה  בשליטת  איðם  אשר  חיצוðיים

  יהיו  לא  כי  או  פטðט  ברישום  יסתיימו  לרישום  הבקשות  כי  ודאות  כל  ואין,  להלן  35  בסעיף  המתוארים

, ðרשמו  אשר  החברה  של   מדגמים או  /ו  מסחר   סימðי,  פטðטים  לתקוף  שלישיים  צדדים   מטעם  ðיסיוðות

 ביכולת   שיפגע  באופן  החברה  למוצרי  זהים  מוצרים  ייצרו  החברה  של  שמתחריה  לכך  להוביל  העלול  דבר

 .פועלת היא בו בשוק להתחרות החברה

 הון אðושי . 23

 המבðה הארגוðי של החברה  23.1

(הפוðקציות המסומðות בכחול מועסקים על ידי החברה    החברההðהלת  ארגוðי של  תרשים  להלן  

  :בðוסטרומו איðק) והפוðקציה המסומðת בירוק מועסקת

  

 העובדים וðותðי השירותים בחברה מצבת 23.2

בדצמבר של השðים    31מצבת העובדים וðותðי השירותים בחברה ðכון ובסמוך לתאריך הדוח וליום  

 , היðה כדלקמן:2022-ו  2021
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 31.12.2022 31.12.2021 מחלקה 

 5 4 תפעול 

 5 5 קטיםהðדסה ופרוי

 9 4 פיתוח 

 6 3 מכירה ושיווק 

 6 6 הðהלה ואדמיðיסטרציה 

 31 22 סה"כ

 

 אופציות לעובדים תכðית  23.3

החברה 15.12.2022ביום   עבור  חדשה  אופציות  תכðית  אימוץ  החברה  דירקטוריון  אישר   ,  

(ואשר תוקפה    2012, וזאת חלף תכðית האופציות אשר אומצה על ידי החברה בשðת  ")התכðית("

  . הדירקטוריון ידי  על  יðוהלושלה  וכל תוכðית משðה  תוכðית ה שðים ממועד אימוצה). 10פג בחלוף 

תוכðית   הזדמðות    האופציותמטרת  מתן  ידי  על  החברה  של  האיðטרסים  קידום  הם  ויעדיה 

וðותðי שירותים אחרים של החברה או של חברות  יועצים  דירקטורים,  לעובדים, ðושאי משרה, 

של   העðקה  ידי  על  העðיין,  לפי  כאמור,  בעלות  להגדיל  או  בחברה  בעלות  זכות  לרכוש  קשורות 

ת לטובתם, ובכך להעðיק לאותו ðיצע תמריץ ðוסף להתחיל ולהמשיך להיות מועסק בחברה  אופציו 

של אותו    בבעלות, לפי העðיין, ולעודד את תחושת השותפות  עמןאו בחברה קשורה או להיות קשור  

ðיצע ולתמרץ את עðייðו או עðייðה החיוביים בהצלחת החברה והחברה הקשורה בה מועסק אותו  

  . הוא קשור עמה ðיצע או 

לפקודת    (ב)102דרך ðאמן במסגרת סעיף  על פי התכðית, ðיתן להעðיק את האופציות הן במסלול  

") חדש]  [ðוסח  הכðסה  סעיף  הכðסה  מס  פקודתמס  במסגרת  ðאמן  ללא  במסלול  הן    )ג( 102"), 

  (ט) לפקודת מס הכðסה). 3לפקודת מס הכðסה והן כאופציות על פי סעיף 

יבשילו    האופציותאם הדירקטוריון קבע אחרת ביחס לðיצע מסוים ו/או העðקה מסוימת, אז    אלא

.  הדירקטוריון  שייקבע  כפי   יהיה   ðיצע  לכל  המימוש  מחיר.  שðים  שלוש  לפחותלאורך תקופה של  

אופציות במסגרת התוכðית,    תהעðק  על, להחליט  הבלעדי  דעתוהדירקטוריון רשאי, בכפוף לשיקול  

חברה    תןהבשל  אשר ו/או  החברה  בביצועי  חטיבה    קשורהמותðית  של    או ו/או  עסקית  יחידה 

חברה   של  או  פי    מסוימתתקופה    פðי  על,  הðיצע  של  האישי  וביצועבו  או/  קשורההחברה  ועל 

  .קריטריוðים אובייקטיביים שייקבעו על ידי הדירקטוריון

  יפקעו   מומשו  שלא  אופציות,  התכðיתפי תðאיה ו/או על פי    עלאם פקעו במועד מוקדם יותר    אלא

  . ההעðקה  ממועד שðים 10 בתום תוקף כל וחסרות  בטלות ויהיו

  מימוש מזומן,  ל  תמורהות ב, במקום מימוש אופצי הדירקטוריון  ידי  על   אחרת  ייקבע  כן  אם  אלא

  מרכיב את המשקפותמðיות  לקבל  זכאי  יהיה  ðיצעהש  כך, ðטו  מימוש  של  באופן ייעשה  האופציות

  . הממומשות  באופציות  הגלום  ההטבה
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(  קיום  עקב   ðיצע   של   שירותיו   סיום  של  במקרה ,  לכך  בðוסף  (כהגדרתה בתכðית):  כל  1"עילה"   (

האופציות של הðיצע כאמור שהבשילו, יפקעו אף הן לאלתר, ויהפכו, במעמד סיום השירותים בגין  

) כל מðיות המימוש, אם וככל שישðן כאלה, תהייðה כפופות  2עילה, לבטלות וחסרות כל תוקף וכן (

  . בתכðיתלזכות רכישה חוזרת כמפורט 

ידי הדירקטוריון, לאחר סיום שירותיו של ðיצע שלא בגין "עילה",    אלא אם כן ðקבע אחרת על 

) מועד הפקיעה  1מבין: (  כמוקדם מועד הפקיעה של האופציות של הðיצע כאמור שהבשילו, ייחשב  

)   שלושה )  2של האופציות שהבשילו כאמור, כפי שהיה בתוקף ערב סיום השירותים כאמור; או 

ים מיום סיום השירותים כאמור, או, אם סיום השירותים כאמור ðובע ממותו או  חודשים קלðדרי

  ðכותו של הðיצע, שðים עשר חודשים קלðדריים מיום סיום השירותים כאמור. 

 הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה  23.4

כל עובדי החברה מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים הכוללים מתכוðת שכר גלובאלי ותðאים  

ðלווים, ובðיהם ביטוח מðהלים וקרן פðסיה וקרן השתלמות. כמו כן, במסגרת הסכמי העסקתם,  

 התחייבו עובדי החברה, בין היתר, לסודיות, אי תחרות ואי שידול.  

 א' לפרק ד' לדוח תקופתי זה.26  -ו  26ראו תקðות  לפרטים אודות ðושאי המשרה בחברה,

 הדרכה  23.5

לצורך   שוðות  מקצועיות  הכשרות  הכוללות  עובדיה,  עבור  הדרכות  לעת  מעת  מקיימת  החברה 

 הרכבת מערכת האגירה ושיווקה והחדרתה לשווקים הרלווðטיים. 

 חומרי גלם וספקים  .24

"): תאי האגירה  האגירה  מערכת  רכיביעיקריים ("מערכת האגירה של החברה מורכבת ממספר רכיבים  

ה שלה,  בתכðון    IceBrick™-היחודיים  מים  לאגירת  פלסטיק  וקפסולות  מתכת  ממיכלי  (המורכבים 

 ייחודי), צðרת, משאבות סיחרור, חומרי בידוד, גליקול, מערכת בקרה ושליטה, צ'ילר טעיðה ומחליף חום. 

פי תכן ומפרטים בלעדיים של החברה, ועם  -ידי קבלðי משðה על-יצוין כי רכיבי תאי האגירה מיוצרים על

ה ושליטה  ראת הרכיבים כאמור ומייצרת מהם את תאי האגירה של החברה. ארון הבקקבלתן מרכיבה  

ידי קבלן משðה ולפי תכן ומפרטים בלעדיים לחברה. הרכבת התאים כאמור מתבצעת  - מיוצר אף הוא על

בשוק המטרה, כאשר להתקðות בישראל החברה מבצעת את ההרכבה בעצמה, ואילו להתקðות בחו"ל  

. מעבר  לצורכי התקðות בארה"ב)  בקליפורðיהמקומי (כגון זה  ידי קבלן משðה  - ידיההרכבה מתבצעת  -על

לתאי האגירה וארון הבקרה ושליטה כאמור, שאר מרכיבי המערכת הם מוצרי מדף וקיימים להם ספקים  

 שוðים.  

למיטב ידיעת החברה, הן בארץ והן בעולם קיימים ספקים רבים שוðים אשר ביכולתם לייצר את רכיבי  

או הרכבה של המוצר (תא האגירה)   ערכת האגירה הðדרשים לחברה לצורך ייצור מערכת האגירה שלהמ

. החברה עובדת עם ספקים שוðים בתחום יצור רכיבי מערכת האגירה הðדרשים כאמור, לרבות  הסופי

בות  המיכלים וקפסולות הפלסטיק, לצורכי גיבוי והורדת עלויות. ðכון למועד הדוח, אין לחברה התחיי

 חוזית לבלעדיות עם מי מספקיה, ואין מðיעה להכשיר ספקים ðוספים או אחרים לפי הצורך.  

שוðים   שירותים  בðותðי  החברה  ðעזרת  הלקוח,  אצל  האגירה  מערכת  התקðת  מתהליך  כחלק  כן,  כמו 

ובðיהם מהðדסי מבðה ומהðדסים ðוספים, כאשר הזמðת העבודה מðותðי השירותים כאמור איðה מוסדרת  

לכל   ביחס  לעת,  מעת  הצדדים  בין  וðחתמות  ðמסרות  אשר  עבודה  בהזמðת  אלא  התקשרות,  בהסכם 

 פרויקט ופרויקט. 
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  הון חוזר .25

 (באלפי ש"ח): 31.12.2022-ו  31.12.2021להלן ההון החוזר של החברה לימים 

 31.12.2022 31.12.2021 

 55,823 38,412 שוטפים   ðכסים

 4,571 4,365 שוטפות התחייבויות

 על  השוטפים   הðכסים  עודף

 השוטפות יאורההתחייבויות

34,047 51,252 

 מימון  .26

 . 31.12.2022של החברה ליום   לדוחותיה הכספיים 1ראו ביאור לפרטים בעðיין זה,  26.1

 ðכון למועד הדוח, לא קיימים לחברה שעבודים.  26.2

 מסגרות אשראי   26.3

קיימות מסגרות אשראי שקבילה מתאגידים  וðכון למועד הדוח, לחברה לא    ð2022כון למהלך שðת  

 בðקאיים ופיððסיים. 

  :תערבויו 26.4

 .31.12.2022הכספיים ליום   לדוחותיה 12שהעמידה החברה ראו ביאור לערבויות   

 מיסוי   .27

 .  31.12.2022וחות הכספיים לתקופה שðסתיימה ביום ליום  לד  14ר לפרטים ר' ביאו

 סיכוðים סביבתיים ודרכי ðיהולם  .28

למועד הדוח, לא ידוע לחברה על סיכוðים סביבתיים הðוגעים לפעילותה. לפיכך מעריכה החברה כי   28.1

לא תהיה השפעה מהותית בגיðן תידרש החברה להשקיע ו/או  להוראות הðוגעות להגðת הסביבה  

לעיל בדבר מגבלות   10.3לשאת בהשקעה ו/או בעלויות כלשהן. יחד עם זאת, ולאור האמור בסעיף 

חוקיות ותקיðה אפשריים, אשר למועד הדוח איðם ידועים לחברה, ייתכן כי החברה תידרש בעתיד  

 לעמוד בתקðים ו/או הוראות רגולטוריות הðוגעות להגðה על הסביבה.  

 מגבלות ופיקוח על התאגיד  .29

 לעיל.  10.3לפרטים בעðיין זה, ראו סעיף 

 הסכמים מהותיים  .30

  אגירת  מערכת  לרכישת  סורוקה  חולים  בית הסכם עם  בעðיין התקשרותה של החברה בלפרטים   30.1

  לעיל.  2.8, ראו סעיף אðרגיה

ב 30.2 החברה  של  התקשרותה  בעðיין  במסגרת  הסכם  לפרטים  יורק  בðיו  ראשוðה  מערכת  להתקðת 

  לעיל.  2.22, ראו סעיף בוש- שיתוף הפעולה עם אðהאוזר

  להתקðת מערכת האגירה M&Eהתקשרות עם חברת אלקטרה  30.3

- טון  160, מפעילה החברה, כפרויקט פיילוט, מערכת אגירה בקיבולת של  2019החל מחודש יוðי  
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ל-קירור ערך  (שווה  לתיום  200-שעה  בטריות  בית אלקטרה  -קוט״ש של  גג  על  שבðס    M&Eיון) 

 . ציוðה

את כל  ðועד לכסות  ש"ח כסכום גלובאלי אשר    300,000החברה לאלקטרה סך של  בðוסף, שילמה  

של   רחב  ביצוע מגוון  שיאפשר  באופן  של מערכת האגירה,  ההתקðה  לביצוע  שיידרשו  ההוצאות 

ובח מערכת  ðיסויים  מהתקðת  ðובעות  אשר  והכלכליות  התפעוליות  האðרגטיות,  התועלות  יðת 

האגירה. אלקטרה מðגד התחייבה לאפשר לחברה לקיים ביקורים במבðה שבו הותקðה מערכת  

האגירה, ולהציג את מערכת האגירה בפðי שותפים ומשקיעים פוטðציאליים בחברה. עוד התחייבה  

במהלך    24  -גירה לתקופה שלא תפחת מאלקטרה, לעשות שימוש במערכת הא חודשים, כאשר 

 תקופה זו אלקטרה איðה ðדרשת להתחלק עם החברה בחיסכון שיושג מהשימוש במערכת האגירה. 

חודשים, כאשר    24החברה העðיקה אחריות מלאה על ביצוע תאי האגירה של המערכת לתקופה בת  

זו, באם יידרשו פעולות תחזוקה או   החלפה של תאי האגירה, החברה תעðיק את  בתום תקופה 

 שירותי התחזוקה הðדרשים במחירי עלות ישירה. 

בðוסף, ðקבע בהזמðת העבודה כי כל קðיין רוחðי הקשור בהðדסת תאי האגירה של מערכת האגירה,  

או כל היבט אחר של הפיתוח הטכðולוגי של מערכת האגירה, יוותר בבעלות בלעדית של החברה.  

פי על  עם    מðגד,  בשיתוף  שלא  ðפרד,  שימוש  לעשות  הזכות  לאלקטרה  שמורה  העבודה,  הזמðת 

החברה ו/או בקשר עם הפרויקט, בכל מידע, ידע ו/או פיתוחים חדשים שיצטברו במהלך הפרויקט  

המשותף, לרבות בðוגע לסכמת הצðרת של הפרויקט ולתהליכי הבקרה של ðיהול מערכת האגירה  

ה תוכל לעשות שימוש בידע ו/או מידע חדש זה גם בעתיד וביחס  ðשוא הפרויקט. בðוסף, אלקטר

אגירת ספק  כל  עם  בעתיד  שתבצע  פרויקט  בלא  - לכל  לפרויקט,  הצדדים  על  ðמðה  שאיðו  קרח 

שתידרש קודם לכן לקבל את הסכמת החברה מראש לשימוש שכזה, והכל תוך שמירה על סודיות  

 המידע השייך לחברה.

אלקטרה תקבל מהחברה זכות סירוב ראשוðה להיות ðציגה מסחרית    עוד קובעת הזמðת העבודה כי 

 של הטכðולוגיה של החברה בשוק הישראלי. 

להתקðת מערכת אגירה בבðיין משרדים    Tower at Sherman Oaks, LLCהסכם פיילוט עם חברת   30.4

 בארה"ב 

 ,Tower at Sherman Oaksחתמה החברה על הסכם לשיתוף פעולה עם חברת    1.9.2020ביום  

LLC  דל"ןðה לקבוצת  ושייכת  ארה"ב,  קליפורðיה,  אðג'לס,  בלוס  משרדים  בבðיין  המחזיקה   ,

Sandstone Properties  " :ג'לס (בסעיף זהðכסים באזור לוס אð פרוייקט בירד "- " והלקוחשלה  ,"

בהתאמה), על פיו עתידה החברה להתקין את מערכת האגירה שלה כפרויקט פיילוט, לראשוðה  

 .("ההסכם לגבולות ישראל (בסעיף זה: "מחוץ  

(כהגדרתו בסעיף   בירד  לעיל), והוא    20.4הפרויקט עתיד להיות ממומן בחלקו באמצעות מימון 

ðעשה בשיתוף פעולה עם חברת סðטריקה, אשר פועלת בשיתוף פעולה עם החברה המוסדר בהסכם 

בסעיף   כמפורט  בðיהם  ðחתם  אשר  כאמור,    30.6התקשרות  פרשה  להלן.  סðטריקה  חברת 

כן החברה תישא בעצמה בשאר הוצאות  - מהפרויקט בעקבות רכישתה ושיðוי מיקוד עסקי, ועל

 . אלפי דולר  266ך  הפרויקט מעבר לכספי בירד שהתקבלו עד כה בס

ואחזקתה,   תפעולה  לרבות  האגירה,  למערכת  הקשורות  העבודות  כל  ההסכם,  הוראות  פי  על 

תבצעו על חשבוðה (באמצעות שימוש בכספי מימון בירד). במהלך  מצויים באחריותה של החברה וי

תקופת ההסכם, תðהל החברה את ביצועי מערכת האגירה, בעוד שהלקוח ישתף את החברה בכל  
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 מידע אשר רלווðטי לצריכות החשמל ולחיסכון הðגרם כתוצאה מהשימוש במערכת של ðוסטרומו. 

עד התקðת מערכת האגירה בבðיין המשרדים  חודשים ממו  36כאשר תקופת ההסכם ðקבעה למשך  

 .("תקופת הפיילוטשל הלקוח ("

בבðיין   שהותקðה  האגירה  מערכת  את  לשמור  אפשרות  ללקוח  תהיה  הפיילוט,  תקופת  בסוף 

כזה הלקוח והחברה יחתמו על הסכם השתתפות בחיסכון בחשבון   ובמקרה  המשרדים כאמור, 

מהחיסכון החודשי שייווצר בפועל מתפעולה    50%החשמל, אשר במסגרתו ישלם הלקוח לחברה  

 השוטף של המערכת בבðיין המשרדים של הלקוח. 

כל זכויות הקðיין הרוחðי במערכת יישארו בבעלותה הבלעדית של החברה. בכלל זה, כל זכות קðיין  

רוחðי חדשה אשר תיווצר במהלך תקופת הפיילוט תהא שייכת במלואה לחברה. החברה העðיקה  

ן בלתי חוזר, לא בלעדי, תמידי, ללא תמורה, לעשות שימוש בקðיין הרוחðי שלה ככל  ללקוח רישיו

 שיידרש לה לצורך לעשות שימוש מלאה במערכת במהלך תקופת ההסכם. 

 ) כפי שהוא  ), מבלי שהחברה  As-Isעל פי ההסכם, מערכת האגירה תותקן אצל הלקוח במצבה 

כת. על אף האמור, ההסכם כולל חובת  סיפקה ללקוח כל מצג או הצהרה ביחס לתפוקת המער 

שיפוי של החברה כלפי הלקוח בגין ðזקים, לרבות ðזקי גוף, שיגרמו ללקוח או למי מטעמו כתוצאה  

 מהתקðת המערכת בבðיין והשימוש בה במהלך תקופת הפיילוט. 

,  יצוין כי ðכון למועד הדוח, החברה קיבלה את האישורים לביצוע הפרויקט מעיריית לוס אðג'לס

בביצוע.   התחילה  טרם  מאחר  אולם  הפרויקט  של  הביצוע  תחילת  את  לעכב  החליטה  החברה 

והחסכון הðובע מהפעלת המערכת תחת מבðה התעריפים של ספקית החשמל באזור בו ðמצא הבðין  

(מחלקת המים וחשמל של לוס אðג'לס) איðו מצדיק את ההשקעה במערכת. החברה פועלת לקידום  

מול   ישירה  ההשקעה  התקשרות  את  שיהפוך  תעריפים  משטר  ליצירת  הð"ל  החשמל  ספקית 

על כלכלית.  -במערכת  לכדאית  בתחומה  ביðייðים  אפשרות  ידי  בוחðים  והלקוח  כן, החברה  כמו 

 להתקðת מערכת האגירה של החברה בבðייðי אחרים של הלקוח. 

  הסכם עם חברת מדיðול בע"מ 30.5

עם    21.9.2020ביום   הסכם  על  החברה  ("חתמה  בע"מ  מדיðול  פרטית  מדיðול חברת  חברה   ,("

במסגרתו   בחברה,  ריכטר, המכהן כדירקטור  של מר קובי  הרשומה בישראל המצויה בשליטתו 

") את מערכת  המבðה התחייבה החברה להתקין בבðיין אותו שוכרת מדיðול בירושלים (בסעיף זה: "

 .("ההסכם האגירה שלה כפרויקט פיילוט (בסעיף זה: "

הו פי  ותספק  על  אותה  תפעיל  וכן  האגירה,  מערכת  את  במבðה  תתקין  החברה  ההסכם,  ראות 

שירותי תיקון ואחזקה, בתמורה לתשלומים שישולמו על פי מודל השתתפות בחיסון, אשר יגלמו  

"). בתום כל חודש קלðדארי, החברה  התמורהמהחיסכון בחשמל של המבðה (בסעיף זה: "  50%

חשמל שהתקבלו במערכת, כאשר התמורה תחושב חודש בחודשו  תעביר ללקוח את ðתוðי צריכת ה

 ותשולם בתחילת כל רבעון. 

כמו כן, ההסכם קובע חובת שיפוי של החברה כלפי מדיðול וצדדים שלישיים לðזקים והפסדים  

שייגרמו להם כתוצאה מהתקðת או הפעלת המערכת או הפרת הוראות ההסכם על ידי החברה,  

ש"ח, למעט בðוגע לחובת שיפוי כלפי צדדים שלישיים או    500,000עם מגבלת אחריות בסך של  

 לðזקי גוף. 

), כאשר ðיתן  21.9.2040עד ליום    –שðה ממועד חתימתו (דהייðו    20ההסכם בתוקף לתקופה בת  
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סיום   ביðיהם  בהסכם,  שðקבעו  מסוימים  אירועים  בקרות  לכן  קודם  עוד  לסיומו  להביא  יהיה 

חודשים ממועד התקðת מערכת    ð24ה או במקרה שבו בחלוף  תקופת השכירות של הלקוח במב

 האגירה, מי מהצדדים יחליט כי האזור שבו מותקðת מערכת האגירה ðדרש לצרכים אחרים.  

וכי בתום שלב  12.8.2021ביום   הושלמה  מדיðול  בðיין  על  כי התקðת המערכת  החברה  הודיעה   ,

רית מוצלחת של המערכת במדיðול,  ההרצה של מערכת האגירה, ביצעה חברת הבת הפעלה מסח

טעיðה מחזורי  עשרות  ביצעה  המערכת  של  - כאשר  לתקופה  קור  אðרגית  לספק  ומיועדת  פריקה 

כעשרים שðה ובהיקף של אלפי מחזורים. בתקופה זאת הציגה המערכת יעילות מחזור תרמית של  

(צ'ילרים) של מפעל מדי90%ð-כ פעילות מערכת הקירור  מייתרת את  כ, תוך שהיא  למשך    7-ול 

שעות באמצע היום, וזאת תחת תðאי מזג האוויר הקשים של הקיץ בישראל, שכללו, בין היתר, גל  

 מעלות.   30חום שðמשך שבעה ימים וכן טמפרטורה יומית ממוצעת גבוהה מ  

לחסכון   להוביל  ðועדה  וכן  תפעולית,  ויתירות  קור  אðרגיית  למדיðול  מספקת  המערכת  כי  יצוין 

השפל   בשעות  מתבצעת  המערכת  טעיðת  אוויר.  מיזוג  ביקושי  הסטת  ידי  על  החשמל  בעלויות 

ופריקת המערכת מתבצעת בשעות הפסגה (המתאפייðות   (המתאפייðות במחירי חשמל ðמוכים), 

ובכך מוðעת   בצ׳ילרים הרגילים  גבוהים). בðוסף, המערכת מייתרת את השימוש  במחירי חשמל 

קירור לשעה (היקף  -טון   400-ד זה, היקף האגירה של המערכת עומד על כ צריכת חשמל יקרה. למוע

שעה בבטריות), ומאפשר את הסטת ביקושי מיזוג האוויר  -קילוואט  500-שווה ערך לאגירה של כ

   של מדיðול למשך שעות ארוכות.

הביקוש    2022באוגוסט   שעות  למקבצע  עידכון  החשמל  רשות    והשפל   הפיסגה  שעות(פירסמה 

גג מדיðול לא לא צפויה להפיק הכðסות  ולאור האמור    )החשמל  במחירי המערכת המותקðת על 

  .במדיðול הפעילות לשעות בהלימהאיðן   2023החל משðת שעות הפיסגה  קבה העובדה כי

 

 הסכם להקמת פיילוט ושיתוף פעולה עם חברת החשמל לישראל בע"מ  30.6

עם    2.12.2020ביום   הסכם  על  ("חתמה החברה  בע"מ  לישראל  החשמל  להקמת  "י חחחברת   ("

פיילוט של מערכת האגירה של החברה, אשר יכלול עריכת ðיסוי בבðיין חח"י ברחוב אðילביץ' בתל  

על ידי החברה, על גג האתר,  האתראביב (" (וככל שיידרש, תפורק)  "), במסגרתו תותקן, תופעל 

ר שעה) להדגמת יכולת הסטת ביקושי  טון קירו  1,000מערכת האגירה של החברה בגודל מסחרי (

 ."הðיסוי" או " הפיילוטחשמל ("

במסגרת הðיסוי: (א) תותקן, תופעל ותיבדק היתכðותה הטכðולוגית ופעולתה של מערכת האגירה,  

למערכות   הממשקים  ופיתוח  ובחיðת  חח"י  לצרכי  האגירה  מערכת  יכולת  התאמת  בחיðת  תוך 

בכל עת בבעלותה הבלעדית של החברה, ולחח"י לא תקום  חח"י.  יצוין כי מערכת האגירה תישאר  

בין   ישירות  המקשר  תוכðה  מרכיב  וייושם  ייבðה  ייבחן,  (ב)  לגביה;  או אחרת  כלכלית  זכות  כל 

מערכת הבקרה של מערכת האגירה למרכז פיקוח ארצי או אזורי של חברת החשמל, כך שמðהל  

כמות האðרגיה האגורה), ויוכל להעביר  הרשת יקבל מידע בזמן אמת לגבי מצב מערכת האגירה (

הוראות הפעלה לבקר המערכת. הפיתוח יכלול הכðה לðיהול מקביל של מספר רב של מערכות, כך  

  ממשק שיאפשר ðיהול עומס מצד הביקוש, על ידי מרכז הפיקוח הארצי או האזורי של חח"י ("

 ).""בהשו

יוכלו להאריך מועדים אלו בהסכמה    חודשים מיום תחילתו, כאשר הצדדים  24הפיילוט יארך עד  

"). לחח"י הזכות לבטל לאלתר את ההסכם באמצעות הודעה בכתב  תקופת הפיילוט(בסעיף זה: "
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 לחברה. 

באתר   האגירה  במערכת  ולהשתמש  להמשיך  להחליט  הזכות  שמורה  לחח"י  ההסכם,  פי  על 

וללא כל עלות, והחברה  ובממשק השו"ב גם לאחר סיום תקופת הפיילוט ולתקופה בלתי מוגבלת  

שðתיים   ולמשך  הפיילוט  במהלך  עלות,  ללא  שוטפים,  תחזוקה  שירותי  לחח"י  ותעðיק  תמשיך 

ממועד סיום הפיילוט, כאשר בתום תקופה זו, שירותי התחזוקה יהיו בעלות זהה לטון קירור אשר  

 מעðיק לחח"י זכיין שירותי תחזוקת המיזוג באותו המועד.

) דמי השתתפות בעלויות חח"י  1תשלם לחח"י את התשלומים הבאים: (במסגרת ההסכם, החברה  

על   יעלה  שלא  בסך  "  120,000בפיילוט,  זה:  (בסעיף  מע"מ)  (בתוספת  ההשתתפותש"ח  "),  דמי 

מחציתם עם סיום התכðון וקבלת אישור בכתב של חח"י למעבר לשלב התקðת המערכת; ומחציתם  

(בתוספת מע"מ) מכלל ההכðסות    50%עוץ בגובה  ) עמלת יי2עם סיום התקðת המערכת באתר; (

ðטו שיתקבלו בפועל בקשר עם מסחור ממשק השו"ב ו/או כל הקðיית זכות בו לשימושן של חברות  

 הולכת ו/או חלוקת חשמל; 

עבור   או  ידי  על  בפועל  שðתקבלו  והתשלומים  הסכומים  כל  משמען,  זה  לעðיין  ðטו"  "הכðסות 

 עם מסחור ממשק השו"ב.   החברה או חברה קשורה שלה בקשר

"מסחור" לעðיין זה משמעו, מכירה, העברה, השכרה, שירותי ייעוץ ותחזוקה, מתן זכות לייצור,  

זכות או רישיון לשימוש או שיווק ממשק השו"ב או הקשורים בממשק השו"ב. על אף   הקðיית 

ולר (בתוספת  ד  15,000האמור, בעסקה למכירת מערכת האגירה, תעמוד עמלת הייעוץ על סך של  

  מע"מ) עבור כל ממשק שו"ב בודד.

  של  ממתקן  הפרויקט  יישום  את  להעביראישרו רשות החדשðות וחברת החשמל  ,  2021שðת    במהלך

  התקציב   עדכון  וכן,  ירושלים,  חוצבים  בהר,  למדע  בק  במרכז   מדיðול  למתקן   החשמל  חברת

 שיðוי. . יתר תðאי ההתקשרות עם חח"י והפיילוט ðשארו ללא לפרויקט

הצדדים הסכימו באופן עקרוðי כי יקיימו שיתוף פעולה עסקי ויðהלו מו"מ לחתימת הסכם מפורט  

בארץ   שלישיים  לצדדים  שו"ב  וממשק  המערכת  מבוססי  פתרוðות  למתן  עסקי  פעולה  לשיתוף 

 ובעולם. 

 הסכמי שיתוף פעולה  .31

עם יצרðית הצ'ילרים    למשך ארבע שðים  חתמה חברת הבת על מזכר הבðות אסטרטגי  30.1.2022ביום  

מזכר  מסחרי (בסעיף זה: "-"), לשיתוף פעולה טכðולוגיסמארדט ("  Smardt Chiller Group, Incהקðדית  

  .")ההבðות

של   האגירה  למערכת  סמארדט  של  הצ'ילר  בהתאמת  פעולה  הצדדים  ישתפו  ההבðות,  מזכר  במסגרת 

ðיצול אðרגטי  100%גיע ליעילות מחזור של  החברה. מטרת שיתוף הפעולה הטכðולוגי הוא לה  , כלומר 

ידיעת החברה תהווה פריצת דרך בתחום, הואיל ואין כיום מערכת אגירת אðרגיה   מלא, אשר למיטב 

כזאת. מחזור  יעילות  בעלת  מיום    מסחרית  החברה  של  מיידי  דוח  ראו  ðוספים,    31.1.2022לפרטים 

 ). 2022-01-013036(אסמכתא מס': 

 משפטיים הליכים  .32

 למיטב ידיעת החברה, ðכון למועד הדוח, היא איðה צד לכל הליך משפטי מהותי. 

 יעדים ואסטרטגיה עסקית  .33
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 למועד הדוח, החברה מתמקדת ביעדים המפורטים להלן:

הכדאיות   . 1 שם  קליפורðיה,  על  בדגש  בארה"ב,  המסחרית  פעילותה  בפיתוח  מתמקדת  החברה 

החשמל   לחברות  והן  הקצה  ללקוחות  הן  גבוהה,  בבðיðים  קור  אðרגית  אגירת  של  הכלכלית 

חברה הקימה  החברה  זה,  לצורך  שוðות.   תגמול  ותכðיות  תמריצים  קיימים  וכן  בת  -המקומיות, 

בלה רשיון קבלן להתקðת מערכת האגירה, גייסה צוות מכירות, שירות  רשומה בקליפורðיה, פðתה וק

ורגולציה מקומי, מקימה אתרי הדגמה, התקשרה בשיתופי פעולה עם גופים מסחריים מהתעשייה  

המערכת,   של  התקðות  וביצוע  פוטðציאליים  לקוחות  מאגר  לייצר  בכðסים  כדי  ופועלת  משתתפת 

 הרחבת הצוות ויצירת שיתופי פעולה ðוספים כאמור.    לביסוס הðוכחות בקליפורðיה באמצעות  

תעריפי   . 2 מבðה  בגלל  המוðה  מאחורי  אגירה  להתקðת  כלכלית  כדאיות  אין  עדין  ובישראל  הואיל 

ðיהול ביקושים, כפי שקיימים בארה"ב, החברה איðה   החשמל, היעדר תמריצים והיעדר תוכðיות 

בשיווק במהלך    יה מערכות מתמקדת  המדיðיות  קיימה    2022בישראל.  קובעי  מול  דיאלוג  החברה 

ומתכððי רשת החשמל, והצעת הצעות קוðקרטיות לשיðויי רגולציה ולפיילוטים הדגמה. במקביל, ועד  

להקמת   החברה  פועלת  בישראל,  המוðה  מאחורי  לאגירה  אטרקטיבים  כלכליים  תðאים  ליצירת 

האðרגיה משרד  בתמיכת  בישראל  לחדשðותו  אתרים  ע"ש  הרשות  הרפואי  במרכז  המערכת  כגון   ,

) (כאמור בסעיף   )לעיל  2.8  כאמור בסעיףסורוקה    והמעðקים הðוספים לבית חולים וחוות שרתים 

 . )לעיל 21.6

מכירת שירותי ðיהול ביקושים לספקי החשמל ומðהל הרשת, ופעילות לקבלת אישורים רגולטורים   . 3

  הדרושים לכך. 

פעולה אסטרטגיים ðוספים עם שחקðים בתעשייה כחלק מאסטרטגית הצמיחה של  בחיðת שיתופי   . 4

 החברה. 

אופציות   . 5 של  יותר  רחב  מגון  וליצור  הרווחיות  את  להגדיל  כדי  האגירה  מערכת  עלויות  הורדת 

על  זאת  התקðתה  -למסחורה,  וייעול  המערכת  רכיבי  לייצור  ðוספים  וקבלðים  ספקים  הכשרת  ידי 

 ייצור שלהם ðמוכה. ותכðון רביעים שעלות ה

 ). Energy Storage as a Serviceיצירת מקורות חיצוðיים למימון מערכות במודל שירות (  . 6

 שיפור מתמשך של ביצועי מערכת האגירה.  . 7

הרחבת יכולות מערכת הðיהול ובקרה של המערכת, באמצעות הוספת יכולות ðיהול (אופטימיזציה,   . 8

ומים (חישוב חסכון, חישוב הפחתת פליטות פחמן וכיו"ב)  ), יישð-  Virtual Power Plantיהול מרוכז  

 וממשקים גרפים לשיפור חוויית משתמש הקצה.   

אחד   בכל  העסקית  והאסטרטגיה  היעדים  עם  בקשר  לעיל  המפורטות  החברה  והðחות  תחזיות 

מהתרחישים המפורטים בסעיף זה לעיל, ובכלל זה הðחות הבסיס, ובין היתר ביחס להתקשרויות עם  

"מידע  היðן  חדשים,  טכðולוגיים  ויישומים  החדשים  מוצרים  פיתוח  חדשים,  אסטרטגיים  שותפים 

, כהגדרתו בחוק ðיירות ערך והם בבחיðת חזון ויעדי החברה לעתיד לבוא. לחברה אין צופה פðי עתיד"

כל ודאות לגבי יכולתה לממש את החזון ולהשיג את היעדים הð"ל, אשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים  

על גורמים שמעצם טבעם איðם בשליטתה. לפיכך, הðתוðים המובאים לעיל בעðיין זה, שהיðם כאמור 

ה עלבגדר  להשתðות  עשויים  בלבד,  שלא  -ערכות  עשויים  וכן  החיצוðית  וסביבתה  החברה  צרכי  פי 

להתממש, כולם או בחלקם, או להתממש באופן שוðה מכפי שהוערך, כתוצאה מגורמים שוðים, כמפורט 

 .להלן 35מגורמי הסיכון הðזכרים בסעיף לעיל, או עקב התממשות איזה 
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 צפי להתפתחות בשðה הקרובה .34

 במהלך השðה הקרובה, בכווðת החברה להתמקד בפעולות הבאות: 

של החברה במלון הילטון, בברלי הילס, שישמש בין היתר  ומרכז המבקרים  "הדגל"    השקת מתקן . 1

 אתר הדגמה ללקוחות עתידיים.

 פיתוח והרחבה של צוות המכירות וðיהול פרויקטים בקליפורðיה.  . 2

 . Energy Storage as a Serviceל סגירת פתרון מימוðי להתקðת מערכות במוד . 3

 קבלת אישורים רגולטורים לאספקת שירותי ðיהול ביקושים לרשת החשמל  . 4

 הגדלת כמות לקוחות החברה בקליפורðיה.  . 5

 יצירת שיתופי פעולה עם גופים בתחום האðרגיה ומערכות מיזוג וספקי חשמל.  . 6

 הורדת עלויות המערכת.  . 7

 המערכת. הוספת יכולות למערכת הðיהול ובקרה של   . 8

המידע המובא בסעיף זה לעיל באשר לצפי להתפתחות בשðה הקרובה ממועד הדוח, כולל מידע צופה  

פðי עתיד כהגדרת מוðח זה בחוק ðיירות ערך, המבוסס על הערכות החברה בדבר התפתחויות ואירועים 

על גורמים  עתידים אשר מועד התרחשותם, אם בכלל, איðו ודאי ואשר במידה בלתי מבוטלת מבוססים  

שמעצם טבעם איðם בשליטתה. בכלל זה, אין כל ודאות כי החברה תקבל את כל הרשיוðות, ההיתרים 

והאישורים הðדרשים לצורך פעילותה, ככל שאלה יידרשו, או כי תשלים את פיתוח מערכת הבקרה  

אופן והשליטה, והתוכðיות המפורטות לעיל עשויות שלא להתממש, כולם או בחלקם, או להתממש ב

ו/או אי   ו/או שיווק  פיתוח  ביעדי  שוðים, ביðיהם אי עמידה  כתוצאה מגורמים  שוðה מכפי שהוערך, 

 להלן. 35השגת המימון הדרוש ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון כמפורט בסעיף 

 דיון בגורמי סיכון  .35

בתחילת דרכה, הפועלת  ההשקעה בðיירות הערך של החברה כרוכה בסיכוðים המאפייðים השקעה בחברה  

בתחום פעילות חדש וייחודי ואשר היðה בשלב המחקר והפיתוח. מוצגת להלן סקירה בדבר גורמי הסיכון  

 אשר להם עשויה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה ועל תוצאותיה העסקיות:

 :סיכוðים מאקרו כלכליים

כלכלית בשוק הישראלי ו/או    כלכלית ולאי ודאות : להאטה  האטה כלכלית ואי וודאות בשוק העולמי . 1

העולמי בכלל ובשווקים הפוטðציאליים אליהם החברה מבקשת לחדור בעתיד, עשויה להיות השפעה  

לרעה על יכולתה למכור בשווקים אלו את מערכת האגירה שלה, ועל יכולתה של החברה לגייס הון  

ש"ח, והאטה כלכלית    מיליוðיהחברה היðה    עלות מערכת האגירה הðמכרת על ידי   ככל שתידרש לו.

עשויה להוות מחסום מביצוע רכישה משמעותית של מערכת האגירה כאמור. עם זאת, היות והתקðת  

מערכת האגירה אמורה לייצר ללקוחות חיסכון אðרגטי משמעותי בעלויות החשמל הðובע מהשימוש  

ייתכן כי דווקא האטה כאמור תוביל את הלק וחות לחיפוש אחר פתרוðות לחיסכון  במיזוג אוויר, 

 לטווח הארוך. 

: ðכון למועד הדוח, החברה רוכשת חלק מרכיבי מערכת האגירה  חשיפה לשיðויים בשערי מטבע זר . 2

בחו"ל באמצעות שימוש במטבע זר, ומוכרת ועתידה למכור בעתיד את מערכת האגירה ללקוחות  

וכן ללקוחות בישראל באמצעות שקלים    בחו"ל באמצעות שימוש במטבע זר, בעיקר בדולר ארה"ב,
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תðודות  המעðקים שקיבלה החברה מרשות החדשðות היðם צמודים לדולר ארה"ב.  חדשים. בðוסף,  

על   ולהשפיע  מטבעית  חשיפה  לחברה  ליצור  עשויות  ארה"ב,  בדולר  זה  ובכלל  הזר,  מטבע  בשערי 

 .  רווחיותה. ðכון למועד הדוח, החברה איðה מבצעת גידור לשערי מטבע

בישראל . 3 הביטחוðי  פעילות  המצב  על  השפעה  להיות  עשויה  והמדיðי  הביטחוðי  במצב  לשיðויים   .

החברה, שכן החמרה במצב הביטחוðי והמדיðי עשויה, בין היתר, להביא לירידה ביכולתה של החברה  

 לגייס הון ðוסף הðדרש לפעילותה.  

: כחלק מתמחור מערכת האגירה של החברה, החלה החברה לאמץ  חשיפה לשיðויים בשערי ריבית . 4

את מודל ההשתתפות בחיסכון, ואף החלה במכירות על פי מודל זה לשðי לקוחות. שילוב מודל עסקי  

זה עשוי לדרוש מהחברה הישעðות על גיוסי חוב ואשראי בðקאי, כאשר השימוש במודל עסקי זה,  

 יבית, תוך השפעה על רווחיות החברה.  עשוי להיות מושפע מהשיðויים בשער הר

: חוסר יציבות בשווקים הגלובליים, לרבות חוסר יציבות פוליטי  חוסר יציבות בשווקים הגלובליים . 5

או חוסר יציבות כלכלי אחר וכן חוסר ודאות כלכלית, לרבות חששות ממיתון או האטה בצמיחה,  

על זמיðות ומחירי   של החברה בהם היא עושה    כת האגירהרכיבי מערעלולים להשפיע, בין היתר, 

ספקי   של  הפיððסית  ואיתðותם  זמיðותם  על  שלה,  האגירה  מערכת  והרכבת  ייצור  לצורך  שימוש 

בתפעול   לשיבושים  לגרום  ואף  החברה,  של  לקוחותיה  של  הפיððסית  איתðותם  על  וכן  החברה, 

 ובמשלוחים של מערכת האגירה של החברה. 

לקדם תכðית לביצוע שיðויים מהותיים במערכת    ממשלת ישראל  החלה  2023יðואר  חודש  במהלך  

השיðויים המוצעים מעוררים מחלוקות וביקורות ðרחבות, אשר על פי פרסומים  .  המשפט בישראל

עוצמתן, כמו גם התðהלות הצדדים השוðים בקשר אליהן, עלולים לדעת גופים כלכליים,  , בתקשורת

ה ומומחים בתחומי המשפט, החברה והכלכלה בארץ, להשפיע  כלכלðים בכירים במשק, ראשי אקדמי 

עוד על פי הפרסומים כאמור, התכðית האמורה והמחלוקות  .  על איתðות המשק והכלכלה בישראל

שהתגלעו בעקבותיה, עלולים להוביל להורדת דרוג האשראי של מדיðת ישראל, לפגיעה בהשקעות  

לרבות במגזר ההייטק, לגידול עלות מקורות  במשק הישראלי ולהוצאת כספים והשקעות מישראל  

. להערכת  הגיוס במשק הישראלי ולפגיעה בפעילותו של המגזר הכלכלי בכלל ומגזר ההייטק בפרט

עלולו, ככל שההערכות המתוארהðהלת החברה לעיל או חלקן תתממשðה,  בחברה  הדבר לפגוע    ת 

 ובפעילותה. 

 סיכוðים עðפיים 

: למיטב ידיעת החברה, בשðה הקרובה לא צפויים שיðויים טכðולוגיים מהותיים  שיðויים טכðולוגיים . 1

אשר יש בהם כדי להשפיע על עדכðיות הטכðולוגיות אשר בבסיס מערכת האגירה של החברה. עם  

בהיקף   לפגוע  הדברים,  מטבע  עלולה,  החברה,  של  לטכðולוגיה  חליפית  טכðולוגיה  יצירת  זאת, 

 פעילותה.  

ורגולציה . 2 החברהתקיðה  לפעילות  הרלווðטיות  התקיðה  בדרישות  והתפתחויות  שיðויים  בעיקר  ,  : 

מוצריה,או  ארה"ב  ב לשווק את  בהן תבקש החברה  של החברה    במדיðות אחרות  אי עמידה  ו/או 

בדרישות כאמור, עשויים לגרום להטלת מגבלות ו/או לעיכובים במכירת מערכת האגירה ובפיתוח  

ככל   העתידיים,  החברה  לחברה  מוצרי  לגרום  וכן  שיווקם  להפסקת  לגרום  ו/או  יפותחו,  שאלה 

 להוצאות מהותיות.

תומכת   . 3 אðרגיהרגולציה  תומכת    :אגירת  ברגולציה  ðעזר  ובעולם  בישראל  החברה  מוצרי  שיווק 

ו/או הסטת ביקושים לחשמל משעות צריכת שיא לשעות  תמריצים להתקðת אגירת אðרגיה  הכוללת 
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  תמריצים  ות מתחדשים. שיðויים בסביבה הרגולטורית וביטול תכðיותשפל או עודפי ייצור ממקור 

יכולים לפגוע במכירות הקיימות של החברה ובפיתוח מוצרי  להתקðת אגירת אðרגיה  מעðקים  או  /ו

 החברה העתידיים, ככל שיפותחו, וכן לגרום לחברה להוצאות משמעותיות. 

ידע, מקצועיות ומומחיות בתחום ברמה הגבוהה  : פעילות החברה מתאפייðת ברמת  כוח אדם מקצועי . 4

ביותר, וכן דורשת כוח אדם מחקרי וðיהולי איכותי בעל ðיסיון ובקיאות בתחומי אגירת האðרגיה  

בכלל ואגירת אðרגיה תרמית בפרט, תחומים חדשים יחסית וייחודים. יכולתה של החברה להמשיך  

כולתה להמשיך ולהעסיק כוח אדם מיומן  בפיתוח והתקðת מערכת האגירה תלויה, בין השאר, בי

 כאמור. 

: סך החיסכון הכספי אשר מערכת האגירה של החברה מאפשרת ללקוחותיה,  שיðויים במחיר החשמל . 5

תלוי בפער בעלויות החשמל במשך היממה. היעדר פער מספיק בשווקים מסוימים (דוגמה, ישראל)  

כולים לפגוע ביכולת של החברה לשווק את  או צמצום הפער הזה היכן שקיים (למשל, בקליפורðיה) י 

 המערכת. 

ומקורות הון . 6 (  :מימון  והתקðת מערכות במודל השירות  )  Energy Storage as a Serviceשיווק 

דורש מקורות מימון חיצוðיים לטווח ארוך לשם צמיחה משמעותית. החברה איðה מתכððת לממן  

 ðית לשווקים. היעדר אמצעי מימון מספקים  מערכות בהון עצמי, למעט בודדות ולצורך חדירה ראשו

עלול להאט את צמיחת החברה. בðוסף, החברה איðה צפויה להגיע לרווחיות בעתיד הקרוב ותיזקק  

 בעתיד לגיוסי הון ðוספים כדי לממן פעילות שוטפת עד שתעבור לרווחיות. 

ם כיום בשוק והן  לעיל, הן מצד הגורמים הפועלי 16: החברה חשופה לתחרות, כאמור בסעיף  תחרות . 7

 מצד גורמים העוסקים במחקר ופיתוח מוצרים העשויים להתחרות בעתיד במוצריה. 

8 . ) הצפויים  חייה  לאורך  המערכת  ויותר)  20פעילות  האðרגיה  שðה  אגירת  רכיבי  ושחיקת  פעילות   :

) שארך שðתיים ודימה הפעלה  stress testing(קפסולות)  של המערכת ðבחðו בðיסוי עמידות מואץ (

). אולם אין כל וודאות להיעדר שחיקה משמעותית  1%שðה, ובו הודגמה שחיקה זðיחה (  20-לאורך כ

יותר תחת תðאי שימוש אמיתיים. אם וככל שתהיה ירידה ביצועי המערכת לאורך זמן, בין מתקלות  

של   החדשðיים  בהיבטיה  בהתחשב  ייתכðו  אך  כעת  צופה  החברה  שאין  מגורמים  או  שחיקה  או 

החסכון  הטכðולוג  בשיעור  תלויות  שאלה  (ככל  החברה  בהכðסות  מקבילה  שחיקה  תתכן  אזי  ייה, 

 השוטף בהוצאות האðרגיה של הלקוחות), במוðיטין שלה וביכולתה למכור מערכות או לצמוח. 

: בכווðת החברה לרכוש פוליסות ביטוח מסוימות לצורך כיסוי פעילותה. יחד עם זאת, למיטב  ביטוח . 9

 ð לא  לכסות באופן מלא בפוליסות הביטוח השוðות את כל הסיכוðים הצפויים  ידיעת החברה,  יתן 

והכרוכים בפעילותה, ולכן תקבולי הביטוח, אם וככל שיתקבלו, לא בהכרח יכסו את מלוא או חלק  

ודאות   כל  אין  הדוח,  למועד  ðכון  בðוסף,  החברה).  לקוחות  (כגון  שלישיים  וצדדים  החברה  מðזקי 

כל ה כלכלית  שהחברה תרכוש את  כדאיות  כתוצאה מהעדר  בין היתר,  ביטוחים הקיימים בשוק, 

 ברכישתם.

תביעות .10 לטעðות  קבלת  גם  כמו  למוצריה,  אחריות  בין  ותביעות  לטעðות  חשופה  עלולה  החברה   :

הלקוחות   מול  אל  העסקית  ופעילותה  החברה  על  לרעה  להשפיע  שעלול  מה  ðוספות,  ותביעות 

 הפוטðציאליים.  

 לחברה   סיכוðים ייחודיים

: החברה מעðיקה לחלק מלקוחותיה אחריות למערכת האגירה של החברה.  אחריות ללקוחות החברה . 1
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במקרה בו החברה תצטרך לשאת בעלויות תיקון או החלפת חלקים המרכיבים את מערכות האגירה  

 בעלויות העולות על הכðסותיה של החברה מהמערכות, היא עלולה לשאת בהפסדים בגיðן.  

: עלויות התקðת מערכת האגירה של החברה  פערים בין הערכת עלות המכר לבין עלויות הביצוע בפועל . 2

עלויות בין היתר, בתðאים הסביבתיים אצל    היðן  ðיכרות. התקðת מערכת האגירה כאמור תלויה, 

הלקוח הרלווðטי. ðכון למועד הדוח, אין לחברה יכולת לאמוד בצורה מדוייקת עלויות התקðה אצל  

כל סוגי הלקוחות, ואפשרי שאצל חלק מהם עלויות התקðה יהיו גבוהות, לרבות גבוהות מהעלויות  

 תהליך ההתקשרות מול הלקוח ויתכן כי תאלץ לשאת בהפרש.    שהחברה תצפה ב

  בחיסכון שירות תלויים בעיקר  מערכת האגירה במודל  תקבולים עבור התקðת  :  תלות בביצועי הלקוח . 3

ביחס  הקשורים  ,  שתייצר וסיכוðים  וודאות  ביצועי מערכת האגירה אצל הלקוח הספציפי,  לחוסר 

 ר אין לה שליטה לגביהם.  לרבות תלות של החברה בתðאים שוðים אש

: למועד הדוח, החברה קבלה אישור לרישום הפטðט הראשון שלה בארה"ב, אולם שאר קðיין רוחðי . 4

בקשות הפטðטים של החברה טרם אושרו והן ðמצאות בשלבים שוðים של תהליך הבחיðה, כמפורט  

על יכולת החברה  לעיל. אי קבלת הבקשות הð"ל, כולן או מקצתן, עשוי להשפיע לרעה    21בסעיף  

 ידי מתחרים או גיוסי הון עתידיים. - למðוע העתקת המוצרים שלה על

החברה ðהðית ועשויה ליהðות בעתיד ממעðקים ממשלתיים   :מעðקים והטבות מגורמים ממשלתיים . 5

עשוים להגביל   בחו"ל. מעðקים מסויימים  פעילות החברה למשל, מגבלות  א שוðים, בישראל או  ת 

מחוץ   האישור  בייצור  כתבי  לפי  כאמור,  המגבלות  הפרת  זרים.  לגורמים  ידע  ובהעברת  לישראל 

והחוקים הרלווðטיים עלולה להטיל על החברה סðקציות שוðות, ביðיהן, סðקציות כספיות וסðקציות  

 פליליות. 

: בשðים האחרוðות יש עליה מתמדת בחשיפה לאיום הקיברðטי המשפיע על תשתיות  איומי סייבר . 6

ות, בדגש על חברות טכðולוגיה כדוגמת החברה. התקפות סייבר, ככל שהחברה תהיה  מחשוב ואחר 

יעד להתקפות כאמור, הן במישרין והן כðגד שרתים של צדדים שלישיים בהם מאוחסן הידע הðוגע  

למוצרי החברה והטכðולוגיה שלה, עלולות לפגוע בפעילות החברה. מערכת הבקרה וðיהול של מערכת  

ה היðו מוצר תוכðה השוכן בעðן, וככזה עשוי להיות ðתון לאיומי סייבר העשויים  האגירה של החבר 

 לגרום גם ðזק לפעולת המערכת. 

ותהליכי עבודה מקובלים   לצורך ההתמודדות עם איומי הסייבר כאמור, מיישמת החברה שיטות 

אבטחת כגון:  שוðים,  סייבר  אפיקי  מפðי  בתחום ההתמגðות  לרבות  מידע,  אבטחת  ערוצי    בתחום 

ב שימוש  רגישים;  וðתוðים  למידע  ביחס  מאובטחות  התðהלות  וחיצוðיים;  ארגוðיים  - תקשורת 

Firewalls ) ורשתות מאובטחותVPN) יהול הרשאות רציףð ;(SSO.( 

מערכת   של  והבקרה  הðתוðים  תקשורת  תשתית  על  להגן  שðועדו  פעולות  מבצעת  החברה  כן,  כמו 

הבאי באמצעים  היתר  בין  שלה,  החברה,  האגירה  למערכות  העðן  בין  מאובטחת  תקשורת  ם: 

עðן;  MQTT over TLSבאמצעות   כלי  באמצעות  ומערכות  שירותים  בין  וðיהול  גישה  הרשאות   ;

מאובטחת   רשת    HTTPSתקשורת  ע״י  מרוחקות  מערכות  אבטחת  אפליקטיביים;  לממשקים 

) לעמידה  טווח  ארוכת  תכðית  יישום  פðימית;  לחברות    ),ISO/IEC  27019וירטואלית  המותאמת 

 . GDPR -בתחום אגירת האðרגיה; יישום תכðית אחסון והצגת ðתוðים בהתאם לתקðות ה

לקוחות . 7 עם  מהתקשרויות  לðבוע  העלולים  שוðים  סיכוðים  לקוחות  עם  להתקשר  החברה  בכווðת   .

החברה,   ידיעת  למיטב  ðלווים.  ðיהול  שירותי  ומתן  תחזוקתה  המערכת,  לאספקת  בהסכמים 

 סכמים אלה עלולה, בין היתר, ליצור לחברה סיכוðים שוðים, כגון: התקשרות בה 
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ðזקים   ● של  במקרים  החברה  ידי  על  אפשרית  שיפוי  חובת  לכלול  ðהוג  דומים  בהסכמים 

 ללקוחות, בדגש על גוף ורכוש של הלקוחות או רשלðות במתן שירותים על ידי החברה.

אירועים   ● בקרות  הלקוח  כלפי  החברה  של  שיפוי  חופת  ðכללת  הללו  מההסכמים  בחלק 

גוף של צד שלישי, הפרת זכויות קðיין רוחðי של צד שלישי ואי עמידה   מסוימים, כגון ðזקי 

 בהוראות הדין.   

ההסכמים הð"ל יכללו, בין השאר, גם לוחות זמðים להתקðת מוצרי החברה אצל הלקוחות   ●

וכתוצאה מכך מועדי תשלום לחברה. איחורים בהקמת המתקðים על ידי הלקוחות, או ביטול  

התקðה, תביא מן הסתם גם לעיכוב או ביטול של ההסכמים עם החברה ולאיחור בתשלומי  

 התמורה לחברה.  

 תשלום לחברה. -ן של הפרת החוזה בידי הלקוח, קרי איקיים גם סיכו  ●

החברה גם מתחייבת לביצועי המערכת תחת הסכם שירותי ðיהול ותחזוקה או דרך אחריות   ●

 המוצר. 

בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון העיקריים שתוארו לעיל, אשר דורגו בהתאם להערכת החברה, על פי  

 :21 ההשפעה העשויה להיות להם על עסקיה

 

 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה 

השפעה  

 ðמוכה 

השפעה  

 ביðוðית 

השפעה  

 גבוהה 

 כלכליים -סיכוðי מקרו

  +  האטה כלכלית  

   + חשיפה לשערי מטבע  

  +  בישראל מדיðי /המצב הביטחוðי

 +   חשיפה לשיðויים בשערי ריבית

   + חוסר יציבות בשווקים הגלובליים 

 עðפיים סיכוðים 

   + שיðויים טכðולוגים 

  +  תקיðה ורגולציה 

אðרגיה  תומכת    רגולציה אגירת 

 (תמריצים וכו') 
 

 
+ 

 
ðכון למועד דוח תקופתי זה. ייתכן כי בפועל קיימים   21 זיהוי גורמי הסיכון ומידת השפעתם על החברה היðם על סמך הערכת החברה, 

 הו או שהשפעתם שוðה מהאמור לעיל. גורמי סיכון שטרם זו 
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 מידת ההשפעה של גורם הסיכון על החברה 

השפעה  

 ðמוכה 

השפעה  

 ביðוðית 

השפעה  

 גבוהה 

  +  כח אדם מקצועי  

 +   שיðויים במחיר החשמל  

 +   מימון ומקורות הון  

   + תחרות 

  +  תיקון ליקויים במוצרי החברה

   + ביטוח 

   + קבלת תביעות 

 ייחודים לחברה סיכוðים 

  +  החברה אחריות ללקוחות 

לעלויות   המכר  עלות  הערכת  בין  פערים 

 הביצוע בפועל  
 +  

 +   תלות בלקוח כמקור הכðסה  

  +  קðיין רוחðי 

  +  מעðקים והטבות מגורמים ממשלתיים 

  + + איומי סייבר 

מהתקשרויות   לðבוע  העלולים  סיכוðים 

 עם לקוחות 
 

+ 
 

 



1 
 

  2022בדצמבר   31דוח דירקטוריון על מצב עðייðי החברה לשðה שðסתיימה ביום 

") מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב עðייðי  החברה("  ðוסטרומו אðרגיה לימיטדדירקטוריון  

"), תקופת הדוח("   2022בדצמבר    31החברה והתוצאות הכספיות של החברה לשðה שðסתיימה ביום  

(דוחות תקופתיים ומידיים), תש"ל ערך  ðיירות  הדוח סוקר את  התקðות("   1970-בהתאם לתקðות   .("

בשðת   אירעו  אשר  החברה  בפעילות  העיקריים  זה.  2022השיðויים  דוח  פרסום  למועד  דוח    ועד 

א' לדוח תקופתי  דירקטוריון זה ðערך בהðחה שבפðי הקורא מצוי תיאור עסקי החברה, כפי שðכלל בפרק  

  ) "הדוח התקופתי"(, אשר דוח דירקטוריון זה מצורף אליו זה

  החברה הדירקטוריון למצב עסקי  הסברי - ראשון חלק

 העסקית של החברה וסביבתה   תמציתי תיאור .1

באמצעות  החברה המלאה  בע"מ  ðוסטרומו,  בבעלותה    עם   וביחד",  ðוסטרומו("  המצויה 

  אðרגיה   ביקושי   ולðיהול   לאגירה   מתקדמות  טכðולוגיות  בפיתוח  עוסקת"),  הקבוצה : "החברה

ותעשייתים  מסחריים    בðייðיםו  שרתים  חוות   ,לבðייðי משרדים, קðיוðים, בתי חולים  תרמית

  .  'ילריםצ מבוססימיזוג אוויר  הצורכיםðוספים 

, ראו  הקבוצההסביבה העסקית והשפעתה על פעילות ,  הקבוצה פעילותלפרטים אודות תיאור 

 . לדוח תקופתי זה לפרק א' 10סעיף 

 השפעת משבר הקורוðה  .2

של ועל    פעילותההשפעה מהותית על    איןלמועד זה, החברה מעריכה כי לðגיף הקורוðה    ðכון

    השוðות.  בהתחייבויותיה לעמוד  יכולתה או ðזילותה, השל הפיððסית האיתðות

 מהתפרצות  כתוצאה  שðגרם  והשלכותיו של המשבר  השפעתו  מלוא  הובררו  טרם  כי  יובהר

 בעיקרו הוא  ועסקיה, החברה מצב על המשבר להשפעת בðוגע המידע לפיכך, הקורוðה. ðגיף

  .1968-התשכ"ח ערך, ðיירות בחוק כהגדרתו עתיד, פðי צופה מידע

  עליית האיðפלציה ועליית הריבית  .3

על 2021  משðת  החל חלה  בשðת  י,  ובעולם.  בישראל  האיðפלציה  בשיעורי  מדד    2022יה  עלה 

כי פלישת רוסיה לאוקראיðה האיצה את    יצוין  1. 5.3%-כהמחירים לצרכן בישראל בשיעור של  

המשק האירופאי באספקת הגז הרוסי,    תבגוש האירו, עקב תלו   תחילה התהליך האיðפלציוðי  

ר על  שהוטלו  הסðקציות  בשל  כולו.  בעולם  עלו  ובהמשך  וארה"ב  אירופה  מדיðות  ע"י  וסיה 

מחירי מוצרי מזון שרוסיה    גםבðוסף עלו  כשמחירי האðרגיה בכלל,  ו בצורה חדה מחירי הגז  

  בעולם.  שלהםואוקראיðה הן יצואðיות מובילות 

אך   גבוהה  להיות  מוסיפה  בעולם  האיðפלציה  מגמת    בחודשיםסביבת  ðרשמת  האחרוðים 

, במדדי הליבה המגמה מעורבת. ðמשכות העלאות הריבית  התמתðות במדיðות רבות. עם זאת

 
1 https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Madad/DocLib/2023/021/10_23_021b.pdf   
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, מעל  2.9%עמדה על    2022בעולם אך הקצב מתמתן. בארה"ב, הצמיחה ברבעון הרביעי לשðת  

) לצרכן  המחירים  מדד  החזאים.  ל CPIלתחזיות  ביðואר  ירד  ביחס  6.4%-)  מתוðה  ירידה   ,

, ירידה חדה  2023ביðואר    8.5%לתחזיות החזאים. בגוש האירו, האיðפלציה התמתðה לקצב של  

  2יותר מתחזיות החזאים, אך איðפלציית הליבה המשיכה לעלות. 

  2.8%צפוי לצמוח בשיעור של    בישראלתוצר  ה,  3בהתאם לתחזית חטיבת המקרו של בðק ישראל 

  2023שðת    של . שיעור האיðפלציה בארבעת הרבעוðים  2024  שðת ב  3.5%ובשיעור של    2023  שðתב

. על פי התחזית, הריבית  2%, צפוי שיעור האיðפלציה לעמוד על  2024  שðת. ב3%צפוי להיות  

  4. 2023 שðתבממוצע ברבעון הרביעי של  4%המוðיטרית צפויה לעמוד על  

החליטו בðקים מרכזיים בעולם להעלות את הריבית במטרה  , העולמית המחירים עליות  לצד

החליט בðק ישראל להעלות את    2022זה, החל מחודש אפריל    בכלללבלום את עליות המחירים.  

 לעלות  הריבית המשיכה מכן  לאחר  כאשר%, 2-של כ  לשיעורהריבית בישראל, משיעור אפסי  

  5. 2023מריבית יðואר  0.5%העלאה של  ,4.25%-ל הועלתה 2023 בפברוארו

  הקבוצה של  פעילותהשיðויי האיðפלציה והריבית על  השפעות

ðכון למועד הדוח, החברה איðה ðטלה הלוואות מגופים מממðים, משכך הðהלת החברה סבורה  

  .למועד זה כי לעלייה בריבית אין השפעה שלילית על פעילותה

העיסקית של החברה חלק ממערכות שאותן החברה תמכור בעתיד  עם זאת בהתאם לתוכðית  

לגרום   עשוייה  הריבית  שיעורי  עליית  ולכן  שלישי  צד  ע"י  או  הלקוח  ע"י  ממוממðות  יהיו 

    להפחתת כדאיות העיסקה ללקוח או לצד שלישי.

ðכון למועד הדוח, על רקע השיðויים באיðפלציה, ישðה עלייה בעלות חומרי הגלם וההתקðה של  

מוצרי החברה, בעוד שבמקביל קיימת עלייה של תעריפי החשמל אשר מגדילים את החיסכון  

מאðרגיה ומשכך עתידים להגדיל את הכðסות החברה. לאור האמור, למועד זה החברה סבורה  

כי הגידול בעלות חומרי הגלם כאמור לעיל עתיד להתקזז עם הגידול בהכðסות החברה. משכך, 

למועד כי  סבורה  השפעה    החברה  אין  ובעולם  בישראל  האיðפלציה  בשיעור  לעלייה  הדוח 

    מהותית לרעה על פעילותה.

 האיðפלציה  בשיעור העלייה של הפוטðציאליות ההשפעותי  בעðיין, זה בסעיף האמור כי יצוין

פðי  המהוו, החברה על צופה  ערך  מידע  ðיירות  בחוק  כמשמעו  , 1968-ח"התשכ, עתיד 

 אין, לפיכך. והערותיה  דוח זה  בתאריךעל איðפורמציה הקיימת בחברה  , בין היתר, המבוסס

והתוצאות , לעיל המתואר לזה דומה באופן שיתממש או, יתממש אכן  לעיל האמור כי ודאות כל

  .בפועל עשויות להיות שוðות באופן מהותי מן התוצאות המוערכות או המשתמעות ממידע זה

 
2 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/55237/  

 -2022 באוקטובר  3ראו אתר בðק ישראל החלטת הוועדה מוðיטרית מיום  3
22.aspx-10-https://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/03  

4 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases  
5 https://www.boi.org.il/publications/pressreleases/55237/   
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 כספי מצב .4

מבלי לסייג את חוות דעתðו הð"ל, אðו מפðים את תשומת  החשבון צוין כי "בחוות דעת רואה  

מפעילותה ולה הפסדים    ג' לדוחות הכספיים, לפיו החברה טרם הפיקה הכðסות1הלב לביאור  

בהתאם  החברה,  הðהלת  שלהערכת  ולכך  שוטפת  מפעילות  שלילי  מזומðים  ותזרים  שוטפים 

שלה, למי  לתוכðיות  מספקים  משאבים  לפחות  לחברה  של  לתקופה  פעילותה,  המשך    12מון 

 .". חודשים ממועד אישור הדוחות הכספיים

  לשיðויים וההסברים הכספיים לדוחות בהתאם, הכספי המצב  על הדוח סעיפי  יוצגו  להלן

   :"ח)ש(באלפי  בהם שחלו העיקריים

  סעיף

  בדצמבר  31ליום 

  הסברי הדירקטוריון  באלפי ש"ח 

2022  2021  

  55,823  38,412  שוטפים  ðכסים
  מיליון שח,   9קיטון במזומðים בסך 

  ח  "מיליון ש  6קיטון בחייבים בגין מðיות בסך 

  שאיðם  ðכסים

  שוטפים 
12,078  5,681  

ח בגין מערכת אגירה בהקמה (הילטון), גידול של "מיליון ש  6גידול בסך 

 1.1ח בגין שיפורים במושכר (משרדים עשרת), קיטון של "מיליון ש 1.8

  ח ירידת ערך מערכת אגירה (מדיðול) "מיליון ש

   -  ð  50,490  61,504כסים  סך

  התחייבויות

  שוטפות 
4,365  3,065  

ח בגין התחייבות לקבלן משðה בגין מערכת אגירה  "מיליון ש  1.5גידול בסך 

  בהקמה (הילטון) 

  התחייבויות

  שוטפות  שאיðן 
  ח בגין עדכון התחייבות בגין תמלוגים  "מיליון ש 0.8-גידול בסך כ  4,571  5,247

 -  7,636  9,612  התחייבויות  סך

  הון   סך

  

40,878  53,868  

ח "מיליון ש 3-ח בגין הðפקת מðיות, גידול בסך כ"מיליון ש  9-גידול בסך כ

ח בגין הפסד  "מיליון ש 25בגין קרן הון תשלום מבוסס מðיות, קיטון בסך 

  לשðה

  התחייבויות סך

    והון 
50,490  61,504  - 
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 לותהפעו תוצאות .5

יוצגו ðתוðי רווח והפסד בהתאם לדוחות הכספיים וההסברים לשיðויים העיקריים שחלו    להלן 

  בהם (באלפי ש"ח):  

  סעיף

  31לשðה שהסתיימה ב 

  הסברי הדירקטוריון  לדצמבר 

2022  2021  

  מחקר הוצאות 

  ðטו , ופיתוח
10,483  9,054  

במצבת כח האדם כתוצאה  גידול כתוצאה מעלייה בהוצאות שכר  

    2022מהשלמת הבðייה של מחלקת התוכðה בשðת 

  שיווק הוצאות 

  ומכירה 
7,018  1,731  

לקראת השקת הפעילות המסחרית בארה"ב היה גידול בכח  

,  Lobbing האדם בישראל ובארה"ב, משרד יחסי ציבור ומשרד 

הðוגעות להגשת  הוצאות רגולציה, הוצאות משפטיות, הוצאות 

  האמריקאי   בקשה להלוואה ממשרד האðרגיה 

  הðהלה  הוצאות 

  וכלליות 
8,839  6,575  

כתוצאה   הוצאות שכר ובהוצאות תשלום מבוסס מðיות עלייה ב

כגון סמðכ"ל כספים, חשב,   2022מהוספת תקðים במהלך שðת 

וכן העובדה כי מðכ"ל החברה הצטרף ביוðי   מðהלת משאבי אðוש 

  שכרו היה של שðה מלאה  2022ובשðת  2021

ירידת ערך מערכת  

  אגירה 
1,129  -  

לאור עידכון מקבצי שעות הביקוש של רשות החשמל בישראל  

מפעל מדיðול איðו עובד בשעות הפיסגה  ועקב העובדה כי 

) אין כדאיות כלכלית בהסטת חשמל  22:00עד  17:00החדשות (

ולכן ðאמד סכום בר ההשבה של המערכת באפס   באתר מדיðול 

  והוכרה ירידת ערך על מלוא ערכה 

לפðי   תפעולי   הפסד

הוצאות רישום  

  למסחר

27,469  17,360  

  

-  

הוצאות רישום  

למסחר ברכישה  

  במהופך 

-  61,393  
היו הוצאות חד פעמיות בגין עסקת המיזוג עם   2021בשðת 

  סומוטו 

  -  78,753  27,469  תפעולי   הפסד

  הכðסות מימון 
)3,341 (  

(153)  
בשðת  משמעותית הכðסות מהפרשי שער בגין עליית שער דולר  

2022  

  התחייבות לתמלוגים שיערוך ההוצאות   903  810  מימון  הוצאות 

  -  79,503  24,938  הפסד ðקי 

  -  79,500  25,251  סה"כ הפסד כולל 
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   ðזילות .6

  הסעיף 
  בדצמבר,   31ליום  

  2021  2022  הסברי הדירקטוריון 
  אלפי ש"ח 

תזרים המזומðים  
שðבע מפעילות  

  שוטפת 
)19,954 (   )15,404 (  

וכן הוצאות   עיקר הגידול ðובע מגידול בהוצאות הðה"כ
  מכירה ושיווק  

תזרים המזומðים  
ששימש לפעילות  

  השקעה
)8,411 (  )3,171 (  

ðובע מהשקעה במערכת אגירה בהקמה  עיקר הגידול  
(הילטון), וכן מהשקעה בשיפורים במושכר (משרדים  

  בעשרת)
תזרים המזומðים  
ששימש לפעילות  

  מימון 
14,806  65,843  

  2022בשðת גיוס הון קיטון בהקיפי עיקר הקיטון ðובע מ 
    2021לעומת 

גידול (קיטון)  
במזומðים 

  בתקופה 
)13,558(  47,268  - 

  

 מימון מקורות .7

את  החברה   הה שלב  סיימה  מערכת  של  והפיתוח  המסחורו IceBrick-מחקר  שלב  ועוסקת    בתחילת 

 31ליום  . מפעילותהמשמעותיות  אך טרם הפיקה הכðסות  , במחקר ופיתוח של הדור הבא של מוצריה

מיליון    61-כמזה סך של  (  ח"ש  מיליון 143  -לחברה יתרת הפסדים צבורים בסכום של כ  , 2022בדצמבר  

תזרים שלילי  מיליון ש"ח ו  25-בסכום של כ  2022הפסד כולל לשðת  וכן    )  למסחרעלויות רישום  בגין  ש"ח  

לצורך המשך פעילותה  , הכðסות והגעה לרווחיות  בהיעדר .ח"מיליון ש 20  -של כמפעילות שוטפת בסכום  

חיצוðיים מגורמים  ðוספים  מימון  מקורות  להשגת  החברה  תידרש  הון  , השוטפת  גיוסי  המשך  לרבות 

  .חדשים  וממשקיעיםמבעלי מðיותיה 

  . משקיעים חיצוðייםבעלי עðין וח מ"מיליון ש 9 -כ של  כולל החברה גייסה סך 2022בשðת 

יðואר   הדוחות הכספיים   2022מחודש  למועד אישור  ליום  ועד  הðהלת  , 31.12.2022של החברה  ðקטה 

פעילותה המשך  להבטחת  פעולות  במספר  החברה    2022ספטמבר  בחודש  : החברה  הðפקה  השלימה 

לפרק א' לדוח   2.18לפרטים ðוספים, ראו סעיף (מיליון ש"ח  4.7-לציבור במסגרתה גייסה סך כולל של כ

  1.25הðפקה פרטית במסגרתה גייסה סך של  השלימה החברה  , 2022ספטמבר  בחודש   ;)תקופתי זה לעיל

  . )עיללפרק א' לדוח תקופתי זה ל  2.20לפרטים ðוספים, ראו סעיף  (מיליון דולר ארה"ב 

יחד עם המעðקים  , מקורות המימון העומדים לרשותה כתוצאה מגיוסי ההון לעיל, לדעת הðהלת החברה

יאפשרו לה את המשך פעילותה השוטפת  , העומדים לרשותה והתקשרות עם לקוחות פרטיים ומסחריים

לפחות   של  לתקופה  הðוכחית  הכספיים 12במתכוðתה  הדוחות  אישור  ממועד    .חודשים 

לפעול להמשיך  הן  ההðהלה  היתר, תכðיות  מעðקים, בין  הון, לקבלת  בחברה  , גיוס  השקעות  ביצוע 

  . והתקשרות בחוזים ארוכי טווח עם לקוחות פרטיים וממשלתיים
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 תאגידי  ממשל היבטי  - שðי  חלק

 תרומות .8

החברה לא קבעה כללי מתן תרומות מוסדרים, אך דירקטוריון והðהלת החברה פועלים מעת  

חלק   ליטול  החברה  עובדי  את  ומעודדים  לקהילה,  וסיוע  חברתיות  מטרות  לקידום  לעת 

 . בפעילויות השוðות

 תלויים דירקטורים בעלי מיומðות חשבוðאית פיððסית; דירקטורים בלתי  .9

המספר המזערי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבוðאית  , על פי החלטת דירקטוריון החברה

שðיים היðו  בחברה  החברה. ופיððסית  גודל  את  הולם  זה  מספר  כי  סבור  סוג  , הדירקטוריון 

והיקפה שלה  ðכון  הפעילות  זה.  ופיððסית    ,למועד  חשבוðאית  מומחיות  בעלי  הדירקטורים 

הדירקטוריון),   (יו"ר  שטייðברג  ðון  בן  אופיר  גב'  הבאים:  הדירקטורים  הם  קים  בחברה  גב' 

לפרטים בדבר השכלתם והכשרתם ראו פרק ד׳  .  (דירקטור)  (דח"צ) ומר רמי מולכוðיר  -שהם

  תקופתי זה.  לדוח

תלויים   בלתי  אימצה  – דירקטורים  לא  הדירקטורים    החברה  שיעור  בדבר  הוראה  בתקðון 

  לא מכהן בחברה דירקטור בלתי תלוי.   לדח״ציםמלבד , למועד הדוח. הבלתי תלויים

 גילוי בדבר מבקר פðים בחברה . 10

  . יוסף גיðוסררו"ח : שם המבקר הפðימי 9.1

  . 28.6.2016: תאריך תחילת כהוðה של המבקר הפðימי 9.2

המבקר הפðימי היðו רו״ח   :לשמש בתפקידוהכישורים המכשירים את המבקר הפðימי   9.3

ðיהול בקרה בע״מ  , מוסמך מזה שðים רבות משרד ("מכהן כמðכ״ל משרד פאהן קðה 

בעת . ובעל ðיסיון של שðים רבות כמבקר פðימי בחברות ציבוריות ðוספות") פאהן קðה

, גיðוסרקבע דירקטוריון החברה כי לאור ðיסיוðו וכישוריו של מר  , ההחלטה על מיðויו

לסמכויות ולתפקידים , מר גיðוסר כשיר לבצע את תפקידו כמבקר פðים בהתאם לחובות

דירקטוריון החברה סבור כי מיðויו  , כמו כן. המוטלים על המבקר הפðימי בהתאם לדין

היקף פעילותה ומורכבות פעילותה  , לגודלה, בין השאר, של מר גיðוסר היðו ראוי בשים לב

  . של החברה

9.4  ðוידרך המי :  

החברה ודירקטוריון  הביקורת  ועדת  ידי  על  אושר  הפðימי  המבקר  הðימוקים . מיðוי 

וðיסיוðו המקצועי הרב של המבקר  כישוריו , בין היתר את השכלתו, לאישור המיðוי כללו

הוגדר. הפðימי המיðוי  בהתאם , במסגרת  הביקורת  את  לערוך  הפðימי  המבקר  על  כי 

היðם בעיקר הðיסיון  , הðימוקים לאישור המיðוי כאמור  .המקובליםלתקðים המקצועיים  

החברה  את  המעמיקה  ובהיכרותו  הפðימית  הביקורת  בתחום  הפðימי  המבקר  , שצבר 

בין  , בהתחשב, באופן שמסייע לה בביצוע התפקידים המוטלים עליו בהתאם לדין הכול

  . היקף ומורכבות פעילותו, גודלו, בסוג התאגיד, היתר
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כפי שמסר   ,זה דוח למועד : ðכוןאליה הקשור בגוף או החברה של ערך בðיירות החזקה 9.5

המבקר הפðימי לא מחזיק בðיירות ערך של החברה או של גוף    ,המבקר הפðימי לחברה

 קשור אליה. 

 כפי, החברה ידיעת : למיטב אליה הקשור  גוף עם או החברה עם הפðימי  המבקר קשרי 9.6

 קשרים או מהותיים עסקיים קשרים אין הפðימי למבקר, לחברה הפðימי המבקר שמסר

אליה, למעט מתן שירותי ביקורת כמפורט  קשור  גוף  עם  או החברה  עם אחרים מהותיים

 בסעיף זה. 

. החברה של  עובד איðו הפðימי המבקר :בחברה הפðימי  המבקר של ðוספים תפקידים  9.7

, אישי  וכמיðוי לחברה חיצוðי שירותים כðותן ידיו על ðיתðים הפðימית הביקורת שירותי

קðה פאהן  משרד   ביקורת  לרבות , שוðות מיומðויות  בעלי  עובדים המעסיק , באמצעות 

  פðימית. 

  מðכ"ל החברה, מר יורם אשרי.  :זהות הממוðה הארגוðי על המבקר הפðימי 9.8

דוח ביקורת פðימית   במהלך תקופת הדוח ערך המבקר הפðימי : דוחות המבקר הפðימי 9.9

 .ELCבðושא בקרות על 

תכðית הביקורת של : השיקולים בקביעת תכðית הביקורת השוטפת והרב שðתית בחברה 9.10

החברה היðה תכðית שðתית הðקבעת על ידי ועדת הביקורת של החברה לאחר שðלקחת  

בהתחשב ברמות הסיכון של , כל זאת . בחשבון המלצת המבקר הפðימי והðהלת החברה

המותאם , המתבסס על סקר הסיכוðים של החברה, אים הðבדקים ביחס לחברההðוש

דגשי ההðהלה ובדיקות חוזרות  , תחומי הפעילות העיקריים של החברה, לצרכי הביקורת

ðבחðים ðושאים אשר עולים אגב פעילותה השוטפת , כמו כן. של ðושאים שðבדקו בעבר

  . של החברה

כאמור , ם עורך המבקר הפðימי את הביקורתהתקðים המקצועיים המקובלים על פיה 9.11

  וזאת על פי הודעת המבקר הפðימי.  לחוק הביקורת,) ב(4בסעיף 

) ב(4פי תקðים מקצועיים מקובלים כאמור בסעיף   המבקר הפðימי עורך את הביקורת על 9.12

הביקורת על 147סעיף  , לחוק  וכן  החברות  איגוד   לחוק  של  המקצועיים  התקðים  פי 

דירקטוריון החברה הסתמך על דיווחי המבקר ). IIA(המבקרים הפðימיים הביðלאומי  

  . הפðימי בדבר עמידתו בתקðים המקצועיים לפיהם הוא עורך את הביקורת

ומסמכים 9.13 למידע  בסעיף  : גישה  כאמור  חופשית  גישה  תיðתן  הפðימי  לחוק   9למבקר 

ל זה גישה מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, הביקורת הפðימית, ובכל

 לרבות לðתוðים כספיים. 

התגמול למבקר פðימי מורכב מתשלום שעתי מוסכם, ובהתאם   :תגמול המבקר הפðימי 9.14

לשעות העבודה המבוצעות בפועל כפי שאושרו לגבי כל ðושא ביקורת בתכðית הביקורת, 
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לתוצאות הביקורת,   ולפיכך איðו משפיע על תוצאות הביקורת. ואיðו משתðה בהתאם 

  לדעת הדירקטוריון, תגמול המבקר הפðימי איðו משפיע על שיקול דעתו המקצועי. 

 גילוי בדבר שכרו של רואה חשבון מבקר . 10

 . רואי חשבון  משרד, PwC Israel פירמת  משרד רואה החשבון המבקר של החברה היðו 10.1

 שכר רואה החשבון המבקר  10.2

להלן ðתוðים בדבר שכר הטרחה ששולם לרואה החשבון המבקר בגין שירותי ביקורת, 

  2022-ו  2021שירותים הקשורים לביקורת, שירותי מס ושירותים אחרים ביחס לשðים  

  (אלפי ש"ח):

  2021שðת   2022שðת   

  )ח "באלפי ש(שכר טרחה 

כספיים  דוחות  וסקירת  ביקורת 

  (*)  )שðתיים ורבעוðיים (

278  367  

  53  32  שירותי מס 

  420  310  כ"סה

  

  בגין עסקת הרכישה במהופך עם סומוטו לימיטד בע"מ בעיקרו    ,2021שכר הטרחה לשðת  (*)  

  כולל תשקיף מדף.  2022ושכ"ט לשðת 

החשבון    שכר 10.3 רואה  בין  ומתן  במשא  ðקבע  החברה  של  המבקר  החשבון  רואה  טרחת 

המבקר לבין הðהלת החברה, בהתאם לתעריף המוערך למתן השירותים, המתבסס על 

הפעילות   היקף  על  בהתבסס  המבקר  החשבון  רואה  ידי  על  המושקעות  השעות  כמות 

רואה החשבון המבקר   ומורכבותה. שכר טרחת  דירקטוריון    ידי  על  מאושרהמבוקרת 

 החברה 

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פרעון  . 11

דוח בדבר מצבת התחייבויות של החברה מתפרסם בטופס דיווח ðפרד במקביל לפרסום 

  . והאמור בו מובא על דרך ההפðיה, דוח זה
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 החברהגילוי בקשר עם הדיווח הפיððסי של  הוראות -  שלישי חלק

 בפעילות החברה בתקופת הדוח ולאחריואירועים מהותיים  . 12

ראו   ולאחריו,  הדוח  תקופת  במהלך  אירועים  בדבר  לדוח    2סעיף  לפרטים  א'  לפרק 

  התקופתי. 

  הערכות שווי . 13

כהגדרת מוðחים    או מהותיות מאדבמהלך תקופת הדוח לא בוצעו הערכות שווי מהותיות  

  . 1970-תש"לאלו בתקðות ðיירות ערך (דוחות תקופתים ומיידים), 

 מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון  . 14

דוח בדבר מצבת התחייבויות של החברה מתפרסם בטופס דיווח ðפרד במקביל לפרסום 

  . והאמור בו מובא על דרך ההפðיה, דוח זה

 

  חתימה   תפקיד  שמות החותמים 

  __________   יו"ר דירקטוריון   שטייðברג -אופיר בן ðון

  __________   מðכ"ל  יורם אשרי 
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  לימיטד אנרגיה    נוסטרומו 

  2022דוח שנתי 

  
  
  

  העניינים תוכן
  
  

  דף    

  2      המבקר החשבון רואה דוח

      ): ח"ש( חדשים בשקלים - הכספיים הדוחות

  3    הכספי  המצב על  מאוחדים דוחות

  4    הכולל  ההפסד  על  מאוחדים דוחות

  5      הוןב שינוייםה על  מאוחדים דוחות

  6-7    המזומנים  תזרימי   על  מאוחדים דוחות

  8-41    חדים ו המא  הכספיים לדוחות  ביאורים
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 דוח רואה החשבון המבקר 
 לבעלי המניות של  

 נוסטרומו אנרגיה לימיטד
  

  31  לימים)  החברה  -  להלן(   לימיטד  אנרגיה  נוסטרומו  של  המצורפים  הכספי  המצב  על  המאוחדים  הדוחות  את  ביקרנו
  לכל   המזומנים  ותזרימי  בהון   השינויים,  הכולל  ההפסד,  הפסד  או   רווח  על  המאוחדים  הדוחות  ואת   2021-ו  2022  בדצמבר

  הדירקטוריון   באחריות  הינם  אלה  כספיים  דוחות.  2022  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת
  . ביקורתנו על  בהתבסס אלה כספיים  דוחות  על  דיעה לחוות היא  אחריותנו. החברה של וההנהלה

  
  של  פעולתו  דרך(  חשבון  רואי   בתקנות  שנקבעו  תקנים  לרבות,  בישראל  מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  ערכנו
  סבירה   מידה   להשיג   במטרה  ולבצעה   הביקורת  את  לתכנן  מאיתנו   נדרש  אלה   תקנים   פי -על.  1973-ג" התשל ),  חשבון  רואה 

  בסכומים   התומכות  ראיות  של  מידגמית   בדיקה   כוללת  ביקורת.  מהותית  מוטעית   הצגה  הכספיים  בדוחות  שאין   ביטחון  של
  שנעשו   המשמעותיים   האומדנים  ושל  שיושמו   החשבונאות   כללי   של  בחינה   גם  כוללת   ביקורת.  הכספיים  שבדוחות   ובמידע

  שביקורתנו   סבורים  אנו.  בכללותה  הכספיים  בדוחות  ההצגה  נאותות  הערכת  וכן  החברה  של  וההנהלה  הדירקטוריון  ידי  על
  .דעתנו   לחוות  נאות בסיס מספקת

  
  החברה  של  הכספי  המצב  את,  המהותיות  הבחינות  מכל,  נאות   באופן  משקפים  ל" הנ   המאוחדים  הכספיים  הדוחות,  לדעתנו

  שלהן   המזומנים  ותזרימי  בהון  השינויים,  פעולותיהן  תוצאות  ואת  2021-ו  2022  בדצמבר  31  לימים  שלה  המאוחדת  והחברה
)  IFRS(  בינלאומיים  כספי  דיווח  לתקני   בהתאם  2022  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  בתקופה  השנים  משלוש  אחת  לכל

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

  הפיקה   טרם  החברה  לפיו,  הכספיים  לדוחות'  ד1  לביאור  הלב  תשומת  את  מפנים  אנו,  ל"הנ  דעתנו  חוות  את  לסייג  מבלי
  בהתאם ,  החברה  הנהלת  שלהערכת  ולכך  שוטפת  מפעילות  שלילי  מזומנים  ותזרים  שוטפים  הפסדים  ולה  מפעילותה  הכנסות

  הדוחות   אישור  ממועד  חודשים  12  לפחות  של  לתקופה,  פעילותה  המשך  למימון  מספקים  משאבים   לחברה,  שלה  לתוכניות
  . הכספיים

  
  
  
  
  
  
  
  

  קסלמן וקסלמן   אביב, -תל
  רואי חשבון   2023 במרס 27

   PricewaterhouseCoopers International Limited -פירמה חברה ב  
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  לימיטד אנרגיה    נוסטרומו 

  הכספי  המצב על  מאוחדים דוחות
  

  בדצמבר  31    
  2021  2022  ביאור

  ח "ש  אלפי  
        נכסים

        :שוטפים נכסים
  47,594 36,848  5  מזומנים  ושווי מזומנים
  13  119  ' א12  בשימוש  מוגבלים פקדונות

  8,216 1,445  6  חובה  ויתרות חייבים
    38,412  55,823  

        :שוטפים  שאינם נכסים
 1,879 1,497  8  שימוש זכות בגין נכסים
  3,802 10,581  7  קבוע  רכוש

    12,078  5,681  

  61,504 50,490    נכסים  סך

          הוןו התחייבויות
        :שוטפות התחייבויות

  656  2,004    שירותים  ונותני ספקים
  1,974 2,089 9  זכות  ויתרות זכאים
  91  -  11  ממשלתיים  מענקים  בגין  התחייבות של שוטפות חלויות
  24  -  10  לשלם   תמלוגים בגין  התחייבות של שוטפות חלויות
  320  272  8  חכירה  בגין  התחייבויות של שוטפות חלויות

    4,365  3,065  
        : שוטפות שאינן התחייבויות

  1,585  1,313  8    שוטפות חלויות בניכוי חכירה  בגין התחייבויות
  1,834  2,439  11   ממשלתיים מענקים בגין התחייבות
  1,145  1,487  10  לשלם   תמלוגים בגין התחייבות

  7 8   נטו , לעובדים הטבות בשל התחייבויות
    5,247  4,571  
        

  -  -  12  שיעבודים, ערבויות, התקשרויות והתחיבויות תלויות
  7,636  9,612    התחייבויות סך

      13  :החברה  של לבעלים המיוחס הון
  165,477  174,412    מניות  על פרמיה

  4,205  7,534    מניות  מבוסס תשלום  הון קרן
  2,324  2,324    אופציה  כתבי

  3  ) 313(    תרגום   הפרשי  הון קרן
  ) 118,141( ) 143,079(    הפסד  יתרת

  53,868  40,878      הון סך
  61,504  50,490     והון התחייבויות סך

  
  

  . 2023 מרסב  27 :החברה  דירקטוריון   ידי על  הכספיים הדוחות אישור  תאריך
  
  

  שטיינברג  - נון בן אופיר
   הדירקטוריון"ר יו

  אשרי יורם
  החברה "ל מנכ

  חנין אבי
  "ל הכספיםסמנכ

  
  
 
  

  אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים יהב
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  לימיטדאנרגיה  נוסטרומו

  הכולל  ההפסד  על  מאוחדים דוחות
  
  
  

  בדצמבר  31 ביוםשהסתיימה   שנה    
  * 2020  * 2021  2022  ביאור

  ח "ש  אלפי  

          

  6,754  9,054  10,483  15    נטו,  ופיתוח  מחקר הוצאות

  286  1,731  7,018  16  ומכירה   שיווק הוצאות

  6,528  6,575  8,839  17  וכלליות   הנהלה הוצאות

  -  -  1,129  ב 3  ירידת ערך מערכת אגירה  

  13,568  17,360  27,469    לפני הוצאות רישום למסחר  תפעולי הפסד

  -  61,393  -  'ב1  במהופך  רכישה בגין למסחר  רישום הוצאות

  13,568  78,753  27,469    מפעולות  הפסד

  ) 1,462(  ) 153(  ) 3,341(  ' ב 18 מימון  )הכנסות(

  12,542  903  810  ' א 18  מימון  הוצאות

  11,080  750 ) 2,531(    נטו , מימון(הכנסות)   הוצאות

  24,648  79,503  24,938    לשנה  הפסד

          - כולל אחר (הפסד)  רווח

  של כספיים דוחות מתרגום הנובעות  התאמות
  חוץ  פעילות

  )313 (  3  -  

  24,648  79,500  25,251    לשנה  כולל הפסד

          - ) ח"בש( למניה הפסד

  9.36  18.45 4.71  19    ומדולל  בסיסי הפסד 

  
  
    .)ב'1ראה ביאור ( 2021ביוני  20יישום למפרע של רכישה במהופך מיום   כולל *
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  לימיטד אנרגיה    נוסטרומו 

    בהון השינויים על  מאוחדים דוחות

 

 הון
  (**) מניות

על   פרמיה
וכתבי  מניות

  אופציה 

 הון קרן
  הפרשי
  תרגום

הון  קרן
  תשלום
  מבוסס
  הפסד  יתרת  מניות

 גרעון סך
  בהון

  ח "ש  אלפי
        

  )10,895(  )13,990(  2,515    580   -  * 2020 בינואר 1 ליום יתרה
        :2020תנועה במהלך שנת  

  )24,648(  )24,648(  -  -  -  -  לשנה   כולל הפסד
             :בעלים עם עסקאות

  28,827  -  -  -  28,827  -  למניות   הלוואות  המרת
  9  -  ) 2,277(  -  2,286  -  מימוש אופציות שהוענקו לעובדים

  3,703  -  1,899  -  1,804  -  ')ב13 ביאור( מניות  מבוסס תשלום

  32,539  -  ) 378(  -  32,917  -  בעלים  עם עסקאות  הכל סך
  ) 3,004(  )38,638(  2,137  -  33,497  -  * 2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

        :2021תנועה במהלך שנת  
  )79,503(  )79,503(  -  -  -  -  לשנה   כולל הפסד

  3  -  -  3  - -  אחר  כולל רווח
             :בעלים עם עסקאות

  39,246  -  -  -  39,246 -  אופציה  וכתבי מניות הנפקת 
  63  -  ) 833(  -  896  -  ש אופציות שהוענקו לעובדיםומימ

  2,901  -  2,901  -  -  -  ')ב13 ביאור( מניות  מבוסס תשלום
  94,162  -  -  -  94,162  -  ב' 1ראה ביאור  -במהופך בניכוי עלויות עסקה  רכישה 

  56,872  )79,503(  2,068  3  134,304  -  בעלים  עם עסקאות  הכל סך

  53,868  ) 118,141(  4,205  3  167,801  -  2021 בדצמבר 31 ליום יתרה
        :2022תנועה במהלך שנת  

  )24,938(  )24,938(  -  -  -  -  לשנה   כולל הפסד
  ) 316(  -  -  ) 316(  - -  אחר  כולל הפסד

             :בעלים עם עסקאות
  8,935  -  -  -  8,935 -  ניכוי עלויות הנפקה  ב -ת מניו  הנפקת 
  3,329  -  3,329  -  -  -  ')ב13 ביאור( מניות  מבוסס תשלום

  )13,357(  )24,938(  3,329  ) 316(  8,935  -  בעלים  עם עסקאות  הכל סך

  40,878  ) 143,079(  7,534  ) 313(  176,736  -  2022 בדצמבר 31 ליום יתרה

  
    .)ב'1ראה ביאור ( 2021ביוני  20יישום למפרע של רכישה במהופך מיום   כולל* 

  . נקוב  ערך ללא**  
  המאוחדים אורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספייםיהב
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  לימיטדאנרגיה  נוסטרומו
  המזומנים  תזרימי   על  מאוחדים דוחות

  
  בדצמבר  31שהסתיימה ביום   שנה  

2022  2021  2020  
  ח "ש  אלפי

        :שוטפות מפעילויות  מזומנים  תזרימי
  ) 7,788( )15,404( )19,954(  'א נספח  ראה,  לפעולות ששימשו נטו מזומנים

        

        :השקעה לפעילות  מזומנים  תזרימי
  ) 314( ) 3,171( ) 8,305(  קבוע  רכוש רכישת
  45   -  -  מוגבלים בשימוש  פקדונות  פרעון

  )13(  -  ) 106(  מוגבל בשימוש  לפקדון  הפקדה

  ) 282(  ) 3,171(  ) 8,411(  השקעה  לפעילות ששימשו נטו מזומנים
        

        :מימון  מפעילות  מזומנים  תזרימי
  עסקה  עלויות בניכוי במהופך מרכישה  שנבעו מזומנים

  -  32,910  -  ב') 1(ביאור 
  -  32,956  8,935  וכתבי אופציות   מניות מהנפקת תמורה

  -  -  6,290  תמורה מהנפקת מניות בתקופה קודמת  
  -  63  -  לעובדים   אופציות מימוש
  43  -  -  קשורים   צדדים

  ) 208(  ) 286(  ) 299(  קרן בגין חכירה   תשלומי
  4,745  -  -  הלוואות הניתנות להמרה למניות   קבלת

 408  170  -    שהתקבלו ממשלתיים שאינם מענקים
  969  111  -  שהתקבלו  ממשלתיים מענקים

  407  -  -  ים ממשלתי מענקים בגין  מקדמות קבלת
 )10(  )81(  ) 120(  חכירות  בגיןששולמה  ריבית

  6,354  65,843  14,806  מימון  מפעילות שנבעו נטו מזומנים
        

  ) 1,716(  47,268  )13,558(    מזומנים ושווי במזומנים(קיטון)  גידול

  2,203  467  47,594 השנה  לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

  ושווי המזומנים על חליפין בשערי השינויים השפעת
  )20(  ) 141(  2,812  מזומנים 

  467  47,594  36,848  השנה לסוף  מזומנים ושווי מזומנים יתרת
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  לימיטדאנרגיה  נוסטרומו

  המזומנים  תזרימי על דוחות
  

  בדצמבר  31שהסתיימה ביום   שנה  
2022  2021 *  2020  

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

     :לפעולות ששימשו
  )24,648( )79,503(  )24,938(  לשנה   הפסד

     : בגין התאמות
  143  535  397 פחת   הוצאות

  -  -  1,129  ירידת ערך מערכת אגירה  
  10,995  41  ) 2,690(  מימון, נטו   (הכנסות) הוצאות

  544  )99(  832  מענקים  בגין  בהתחייבות שינוי
  200  330  359  נכס זכות שימוש   הפחתת
    61,393  -  במהופך  רכישה בגין למסחר  רישום הוצאות

  3,703  2,901  3,329  ת תשלום מבוסס מניו

 3,356  165,10  15,585  
        : החוזר  בהון  תפעוליים  שינויים

  644  ) 1,548(  481   חובה ויתרות בחייבים(גידול)  קיטון
  128  158  1,348  שירות  ונותני   בספקים  גידול

  503  388  ) 201(  זכות  ויתרות בזכאים גידול(קיטון)  

  6281,  )1,002 (  1,275  

  ) 7,788(  )15,404(  )19,954( לפעולות  ששימשו נטו מזומנים

  
 :במזומן שלא השקעה ומימון   פעילויות נספח  .ב

  
  9  -  -  האופציות  המרת בגין  מימוש תוספת תקבול

  28,827  -  -  למניות  להמרה  הניתנותהלוואות    המרת

  -  6,290  -  מניות  הנפקת  בגין חייבים

  -  250  -  שלא במזומן  בהקמה קבוע רכוש

  -  1,633  -  חדשות  חכירות בגין  התחייבות כנגד  בנכס  הכרה
  
    ).ב'1ראה ביאור ( 2021ביוני  20יישום למפרע של רכישה במהופך מיום   כולל* 
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  :כללי   -  1  ביאור
 

 : ופעילותה החברה תיאור  . א
  

ועוסקת בפיתוח,    2017-נוסטרומו) הינה חברה שהתאגדה בישראל ב  -נוסטרומו בע"מ (להלן  
 ייצור, שיווק ומכירה של מערכות לאגירה אנרגיה מאחורי המונה וניהול ביקושים כמפורט להלן.  

  
"סומוטו לימיטד") התאגדה    –חברת נוסטרומו אנרגיה לימיטד בע"מ (להלן:"החברה", לשעבר  

"החברה"). בחודש    -(להלן     .Somoto Ltd באיי הבתולה הבריטיים בשם  2009אר  בחודש פברו
, הושלמה עסקה לפיה רכשה החברה את מלוא הבעלות בחברת נוסטרומו ברכישה  2021יוני  

כאשר ערב העסקה הועברה לחברה אחרת כל פעילותה ההיסטורית לאותו המועד של  ,  במהופך
  להלן).  ב' 1(כמתואר בביאור   סומוטו לימיטד

  
החברה עוסקת בתחום פעילות אחד של פיתוח טכנולוגיות מתקדמות לאגירת אנרגיה המבוססת  
על מים ולניהול ביקושי אנרגיה תרמית לבנייני משרדים, קניונים, בתי חולים, חוות שרתים וגופים  
החברה   פיתחה  פעילותה,  במסגרת  צ'ילרים.  מבוססי  אוויר  מיזוג  הצורכים  נוספים  מסחריים 

"המערכת"    -(להלן    IceBrick" ™ מערכת אגירת אנרגיה המבוססת על תא אנרגיה ייחודי הנקרא " 
או "מערכת האגירה"), אשר מכיל מאות קפסולות של מים. המערכת מאפשרת המרה ואגירה  

 של אנרגיה חשמלית לאנרגית קור.  
קרה אשר  בנוסף למערכת האגירה, החברה מפתחת מערכת תוכנה מבוססת ענן של שליטה וב

  עתידה לאפשר התקנה מהירה, ניהול ואופטימיזציה של מערכת האגירה במתקן הלקוח. 
  

יולי   חודש  חברת  2021במהלך  את  נוסטרומו  הקימה   ,Nostromo Energy Inc    בת חברה 
  Nostromo Energy Inc  הקבוצה).  -, ארה"ב (להלן יחד  שהתאגדה בדלווארבבעלות מלאה  

כזרוע המבצעת של נוסטרומו בפרויקטים    ומשמשת   2021  נובמברהחלה את פעילותה בחודש  
 בארה"ב.  

  
הינו   החברה  של  הרשום    ישראל.   ,עשרת,  קלה  תעשייה  אזור,  ריזה  רחובבכתובת  משרדה 

  .החברה הינה חברה ציבורית אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב 
  

 :לימיטד סומוטועם רכישה במהופך   תעסק  .ב
  
מחייב לרכישת ניירות ערך של חברת    הסכם, חתמה החברה על  2020בדצמבר    27יום  ב ) 1

נוסטרומו בע"מ (להלן: "נוסטרומו"), חברה פרטית רשומה בישראל, שאינה קשורה לחברה  
ביקושי   וניהול  אגירה  בתחום  טכנולוגיה  בפיתוח  עיסוקה  עיקר  אשר  מטעמה,  למי  ו/או 

תשקיע    "עסקת המיזוג", לפי העניין). בהתאם להסכם, החברה   -אנרגיה (להלן: "ההסכם" ו
אשר יהוו במועד   נוסטרומומיליון דולר כנגד הקצאת מניות של  10.2 - סך של כ בנוסטרומו

כ של    21.5%  - ההשקעה  והנפרע  המונפק  המניות  השלמת  נוסטרומומהון  במועד  וכן,   ,
באופן   נוסטרומועסקת המיזוג, תבוצע החלפת מניות בין בעלי מניות החברה לבעלי מניות 

יעבירו לחברה מניות המהוות נכון למועד חתימת ההסכם, ביחד    נוסטרומומניות    בעלי  שבו
האופציות   שירותים    אשרעם  ונותני  לעובדים  בתמורה    בנוסטרומו ניתנו  יבוטלו  ואשר 

ת אופציות למניות החברה מכוח מתאר אופציות לעובדים לפי תקנות ניירות ערך  להקצא
, (להלן: "תוכנית תשלום מבוסס  2000  -(פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס

השלמת עסקת המיזוג,   ידי החברה לאחר  על  נוסטרומו") שיאומץ    100%מניות לעובדי 
, על בסיס דילול מלא (מבלי להביא בחשבון את  ונוסטרומ מהון המניות המונפק והנפרע של  

מניות רגילות,    נוסטרומו), וכנגד, החברה תקצה לבעלי מניות  בנוסטרומומניות ההשקעה  
יוקצו ליתר בעלי האופציות בנוסטרומו אשר אינם נכללים    אשראשר יחד עם כתבי האופציות  

כ יהוו  נוסטרומו,  לעובדי  מניות  מבוסס  תשלום  תוכנית  המניות    73.5%  -במסגרת  מהון 
המונפק והנפרע של החברה, על בסיס דילול מלא, וכן תקצה מניות רגילות נוספות בשיעור  

 לבנקאי ההשקעות של עסקת המיזוג.   1.5%של 
  

, הודיעה החברה כי עסקת המיזוג הושלמה, ובמסגרתה, התקיימו כל  2021ביוני    20  ביום ) 2
בחברות    החזקותיההתנאים המתלים כפי שהוגדרו בהסכם, וכן, העבירה החברה את מולא  

על ידי החברה, סומוטו ישראל    100%הבנות, אשר הוחזקו עד לאותו מועד בשיעור של  
  . מטה  4בהתאם למתואר בסעיף משנה    לנרהטקמ  בע"מ, טרסר טיוד בע"מ וטים אדטק בע" 

העברת    כמו במסגרת  עובדי    החזקותיהכן,  כלל  הועברו  הבנות,  בחברות  החברה  של 
  נכון   ברשותם  שהיו  כפי ,  החברה  למניות  אופציות   כתבי ,  לרבות ,  לנרהטקהחברות הבנות  

 "). לנרהטקאופציות לעובדים שהועברו   כתבי(להלן: " מועד  לאותו



  אנרגיה לימיטד  נוסטרומו

  (המשך) המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים
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  (המשך): כללי  -1 ביאור
  

אלפי    1,500  -לנאמן סך במזומן השווה להחברה  כמו כן, במועד השלמת העסקה, העבירה   ) 3
של   תקופה  למשך  ארה"ב  התקופה    18דולר  בתום  ההשלמה.  ממועד  הועברו  חודשים 

לבעלי מניות סומוטו לימיטד ביום הזכאות כך שלא תהיה חלק מנכסי    אלפי דולר   1,500
  .  הפעילות המועברת

 
ובמועד השלמת    על אף שכאמור, מבחינה משפטית החברה הינה רוכשת המניות, מאחר ) 4

(כפי שהיו ערב השלמת עסקת    נוסטרומועסקת רכישת המניות, בין היתר, בעלי המניות של  
ביותר הגבוה  בשיעור  זכויות ההצבעה  לבעלי  הפכו  תוך    רכישת המניות)    שהם בחברה, 

את פעילותה העסקית השוטפת, עסקת רכישת המניות טופלה בדוחות הכספיים    מתווים
  כרכישה במהופך.  

  
לאור האמור, דוחות כספיים אלו הופקו תחת שם החברה, אך טופלו מבחינה חשבונאית   ) 5

של   הכספיים  הדוחות  לפיכך,    נוסטרומוכהמשך  בעסקה.  החשבונאית  הרוכשת  שהינה 
דוחות כספיים מאוחדים אלה משקפים את המשך מצבה הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי  

לגבי  נוסטרומוהמזומנים של   הון המניות והפסד למניה המוצגים. בהתאם,  , למעט מידע 
  לשנה והדוחות על השינויים בהון העצמי    2021  בדצמבר   31הדוח על המצב הכספי ליום  

  תואמו ,  2020בדצמבר    31ביום    שהסתיימה וכן לשנה    2021  בדצמבר   31שהסתיימה ביום  
  על מנת לשקף בהם למפרע את הון המניות המשפטי של החברה החל מתקופת  למפרע

  הדיווח המוקדמת ביותר. 
  

של   וההתחייבויות  הנכסים  במהופך  הרכישה  לשיטת  (הרוכשת    נוסטרומו בהתאם 
החשבונאית בעסקה) הוכרו בדוחות הכספיים בהתאם לערכם הפנקסני במועד השלמת  

של   בסך  הרכישה,  תמורת  מניות    94,436העסקה.  לשווי  בהתאם  נקבעה  ש"ח,  אלפי 
לשווי   בהתאם  וכן  עובדי    כתביהחברה  לשעבר  לנרהטק,  שהועברו  לעובדים  האופציות 

כפי   מקוריים,  הענקה  לתנאי  בהתאם  החברה  למניות  למימוש  הניתנות  לימיטד,  סומוטו 
ידי מעריך שווי בלתי תלוי נכון לאותו מועד, בסמוך למועד השלמת העסקה,   שנאמד על 

,  היתר  בין  לליםכונכסיה, נטו של החברה, (אשר    לבין תמורת הרכישה    בין  ההפרש כאשר  
  - כ  של  בסך)  מזומנים(למעט    חוזר   בהון  גירעון"ח,  ש  אלפי  33,185  -כ  של  בסך  מזומנים

אלפי    6,224  -סעיפים הוניים נוספים ובכללם גם מניות באוצר בסך של כ  וכן "ח  ש  אלפי   142
אלפי ש"ח אשר נוכו מסעיף   275 -עלויות נוספות בגין העסקה המסתכמות בכ בניכויש"ח, 

  הכולל   הרווח  על   לדוח אלפי ש"ח, נזקף    61,393  - פרמיה על מניות) אשר הסתכם לסך של כ
  כהוצאות רישום למסחר ברכישה במהופך. 

  
  האנרגיה האמריקאי   משרד  .ג

  
 DOE – Department ofאמריקאי (קיבלה החברה את אישור משרד האנרגיה ה   20.12.2022ביום  

Eenergy  ל  2022) לפיו, על פי בקשה שהגישה בחודש יולי -Loan Program Office (LPO)  של ה -
DOE    מיליון דולר בערבות מדינה לטובת פריסת מערכות אגירת אנרגיה    189למסגרת מימון של עד

של החברה בארה"ב (בעיקר בקליפורניה), הטכנולוגיה של החברה עומדת בקריטריונים הרלוונטיים של  
האנרגיה   למשק  התועלת  החדשנות,  מבחינת  למימון  ראויה  ונמצאה  האמריקאי  האנרגיה  משרד 

בהפחתת פליטות פחמן וההתאמה הכללית של הטכנולוגיה למטרות התוכנית. המימון מיועד  האמריקאי  
של    110-120לפריסת   כוללת  (בקיבולת  הלקוח    275מערכות  שבו  שירות,  במודל  שעה)  וואט  מגה 

(הבעלים או מנהל הבניין בו תותקן המערכת) אינו רוכש את המערכת, אלא משלם עבור השימוש בה.  
לחברת פרויקטים ייעודית שתוקם לצורך זה ("חברת הפרוייקטים") ותרכוש את המערכות    המימון יינתן

  LPO- מהחברה, וקבלתו כפופה עדיין למספר תנאים, בין היתר להשלמת בדיקתת נאותות שיערוך ה
חודשים), וגיוס הון משלים    6-12- על תנאי המימון הסופיים (העשויים לקחת בין כ  LPO-ומו"מ עם ה
  רויקטים בהיקף שטרם נקבע. לחברת הפ 

  
  מימון  מקורות  .ד

  
ונמצאת בתחילת שלב המסחור,    IceBrick-החברה סיימה את שלב המחקר והפיתוח של מערכת ה

במקביל להמשך מחקר ופיתוח של הדור הבא של מוצריה. השקעות החברה בנכסיה ובמחקר ופיתוח  
מיליון    143-פסדים בסכום של כלחברה יתרת ה  2022בדצמבר    31טרם החלו להניב הכנסות. ליום  

ב' לעיל), וכן הפסד כולל  1מיליון שח בגין הוצאות רישום למסחר, ראה ביאור    61-ש"ח (מזה סך של כ
  מיליון ש"ח.    02-מיליון ש"ח ותזרים שלילי מפעילות שוטפת בסכום של כ 25-בסכום של כ 2022לשנת 
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  (המשך): כללי  -1 ביאור
  

לצורך המשך פעילותה השוטפת, בהיעדר הפקת הכנסות משמעותיות והגעה לרווחיות בהתאם ליעדי  
המכירות של החברה, תידרש החברה לגייס מקורות מימון מגורמים חיצוניים, בין בדרך של גיוס הון  

  מבעלי מניותיה וממשקיעים חדשים, בין באמצעות קבלת מענקים. 
חברה תצליח במימוש תוכניות אלו. במידה והחברה לא תפיק הכנסות  יחד עם זאת, אין כל וודאות שה 

משמעותיות מפעילותה או לא תגייס הון חיצוני נוסף, תטמיע החברה תוכניות ותהליכי התייעלות  
  להתאמת הוצאותיה.  

להערכת הנהלת החברה, בהתאם לתוכניותיה לעיל, לחברה משאבים מספקים למימון המשך  
  חודשים ממועד אישור הדוחות הכספיים.  12ה של  פעילותה לפחות לתקופ

  מיליון ש"ח,   72החברה גייסה הון בסך כולל של   2021בשנת 
  . 13ראה ביאור  -מיליון ש"ח  9-החברה גייסה הון בסך כולל של כ 2022בשנת 

 
  :החשבונאית  המדיניות   עיקרי   -  2  ביאור

  
 : הכספיים הדוחות של  ההצגה  בסיס  . א

  
  משלוש   אחת  ולכל   2020-ו  2021,  2022  בדצמבר  31  לימים   החברה  של   הכספיים  הדוחות 
  הכספי  הדיווח  לתקני  מצייתים,  2022  בדצמבר  31  ביום  שהסתיימה  בתקופה  השנים

  ופרשנויות  תקנים  שהם)  International Financial Reporting Standards(  הבינלאומיים
 International Accounting(  בחשבונאות   לתקינה   הבינלאומי  המוסד  ידי   על   פורסמו  אשר

Standard Board(  )ה  תקני"   –  להלן-IFRS  ("תקנות   לפי  הנדרש  הנוסף  הגילוי  את  וכוללים  
  . 2010-ע" התש ), שנתיים כספיים  דוחות( ערך ניירות

  
  : כדלקמן  יצויין אלה כספיים  דוחות להצגת בקשר

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

  
  בגין  להתאמות  בכפוף  .ההיסטורית   העלות   למוסכמת  בהתאם  נערכו   הכספיים  הדוחות  ) 2

  לפי   המוצגים)  נגזרים  מכשירים  לרבות(   פיננסיות  והתחייבויות   פיננסיים  נכסים  שערוך 
 . ההוגן שווים

  
  חשבונאיים  באומדנים  שימוש   דורשת ,  IFRS-ה  לתקני  בהתאם   כספיים  דוחות  עריכת  ) 3

  בתהליך  דעת שיקול להפעיל החברה הנהלת את  מחייבת היא, כן כמו. מהותיים מסוימים
  מעורבת   בהם  לתחומים  גילוי  ניתן,  3  בביאור.  החברה  של   החשבונאית  מדיניותה  יישום
  השפעה   ולאומדנים  להנחות  יש  בהם  תחומים  או,  מורכבות  או  דעת  שיקול  של  רבה  מידה

  מהאומדנים   מהותית  שונות  להיות   עשויות  בפועל   התוצאות.  הכספיים  הדוחות  על   מהותית 
 . החברה הנהלת את ששימשו וההנחות

 
 . חודשים 12  הינה החברה של התפעולי   המחזור תקופת ) 4

  
  על  המבוססת  סיווג   שיטת   לפי הפסד  או  רווח  בדוח  שהוכרו  ההוצאות   את   מנתחת  החברה ) 5

 . ההוצאות של הפעילות   מאפיין
  

 איחוד הדוחות הכספיים  .ב
  

הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן. שליטה  
לתשואות   זכויות  או  חשיפה  המושקעת,  הישות  על  השפעה  כוח  יש  לחברה  כאשר  מתקיימת 

בכוח שלה כדי להשפיע    משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת להשתמש
על סכום התשואות שינבע מהישות המושקעת. בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות  
הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות. איחוד הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת  
השליטה ועד למועד בו הופסקה השליטה. יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות בין חברות הקבוצה  

בעת איבוד שליטה בחברה מאוחדת, הקבוצה מכירה   בוטלו במלואן בדוחות הכספיים המאוחדים.
והשווי ההוגן של   בגובה ההפרש בין ערכם המצרפי של התמורה שהתקבלה  או הפסד  ברווח 
הנכסים,   של  בספרים  ערכם  לבין  לשעבר,  המאוחדת  בחברה  שנותרה  כלשהי  השקעה 

שליטה בחברה המאוחדת לשעבר. תאריכי הדוחות הכספיים   ההתחייבויות וזכויות שאינן מקנות
החשבונאית   המדיניות  החברה.  של  הכספיים  הדוחות  לתאריך  זהים  המאוחדות  החברות  של 
בדוחות   שיושמה  זו  עם  ועקבי  אחיד  באופן  יושמה  המאוחדות  החברות  של  הכספיים  בדוחות 

 .הכספיים של החברה
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  (המשך):  החשבונאית המדיניות   עיקרי   -  2  ביאור
 

 : חוץ במטבע  ועסקאות יתרות תרגום  .ג
 
  ההצגה  ומטבע הפעילות מטבע ) 1

  
  הכלכלית   הסביבה  של  במטבע  נמדדים  החברה  של  הכספיים  בדוחות  הנכללים  פריטים

,  ח " בש  מוצגים  הכספיים  הדוחות).  הפעילות  מטבע  -  להלן(   ישות  אותה  פועלת  בה  העיקרית 
  . החברה של ההצגה ומטבע הפעילות   מטבע שהוא

,  ")דולר "   –   להלן (  ב " ארה  דולר   הינה   ב " בארה   הבת   החברה  של  העיקרה  הכלכלית  הסביבה 
  . תרגום  מהפרשי  הון קרן למול  ח" לש  תרגום בוצע   כספיים דוחות   איחוד לצורך

  
  ויתרות   עסקאות ) 2

  
  הפעילות   למטבע  מתורגמות  )חוץ  מטבע  -להלן(  הפעילות  ממטבע  השונה  במטבע  עסקות

  הנובעים ,  שער  הפרשי.  העסקות  למועדי   שבתוקף   החליפין  בשערי  שימוש  באמצעות 
  לפי  חוץ  במטבע  הנקובים  כספיים  והתחייבויות  נכסים  ומתרגום   כאמור  עסקות  מיישוב

  הכנסות   בסעיף  הכולל)  הפסד(  הרווח  על  לדוח  נזקפים,  התקופה   לתום  החליפין  שערי
  .  מימון) הוצאות(
  

 :קבוע רכוש  .ד
 

  לייחוס   הניתנים  תשלומים  כוללת   העלות .  הרכישה  עלות   לפי  לראשונה  נכלל   הקבוע  הרכוש
  .  הנכס לרכישת  במישרין

  
  בהתאם ,  נפרד  כנכס  מוכרות   או  בספרים  הנכס  של  בערכו   התהוותן   בעת   נכללות  עוקבות  עלויות

  אל   יזרמו  הקבוע  הרכוש  לפריט  המיוחסות  עתידיות  כלכליות  שהטבות  צפוי  כאשר  רק,  למקרה
  .  מהימן באופן למדידה ניתנת  הפריט  של  העלות וכן,  החברה

  ועבודות  התיקונים עלויות שאר  כל. מהספרים נגרע  ערכו, קבוע  רכוש מפריט חלק מוחלף כאשר
  . נבעו  בה הדיווח תקופת במהלך  הפסד או  רווח  לדוח נזקפות האחזקה

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

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

  
  שנים  6-16  משרדי  וציוד  ריהוט

  שנים  3    מחשבים
  שנים  6-10  אלקטרוניקה  וציוד  מעבדה   ציוד
  שנים  7  רכב  כלי

  *  במושכר  שיפורים 
  שנים  **  אגירה  מערכות

  
      אורך   או  השכירות  חוזה  תקופת  פני  על,  הישר  הקו  שיטת  לפי  מופחתים  במושכר  שיפורים*  
  . מביניהם הקצר לפי,  השיפורים  של המשוער  החיים 

    . 'א3 ביאור ראה,  האגירה  מערכות לפחת באשר דעת לשיקולי  בקשר** 
  

של    ההפחתה הצפוי  השימושיים  החיים  אורך  פני  על  לעיל,  כמפורט  שיטתי  באופן  מבוצעת 
הפריטים, מהמועד בו הנכס מוכן לשימוש, דהיינו כאשר הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת  

  שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה.  
  

  ומעודכנים ,  יםנסקר  הפחת  ושיטת  שלהם   השימושיים  החיים  אורך,  הנכסים  של   השייר   ערכי
  . לשנה אחת לפחות,  לצורך בהתאם

  
ירידה בערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית, במידה שערכו בספרים של  

' להלן). הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש  ההנכס גדול מאומדן הסכום בר ההשבה (ראו סעיף  
  הקבוע המוצג בעלות נזקפות לרווח או הפסד. 

  
וואת התמורה נטו שהתקבלה לערך  רווחים או הפסדים בגין מימוש רכוש קבוע נקבעים על ידי הש

    בספרים, ומוכרים במסגרת "הוצאות (הכנסות) אחרות" בדוח רווח או הפסד. 
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  (המשך):  החשבונאית המדיניות   עיקרי   -  2  ביאור
  

  : מוחשיים בלתי נכסים  .ה
  

 ופיתוח  מחקר
  

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

  : הבאים התנאים מתקיימים
 ;למוכרו או  בו ולהשתמש מוחשי הבלתי הנכס את  להשלים  טכנית היתכנות קיימת - 
 ;למוכרו או  בו ולהשתמש מוחשי הבלתי  הנכס את להשלים ההנהלה  בכוונת - 
 ;אותו למכור  או מוחשי הבלתי   בנכס  להשתמש  ניתן - 
 ;צפויות  עתידיות כלכליות הטבות יפיק  מוחשי הבלתי הנכס  בו האופן את להמחיש  ניתן - 
  בנכס  ולשימוש  הפיתוח  להשלמת   זמינים  -  ואחרים  כספיים  טכניים  -  מתאימים  משאבים - 

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

כהוצאה   פיתוח  תו הוצא  מוכרות  ולכן  מעלה,  המוזכרים  בתנאים  עומדות  אינן  החברה    של 
  התהוותן.   בעת 

  
    לגבי היוון עלויות פיתוח. '  ה3  ביאור ראה

  
 כספיים-לא נכסים  ערך ירידת  .ו

  
  המצביעים ,  בנסיבות  שינויים  או  אירועים  שחלו  במידה,  נבחנת  כספיים  לא  נכסים  של  בערכם  ירידה

  .  השבה בר  יהיה   לא  בספרים שערכם כך על
  

  בר   הסכום  על  נכס  של  בספרים  ערכו  עולה  בו  לסכום  שווה  ערך  ירידת  בגין   המוכר  ההפסד  סכום
,  מכירה  עלויות  בניכוי,  הנכס  של  ההוגן  שוויו  מבין  הגבוה  הוא  נכס  של  השבה  בר  סכום.  שלו   השבה

  בגינן ,  ביותר   הנמוכות  לרמות  הנכסים  מחולקים,  ערך  ירידת בחינת  לצורך. שלו  השימוש  שווי  לבין
  למעט ,  כספיים-לא  נכסים).  מזומנים  מניבות  יחידות(  נפרדים  מזוהים   מזומנים  תזרימי  קיימים
  שהוכרה  הערך  ירידת  של   אפשרי   ביטול   זיהוי  לצורך  נבחנים,  בערכם  ירידה  חלה  אשר,  מוניטין
  .  הכספי המצב  על  דוח תאריך בכל  בגינם

  
 ממשלתיים מענקים  . ז

  
  המדען   לשכת  לשעבר(   והכלכלה  התעשייה  במשרד   לחדשנות  מהרשות  המתקבלים  מענקים
  –   להלן (  והאנרגיה   המים ,  הלאומיות  התשתיות   ממשרד   ")לחדשנות   הרשות "  -  להלן ), ( הראשי

 Israel-United States Research and Development(  בירד  מקרן ו  ") התשתיות  משרד " 
Foundation(  ,הלוואות "   לגדר  נכנסים  החברה  ידי  על  שמבוצע  ופיתוח   במחקר  כהשתתפות  

  ממשלתיים   במענקים  החשבונאי  הטיפול"   20  בינלאומי  חשבונאות  בתקן  כאמור"  למחילה  הניתנות
  . )IAS 20 - (להלן " ממשלתי סיוע לגבי  וגילוי

  
בגין מענקי ל  םהתחייבויות  ונמדדות בהתאם  אם במועד התגבשות הזכאות    . IFRS 9-מוכרות 

מועד הזכאות) מגיעה הנהלת החברה למסקנה שלא קיים ביטחון סביר    -לקבלת מענק (להלן  
)reasonable assurance המענק שהתקבל) לא   -) שמענק שהתגבשה הזכאות לקבלתו (להלן

בהתחייבות פיננסית המטופלת בהתאם להוראות המפורטות  יוחזר, מכירה החברה באותו מועד  
לגבי התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת. הפער בין מענק שהתקבל לבין    IFRS 9  -ב

כמענק   מטופל  לראשונה  בה  ההכרה  במועד  האמורה  הפיננסית  ההתחייבות  של  ההוגן  שוויה 
 מחקר ופיתוח. ממשלתי, אשר נזקף לרווח או הפסד כהקטנה של הוצאות 

  
  שהתקבל   שמענק  סביר  ביטחון  שקיים  למסקנה  החברה  הנהלת  מגיעה   הזכאות  במועד  בו  במקרה

  ככל .  ופיתוח  מחקר  הוצאות   של  כהקטנה   הפסד  או   לרווח,  מועד  באותו,  המענק  נזקף,  יוחזר  לא
 שמענק   סביר  ביטחון  קיים  שלא  למסקנה  לראשונה  החברה  הנהלת  מגיעה  עוקבת  שבתקופה
.  הפסד  או  רווח  כנגד  פיננסית  בהתחייבות  מועד  באותו  החברה  מכירה,  יוחזר  לא  שהתקבל

  לגבי   IFRS9-ב  המפורטות   להוראות   בהתאם  מטופלת  האמורה  הפיננסית   ההתחייבות
  . מופחתת בעלות  הנמדדות פיננסיות  התחייבויות
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 מזומנים  ושווי מזומנים  .ח
  

, בקופה   מזומנים:  מזומנים  ושווי  המזומנים  כוללים,  המזומנים  תזרימי  על  הדוחות  במסגרת
  קצר   לזמן   אחרות  השקעותשאינם מוגבלים בשימוש ו  קצר   לזמן  בנקאיים  בתאגידים  פיקדונות 
  . חודשים 3 על עולה לא שלהן  ההפקדה ותקופת גבוהה  שנזילותן

  
  : פיננסיים נכסים  .ט

  
 סיווג  ) 1

  
  מופחתת  בעלות פיננסים   נכסים

   
  עיסקי   מודל  במסגרת  המוחזקים  פיננסיים  נכסים  הינם  מופחתת   בעלות  פיננסיים  נכסים

  התנאים  וכן,  חוזיים  מזומנים  תזרימי  לגבות  מנת  על  פיננסיים  נכסים  להחזיק  היא  שמטרתו
  תשלומי   רק  שהם  מזומנים  לתזרימי  מוגדרים  במועדים  זכאות  מספקים  שלהם  החוזיים

  .  נפרעה שטרם הקרן   סכום בגין  וריבית  קרן
  

  חודשים  12-מ  יותר  של  לתקופה  לחלויות  פרט,  שוטפים  כנכסים  מסווגים  אלה  נכסים
  הנכסים .  שוטפים  שאינם  כנכסים  המסווגות,  הכספי   המצב   על  הדוח  תאריך  לאחר

"בסעיפים  כלולים  החברה  של  מופחתת  בעלות  הפיננסיים   "חובה   ויתרות  חייבים: 
בשימוש" מוגבלים  המצב  מזומנים  ושווי  מזומנים" -ו   "פיקדונות  על  בדוח  המופיעים   "

  הכספי. 
  

 ומדידה   הכרה ) 2
  

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

מוכרות   הנכסיםההשקעות  כל  עבור  עסקה,  עלויות  בתוספת  הוגן  בשווי    לראשונה 
  מופחתת   בעלות  פיננסיים  נכסים  .דהפיננסיים שאינם נמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפס 

  .האפקטיבית הריבית שיטת בסיס על  מופחתת בעלות  עוקבות  בתקופות נמדדים
  

  ) ירידת ערך נכסים פיננסיים 3
  

להפסד בגין הפסדי אשראי חזויים על נכסים פיננסיים שהינם  החברה מכירה בהפרשה  
  מכשירי חוב הנמדדים בעלות מופחתת. 

  
בסיכון   דוח על המצב הכספי האם חלה עליה משמעותית  תאריך  בוחנת בכל  החברה 
האשראי של הנכס הפיננסי ממועד ההכרה בו לראשונה, על בסיס אינדיבידואלי או על  

ה משווה את הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי  בסיס קבוצתי. לשם כך, החבר
במועד הדיווח עם הסיכון להתרחשות כשל במכשיר הפיננסי במועד ההכרה לראשונה,  

  תוך הבאה בחשבון של כל מידע סביר וניתן לביסוס, כולל מידע צופה פני עתיד. 
  

ממועד ההכרה בהם  עבור נכסים פיננסיים שבהם חלה עליה משמעותית בסיכון האשראי  
לראשונה, החברה מודדת את ההפרשה להפסד בסכום השווה להפסדי האשראי החזויים  
לאורך כל חיי המכשיר. אחרת, ההפרשה להפסד תימדד בסכום השווה להפסדי אשראי  

  חודשים.  12חזויים בתקופה של 
אי לא  עבור מכשירים פיננסיים בעלי סיכון אשראי נמוך, החברה מניחה כי סיכון האשר

  עלה באופן משמעותי ממועד ההכרה בהם לראשונה. 
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 : התחייבויות פיננסיות  .י
 

 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת  ) 1
  

במועד ההכרה לראשונה, החברה מודדת את ההתחייבויות הפיננסיות בשווי הוגן בניכוי  
  שניתן לייחס במישרין להנפקה של ההתחייבות הפיננסית. עלויות עסקה 

העלות   לפי  פיננסיות  התחייבויות  כל  את  מודדת  החברה  הראשונית,  ההכרה  לאחר 
  המופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 

  
 התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  ) 2

  
החברה מודדת התחי  לראשונה,  פיננסיות שאינן נמדדות בעלות  במועד ההכרה  יבויות 

  מופחתת בשווי הוגן כאשר עלויות עסקה נזקפות לרווח או הפסד.
  לאחר ההכרה הראשונית, שינויים בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד. 

  
 פיננסיות  התחייבויות  של גריעה ) 3

 
הפיננסית   ההתחייבות  כאשר  ורק  כאשר  פיננסית  התחייבות  גורעת  נפרעת,  הקבוצה 

מבוטלת או פוקעת. ההפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות הפיננסית שסולקה בין  
  התמורה ששולמה מוכר ברווח או הפסד. 

  
  המניות הון  .יא
  

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

  
 ספקים   .יב

  
  מספקים   שנרכשו  שירותים  או  טובין   עבור   לשלם  החברה   של  התחייבויות   כוללות  הספקים  יתרות

  אמור   התשלום  כאשר  שוטפות   כהתחייבויות   מסווגות  הספקים  יתרות.  הרגיל   העסקים  במהלך 
  . שוטפות שאינן כהתחייבויות  מסווגות הן  אחרת פחות  או אחת שנה תוך להתבצע 

  
 הלוואות  .יג

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

  ברווח או הפסד על פני תקופת ההלוואה, בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 
  

  סילוק   את  לדחות  מותנית  בלתי  זכות  יש  לקבוצה  אם  אלא  שוטפות  ויותכהתחייב   מסווגות  הלוואות
  כהתחייבויות   מסווגות  הן  שאז,  הדיווח  תקופת  תום  לאחר  לפחות  חודשים  12  למשך  ההלוואות

  . שוטפות בלתי
  

   מורכבים פיננסיים מכשירים  .יד
 

מחיר ההמרה  ש  או /ו  קבועה  אינה  להן ש  מימושהתוספת    אשר המירות    הלוואות רכיב ההמרה של  
אשר    שלהן משובץ,  נגזר  שהינה  פיננסית  התחייבות  מהווה  הדולר  של  החליפין  לשער  צמוד 

של   ולסיכונים  הכלכליים  למאפיינים  הדוק  באופן  קשורים  אינם  וסיכוניו  הכלכליים  מאפייניו 
 . הלוואות

  
א  לל  הלוואותהמירות כאמור, מפרידה החברה ומודדת בנפרד את המכשיר המארח ( בהלוואות 

אופציית המרה) ואת הנגזר המשובץ (אופציית ההמרה). הנגזר המשובץ מוכר לראשונה בשוויו  
הכוללת   בין התמורה  בסכום הפער  לראשונה  מוכר  ההוגן במועד ההנפקה. המכשיר המארח 

  ההמירה לבין השווי ההוגן של הנגזר המשובץ.  ההלוואהמהנפקת 
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עלויות שניתן לייחס ישירות לעסקה מוקצות למכשיר המארח ולנגזר המשובץ לפי פרופורציית  
מיידית   לנגזר המשובץ נזקפות  בו הוכרו רכיבים אלה. עלויות כאמור שהוקצו  הערך הראשוני 

שהוכר בגינו  לרווח או הפסד ואילו עלויות כאמור שהוקצו למכשיר המארח מקזזות את הסכום  
לראשונה. הנגזר המשובץ נמדד בתקופות עוקבות בהתאם לשוויו ההוגן, ואילו המכשיר המארח  

  נמדד בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. 
  

  כן   אם  אלא,  שוטפות  התחייבויות   במסגרת   מסווג  מורכב  פיננסי  מכשיר   של  ההתחייבות  רכיב
  פיננסי  לנכס בתמורה או במזומן ההתחייבות של הסילוק את לדחות  מותנית  בלתי זכות לחברה

  . הדיווח  תקופת  תום  לאחר  חודשים 12 לפחות למשך  אחר
  

  למניה  הפסד  .טו
  

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

  
 לחישוב ששימש,  הרגילות המניות  לממוצע מתווסף,  למניה  המדולל  ההפסד או  הרווח  בחישוב 
 פוטנציאליותה  המניות שכל  בהנחה,  שיונפקו המניות  מספר של המשוקלל  הממוצע  גם,  הבסיסי

     רק  כאמור בחשבון מובאות הפוטנציאליות  המניות.  למניות יומרו המדללות
  ). למניה ההפסד את מגדילה או הרווח את מקטינה( מדללת הינה השפעתן כאשר

  
  :לעובדים הטבות  . טז
  

 קצר  לזמן  לעובדים הטבות ) 1
  

  והפקדות   הבראה  דמי,  מחלה,  חופשה  ימי,  משכורות  כוללות  קצר  לזמן  לעובדים  הטבות
  עובד  כל  זכאי,  החוק  במסגרת.  בגינן  השרותים  מתן  עם  כהוצאות  ומוכרות  לאומי  לביטוח

  מתבססת   הזכאות.  שנתי  בסיס  על  מחושבים  שניהם  כאשר,  הבראה   ודמי  חופשה  לימי
,  והבראה חופשה  דמי  בגין  והוצאה  התחייבות  זוקפת  החברה.  ההעסקה  תקופת  משך  על

  . עובד  כל  עבור שנצברה ההטבה על בהתבסס
  

  לפנסיה  /פרישה  לפיצויי  התחייבות ) 2
  

  החברה   במסגרתה   העסקה  סיום  לאחר   עובד  להטבות   תוכנית   היא  מוגדרת  הפקדה  תוכנית 
,  מחוייבות   כל  אין   שלחברה  כך   תלויה- ובלתי  נפרדת   לישות  קבועות  הפקדות   מבצעת

  כדי   הקרן  בנכסי   די  יהיה  לא   שבו  במצב,  נוספות   הפקדות  לבצע,  משתמעת  או   משפטית
  ובתקופות  השוטפת  בתקופה  העבודה  שירותי   בגין  ההטבות  את  העובדים  לכל  לשלם

  .  קודמות
  

  -   ג" התשל ,  פיטורים  פיצויי  לחוק   14  לסעיף  בהתאם,  מוגדרת  להפקדה  תוכניות  לחברה 
1963 .  

  
  ופיצויים  פנסיה  בקופות   הפקדות  ומבצעת  ביטוח  פוליסות  רוכשת   החברה,  לעיל  כאמור 
  איננה  היא,  ההפקדות  ביצוע   עם.  מוגדרת  להפקדה  תוכנית  בגין  התחייבותה  למימון

  לקבלת   במקביל  עובד  הטבות   בגין  כהוצאות  מוכרות  ההפקדות.  נוסף  בתשלום  מחויבת
  . להפקדה  זכאים הם שבגינו מהעובדים השירות

  
  2020-ו  2021  , 2022  בשנים  מוגדרות  הפקדה   תוכניות  בגין   כהוצאה   פו שנזק   מיםהסכו

  .בהתאמה, ח " ש אלפי 235 -ו "חש אלפי  427 ,ש"ח אלפי 659 םהינ
  

 מניות   מבוסס תשלום  .יז
  

,  החברה  של  שירותים  ולנותני   לעובדים  מניות   מבוסס   לתשלום   תוכנית   מפעילה  החברה
  ונותני   מעובדים  שירותים  מקבלת  החברה   שבהן,  החברה  של  הוניים  במכשירים  המסולקת
  השירותים   של  ההוגן  שוויים.  החברה   של)  אופציות(  הוניים  למכשירים  בתמורה  שירותים

  או  ברווח כהוצאה מוכר האופציות להענקת  בתמורה השירותים ומנותני מהעובדים המתקבלים
  התייחסות   תוך  נקבע,  כהוצאה  הנזקף  הסכום  סך.  ההון  במסגרת  הון  לקרן  נזקף  ובמקביל  הפסד
 . הענקתן במועד  מוענקותה האופציות  של ההוגן לשווי
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  האופציות   מספר  לאמידת  המשמשות  ההנחות  בין  נכללים  שוק   תנאי  שאינם  הבשלה   תנאי
  נדרש   שבה  התקופה  שהיא,  ההבשלה  תקופת  במהלך  תמוכר  ההוצאה  סך.  להבשיל   הצפויות

  .  מניות מבוסס התשלום  הסדר  של להבשלה המוגדרים  התנאים כל  את לקיים 
  

  האופציות   למספר  בנוגע  אומדניה  את  החברה  מעדכנת,  הכספי  המצב  על  דוח  תאריך   בכל 
  השינוי   בהשפעת  ומכירה,  שוק  תנאי  שאינם  ההבשלה  תנאי  על   בהתבסס,  להבשיל  הצפויות

  . בהון מקבילה ובהתאמה, הפסד   או ברווח, קיים אם,  המקוריים לאומדנים בהשוואה 
  

  שניתן  עסקה עלויות   בניכוי, התקבולים. חדשות מניות מנפיקה  החברה, האופציות  מימוש  בעת
  . מניות על ולפרמיה  המניות להון נזקפים, במישרין  לייחסן

  
בנוסף, בנסיבות מסוימות עשוי עובד לספק לחברה שירותים לפני מועד ההענקה ולכן מתבצעת  
הערכה של השווי ההוגן במועד ההענקה למטרת הכרה בהוצאה במהלך התקופה שבין מועד  

  תחילת מתן השירותים למועד ההענקה. 
  

 :חכירות  .יח
  
,  שנים  6- ל  שנים  3  בין  של  לתקופה  הינם  החכירה   הסכמי.  רכב   וכלי  משרדים  חוכרת  החברה ) 1

 .הארכה אופציות לכלול  עשויים אך
 

  בינואר  1  מיום  החל  המיושמת  החוכרת  היא  החברה  שבהן  לחכירות  ביחס  החברה  מדיניות ) 2
 :IFRS 16 לפי , 2019

  
  כולל   הוא  אם  או  חכירה   הוא  החוזה  האם,  בחוזה  ההתקשרות  בעת,  מעריכה  החברה
  בנכס  בשימוש   לשלוט   הזכות   את   מעביר   החוזה   אם   חכירה   כולל   או   חכירה   הוא   חוזה.  חכירה 
  הוא  אם  או   חכירה   הוא   חוזה  אם  מחדש  מעריכה  החברה.  תמורה   עבור  זמן  לתקופת  מזוהה

  . השתנו החוזה  של  התנאים אם רק חכירה כולל
  

  של  הנוכחי  הערך   בגובה  חכירה   בגין  בהתחייבות  החברה   מכירה ,  לראשונה  ההכרה  במועד 
  הארכה  אופציות   של   המימוש  מחיר   את,  היתר  בין,  כוללים  אשר ,  העתידיים   החכירה   תשלומי 

  . שתמומשנה סביר  באופן  וודאי אשר
  

  בגין  מותאם ,  חכירה   בגין  ההתחייבות   בגובה  שימוש  זכות  בנכס   החברה  מכירה,  במקביל 
  כלשהם  חכירה   תמריצי   בניכוי   לפניו  או  התחילה  במועד  שבוצעו   כלשהם   חכירה  תשלומי 

  . לחברה  שהתהוו כלשהן ראשוניות ישירות  עלויות ובתוספת,  שהתקבלו
  

  בשיעור  שימוש  נעשה,  בנקל  לקביעה  ניתן  אינו  בחכירה  הגלום  הריבית  ששיעור  מכיוון
  נדרשת  הייתה  החברה  אותו  השיעור  הינו  זה  ריבית  שיעור.  החברה  של  התוספתי  הריבית

  מנת  על  הדרושים  הסכומים  את  דומה  בטוחה  ועם  דומה  לתקופה  ללוות  מנת  על  לשלם
  . דומה   כלכלית בסביבה שימוש זכות לנכס  דומה בערך  נכס להשיג 

  
  המכוסות   תקופות  לרבות,  לביטול  ניתנת  אינה  החכירה  שבה  התקופה  הינה  החכירה  תקופת

  וכן,  זו  אופציה  תממש  החברה  סביר  באופן  וודאי  אם  החכירה   את  להאריך  אופציה   ידי   על
  לא  החברה  סביר   באופן  וודאי   אם  החכירה  את   לבטל   אופציה  ידי  על  המכוסות   תקופות
  . זו אופציה  תממש

  
  פחת בניכוי, בעלות השימוש  זכות נכס את החברה  מודדת,  החכירה תחילת   מועד לאחר

  ההתחייבות  של כלשהי מחדש מדידה בגין  מותאם, שנצברו  ערך מירידת והפסדים שנצבר
  אומדן פני על, הישר הקו שיטת לפי  מחושב השימוש זכות נכס על הפחת. החכירה בגין

   .מביניהם הקצר לפי,  החכירה תקופת   או המוחכר הנכס של  השימושיים החיים אורך 
 שנים.  3 -רכב השנים, וחכירת כלי   6  - המבנה חכירת תקופת

  
  תקופת   במהלך  תקופה  בכל  הפסד  או  ברווח  מוכרת  בחכירה   ההתחייבות  על  ריבית

  ההתחייבות   של  הנותרת  היתרה  על  קבוע  תקופתי  ריבית  שיעור  שמייצר  בסכום,  החכירה
  . החכירה בגין
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  בעל  הינו  הבסיס  נכס  שבהן  חכירות   בגין  תשלומים  וכן   קצר  לטווח  חכירות  בגין  תשלומים
  הפסד.  או   ברווח   כהוצאה   החכירה,  תקופת  פני   על   הישר  הקו   בשיטת   מוכרים   נמוך  ערך

  פחות.   או חודשים 12 היא החכירה תקופת  שבהן חכירות הן  קצר לטווח חכירות 
  

  חכירה   בגין   ההתחייבויות   להיוון   שיושם  התוספתי  הריבית   שיעור   של   המשוקלל   הממוצע ) 3
 . 15% הינו  הכספי המצב  על בדוח שהוכרו

  
 :חדשות ופרשנויות לתקנים תיקונים, חדשים בינלאומיים כספי דיווח תקני  .יט

  
  בחרה   לא   החברה   ואשר   בתוקף  אינם   עדיין  אשר  קיימים   לתקנים  ותיקונים   חדשים   תקנים 

  : המוקדם ביישומם
  

 . )IAS 1-ל  התיקון:  להלן( כספיים  דוחות  הצגת  1  בינלאומי חשבונאות לתקן  תיקון
    בזכויות  כתלות,  שוטפות  לא  או  כשוטפות  תסווגנה  התחייבויות  כי  מבהיר  IAS 1-ל  התיקון

  : כי  היתר  בין, מבהיר התיקון . הדיווח תקופת בסוף לישות הקיימות  
  
 substantive(  מהותית  זכות   יש   לישות   אם  שוטפת   לא   כהתחייבות   תסווג   התחייבות   )א

right  ( התיקון .  הדיווח  תקופת   תום  לאחר  חודשים  12  לפחות   למשך  סילוקה   את   לדחות  
  הן  התחייבויות  רוב  פי   על   שכן,  מותנית  בלתי   זכות   של  לקיומה   ההתייחסות  את   מבטל 

  ); פיננסיות מידה  אמות הוגדרו שבו במצב, למשל( מותנות
  12  לפחות  למשך   ההתחייבות  סילוק  את  לדחות  הזכות  של  קיומה  בעצם   תלוי  הסיווג  )ב

.  הזכות  את  לממש  צופה  הישות   האם   בשאלה  תלות   וללא,  הדיווח  תקופת   לאחר  חודשים 
 ; ההתחייבות סיווג לצורך רלוונטית אינה הזכות למימוש  בנוגע הישות כוונת,  כלומר

  בתאריך   הרלוונטיים  בתנאים   עומדת  והישות  במידה  רק   קיימת  כאמור  מהותית  כותז  )ג
  בתאריך   הופר  להתחייבות  הנלווה  התנאי  אם  קצר  בזמן   תסווג  התחייבויות.  המאזן
  בזמן  תסווג   התחייבות.  המאזן  תאריך   לאחר )  waiver(   וויתור   והתקבל,  לפניו  או  המאזן

 . המאזן  תאריך  לאחר  הופר  להתחייבות הנלווה התנאי אם ארוך 
" הבחינה  לשם  )ד   משאבים,  מזומן  תשלום  של  בדרך  שייעשה  יכול   ההתחייבות"  סילוק , 

  המיר  מכשיר  בגין   המרה  זכות,  זאת  עם.  הישות  של  הוניים  מכשירים  או  אחרים  כלכליים
  . המכשיר  בגין  ההתחייבות של  סיווגה על  משפיעה  אינה להון סווגה אשר

 
  בינואר   1  ביום  המתחילות  שנתיות  תקופות  לגבי  רטרוספקטיבי  באופן  ייושם  IAS 1-ל  התיקון
  . אפשרי המוקדם יישומו, התיקון  להוראות  בהתאם.  לאחריו  או 2023

  
  : מהותיים  חשבונאיים   דעת  ושיקולי  אומדנים  -  3  ביאור

  
  לרבות ,  נוספים  גורמים   ועל  העבר   ניסיון  על   ומבוססים ,  מתמיד  באופן  נבחנים ,  דעת   ושיקולי  אומדנים

  . הקיימות הנסיבות לאור,  לסבירות  שנחשבות,  עתידיים לאירועים  ביחס ציפיות
  

  החשבונאיים  שהאומדנים  נדיר,  טבעם  מעצם.  לעתיד  בנוגע  והנחות  אומדנים  מגבשת  החברה
  משמעותי  סיכון  ישנו  שבגינם,  וההנחות  האומדנים.  בפועל  המתייחסות לתוצאות  זהים  יהיו  המתקבלים

,  הבאה  הכספים  שנת  במהלך  והתחייבויות  נכסים  של  בספרים  בערכם  מהותיות  התאמות  לביצוע
  . להלן  מפורטים

  
 פחת מערכות אגירה   . א

 
מערכות האגירה המותקנות אצל לקוחות מופחתות בקו ישר לאור בחינת אורך חיים שימושי וכן  

  אורך חיים כלכלי.  
ביצעה   שימושי,  חיים  לאורך  שנתיים  מקיף    ניסויהחברה  בקשר  במשך  מעבדת    עםשערך 

SHELL  מחזורי הקפאה והפשרה (מודל מואץ לבחינת אורך חיי    6,600שימוש במשך   יקתלבד
  .  המוצר)
  .  הלקוחות   מול  הסכמיםי, החברה בחנה את משך הכלכלה חייםה אורך בקשר ל

מבחינת שיטת ההפחתה החברה בחנה את התועלות הכלכליות של המערכת לאורך השנים  
צורך    אחיד  להיות  הינו  ההתקנה  חיי  לאורך  בחשמל  חיסכון  והיקף  מאחרו שהלקוח  כיוון 

החברה סבורה כי    בהתאם למצוין לעיל,  .השנים  בין מהמערכת שירותים באופן אחיד והומוגני  
  לפי שנה אשר יופחתו    20אצל לקוחותיה הינן בעלות אורך חיים של    מותקנותאגירה המערכות ה

    . הישר הקו שיטת
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  (המשך):  מהותיים  חשבונאיים   דעת  ושיקולי  אומדנים  -  3  ביאור
 

   בירושלים מדינול בבניין אגירה מערכת  ערך ירידת  .ב
  

  הביקוש  שעות  מקבצי  עדכון  בעקבות   ערך  לירידת  סממנים  עלו 2022  בדצמבר 31  ליום  נכון
  לשעות   בהלימה   יהיו  לא 2023  משנת   החל  אשר )החשמל  במחירי   והשפל  הפיסגה  שעות(

  נקבע   אשר  המערכת  של   השימוש  לשווי  מדינול  את  הפחיתה  החברה  בהתאם .במדינול  הפעילות
  הכנסות   תניב  לא  שהמערכת  סבורה  החברה  האמור   השינוי  בעקבות   שכן,  ח" ש   לאפס

  . הכלכליים חייה במהלך משמעותיות
 מערכות אגירה.   -ב רכוש קבוע 7ראה ביאור  

 
  מניות   מבוסס תשלום  .ג

  
  מוערכות   ולעובדים  לדירקטורים  שהוענקו  לאופציות  הקשורות  מניות  מבוסס  תשלום  הוצאות

  שנקבע   האופציה   של  ההוגן   ושווי   החברה  של  הרגילות  המניות   של  ההוגן   השווי  על  בהתבסס
,  שונות  הנחות  הנחת  מחייב  התמחור   מודל.   אופציות  לתמחור  הבינומי  במודל  שימוש  ידי  על

  המניות   של  ההוגן  והשווי   אופציות  של  הצפוי  החיים  אורך ,  הצפויה  התנודתיות   את   הכוללות 
  של   ההיסטורית   התנודתיות  בסיס   על   נאמדת  הצפויה   התנודתיות.  האופציות  הענקת  במועד 
  האופציה   כתבי  של  הצפוי  החיים  אורך.  השוואה   בנות  ציבוריות  חברות  שהן , הייחוס  חברות
  .  האופציה בעלי של צפויים מימוש ודפוסי עתידיות מחיר לתנודות הציפיות  על בהתבסס נאמד

  
  ממשלתיים מענקים  .ד

  
ממשרד   לחדשנות,  מהרשות  החברה  שקיבלה  המענקים   Israel-United  -ומ  האנרגיהסך 

States Research and Development Foundation    בירד")  –(להלן תיתכן    ,"קרן  בגינם 
  31נכון לימים    "ח,ש   מיליון 2.8 -מיליון ש"ח ו  3.1-מחויבות לשלם תמלוגים הסתכמו לסך של כ

קיים  'ז2כאמור בביאור  בהתאמה.    2021-ו  2022בדצמבר   , על הנהלת החברה לבחון האם 
ביטחון סביר שהמענקים שהתקבלו לא יוחזרו. כמו כן, במצב בו במועד ההכרה לראשונה נזקפו  

לדוח   הכולל.המענקים  נוצרה    על ההפסד  האם  עוקבות  בתקופות  לבחון  הנהלת החברה  על 
בגינם. תמלוגים  ולתשלום  הפרויקטים  להצלחת  סביר  ביטחון  של  ברמה  בהתאם    הסתברות 

קיים ביטחון סביר שמענק שהתגבשה    2021בדצמבר    31  ליוםלהערכת הנהלת החברה   לא 
  לראשונה בדוחות הכספיים    כללההמענק שהתקבל) לא יוחזר והחברה    -הזכאות לקבלתו (להלן  

שהתקבלו,   המענקים  בגין  המהוונות    וזאתהתחייבויות  החברה  של  הצפויות  להכנסות  ביחס 
- כ  הינה  2022בדצמבר    31  ליוםהתחייבות בגין המענקים שהתקבלו  . סך ה15%בשיעור של  

  פיתוח. ו תחייבות כאמור נזקף לסעיף הוצאות מחקרהש"ח. עדכון ה  מליון 2.4
  

 פיתוח  עלויות היוון  .ה
  

בביאור   חשבונאית המפורטת  למדיניות  נרשמות בהתאם  פיתוח  ה'. החברה בוחנת  2עלויות 
בינלאומי   חשבונאות  עמידתה בהוראות תקן  את  לעת  לעניין    38מעת  בביאור הנ"ל  כמתואר 

הכרה של עלויות פיתוח כנכס. בעת ביצוע פעילות הפיתוח החברה מעריכה כי לא ניתן לקבוע  
  לבחון החברה תמשיך   ים לעיל לגבי רוב עלויות הפיתוח המתהוות.כי הינה עומדת בכל התנא 

לב להתפתחויות    עמידתהאת   נוספות, בשים  פיתוח  עלויות  בקריטריונים לעיל בעת השקעת 
  עסקיות. 

 
  : פיננסיים סיכונים וניהולפיננסיים  מכשירים  - 4 ביאור

  : פיננסיים סיכונים ניהול  . א
  

  פיננסיים   סיכון גורמי  )1
  

  מטבע   סיכוני  לרבות(  שוק  סיכוני:  פיננסיים  סיכונים  למגוון  אותה   חושפות  החברה  פעילויות
  .  נזילות  וסיכוני  אשראי סיכוני ) ריבית  שעור בגין מזומנים תזרים וסיכון 

  
  המאושרת   למדיניות  בהתאם  החברה  של  הכספים  מחלקת  ידי-על  מתבצע  הסיכונים  ניהול

  הסיכונים   את  מעריכהו  מזהה  החברה  של  הכספים  מחלקת.  החברה   דירקטוריון  ידי-על
  . הסיכונים של  הכולל לניהולם  עקרונות מספק החברה    דירקטוריון.  הכספיים
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 נזילות  סיכון  )א

  
  תזרימי   תחזית .  נזילות  סיכון,  עיקרי  פיננסי   לסיכון  אותה   חושפות   החברה   פעילויות

    של הכספים  מחלקת. החברה של הכספים מחלקת ידי  על מבוצעת המזומנים
  

  די   שקיימים  לוודא  כדי   בחברה  נזילות  דרישות  של  שוטפות  תחזיות  בוחן  החברה
  '. ג1  ביאור גם ראה,  התפעוליים  לצרכים מזומנים
  

ה של  החוזיים הנותרים  הפירעון  מועדי  מפרטות את  בגין    חברההטבלאות הבאות 
הבלתי   המזומנים  תזרימי  על  בהתבסס  נערכו  הטבלאות  פיננסיות.  התחייבויות 

ה  חברמהוונים של ההתחייבויות הפיננסיות בהתבסס על המועד המוקדם ביותר בו ה
  עשויה להידרש לפרוע אותן. הטבלה כוללת תזרימים הן בגין ריבית והן בגין קרן. 

  
  

  שנה  עד
    שנה בין

  שנים  2-ל
 שנים 2 בין
  שנים  5-ל

  מעל 
  שנים  5

  ח "ש  אלפי
          : 2022 בדצמבר 31 ליום יתרה

  -  1,013  300  272  חכירה  בגין התחייבויות
  מענקים בגין התחייבות

  -  2,043  396  -    ממשלתיים
  -  1,383  104  -  לשלם   תמלוגים בגין התחייבות

  -  -  -  2,096  ספקים ויתרות זכות אחרות 

  2,368  800  4,439 -  

          : *2021 בדצמבר 31 ליום יתרה
  307  904  373  320  חכירה  בגין התחייבויות
  מענקים בגין התחייבות

  -  1,241  594  91  ממשלתיים 
  -  983  163  24  לשלם   תמלוגים בגין התחייבות

  -  -  -  2,630  אחרות  זכות ויתרות ספקים

  3,065  1,130  3,128  307  

  
 : שוק סיכוני  )ב

  
  סיכון שער חליפין  

  
הנובעים מחשיפות   שונים,  לפעילות החברה חשופה לסיכוני שער חליפין  מטבעות 

    .נכסים או התחייבויות הנקובים במטבע חוץמ בעיקר לדולר. סיכון שער חליפין נובע 
  

  הריבית  שעור  בגין  מזומנים תזרים  סיכוני
  

  ידי   על  שמבוצע  ופיתוח  במחקר  השתתפות  בגין  בירד  קרןמ    מענקים  קיבלה  החברה
  ממכירת   מההכנסות   תמלוגים החברה    תשלם,  המענק  לתנאי  בהתאם.  החברה
    . לדולר צמוד כשהוא,  פוהשתת שבפיתוחם מוצרים

  
  הון  סיכוני ניהול  )2

  
  כעסק   ולפעול  להמשיך  החברה  של  יכולתה  את  לשמר  הוא  החברה  של  ההון  סיכוני  ניהול  יעדי

  . ההון  עלויות  את להפחית במטרה מיטבי הון מבנה ולקיים חי
  לרבות ,  שלה  ההון  מבנה   את  להתאים  או  לשמר  במטרה  שונים  בצעדים  לנקוט  עשויה  החברה
  . חדשות מניות הנפקת 
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  :פיננסיים מכשירים  .ב

  
  : מופחתת  בעלות  המוצגים פיננסיים מכשירים  )1
  

  

 בדצמבר  31ליום 
2022 2021 

  "ח ש אלפי 
   נכסים פיננסיים: 

 47,594 36,848  מזומנים ושווי מזומנים 
  7,993  1,445  חובה  ויתרות חייבים

 13 119  בשימוש  מוגבלים פקדונות

 38,412 55,600 

   התחייבויות פיננסיות: 
 656 2,004 ספקים ונותני שירותים  

 1,974 2,096  זכאים ויתרות זכות  
  1,905  1,586  חכירות  בגין התחייבויות
 3,101 3,926 ארוך  לזמן אחרות התחייבויות

  9,612 7,636 
  

  הוגן  בשווי  המוצגים פיננסיים מכשירים  )2
  

  הוגן  בשווי הכספי   המצב על בדוח הנמדדים  והתחייבויות  נכסים של הוגן שווי
  בהתאם ,  החברה  אותם  מסווגת,  ההתחייבויות  או  הנכסים  של  ההוגן  שווים  מדידת  לצורך
  הוגן  בשווי  הנמדדים  ההתחייבויות  או  הנכסים  סיווג .  שלהלן הרמות  שלוש  את   הכולל  למדרג
  השווי   מדידת  לצורך  משמעותי  שימוש  נעשה  בה  ביותר  הנמוכה  הרמה  על  בהתבסס  נעשה
  . בכללותם  ההתחייבות או הנכס  של ההוגן

  
או    :  1רמה  זהים  נכסים  עבור  פעילים  בשווקים  תואמו)  (שלא  מצוטטים  מחירים 

  התחייבויות זהות שלחברה יש גישה אליהם במועד המדידה.  

הנכס    , הניתנים לצפייה, עבור 1נתונים, מלבד מחירים מצוטטים הכלולים ברמה    :  2רמה 
  או ההתחייבות, במישרין או בעקיפין. 

  נים לצפייה עבור הנכס או ההתחייבות.  נתונים שאינם נית  : 3רמה 

  על   בדוח   ההוגן  בשווי  נמדדים  אינם  אשר  פריטים  של   בספרים  לערך   בהשוואה   הוגן  שווי
,  חובה  ויתרות  חייבים,  מזומנים  ושווי  מזומנים  של  הכספיים  בדוחות  היתרה  הכספי  המצב

  ההוגן   לשווי  קרובה  או  תואמת  קשורים  צדדים,  זכות  ויתרות  זכאים,  שירות  ונותני  ספקים
  . שלהם

  
  : 3, לפי רמה  הוגן  בשווי  הנמדדים החברה של והתחייבויות נכסים  מציגה שלהלן הטבלה

  
הלוואות הניתנות    

  רכיב ההמרה  -להמרה 
2020  

  ש"ח  אלפי
    

  5,131  השנה  לתחילת יתרה
  735  השנה  במהלך תקבולים

  בסעיף הפסד, או  ברווח שהוכרו והפסדים  רווחים
  9,876 נטו , מימון הוצאות

  )15,742(  למניות   המרה

  -  השנה  לסוף  יתרה

השינוי ברווחים או הפסדים לא ממומשים לתקופה  
שהוכרו ברווח או הפסד בגין התחיבויות בסוף 

  -  תקופת הדיווח 
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    מזומנים  כתזרימי   מסווגים  בגינן  המזומנים   תזרימי  אשר  פיננסיות   בהתחייבויות  שינויים   )3

  :מימון מפעילות
  

  הלוואות
 הניתנות
  להמרה
  למניות 

 התחייבות
  חכירה בגין

 התחייבויות
 בגין

  תמלוגים

 התחייבות
 בגין

 מענקים
  הכל  סך  ממשלתיים

  אלפי ש"ח 
  14,646  -  680  783  13,183  2020 בינואר 1ליום  יתרה

            : 2020  שנת  במהלך שינויים
  6,065  912  408  -  4,745    שהתקבלו  מזומנים תזרימי
  ) 218(  -  -  ) 218(  -  ששולמו  מזומנים תזרימי
  11,576  601  43  33   10,899  הפסד   או לרווח שנזקפו סכומים 
  )28,827(  -  -  -  )28,827(  למניות   המרה
  3,242  1,513  1,131  598  -  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

            : 2021  שנת  במהלך שינויים
  281  111  170  -  -    שהתקבלו  מזומנים תזרימי

  והוכרו  כמקדמות  בעבר  שהתקבלו מים סכו
  מההתחייבות כחלק לראשונה השנה

  268  268  -  -  -  לתמלוגים 
  ) 367(  -  -  ) 367(  -  ששולמו  מזומנים תזרימי
  )58(  33  ) 132(  41 -  הפסד   או לרווח שנזקפו סכומים 
  1,633  -  -  1,633  -  בתקופה  שנוצרו חדשות חכירות 

  4,999  1,925  1,169  1,905  -  2021 בדצמבר 31 ליום יתרה

            : 2022  שנת  במהלך שינויים
  -  -  -  -  -    שהתקבלו  מזומנים תזרימי

  והוכרו  כמקדמות  בעבר  שהתקבלו מים סכו
  מההתחייבות כחלק לראשונה השנה

  -  -  -  -  -  לתמלוגים 
    -  -  ) 373(  -  ששולמו  מזומנים תזרימי
  956  514  318  124 -  הפסד   או לרווח שנזקפו סכומים 
  )71(  -  -  )71(  -  גריעות 

  5,884  2,439  1,487  1,585  -  2022 בדצמבר 31 ליום יתרה
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  :מזומנים ושווי מזומנים  - 5 ביאור
  

  : הינם המזומנים  ושווי  המזומנים צמודים  אליהם או נקובים  בהם המטבעות
  

  בדצמבר  31  
2022  2021  

  "ח ש  אלפי
  34,096 12,650  שקל
 13,498 24,198   דולר

 36,848  47,594 

  
 

  : חובה ויתרות חייבים - 6 ביאור
  

  בדצמבר  31  
2022  2021  

  ח "ש  אלפי
  6,290 -  על חשבון מניות  חייבים

  640 539 ממשלתיים  מוסדות
  477  280  והוצאות מראש לספקים   מקדמות 
  580 610    ממשלתיים מענקים בגין  לקבל  הכנסות
  229  16    אחרים

 1,445 8,216  
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  : קבוע   רכוש   -  7  ביאור
 : הינם, בהם והתנועה עיקריות קבוצות לפי, בגינו שנצבר  והפחת הרכוש הרכב  . א

  

  
  מערכות
  אגירה 

  מערכות
אגירה  
  בהקמה 

 וציוד ריהוט
  מחשבים   משרדי

  מעבדה ציוד
 וציוד

  אלקטרוניקה 
 שיפורים
  כ "סה  רכב כלי  במושכר 

                  :עלות
  4,163  34  189  897  193  115  1,547  1,188  2022  בינואר 1 ליום יתרה

  8,306  -  1,788  447  109  - 6,147  -  תוספות במשך השנה 
  -  -  -  -  - -  -  -  במשך השנה  גריעות 

  12,469  34  1,977  1,344  302  115  7,694  1,188  2022 בדצמבר  31 ליום יתרה
                  :נצבר פחת

  361  11  7  212  86  15  -  30  2022  בינואר 1 ליום יתרה
  398  5  130  151  75  8  -  29  לתקופה   פחת

  -  -  -  -  -  -  -  -  לתקופה   גריעות 

  759  16  137  363  161  23  -  59  2022 בדצמבר  31 ליום יתרה

  1,129  -  -  -  -  -  -  1,129  הפרשה לירידת ערך  

  10,581  18  1,840  981  141  92  7,509  -  2022 בדצמבר 31 ליוםמופחתת  עלות
                  

                  :עלות
  1,179  34  427  553  99  66  -  -  2021  בינואר 1 ליום יתרה

  3,419  -  197  344  94 49 1,547  1,188  תוספות במשך השנה 
  ) 435(  -  ) 435(  -  - - -  -  במשך השנה  גריעות 

  4,163  34  189  897  193  115  1,547  1,188  2021 בדצמבר  31 ליום יתרה
                  :נצבר פחת

  261  6  79  127  40  9  -  -  2021  בינואר 1 ליום יתרה
  535  5  363  85  46  6  -  30  לתקופה    פחת

  ) 435(  -  ) 435(  -  -  -  -  -  במשך השנה  גריעות 

  361  11  7  212  86  15  -  30  2021 בדצמבר  31 ליום יתרה

  3,802  23  182  685  107  100  1,547  1,158  2021 בדצמבר 31 ליוםמופחתת  עלות
                  

                  :עלות
  865  34  328  390  51  62  -  -  2020  בינואר 1 ליום יתרה

  314  -  99  163  48 4 -  -  תוספות במשך השנה 

  1,179  34  427  553  99  66  -  -  2020 בדצמבר  31 ליום יתרה
                  :נצבר פחת

  118  1  40  56  17  4  -  -  2020  בינואר 1 ליום יתרה
  143  5  39  71  23  5  -  -  לתקופה    פחת

  261  6  79  127  40  9  -  -  2020 בדצמבר  31 ליום יתרה

  918  28  348  426  59  57  -  -  2020 בדצמבר 31 ליוםמופחתת  עלות
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  (המשך):  רכוש קבוע   -  7ביאור  
  

 אגירה מערכות   . ב 
  

(להלן    2020בספטמבר    21ביום   בע"מ  מדינול  חברת  עם  נוסטרומו הסכם  "מדינול"),   -חתמה 
כדירקטור    בעלחברה פרטית הרשומה בישראל המצויה בשליטתו של   עניין בחברה אשר מכהן 

בחברה, במסגרתו, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים המפורטים להלן, תתקין נוסטרומו בבניין  
מדינו  שוכרת  (להלן  אותו  בירושלים  פיילוט,    - ל  כפרוייקט  שלה  האגירה  מערכת  את  "המבנה") 

  "ההסכם"). -שעה (להלן -קילוואט 600-בהיקף של כ
  

ותספק  וכן תפעיל אותה  נוסטרומו תתקין במבנה את מערכת האגירה,  על פי הוראות ההסכם, 
יסכון, אשר יגלמו  בח  שירותי תיקון ואחזקה, בתמורה לתשלומים שישולמו על פי מודל השתתפות

(להלן    50% המבנה  של  בחשמל  נוסטרומו   -מהחיסכון  קלנדארי,  חודש  כל  בתום  "התמורה"). 
תעביר ללקוח את נתוני צריכת החשמל שהתקבלו במערכת, כאשר התמורה תחושב חודש בחודשו 

  תחילת כל רבעון.  ב ותשולם 
  

שנה עד ליום   20קופה בת  בכפוף להתקיימות התנאים המתלים כאמור, ההסכם יהיה בתוקף לת
מסוימים 2040בספטמבר    22 אירועים  בקרות  לכן  קודם  עוד  לסיומו  להביא  יהיה  ניתן  כאשר   ,

במבנה. הלקוח  של  השכירות  תקופת  סיום  ביניהם  בהסכם,  התנאים   2021פברואר  ב  שנקבעו 
  החלה בהתקנת מערכת האגירה על גג המבנה.  ונוסטרומומו  יהמתלים התקי 

  
ביצעה  2021באוגוסט    12ביום   האגירה,  מערכת  של  ההרצה  שלב  בתום  כי  החברה  הודיעה   ,

כי   הנוסטרומו הפעלה מסחרית מוצלחת של המערכת במדינול. כמו כן, באותו מועד הודיעה החבר
ייעשה  מדינול  באתר  המערכת  בסיס  שעל  לכך  לחדשנות  הרשות  אישור  את  קיבלה  נוסטרומו 

וחב נוסטרומו  רת החשמל לישראל בע"מ של כלי ניהול מרחוק של צריכת הפיתוח המשותף של 
  אנרגיה והסטת ביקושים.  

  
 שימשו ש  ישירותהחברה במסגרת סעיף הרכוש הקבוע עלויות    היוונה במסגרת ההפעלה המסחרית  

  2021  אוגוסט זמין לשימוש החל מחודש    הינו   הנכס .  "חש   אלפי  1,188-כ  של בסך    המערכת  להקמת 
  . שנים 20  - המערכת של הכלכליים  החיים  לאורךוהפחתתו הינה בהתאם  

  
  שעות (  הביקוש  שעות  מקבצי  עדכון  בעקבות  ערך  לירידת  סממנים  עלו 2022  בדצמבר 31  ליום  נכון

 הפעילות   לשעות  בהלימה  יהיו  לא  2023  משנת  החל  אשר )החשמל  במחירי  והשפל  הפיסגה
, ח " ש  לאפס  נקבע  אשר  המערכת  של   השימוש  לשווי  מדינול  את  הפחיתה  החברה  בהתאם .במדינול

  חייה   במהלך  משמעותיות  הכנסות  תניב  לא  שהמערכת  סבורה  החברה  האמור  השינוי  בעקבות  שכן
  . הכלכליים

  
 בהקמהאגירה  מערכות   .ג 

  
נוסטרומו    2021  ס למר  26ביום   עקרונות חתמה  חברת  מזכר   Oasis West Realty LLCעם 

על הסכם   חתימה"בעלי מלון הילטון"), במסגרתו, ובכפוף ל  -הילטון (להלן  בברלי  של מלון    הבעלים
אט שעה (להלן  וו -מגה 1.5-את מערכת האגירה שלה, בהיקף של כ מלוןמפורט תתקין נוסטרומו ב

מול בעלי    מפורטקבלת אישור רשת הילטון לחוזה הל מותנה  הפרויקט"הסכם המסגרת"). ביצוע    -
  מלון הילטון. 

  
הוראות   פי  העקרונות על  במ מזכר  תתקין  נוסטרומו  אותה    לון,  תפעיל  וכן  האגירה,  מערכת  את 

ותספק שירותי תיקון ואחזקה, בתמורה לתשלומים שישולמו על פי מודל השתתפות בחיסכון, אשר  
המ  50%יגלמו   של  בחשמל  החל המשנה    -(להלן    לוןמהחיסכון    ה לשנ   ועד  השניה"התמורה") 

    .כאשר ניתן יהיה להביא לסיומו עוד קודם לכן בקרות אירועים מסוימים, 20-ה
  

  ). 2ב'(11 ביאורראו  ,מלון הילטון  בפרוייקטהשתתפות  מענק כן הרשות לחדשנות אישרה    כמו
  

בהקמה המיועד לטובת מערכות    רכושל  הוונו במסגרת סעיף הרכוש הקבוע    2022בדצמבר    31ליום  
, וכמו כן הוונו לטובת מערכות אגירה בבית  "חש  אלפי  6,915-כ  שלעלויות בסך  אגירה למלון הילטון  

  אלפי ש"ח.   594- חולים סורוקה עלויות בסך של כ
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  זכות שימוש והתחייבויות בגין חכירות:   נכסי  -  8  ביאור
  

  :שימוש זכויות בגין נכסים  . א
  כ "סה  רכב כלי  מבנה   

 ח "ש  אלפי
        :העלות

  943  270  673   2020  בינואר 1 ליום יתרה
        :  השנה במהלך  שינויים

  -  -  -  תוספות 

  943  270  673  2020 בדצמבר  31 ליום יתרה
        : שנצברו ערך וירידת פחת
  167  55  112  2020  בינואר 1 ליום יתרה

        : השנה במהלך  שינויים
  200  88  112  פחת  

  367  143  224  2020 בדצמבר  31 ליום יתרה

  576  127  449  2020 בדצמבר 31 ליום  המופחתת  העלות יתרת

        :העלות
  943  270  673    2021  בינואר 1 ליום יתרה

        :  השנה במהלך  שינויים
  1,633  -  1,633  תוספות 

  2,576  270  2,306  2021 בדצמבר  31 ליום יתרה
        : שנצברו ערך וירידת פחת
  367  143  224  2021  בינואר 1 ליום יתרה

        : השנה במהלך  שינויים
  330  71  259  פחת  

  697  214  483  2021 בדצמבר  31 ליום יתרה

  1,879  56  1,823  2021 בדצמבר 31 ליום  המופחתת  העלות יתרת

        :העלות
  2,576  270  2,306    2022  בינואר 1 ליום יתרה

        :  השנה במהלך  שינויים
  -  -  -  תוספות 

  2,576  270  2,306  2022 בדצמבר 31 ליום יתרה
        : שנצברו ערך וירידת פחת
  697  214  483  2022  בינואר 1 ליום יתרה

        -  השנה במהלך  שינויים
  359  33  326  פחת  

  23  23  -  גריעות  

  1,079  270  809  2022 בדצמבר  31 ליום יתרה

  1,497  -  1,497  2022 בדצמבר 31 ליום  המופחתת  העלות יתרת
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  (המשך):  חכירות  בגין   והתחייבויות   שימוש  זכות  נכסי  -  8  ביאור
  
 :החכיר בגין התחייבויות  .ב

  כ "סה  רכב כלי  מבנה   
  ח "ש  אלפי

  783  200  583  2020  בינואר 1 ליום יתרה
        :  השנה במהלך  שינויים
  33  7  26   מימון  הוצאות

  ) 218(  )74(  ) 144(  חכירה  בגין תשלומים

  598  133  465  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

  136  39  97  חכירה  בגין  התחייבויות של שוטפות חלויות
  462  94  368  ארוך לזמן חכירה  בגין התחייבויות

  598  133  465  2020 בדצמבר 31 ליום יתרה

        
  598  133  465  2021  בינואר 1 ליום יתרה

        :  השנה במהלך  שינויים
  1,633  -  1,633  תוספות 
  41  5  36  מימון  הוצאות

  ) 367(  )67(  ) 300(  חכירה  בגין תשלומים

  1,905  71  1,834  2021 בדצמבר 31 ליום יתרה

  320  71  249  חכירה  בגין  התחייבויות של שוטפות חלויות
  1,585  -  1,585  ארוך לזמן חכירה  בגין התחייבויות

  1,905  71  1,834  2021 בדצמבר 31 ליום יתרה

        
  1,905  71  1,834  2022  בינואר 1 ליום יתרה

        :  השנה במהלך  שינויים
  -  -  -  תוספות 
  120  -  120  מימון  הוצאות

  ) 299(  -  ) 299(  חכירה  בגין תשלומים
  ) 141(  )71(  )70(  גריעות  

  1,585  -  1,585  2022 בדצמבר 31 ליום יתרה

  272  -  272  חכירה  בגין  התחייבויות של שוטפות חלויות
  1,313  -  1,313  ארוך לזמן חכירה  בגין התחייבויות

  1,585  -  1,585  2022 בדצמבר 31 ליום יתרה

    
 ראה, 2022בדצמבר    31הצפויים של ההתחייבויות בגין חכירה הלא מהוונת ליום   הפרעוןמועדי    לניתוח
  .'א 4  ביאור

  
  

  : זכות ויתרות זכאים - 9 ביאור
  

  בדצמבר  31  
2022  2021  

  ח "ש  אלפי
  880 1,731 ונלוות   שכר בגין  ומוסדות עובדים

  277  214  מוסדות ממשלתיים 
  817 144  לשלם   הוצאות

 2,089 1,974  
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 לשלם  תמלוגיםבגין  התחייבויות  - 10 ביאור
  

עם    2018באוקטובר    29ביום   החברה   SHELL GLOBAL SOLUTIONSהתקשרה 
INTERNATIONAL B.V    להלן) – "Shell .חברה גלובלית בתחום האנרגיה לתוכנית שיתוף פעולה ("

. בתמורה בו   שהוגדרו אלפי דולר בכפוף לעמידה באבני הדרך    500- התמורה לחברה בגין ההסכם הינה כ 
מהכנסותיה   5%תמלוגים בשיעור של    Shell-להעמדת המימון, התחייבה החברה, בין היתר, לשלם ל 

 2022בדצמבר  31אלפי דולר. נכון ליום   750שלישיים וזאת עד לסכום כולל של  (נטו) שתקבל מצדדים 
רשאית להודיע    Shell סכם, ה יצוין כי על פי ה אלפי ש"ח).    1,255אלפי דולר (   359קיבלה החברה סך של  

הפחתת מימון ) באמצעות  – על ביטול ההסכם או הפחתת היקף הפרויקט הנעשה במסגרתו (ובהתאם  
  ימים. 30הודעה מוקדמת לחברה בת מתן  

 עם  פיננסית  כהתחייבות  IFRS 9  ב בהתאם להוראות המפורטות    אלו  בהתחייבויות  מטפלת  החברה 
חושבה מופחתת   בעלות   הנמדדת   משתנים   עתידיים תשלומים   כהתחייבות,  נרשם  הסכום שהתקבל   .

 לפי  מוצגת  ההתחייבות  יתרת , ומכאן והלאה  עתידיים   תשלומים   צפי   פי   על ריבית אפקטיבית לאותו היום 
 חתך   תאריך   בכל המופחתת    העלות   עדכון   גין ב  ההפרש  . שחושבההעלות המופחתת בהתאם לריבית  

  .מימון   אותהוצ   סעיף   במסגרת  הכולל לדוח על הרווח (ההפסד)  ניזקף 
  

  
 :התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים  - 11 ביאור

  
 בירד קרן  . א

 
 Israel-United(  האמריקאית  BIRD  קרן  עם  בהסכם  החברה  התקשרה   2019  אוגוסט   בחודש

States Binational Industrial Research and Development Foundation ") (בירד קרן  ,("
 Centrica Business  האמריקאית   האנרגיה   חברת  עם   וכן,  האמריקאי  האנרגיה  משרד   בשיתוף

Solutions US, Inc ") .סנטריקה   לבין   החברה  בין   פעולה  שיתוף  פרוייקט  למימון"),  סנטריקה  ,
"  הפרויקט ("   ב" שבארה  לס'אנג  בלוס  משרדים  בבניין  שלה  האגירה  מערכת  תותקן  במסגרתו

  . )4ב'(12  אוריב גם ראה). בהתאמה",  בירד קרן הסכם" 
  

  עד ,  הפרויקט   מעלויות  50%  של   בשיעור  לשאת  בירד  קרן  התחייבה,  בירד  קרן  הסכם   פי  על
  בירד  קרן ממימון 30% כאשר"), בירד מימון) (" ח" ש מיליון 3-כ(  דולר  אלפי 950 של כולל לסכום
  לאבני   לתקציב  בהתאם  וזאת,  לחברה  ישולם  בירד  קרן  ממימון  70%-ו  לסנטריקה  במישרין  ישולם

  יוחזר   בירד  קרן  מימון,  בירד   קרן  הסכם  הוראות  פי  על,  כן  כמו.  בהסכם  נקבעו  אשר  שונים  דרך
  באמצעות ),  בירד  קרן  במימון  מהם  אחד  כל  של  חלקו  פי  על(  סנטריקה  ידי   ועל החברה ידי  על  לה

  קרן   מימון  של  המלא  להחזר  עד  וזאת"),  התמלוגים ("  מהמכירות  5%  של  בשיעור  תמלוגים  מתן 
  : להלן  כמפורט, לכך  מעבר או בירד

  
, לא יידרשו החברה וסנטריקה לשאת  31.12.2022ככל שמימון קרן בירד ייפרע עד ליום   ) 1

 בכל תשלום נוסף; 
  

, סכום ההחזר לקרן  31.12.2023ועד ליום    31.12.2022ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום   ) 2
 בירד; ממימון   113%-בירד יעמוד על סך השווה ל

  
, סכום ההחזר לקרן  31.12.2024ועד ליום    31.12.2023ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום   ) 3

 ממימון בירד;  125%-בירד יעמוד על סך השווה ל
  

, סכום ההחזר לקרן  31.12.2025ועד ליום    31.12.2024ככל שמימון בירד ייפרע לאחר יום   ) 4
 ממימון בירד;  138%-בירד יעמוד על סך השווה ל

 
יום   ) 5 ייפרע לאחר  יעמוד על סך  31.12.2025ככל שמימון בירד  , סכום ההחזר לקרן בירד 

 ממימון בירד;  150%-השווה ל
  
חברה    2020בספטמבר    11ביום   שלישי,  צד  עם  פעולה  לשיתוף  הסכם  על  החברה  חתמה 

(להלן  ארה"ב  קליפורניה,  אנג'לס,  בלוס  משרדים  בבניין  והמחזיקה  הנדל"ן  בתחום    - הפועלת 
ו"ה שלה  -לקוח"  האגירה  מערכת  את  תתתקין  החברה  פיו  על  בהתאמה),  בירד",  "פרוייקט 

  "ההסכם").  -קילוואט לשעה (להלן  750- כפרוייקט פיילוט, בהיקף של כ
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  (המשך): התחייבויות בגין מענקים ממשלתיים    - 11 ביאור
 

תפעולה   לרבות  האגירה,  למערכת  הקשורות  העבודות  כל  ההסכם,  פי  מצויים  על  ואחזקתה, 
במהלך   בירד).  מימון  בכספי  שימוש  (באמצעות  חשבונה  על  ויתבצעו  החברה  של  באחריותה 
תקופת ההסכם, תנהל החברה את ביצועי מערכת האגירה, בעוד שהלקוח ישתף את החברה  
של   במערכת  מהשימוש  כתוצאה  הנגרם  ולחיסכון  החשמל  לצריכות  רלוונטי  אשר  מידע  בכל 

  נוסטרומו. 
  

בבניין    בסוף שהותקנו  האגירה  מערכת  את  לשמור  אפשרות  ללקוח  תהיה  הפיילוט,  תקופת 
המשרדים כאמור, ובמקרה כזה הלקוח והחברה יחתמו על הסכם השתתפות בחיסכון בחשבון  

מהחיסכון החודשי שייווצר בפועל מתפעולה    50%  לחברההחשמל, אשר במסגרתו ישלם הלקוח  
  של הלקוח. השוטף של המערכת בבניין המשרדים 

  
, הודיעה סנטריקה לחברה ולקרן בירד כי מכרה את כל פעילותה  2021במהלך חודש פברואר  

הודיעה קרן בירד לחברה על סיומו    2021בפברואר    28בצפון אמריקה לצד שלישי. לאור זאת, ב  
דולר    פי אל   266- אר, קיבלה החברה בפועל סך השווה לכושל הסכם בירד. יצוין כי למועד המת

מתוך מימון בירד אשר יוחזר לקרן בירד באמצעות תשלום תמלוגים על פי ההסכם המענק, כאשר  
  360- לאור סיום הסכם בירד, החברה לא תקבל מקרן בירד את יתרת מימון בירד, בסך של כ

  אלף דולר.  
  

אלפי    266סך של  הינם ב  2022בדצמבר    31  םיול סה"כ המענקים שהתקבלו מקרן בירד נכון  
  . דולר

 
 : לחדשנות  הרשות  .ב

 
נובמבר   ) 1 החשמל    2019בחודש  חברת  עם  משותף  פרוייקט  לחדשנות  הרשות  אישרה 

במסלול   והשקעה  משותף  פיילוט  מבוצע  להיות  עתיד  לפועל,  ייצא  שזה  ככל  במסגרתו, 
- "הפרוייקט"), בתקציב של עד סך של כ –החדשנות של חברת החשמל עם החברה (להלן  

לתקופת ביצוע שתחילתה בחודש  , וזאת  50%אלפי ש"ח ובשיעור השתתפות של    2,700
. מימון רשות החדשנות עתיד להיות משולם על בסיס  2022  סמרוסיומה בחודש    2020ינואר  

פרויקט הפיילוט האמור מבוצע  אבני דרך וביניהם הצגת חוזה חתום עם חברת החשמל.  
 ב'.  7ביאור    ראה –  מדינול בניין ב
  

  . "ח ש אלפי    741-התקבל סך של כאישור הדוחות הכספיים   ולמועד 2022לדצמבר   31ליום  
בתמורה להעמדת המימון, התחייבה החברה, בין היתר, לשלם למשרד האנרגיה תמלוגים  

  בגין     .והצמדה למדד המחירים לצרכן  הליבורבתוספת ריבית    מהכנסותיה  5%בשיעור של  
החברה   זה    בסעיף   הכלול,  "חש  אלפי  610  בסך  המענק  יתרתאת    לקבל   צופהפרויקט 

  . חובה ויתרות החייבים
  

  פרויקט   לאשר  הוחלט  כי  לחברה  החדשנות  רשות  הודיעה,  2020  באוקטובר  27  ביום ) 2
  הסביבה   איכות  משרד  של  החדשנות  במסלול  והשקעה  פיילוט  מבוצע  להיות  עתיד,  במסגרתו

  תוך   חממה  גזי  פליטת  הפחתת  יכולת  הדגמת   שמטרתו"),  הפרוייקט "   -  להלן(   החברה  עם
  השתתפות   ובשיעור  ח" ש  אלפי   3,877  - כ  של   לסך  עד   של   בתקציב,  החברה  במערכת   שימוש

  אוגוסט   בחודש  וסיומה  2020  אוקטובר  בחודש  שתחילתה  ביצוע  לתקופת  וזאת,  30%  של
ראה ביאור    –  בקליפורניה  הילס   בברלי  הילטון  במלון  מבוצע  האמור  הפיילוט  פרוייקט  .2022

 ג'. 7
  

  חתום   חוזה   הצגת   ובניהם   דרך   אבני  בסיס   על   משולם   להיות  עתיד   החדשנות  רשות  מימון
  .  הפיילוט אתרי עם

  
  כספי   מתוך  החברה   קיבלה ,  הכספיים  הדוחות   אישור   למועדו  2022  בדצמבר  31  ליום

   . ח"ש אלפי 407-כ של סך, המענק
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  קורא   קול  במסגרת,  האנרגיה   משרד  של  במכרז  החברה  זכתה  2022  לינואר  12  ביום ) 3
  התייעלות ,  ואנרגיה   מים,  דלקים,  אנרגיה  בנושאי  והדגמה  חלוץ  לפרוייקטי  33/2020
החברה  -(להלן    וחציבה  כריה,  אנרגטית הצעת  זכתה  המכרז,  תוצאות  פי  על  המכרז). 

  -   להלןרגיית הקור שלה בבית חולים (שזהותו תיקבע בהמשך) (אנ ת מערכת אגירת  קנלהת
רגיה ישתתף  נרגיית קור (הפרויקט). משרד הא נ בית החולים) לצורך מתן פתרון אגירת א

מחצית מהעלות המוערכת של  אלפי ש"ח (סכום המהווה כ  546  -במימון הפרויקט בסך של כ
סכום המימון). יתרת העלות תמומן במסגרת הסכם מסחרי שייחתם    -  להלןביצוע הפרויקט) (

יין  נחודשים. ככל שייווצר ק  6-ת המערכת עתידה להימשך כנ התק .  םבין החברה ובית החולי
למדינ רוח תשלם  אותו, החברה  תמסחר  והחברה  הפרויקט  במסגרת  חדש  תמלוגים  ני  ה 
  החשב סותיה מהמסחור כאמור, עד לגובה סכום המימון, בתוספת ריבית  נמהכ  5%עור  בשי

  למועד החתימה על הדוח הכספי טרם התקבלו מענקים.  .והפרשי הצמדה   הכללי
  

נתונים     רגיה במרכזינק להקמת מערכת אגירת אענבמ  החברה  זכתה  2022  למאי  31  ביום ) 4
קבעה ותיקבע בהמשך. המענק צפוי לעמוד על  נ רםט נתונים(חוות שרתים). זהות מרכז ה

מעלות הפרויקט, שעלותו   50%  -שיעור של כבצפוי להוות    נקמיליון ש"ח. המע  1.26סך של  
ת המערכת עתיד להימשך  נמיליון ש"ח. הליך התק   2.5-הכוללת צפויה לעמוד על סך של כ

עם הלקוח, כאשר החברה במגעים מתקדמים עם  חודשים ממועד    6-כ חתימת ההסכם 
 ציאלי. נלקוח פוט 

  
 משרד האנרגיה    .ג

  
משרד האנרגיה    2021  לדצמבר  20  וםבי במענק של    אגירת   מערכת  להתקנתזכתה החברה 

, ובהשתתפות במימון המוערך  סורוקה   החולים  בבית  שעה  וואט  מגה   1  בגודל  החברה  של  אנרגיה
  אלף שח.   700-בסך של כ

  
חתמה על הסכם עם בית החולים סורוקה וסכום ההשתתפות יעמוד    החברה,  2022ביוני    19  ביום 
אלפי ש"ח. במסגרת ההסכם, החברה תתקין בסורוקה מערכת אגירת אנגריה בגודל    700על  

  700-מיליון ש"ח מהם כ  1.5  - כואט. תמורת ההתקנה תעמוד על סך של  - קילו  1,200  -של כ
  800-וכ)  2022  למאי   22 "ח ממשרד האנרגיה (בהתאם להסכם שנחתם עם משרד האנרגיה  אש

  חתימת   ממועד  ימים  90  בתוך  לחברה  ישולם  זה  מסכום  מחצית  כאשר,  מסורוקה"ח  ש  אלפי
  ההסכם .  בהסכם  שנקבעו  דרך  לאבני   בהתאם  לחברה   משולמת  להיות   עתידה   והיתרה   ההסכם

  24(   האחריות  תקופת  מתום  החל  ושירות  אחזקה  עבור"ח  ש  40,800  בסך  שנתי  תשלום  כולל
  תמלוגים   למדינה  תשלם  החברה.  המערכת  הפעלת   שנות  20  לאורך )  המסירה  ממועד  חודשים 
,  המימון   סכום  לגובה  עד,  מהפרוייקט  שיווצר  הידע  מהמסחור  הכנסותיה  מכל  5%  בשיעור

  . הצמדה  והפרשי "ל  חשכ  ריבית  בתוספת
 

  :תלויות והתחייבויות התקשרויות, ערבויות , שיעבודים  - 12 ביאור
  

שקלי משועבד בבנק המהווה ערבות בנקאית עבור פרויקט חלוץ והדגמה של    פקדון  לחברה  . א
  31  לימים.  " בשימוש   מוגבלים  פקדונות" המדען הראשי במשרד האנרגיה. הפקדון מוצג ביתרת  

הפקדו2021-ו  2022בדצמבר,   סך  ש"ח  13-לכ  מסתכם  ן,    . שנה   בכל  אלפי 
משועבד   אלפי ש"ח)  102-אלף דולר (כ  30-לחברה יש פקדון בסך כ  31.12.22-כמו כן נכון ל

של חברת    רישיון קבלןכן ערבות בגין  בבנק המהווה ערבות לכרטיס אשראי שבשימוש החברה ו 
  הבת בארה"ב.  

 
 :התקשרויות  .ב

  
קיבלה החברה הודעת זכיה למימון פרויקט חלוץ והדגמה מהמדען    2017נובמבר    בחודש  )1

הינו   זו    50%אלפי ש"ח המהווה    600הראשי של משרד האנרגיה. סך המימון לתוכנית 
  והפרויקט  לחברה  הכספים  העברת  הושלמו  2020  אוקטובר  בחודשמהתקציב המאושר.  

  והשימוש  הזכויות  לגבי  מיוחדות  הוראות  החברה  על  חלות,  המימון  לקבלת  כתנאי  .הושלם
  תנאי  פי  על,  בנוסף.  שונות  דיווח  חובות  וכן,  בעקיפין  או  במישרין,  בתכנית  הקשור  בידע

  הנובעת  הכנסה  מכל  5%  של  בשיעור  תמלוגים  לקבלת  האנרגיה  משרד  זכאי  יהיה  המכרז
  לתמורת  השווה  מצטבר  לסכום  עד,  התכנית  של  הרוחני  והקניין  הידע  תוצרי  ממסחור

  . הכללי החשב ריבית  ובתוספת לצרכן  המחירים למדד  צמוד, המימון
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 M&E עם חברת אלקטרה  בפיילוט התקשרות  )2

  
יוני   פיילוט, מערכת אגירה בקיבולת של  2019החל מחודש  , מפעילה החברה, כפרויקט 

יון) על גג בית אלקטרה    -לתיום "ש של בטריות  קוט  200-(שווה ערך לשעה  -קירור-טון  160
M&E  ציונה בנס .  

  
  M&Eבהתאם להסכם, התחייבה החברה להתקין את מערכת האגירה על גג בניין אלקטרה  

  כל   את  יכסה  אשר  קבוע  כסכום "ח  ש   אלפי  350  -כ  של   סך  לאלקטרה   ולשלם ,  ציונה  בנס
  לאפשר   התחייבה  מנגד  אלקטרה.  האגירה  מערכת   של   ההתקנה  לביצוע   שיידרשו   ההוצאות

  האגירה  מערכת  את  ולהציג,  האגירה  מערכת  הותקנה  שבו  במבנה  ביקורים  לקיים  לחברה
  שימוש   לעשות,  אלקטרה  התחייבה  עוד.  בחברה  פוטנציאליים  ומשקיעים  שותפים  בפני

  אלקטרה   זו  תקופה  במהלך   כאשר ,  חודשים  24  - מ  תפחת שלא  לתקופה האגירה במערכת
 . האגירה במערכת  מהשימוש שיושג בחיסכון החברה עם להתחלק  נדרשת  אינה

בת   לתקופה  המערכת  של  האגירה  תאי  ביצוע  על  מלאה  אחריות  העניקה    24החברה 
דשים, כאשר בתום תקופה זו, באם יידרשו פעולות תחזוקה או החלפה של תאי האגירה,  חו

  החברה תעניק את שירותי התחזוקה הנדרשים במחירי עלות ישירה. 
  
  :הון  - 13 יאורב
  

 :מניות   הון   .א 
 

  בדצמבר  31  
2022  2021  **  2022 ***  2021 ***  

  "ח ש  באלפי סכום  המניות  מספר
  -  -  8,000,000  000,00020,  נקוב  ערך ללא  רגילות  מניות

  -  -  *  6,611,578  7,580,446  ונפרע  מונפק

  
  .2021בדצמבר   31אלפי ש"ח ששולמה לאחר   6,280יתרה בסך  כולל *  
  ב'. 1  ביאור ראה  -במהופך רכישה  של למפרע יישום**

  .נקוב   ערך  ללא המניות  הון   *** 
 

דיבידנד,    קבלתדבר ועניין לרבות הזכות ללכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות לכל  ) 1
הזכות להשתתף    ואתלמניות הטבה, להשתתפות בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוק  

  באסיפה הכללית של החברה ולקול אחד בהצבעה. 
  

אלפי    4,683הומרו כל ההלוואות ההמירות של החברה בסך של    2020בדצמבר    13  ביום ) 2
לתנאי    רגילותמניות    598,739-ל )  "חש  יפ אל  28,827-(כדולר   בהתאם  החברה  של 

 ההלוואה. 
  

  9.2-(כ    דולר  מיליון  2.8-גיוס הון בסך של כ  נוסטרומוהשלימה    2021בינואר    31  ביום ) 3
מניות  שמליון   לרכישת  זכויות  הנפקת  בעלי    נוסטרומו"ח) באמצעות  לכלל  הוצעו  אשר 

הקצתה    נוסטרומומניות   הזכויות,  הנפקת  תנאי  פי  על  הזכויות").    נוסטרומו ("הנפקת 
מיליון    4  -הסכום האמור סך של כ  מתוך  מניות רגילות שלה לבעלי מניותיה.    359,393

 . ש"ח הושקע על ידי קרוביו של בעל השליטה כפי שהיה באותו מועד
  

אלפי    500-עם משקיע להשקעה בסך של כ  נוסטרומוהתקשרה    2021בפברואר    7  ביום ) 4
 . נוסטרומומניות רגילות של  33,794 -"ח) בתמורה לש מליון 1.6  -דולר (כ 

  
ביאור    כמפורט  ) 5 ביום  ב1במסגרת  המיזוג  עסקת  השלמת  עקב  לעיל,  ,  2021ביוני    20' 

החברה   בתמורה    212,560,680הנפיקה  נוסטרומו  של  המניות  לבעלי  רגילות  מניות 
 למלוא הונה המונפק והנפרע של נוסטרומו.  

  
הון    2021לנובמבר    7  ביום ) 6 איחוד  של  ביצעה החברה  אחת  רגילה  מניה  בעל  כך שכל 

ערך נקוב כ"א של החברה. כמו כן בוצעה התאמה    ללאמניות רגילות    50  -ב  חולקהחברה  
זהה ביחס  החברה  של  את  .  לאופציות  משקפים  הכספי  המידע  על  בביאורים  הנתונים 

    . ההון איחודהערכים לאחר 



  אנרגיה לימיטד  נוסטרומו

  (המשך) המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים

  

31 

  :(המשך) הון  - 13 יאורב
  

  שני   עםתלויים    בלתיהשקעה    מיבהסכ  החברה   התקשרה  2021  לנובמבר  8  ביום ) 7
אלף מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב תמורת    848הקצתה    החברה  .משקיעים
מהונה המונפק של    12.96%-בכ  החזיקו  םהמשקיעיההשקעה    לאחר  ."חש   אלפי  28,408
    .החברה

המניות,    בנוסף שאינם    כתבי  424,000  למשקיעים  החברה   הקצתהלהקצאת  אופציות 
"האופציות").   (להלן:  החברה  של  רגילות  למניות  למימוש  הניתנים  למסחר,  רשומים 

חודשים    30האופציות תהיינה ניתנות למימוש למניות רגילות של החברה לתקופה של  
  "ח לכל אופציה. ש 46.9ממועד הקצאתן, במחיר מימוש של 

  
ח למניה.  " ש  8.77מניות במחיר של    537,100הנפיקה החברה    2022ספטמבר  ב  28יום  ב ) 8

 .  ח" אלפי ש  4,674ההנפקה נטו הסתכמה בסך של   תמורת
  

דולר    2.5במחיר של    מניות  פיאל   500 למשקיע החברה  הנפיקה   2022  באוקטובר  6ביום  ) 9
  אלפי שח) 4,385- ר (כמיליון דול  1.25 ההנפקה הסתכמה בסך של   תמורתלמניה.  

  
 : מניות  מבוסס   תשלום   . ב 

  
  הניתנים ,  אופציה  כתבי  תוכנית להקצאת   החברה  דירקטוריון  אישר ,  2018  דצמבר  בחודש ) 1

  ממועד   שנים  7  במשך  למימוש  ניתנים  האופציה   כתבי  .החברה  של  רגילות  מניותל  למימוש
   .יפקע,  מועד אותו  עד ימומש  שלא אופציה  כתב בהתאם לקצב ההבשלה. הקצאתן

  
יועצים,    החברה,  האופציות  לתוכנית  בהתאם משרה,  נושאי  לעובדים,  להעניק  רשאית 

וכן   נותני שירותים ודירקטורים של החברה אופציות לרכישת מניות רגילות של החברה 
  לפקודת   102  סעיף  לפי  יוקצו ,  בחברה  המשרה   ולנושאי   לעובדים  האופציותמניות חסומות.  

  לסעיף   בהתאם  יוקצו,  בקבוצה  משרה  נושאי  או  עובדים  שאינם  למי והאופציות הכנסה  מס
  . הכנסה מס לפקודת) ט(3
  

  בהתאם.  בישראל  הכנסה  מס  פקודת  של  102  בסעיף  שנקבעו  לתנאים  כפופה  התוכנית
  כהוצאה  לתבוע  זכאית  אינה   החברה,  אלה  כללים  פי  ועל  החברה  ידי  על  שנבחר  למסלול
  שכר   כהטבת  הנרשמים  סכומים  לרבות,  כהטבה   לעובדים  הנזקפים  סכומים  מס  לצורכי

  מרכיב  למעט,  התכנית  במסגרת  קיבלו  שהעובדים  האופציות  בגין,  החברה  בחשבונות
  . ההקצאה  במועד  שנקבע, קיים אם, פירותי הטבה

  
  מובשל   והיתר,  הענקה  ממועד  שנה  בתום   מבשילות  מהאופציות  25%  התוכנית  במסגרת 

  .  נוספות שנים 3 פני  על רבעוני באופן
  

  בדצמבר  שאושרה   התכנית   בתנאי   אופציות  18,000  החברה  העניקה   2020  שנת   במהלך  ) 2
  . למניה דולר 0.01 הינו אלו אופציות של המימוש מחיר. 2018

  
  בהתאם   שהוענקו   האופציות  של   ההוגן  השווי  במדידת  שימשו  אשר  וההנחות  הנתונים  להלן

  ולמאפייני   לעובדים  אופציות  לתמחור  התאמתו  תוך,  אופציות  לתמחור  RSU  למודל
  מקדם  בניכוי  ח" ש   58.4  של   רגילה   מניה  לשווי  בהתאם :  הניצעים  של  הספציפיים  התנהגות
  שלושה   של  צפוי  סחירות  אי   זמן   על   בהתבסס .  8%  של  בשיעור   סחירות   אי   בגין   הפחתה 
  התנודתיות  על  מבוססת  התנודתיות  אמידת.  69%  של  בשיעור  צפויה  ותנודתיות  חודשים

    מתחום חברות מניות של ההיסטורית
  של   הסחירות  אי  לזמן  המקבילות  לתקופות,  החברה  של  פעילותה  לתחום  דומה  פעילות
 . החסומות  המניות
  למועד  ח" ש   אלפי  1,018- ל  נקבע   האופציות  של  ההוגן  השווי ,  לעיל  לנתונים  בהתאם

  . ההענקה
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  של  המימוש  מחיר,  לעובדים  אופציות  93,800  החברה  העניקה   2020  אוגוסטב  24  ביום ) 3
  . למניה  דולר 8.19 הינו אלו אופציות

  
  מחושב   ההענקה  במועד,  2020  בשנת  שהוענקו  האופציות  של  התיאורטי  הכלכלי  הערך

  לעובדים  אופציות  לתמחור  התאמתו   תוך ,  אופציות  לתמחור  הבינומי  במודל  שימוש  לפי
  צפוי   דיבידנד:  הבאות   ההנחות  על   ומבוסס   הניצעים  של  הספציפיים  התנהגות  ולמאפייני

  מוקדם מימוש  פקטור,   0.46%-0.12%  של בשיעור   סיכון חסרת  ריבית , 0% של בשיעור
  0%  של  חילוט  שיעור,  עובדים  עבור  100%-ו  ויועצים   דרקטורים,  מנהלים  עבור   150%  של

  מידת .  )דולר  17.1-כ(  ח"ש  58.4  הינו  מניה   שווי.  לעובדים  5%-ו  ודרקטורים   למנהלים
  דומה  פעילות   מתחום  חברות  מניות   של  ההיסטורית  התנודתיות  על  מבוססת  התנודתיות 

  עד   האופציה  של  הצפוי  החיים  לאורך  המקבילות  לתקופות,  החברה  של  פעילותה  לתחום
  . המימוש למועד

  למועד  ח" ש   אלפי  3,415- ל  נקבע   האופציות  של  ההוגן  השווי ,  לעיל  לנתונים  בהתאם
  . ההענקה

  
  ערך  ללאמניות רגילות    37,500העניקה החברה לאחד העובדים    2020בדצמבר    21ביום   ) 4

 אלפי ש"ח.  1,804ללא תנאי הבשלה אשר שווים הכולל למועד ההענקה הינו   נקוב
 

של    12,000הוענקו    2020בדצמבר    29ביום   ) 5 המימוש  מחיר  לעובדי החברה,  אופציות 
 דולר כל אחת.   8.193אופציות אלו הינו 

  
  שימוש   לפי  מחושב   ההענקה  במועד,  שהוענקו  האופציות  של   התיאורטי   הכלכלי  הערך 
  ולמאפייני   לעובדים  אופציות  לתמחור  התאמתו  תוך,  אופציות  לתמחור  הבינומי  במודל

  של  בשיעור צפוי דיבידנד: הבאות ההנחות על ומבוסס הניצעים של הספציפיים התנהגות
  150%  של  מוקדם  מימוש  פקטור,    0.66%-0.11%  של  בשיעור  סיכון  חסרת  ריבית,  0%

  למנהלים   0%  של  חילוט  שיעור,  עובדים  עבור  100%-ו  ויועצים   דרקטורים,  מנהלים  עבור
  התנודתיות  מידת.  )דולר  14.8-כ(  ח" ש  47.5  הינו  מניה  שווי.  לעובדים  5%- ו  ודרקטורים

  לתחום   דומה   פעילות   מתחום  חברות   מניות   של   ההיסטורית   התנודתיות   על   מבוססת 
  למועד   עד   האופציה   של  הצפוי   החיים  לאורך   המקבילות   לתקופות,  החברה  של   פעילותה 
  . המימוש

  
מחיר המימוש של  .  החברה  עובדי  של  אופציות  92,125  מומשו   2020בדצמבר    31  ביום  ) 6

 .  "ח כל אחתש 0.1אופציות אלו הינו 
 

ואפריל   ) 7 ינואר  ל  39,760מומשו    2021בחודשים  ונותני שירותים  עובדים  של  - אופציות 
ש"ח    0.10תמורת תוספת מימוש של    החברה  של  ללא ערך נקוב  מניות רגילות  39,760

  כלל   נרכשו,  לעיל'  ב1ביאור  דולר. עקב השלמת עסקת המיזוג, כמפורט במסגרת    0.01  -ו
  שמפורט   וכפי  החברה   מניות  להקצאת   כתמורה  החברה  ידי  על  כאמור  שהומרו  המניות 

 ' לעיל.  ב1  ביאור במסגרת 
 

ביאורים    בהמשך ) 8 במסגרת  כתבי    ב'1לאמור  גם  כוללת  המיזוג  עסקת  תמורת  לעיל, 
. סך האופציות אשר נכללו במסגרת  נרהטקאופציות למניות החברה אשר ניתנו לעובדי  

לכדי     כאמור של האופציות    ההוגןשווי  הסך  כאשר    3,392,655עסקת המיזוג הסתכמו 
כ ובלתי תלוי, בסך של  חיצוני  ידי החברה, בסיוע מעריך שווי  אלפי    2,324  -הוערך על 

  מחיר , על בסיס ההנחות הבאות:  בינומי"ח, כאשר שווי האופציות חושב באמצעות מודל  ש
  בטווח  שנע, ריבית חסרת סיכון  63%  -כש"ח, סטיית תקן בשיעור של    1.24למניה של  

  0%-  של   האופציות   חילוט  שיעור,  0%  של  בשיעור  צפוי   דיבידנד,  1.36%-0.004%  - כ  של
 . 150%-100% -כ של  בטווח מוקדם  מימוש פקטור וכן
  

  אופציות  15,000אופציות למנכ"ל החברה,    167,964הוענקו    2021  לספטמבר  5  ביום ) 9
תוספת המימוש    .החברה  של  נוספת  לעובדת  אופציות  6,854-ו  החברה  של  הייצור  למנהל
   ש"ח לאופציה. 41.5הינה  
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של   שימוש  הערך הכלכלי התיאורטי  לפי  ההענקה מחושב  במועד  האופציות שהוענקו, 
ולמאפייני   לעובדים  אופציות  לתמחור  התאמתו  תוך  אופציות,  לתמחור  הבינומי  במודל 
התנהגות הספציפיים של הניצעים ומבוסס על ההנחות הבאות: דיבידנד צפוי בשיעור של  

,  150%, פקטור מימוש מוקדם של   1.29%-0.00%, ריבית חסרת סיכון בשיעור של 0%
של   חילוט  הינו  0%שיעור  מניה  שווי  על    0.753.  מבוססת  התנודתיות  מידת  ש"ח. 

של   פעילותה  לתחום  דומה  פעילות  מתחום  חברות  מניות  של  ההיסטורית  התנודתיות 
  החברה, לתקופות המקבילות לאורך החיים הצפוי של האופציה עד למועד המימוש. 

  
  מניות   4,246-ל  עובדים  של  אופציות  4,246  מומשו  2021  ונובמבר  ראוקטוב   בחודשים )10

  .אחת  כל   דולר  8.193  על   עמדה  המימוש  תוספת .  החברה  של  נקוב  ערך  ללא   רגילות
  

  כספים"ל  כסמנכ   למינויו  בהסכם  חנין  אבי  מר  עם  החברה  התקשרה  2021  נובמבר  בחודש )11
  במימוש  תוספת .  אופציות 18,400  חנין למר   הוענקו  יום באותו . 2022 ינואר מחודש החל
  1  ביום  העסקתו  תחילת  מועד  לפי  תחל  האופציות  הבשלת  תחילת.  ח" ש   35.915  הינה

.  ח" ש   אלף  385-ל  נקבע  ההענקה  למועד  נכון  האופציות  של  ההוגן  השווי.  2022  בינואר
  מחושב  שהוענקו  האופציות  של  התיאורטי  הכלכלי  הערך.  שנים  3  פני  על  יבשילו  האופציות

  לתמחור   התאמתו  תוך,  אופציות  לתמחור  הבינומי  במודל  שימוש  לפי  ההענקה  במועד
  הבאות   ההנחות  על  ומבוסס  הניצעים  של  ספציפיים  התנהגות  ולמאפייני  לעובדים  אופציות

  פקטור ,  1.52%-0.05%  של  בשיעור  סיכון  חסרת  ריבית,  0%  של  בשיעור  צפוי  דיבידנד:  
  על   מבוססת  התנודתיות   מידת.  ח" ש   35.45  הינו   מניה   שווי ,  150%  של   מוקדם  מימוש 

  של   פעילותה   לתחום  דומה  פעילות  מתחום  חברות  מניות  של   ההיסטורית  התנודתיות 
  . המימוש  למועד  עד  האופציה  של  הצפוי  החיים  לאורך  המקבילות  לתקופות,  החברה

 
  התכנית בתנאי החברה ויועצי  לעובדי אופציות 148,735 הוענקו 2022 ויוני מאי  בחודשים )12

  ח" ש 17.1-20.94 בין נע  אלו אופציות של הממוצע המימוש  מחיר.   2018 בדצמבר שאושרה
  לפי מחושב ה ההענק במועד, שהוענקו האופציות של התיאורטי הכלכלי הערך. למניה
  ולמאפייני לעובדים אופציות  לתמחור התאמתו תוך, אופציות  לתמחור הבינומי במודל שימוש

  :  הבאות ההנחות על ומבוסס  הניצעים של הספציפיים התנהגות
 ,  1.02-3.17% של בשיעור סיכון  חסרת ריבית,  0% של בשיעור צפוי דיבידנד
,  עובדים עבור 100%-ו,  ויועצים דרקטורים,  מנהלים עבור  150% של מוקדם מימוש  פקטור

  של ההיסטורית התנודתיות על מבוססת  התנודתיות מידת .  ח" ש 15.22 הינו מניה שווי
  המקבילות לתקופות, החברה של פעילותה לתחום דומה פעילות מתחום חברות מניות
  .המימוש למועד עד האופציה של הצפוי החיים לאורך

 
אישר דירקטוריון החברה מודיפיקציה של מחיר מימוש האופציות    2022  לדצמבר  28  ביום )13

(במקום    אופציה  לכל  ח" ש  6.2  של  סך   על  תעמוד  המימוש  שתוספת  כך  החברה"ל  מנכ של  
  בסך). הערך התוספתי הנובע משינוי תנאי האופציות הנ"ל נאמד  אופציה  לכל  ח" ש   41.5
ח נזקף לדוח רווח  " ש  פיאל   196-ח, נכון למועד ההערכה. סכום של כ" ש  פיאל  235-של כ

   .2023-2024  בשנים  תיזקף, ואילו יתרת הסכום  2022והפסד בשנת 
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  : 2022-2020 בשנים שירותים ונותני  לעובדים האופציות את מסכמת הבאה  הטבלה
  

  שהסתיימה שנה 
  2022 בדצמבר 31 ביום

  שהסתיימה שנה
  *2021 בדצמבר 31 ביום

  שהסתיימה שנה
  *2020 בדצמבר 31 ביום

 כתבי  מספר
 האופציה 

  ממוצע
  משוקלל

  מחיר של
 המימוש

 כתבי  מספר
  האופציה 

  ממוצע
משוקלל של 

מחיר  
  המימוש

 כתבי  מספר
  האופציה 

  ממוצע
משוקלל  
של מחיר  
  המימוש

  ח "ש    ח "ש   ח "ש  
  במחזור קיימות

 לתחילת
  0.1  188,644  19.74  243,163  35.45  383,780  השנה 
  אופציות

  22.52  213,085  40.918  208,218  19.46  146,235  שהוענקו 
  אופציות

  0.1  ) 158,566(  5  ) 44,006(  -  -  שמומשו 
  -  -  8.06  ) 23,539(  16.75  27,539  שחולטו  אופציות
  במחזור קיימות

  19.74  243,163  35.45  383,780  9.82  502,476  שנה  לתום

  למימוש ניתנות
  11.03  51,593  22.34  72,577  12.57  191,291    השנה בתום

  
  . ')ב1  ביאור  ראה( במהופך  השהרכי הליך לאחר מעודכן* 
  

  במחזור   הקיימות  האופציות  של   החוזי  החיים  אורך  ויתרת  המימוש  למחיר  באשר  נתונים  להלן
  : השנה לתום

  בדצמבר  31 ביום שהסתיימה  שנה  
2022  2021 *    2020 *  

 מספר
 אופציות
 הקיימות
  במחזור
 לתום

 המימוש  מחיר התקופה

  ממוצע
  משוקלל

 של
  יתרת
 אורך
  החיים
  החוזי 
 בשנים

 מספר
 אופציות
 הקיימות
  במחזור
 לתום

 המימוש  מחיר התקופה

  ממוצע
  משוקלל

 של
  יתרת
 אורך
  החיים
  החוזי 
 בשנים

 מספר
 אופציות
 הקיימות
  במחזור
 לתום

  המימוש  מחיר  התקופה

  ממוצע
  משוקלל

 של
  יתרת
 אורך
  החיים
  החוזי 
  בשנים

9,467  0.01-2.04  4.66  -  -  -  30,078  0.1  5.75  
167,964  6.20  8.68  144,580  0.01-25.48  5.65  182,103  0.01-26.34  6.65  
284,792  16.75-20.94  6.41  10,327  0.01-25.48  5.67  10,327  0.01-26.34  6.67  

18,400  34.92  8.84  20,654  25.48  6.00  20,654  26.34  7.00  
21,854  41.50  8.68  208,218  34.915-41.50  9.70  -  -  -  

502,476  9.82  7.72 383,780 35.45 6.30 243,163  19.74  6.57  

  
    .')ב1 ביאור  ראה(  במהופך הרכישה הליך  לאחרמוצג למפרע  * 
  
 

  בטבלה   מוצגת,  מניות  מבוסס  תשלום   בגין   החברה  של   הכספיים  בדוחות   שהוכרה  ההוצאה
 : שלהלן

  בדצמבר  31 ביום שהסתיימה  שנה  
2022  2021  2020  

  ח "ש  אלפי

  3,162  1,575  ,3142  וכלליות  הנהלה 

  541  1,326  896  ופיתוח   מחקר הוצאות

  -  -  119  הוצאות שיווק  
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  :ההכנסה  על מסים  -   14  ביאור

  
  בישראל  החברות מסוי  . א

  
  .  23%  הינוש, רגיל  בשיעור  חברות במס חייבות  החברה הכנסות

  .  המס בשנת החל  הרגיל החברות מס שיעור  לפי  במס חייביםבישראל    החברה  בידי הון  רווחי
  

נישומ  התאגדותהשמקום  הינה חברה בת    Nostromo Energy Inc  .ב לישראל,  לפי   ההינו מחוץ 
כ"חברה נשלטת זרה" על פי פקודת מס הכנסה.   תהמוגדר   הלמעט חבר,  המושב  ץחוקי המס באר 

  פדרלי שיעור מס    -המאוגדת בארה"ב    הבת  החברה על    2021בשנת  שיעורי המס העיקריים שחלו  
 בקליפורניה.  חברות מיסויבגין  8.84% של  מס שיעורותוספת  21%של 

מחוץ לישראל כפופות להוראות ודיווח על פי   לחברה הבת עסקות בינחברתיות בין החברה  ככלל, 
  .2006-תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז

 
  מס  לצורכי  להעברה הפסדים  .ג

  
  כדלקמן: הפסדים להעברה   קבוצת החברותל  2022בדצמבר  31 ליום

  מיליון ש"ח.   1-לחברה הפסד מועבר בסך כ
  מיליון ש"ח. 39-הפסד מועבר בסך כ לחברה הבת נוסטרומו בע"מ

  מיליון ש"ח. 1- הפסד מועבר בסך כ Nostromo Energy Incלחברה  
  

  נדחים מסים  .ד
  

 אינו   שניצולם   מאחרלעיל)  '  גהפסדים לצורכי מס (ראה    בגין   נדחים  מסים  נכסי  זקפה  לא  החברה
  . לעין  הנראה בטווח צפוי

 
 קודמות שנים מיסים  .ה

 

מועד   בגין תקופות אשר קדמו את  ויווצרו לחברה חבויות מס  סומוטו ככל  השלמת העסקה עם 
לשיפוי מכספי הנאמנות אשר הופקדו במועד  החברה  , תהיה זכאית  1כמתואר בביאור    לימיטד

  ). 3(ב'1המיזוג. ראה ביאור  
  

 מס  שומות  .ו
  

  4- נקבעה לעל פי הוראות הדין, תקופת ההתיישנות של שומות עצמיות המוגשות על ידי נישומים 
  שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה.  

  . 2016  שנת  עד  סופיות שומות לחברה
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  :נטו, פיתוחו מחקר הוצאות  - 15 ביאור
  

  בדצמבר 31-ב שהסתיימה  שנה  
2022  2021  2020  

  ח "ש  אלפי
  3,222  5,501  6,674  משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים 

  541  1,326  896  מניות  מבוסס תשלום
  1,150  1,213  835  חומרים  בגין הוצאות

  320  730  599  מקצועיים  שירותים
  103  308  127  משנה  קבלני 

  233  330  453  פחת והפחתות  הוצאות
  447 451  900  אחרות 

  10,483  9,859  6,016  
  ) 775(  ) 1,354(  -  שהתקבלו)   ממשלתיים  מענקים - בניכוי (

  1,513  549  -  בות בגין מענקים ממשלתיים יגידול בהתחי

  10,483  9,054  6,754  

  
  :ומכירה שיווק הוצאות  - 16 ביאור

  
    שהסתיימה  שנה  

  בדצמבר  31-ב
2022  2021  2020  

  ח "ש  אלפי
  -  113  3,137  ונלוות   עבודה שכר

  -  -  119  מבוסס מניות   תשלום
 79  570  431  וכנסים   שיווק

 207  1,048  3,331  יועצים וקבלני משנה 

  7,018  1,731  286  

  
  :וכלליות הנהלה הוצאות  - 17 ביאור

  שהסתיימה   שנה  
  בדצמבר  31-ב

2022  2021  2020  
  ח "ש  אלפי

 960  1,631  3,204  משכורת והוצאות נלוות בקשר לעובדים 
  3,162  1,575  2,314  מניות  מבוסס תשלום

  2,026  2,026  2,137  מקצועיים  שירותים
  110  536  305  פחת והפחתות  הוצאות
  156  221  244    ומשרדיות אחזקה הוצאות
  114  586  635  אחרות  

  8,839  6,575  6,528  
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  : נטו, מימון הוצאות  - 18 ביאור
  

  מימון  הוצאות  . א
  שהסתיימה   שנה 

  בדצמבר  31-ב
2022  2021  2020  

  ח "ש  אלפי
  11  18  22  בנקים ואחרים לעמלות  ו  ריבית
  1,558  -  -  ההלוואה  בגין  אפקטיבית ריבית
  10,788  -  -  בשווי הוגן מכשירים פיננסיים   שינוי

  -  709  -  שער  הפרשי
  33 41  121  בגין חכירות   בויותי התחימימון  הוצאות
  51  -  665  תמלוגים  לתשלום התחייבויותבגין   מימון הוצאות
  101  135  -  אחרות מימון  הוצאות

  808  903  12,542  

  
  מימון  הכנסות  .ב
   

  שהסתיימה   שנה 
  בדצמבר  31-ב

2022  2021  2020  
  ח "ש  אלפי

  1,462  54  3,063  שער  הפרשי
  -  99  -  תמלוגים  לתשלום התחייבויותבגין   מימון הוצאות
  -  -  278  אחרות  מימון הכנסות

  3,341  153  1,462  

  
  
  

  :למניה הפסד  - 19 ביאור
  

  של   המשוקלל  בממוצע  החברה  של  לבעלים  המיוחס  הרווח  חלוקת  ידי  על  מחושב  למניה  ההפסד
  . המונפקות הרגילות המניות  מספר

  
  בדצמבר 31-ב שהסתיימה  שנה  

2022   2021 *  2020 *  

  24,648 79,503  25,251  "ח)ש (אלפי  החברה של לבעלים  המיוחס הפסד

  הרגילות  המניות מספר   של המשוקלל הממוצע
  2,633,580  4,310,271  5,359,398  המונפקות 

  9.36  18.45  4.71  ) ח"ש ( למניהבסיסי ומדולל  הפסד

  
    .)ב'1ראה ביאור ( 2021ביוני  20כולל יישום למפרע של רכישה במהופך מיום   *

  
  של  הכללתן   שהשפעת  מאחר ,  למניה  בסיסי ה   הפסדה  לנתוני   זהים,  למניה  מדוללה  הפסד ה  נתוני 
 אינה )  המירות(כגון: אופציות שטרם הבשילו, אופציות שהבשילו והלוואות    פוטנציאליות   מדללות  מניות

  . מדללת
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  :קשורים וצדדים עניין בעלי  עם ויתרות עסקות  - 20 ביאור
  

  . 2010-ע" התש), שנתיים כספיים  דוחות( ערך  ניירות  בתקנות  זה מונח כהגדרת  -" עניין בעל " 
  . IAS 24-ב  זה מונח כהגדרת   -" קשור צד" 
  

  גורמים  עם  יחד,  הנכללים)  Key management personnel(  החברה  של   הניהוליים  המפתח  אנשי
  חברי   ואת ,  הדירקטוריון  חברי  את   כוללים )  IAS 24  -ב  האמורה "  קשורים  צדדים"   בהגדרת ,  אחרים

  . הבכירה ההנהלה
  
 :קשורים וצדדים עניין  בעלי עם יתרות  . א

  
  בדצמבר  31  

2022  2021  
  ח "ש  אלפי

    :עניין בעלי יתרות
 1 0   חובה ויתרות חייבים

  (*) 171  273  ויתרות זכות   זכאים

 
 מחדש   סווג(*) 

  
 :קשורים וצדדים עניין  בעל עם עסקות  .ב

 
  בדצמבר 31-ב שהסתיימה  שנה  

2022  2021  2020  
  ח "ש  אלפי

        :קשורים וצדדים עניין  לבעלי  תגמולו עסקאות

  733  (*) 1,722  2,494  ונלוות   שכר

  -  (*) 1,372  2,020  תגמול מבוסס מניות 

  2  3  3  ההטבה  מתייחסת להם  האנשים מספר

  מועסקים שאינם  אחרים עניין לבעלי שכירות דמי
 144  144  90  בחברה 

  1  1  1  ההטבה  מתייחסת להם  האנשים מספר

  754  236  303  בחברה  מועסקים  שאינם לדירקטורים  תגמול

  3  6  6  ההטבה  מתייחסת להם  האנשים מספר

  9  -  -  הוצאות מחקר ופיתוח   –משנה   קבלני 

  7  -  -  הוצאות מכירה ושיווק  –משנה   קבלני 

  7,960  -  -  למניות   להמרה הניתנות   הלוואות  בגין מימון הוצאות

  
  2021 במאי 1  מתאריך החל מועסק החברה"ל מנכ, מחדש  סווג(*) 
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  :(המשך) קשורים וצדדים עניין בעלי  עם ויתרות עסקות  - 20 ביאור
 

 : קשורים וצדדים עניין בעלי עם  העסקה הסכמי  .ג
  

   ובעל השליטה  , מנהל טכנולוגיות ראשי כיוםלשעבר  מנכ"ל החברה -העסקה  הסכם ) 1
  

ועסק בתפקיד זה בהיקף משרה של  ה: "ירון"),  להלן , מר ירון בן נון (לשעבר  מנכ"ל החברה
על פי תנאים שנקבעו בהסכם העסקה אישי שנחתם בינו  .  2018  בינואר   1החל מיום    100%

 ) יולי    : "הסכם ההעסקה")להלןלבין החברה  החל ממועד חתימת    זכאי ירון   2020בחודש 
ם  ש"ח, לתנאים סוציאליים בהתא  35,000, בין היתר, לשכר חודשי (ברוטו) בסך של  ההסכם

לדין ולקבוע בהסכם ההעסקה, לקרן השתלמות, לדמי הבראה וימי מחלה על פי דין, ולימי  
כן, על פי הסכם ההעסקה, מעמידה החברה  החל  חופשה כקבוע בהסכם ההעסקה . כמו 

ש בסך  החזקתו  בעלות  ונושאת  צמוד  רכב  ירון  הסכם    לפיא  2.83  לעבור  בחודש.  ש"ח 
לשמירה ע  כולל התחייבות בנוגע  זכויות הקניין  העסקה  על  ושמירה  אי תחרות  סודיות,  ל 

  הרוחני של החברה.  
  

לשעבר    החברה"ל  מנכ   עם  העסקה  להסכם  עדכון חתמה החברה על    2021בינואר    3  ביום 
(להלן: "ירון"). על פי תנאים שנקבעו בהסכם זכאי ירון החל    נון  בן   ירון   מר  השליטה  ובעל 

ביאור  מועד  מ (ראה  במהופך  של  ב')1הרכישה  בסך  (ברוטו)  חודשי  לשכר  היתר,  בין   ,
  ירון   התחייבות   בגין   מיוחדת  תמורה   מהווים  הבסיס  ממשכורת 10%ש"ח כאשר    58,000
לתנאים    ירון  זכאי ,  כן  כמו .  החברה  של   רוחני   וקנייןשידול  -אי,  סודיות תחרות,  -אי  לתקופת

וימי   הבראה  לדמי  השתלמות,  לקרן  ההעסקה,  בהסכם  ולקבוע  לדין  בהתאם  סוציאליים 
בהסכם   כקבוע  חופשה  ולימי  דין,  פי  על  ההעסקה,  האמור מחלה  הסכם  פי  על  כן,  כמו   .

ייכנס לתוקף עם השלמת    ההסכם (לפחות).    5  בדרגהמעמידה החברה עבור ירון רכב צמוד  
  ב'.1כמתואר בביאור    סומוטוקת עס

  
סעיף    לאחר (ראה  הנוכחי  החברה  מנכ"ל  של  כמנהל    3מינויו  משמש  ירון  זה)  בביאור 

  . החברה נשיאו של החברה  הטכנולגי
  

  כדירקטור   לכהן   ירון   מונה,  לעילה'  1  ביאור  במסגרת  כמפורט  המיזוג   עסקת  השלמת  חרלא
  . מניותיה בעלי  מטעםהציבורית  בחברה

  
 שליטה   לבעל  וקרובה  בחברה דירקטוריוןהיו"ר    עם חדש העסקה הסכם ) 2

  
על    2021בינואר    3  ביום   החברה   דירקטורית  עם  העסקה  להסכם  עדכוןחתמה החברה 

  החברה   דירקטוריוןה"ר  ליו  שטיינברג  -  נון   גב' אופיר בן  בו תמונה  השליטה  לבעל  וקרובה
הרכישה במהופך (ראה  החל ממועד    תידירקטוריון זכא ה  רכיו".  "יו"ר הדירקטוריון")  –(להלן  
  ממשכורת  10%ש"ח כאשר  26,000, בין היתר, לשכר חודשי (ברוטו) בסך של ב')1ביאור 
שידול  -אי,  סודיותתחרות,  - אי  לתקופת  אופיר  התחייבות  בגין  מיוחדת  תמורה  מהווים  הבסיס

לדין    דירקטוריוןיו"ר    זכאית,  כן   כמו.  החברה  של  רוחני  וקניין סוציאליים בהתאם  לתנאים 
ולקבוע בהסכם ההעסקה, לקרן השתלמות, לדמי הבראה וימי מחלה על פי דין, ולימי חופשה  
כקבוע בהסכם ההעסקה החל. כמו כן, על פי הסכם ההעסקה, תשתתף החברה בהוצאות  

לתוקף עם  ייכנס  ההסכםש"ח בחודש בגילום מלא למעסיק.  2,000רכב בסך של  אונסיעה 
  ב'.  1כמתואר בביאור  סומוטוהשלמת עסקת 

  
 החברה "ל מנכ - העסקה הסכם ) 3

 
עם מר אשרי בהסכם למינויו כמנכ"ל נוסטרומו    נוסטרומוהתקשרה    2021בפברואר    בחודש

מאי   מחודש  בן2021החל  ירון  מר  נוסטרומו,  כמנכ"ל  אשרי  מר  של  הצטרפותו  עם  נון  -. 
והמנהל הטכנולוגי הראשי שלה. על    נוסטרומויכהן כנשיא   נוסטרומו ומייסד    לשעברהמנכ"ל 

ש"ח   65,000בסך  פי הוראות ההסכם שנחתם עמו, מר אשרי יהא זכאי למשכורת חודשית 
במוסדות   שייקבעו  כפי  יעדים  מבוסס  שנתי  ולבונוס  עד    נוסטרומוברוטו  של    6בהיקף 

כמקובל   סוציאליות  ולהטבות  השתלמות  לקרן  זכאי  יהא  אשרי  מר  חודשיות.  משכורות 
וכן לרכב מדרגה    ))11ב' (12  ביאור(ראה  בהסכמים מסוג זה. בנוסף יהא זכאי לגמול הוני  

רכב.    5 להביא    ונוסטרומו  אשרי  מר והוצאות  רשאים  בהודעה    את יהיו  לסיומו  ההסכם 
שה חודשים כתלות במשך הכהונה, עד להודעה על סיום כאמור.  ימוקדמת של בין שלושה לש 

  מר )  ה'1כמפורט במסגרת ביאור    (מועד השלמת הרכישה במהופך   2021מחודש יוני  החל  
 כהן גם כמנכ"ל החברה הציבורית.  מ אשרי

   



  אנרגיה לימיטד  נוסטרומו

  (המשך) המאוחדים  ביאורים לדוחות הכספיים

  

40 

  :(המשך) קשורים וצדדים עניין בעלי  עם ויתרות עסקות  - 20 ביאור
  
 

 מדינול עם חברת  עסקה  .ד
  

,  בחברה ודירקטור  מניות  בעל  בבעלות   חברהלעניין הסכם עם חברת מדינול בע"מ,    7 אוריב   ראו
  שעה. -קילוואט 600-כ של  בהיקף   אגירה מערכת להתקנת

  
  

  : 2022בדצמבר  31 יום לאחר  אירוע  - 21 ביאור
  
החברה    2023  מרסל  27  ביום   . א דירקטוריון    של   המימוש  תוספת  מחיר   של  מודיפיקציה אישר 

ח לכל אופציה אשר תומר  " ש  6.2לסכום תוספת מימוש בסך    החברה   עובדי  כל   של  האופציות
  אלפי ש"ח.  243ההוצאות שיוכרו בספרי החברה כתוצאה מכך הינן בסך  למניה. 

.  בחברהאופציות לעובדים חדשים    פי אל   142-כ  הענקת  יום כן אישר דירקטוריון החברה באותו    כמו
  ח. " אלפי ש 439-כ  בסךההוצאות שיוכרו בספרי החברה כתוצאה מכך הינן 

 
ומועד הפעלתה מתוכנן  הותקנו  מערכת האגירה במלון הילטון  רכיבי    2023  מרסבמהלך חודש    .ב

 . 2024לחודש אפריל 
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  2022התאגיד לשðת ðוספים על  פרטים

 

 בשðת   מהחציוðים  אחד  לכל  התאגיד  של   הכולל)  הפסד(  הרווח  על  דוחות  תמצית  -  א10  תקðה . 1

  ) ש"ח  באלפי(  2022

  ביום  שðסתיימה שðה  ביום שðסתיימו חודשים שישה  

30.6.2022  31.12.2022  31.12.2021  

  הכðסות ממכירות 
 -  -  - 

  עלות המכירות 
 -  -  - 

  רווח (הפסד) גולמי 
 -  -  - 

  ופיתוח  מחקר הוצאות
4,637 5,846 9,054 

  הוצאות שיווק ומכירה 
2,975 4,043 1,731 

  הוצאות הðהלה וכלליות 
4,675 4,164 6,575 

  אגירה  מערכת ערך  ירידת
 -  1,129   -  

לפðי הוצאות   תפעולי הפסד

  רישום למסחר 
12,287  15,182  13,568  

הוצאות רישום למסחר  

  ברכישה במהופך 
 -   -  61,393  

  תפעוליהפסד 
12,287 15,182 78,753 

  הכðסות מימון, ðטו 
)3,172 ( )169 ( )153 ( 

  הוצאות מימון, ðטו 
404 406 903 

  ðקי הפסד
9,519 15,419 79,503 

  כולל אחר (הפסד) רווח 
228 85 3  

  הפסד כולל
9,747 15,504 79,500 

  

 ערך  ðיירות בתמורת שימוש  – ג10 תקðה . 2

השלימה החברה הðפקה של    28.9.2022לפרק א' לדוח תקופתי זה, ביום    2.18כאמור בסעיף  

-2022-01(מספר אסמכתא:    22.9.2022דוח הצעת מדף שפרסמה ביום  מðיותיה לציבור מכוח  

מיליון    4.7-סך כולל של כ במסגרתה גייסה, הן מקרב הציבור והן מקרב בעלי עðיין בה,  ,  )097581

  לפרק א' לדוח תקופתי זה. 2.18. לפרטים ðוספים, ראו סעיף ")ההðפקה לציבור(" ש"ח

דוח  , פרסמה החברה  6.10.2022לפרק א' לדוח תקופתי זה, ביום    2.20בðוסף, כאמור בסעיף  

לחברת   הקצתה  מכוחו  מהותית  פרטית   Freepoint Commodities Investments IIהצעה 
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LLC  ,ת דלאוור  תחברה פרטית המאוגדðיות רגילות של החברה ללא ערך    500,000,  במדיðמ

  . ")ההðפקה הפרטית(" דולר ארה"ב ð1,250,000קוב בתמורה לסך כולל של  

, שימשו ועדðו משמשים את 2021הסכומים הð"ל, לצד סכומים שגייסה החברה במהלך שðת  

החברההחברה   עסקי  והרחבת  פיתוח  המחקר  לצרכיה    ,לצורך  פעילויות  והמשך  השוטפים 

שלה אותם    ,והפיתוח  הראשוðים  המסחריים  הפרויקטים  פיתוח  לשם  מיועדים  זה  ובכלל 

(בעיקר   ובארה"ב  בישראל  החברה  קליפורðיה),  מקדמת  ובהתאם  במדיðת  בכפוף  והכל 

  . להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתתקבלðה מעת לעת

  . קשורות רשימת השקעות בחברות הבת ובחברות –  11תקðה   . 3

 

  שם החברה
סוג 

  מðיה 

כמות  

  מðיות

סה"כ 

 .ð.ע    

עלות  

מדווחת  

(אלפי 

  ) ש"ח

ערך מאזðי  

מדווח  

(אלפי 

  ) ש"ח

  (באחוזים) שיעור ההחזקה 

בðייר 

  הערך 
  בהצבעה   בהון

בסמכות  

למðות 

  דירקטורים 

ðוסטרומו  

 בע"מ
  100,000  רגילה 

0.01  

₪ 
42,302 42,302  100%  100%  100%  100%  

Nostromo 

Inc. 
  1,500  רגילה 

0.1  

 דולר
 -   -  100% 100% 100% 100% 

 

 ) ש"ח (אלפי  הכðסות של חברות בת וחברות כלולות והכðסות מהן  – 13תקðה  . 4

  שם החברה

  (הפסד) רווח

  
  דיבידðד 

דיבידðד  

לאחר תאריך  

  המאזן 

דמי 

  ðיהול 

דמי ðיהול  

לאחר  

תאריך 

  המאזן 

ריבית 

והפרשי 

  הצמדה 
לפðי  

  מס
  אחרי מס 

 ðוסטרומו בע"מ
)19,071 (  )19,0714 (   -   -   -   -   -  

Nostromo Inc. 
)4,841 (  )4,841 (   -   -   -   -   -  

 רשימת הלוואות  – 14תקðה  . 5

 . מתן הלוואות איðו העיסוק העיקרי של החברה

 בבורסה מסחר הפסקות וסיבות מועדי;  בבורסה מסחר -  20 תקðה . 6

מðיות רגילות של החברה במסגרת ההðפקה לציבור.    ð ,537,100רשמו למסחר  28.9.2022ביום  

מðיות רגילות של החברה במסגרת ההðפקה הפרטית.   ð ,500,000רשמו למסחר 8.11.2022ביום 

  לפרק א' לדוח תקופתי זה לעיל.  2.20- ו  2.18וכן סעיפים ג' לעיל  10תקðה  לפרטים ðוספים, ראו  

  החברה   של  הערך  בðיירות  מסחר  קתהפס   התקיימה  לאבמהלך תקופת הדוח ועד למועד זה,  

  . בבורסה למסחר  הרשומים
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  בכירה  משרה  ולðושאי עðין לבעלי תגמולים -21 תקðה . 7

  ðושאי   מבין  ביותר  הגבוהים  התגמולים  בעלי  מחמשת  אחד  לכל,  2022  לשðת  הכספיים  בדוחות  שהוכרו  כפי,  2022  בשðת  שðיתðו  התגמולים  פירוט  להלן . 7.1

 בקשר  להם  ðיתðו  ואשר,  בהבקשר עם שירותים שðתן כבעל תפקיד  החברה  התגמולים ðיתðו לו על ידי  וכן בעלי העðיין בחברה ש  בחברה   הבכירה   המשרה

  ):ש"חבאלפי  ( בחברה כהוðתם עם
  "כ סה  אחרים תגמולים  שירותים  בעבור  תגמולים  התגמולים  מקבל פרטי

  היקף  תפקיד   שם
  משרה 

 (%)  

  החזקה   שיעור
    התאגיד  בהון

 (%)  

  תשלום  מעðק   * שכר
  מבוסס

  ***   מðיות

  דמי
  ðיהול

  דמי
  ייעוץ

  דמי  ריבית  **אחר  עמלה 
  שכירות 

  אחר

 2,475 - - - 8  -  - - 1,407 - 1,060  -  100%  "ל מðכ  אשרי  יורם

  מðהל  ðון  בן ירון
טכðולוגיות  

ראשי, דירקטור  
  וðשיא 

100%  22.84%  938 - - -  -  -  66 - - - 1,004 

  אופיר בן ðון
 שטייðברג

  422  -  -  -  -  -  -  -  -  -  422  1.71%  40%  יו"ר דירקטוריון 

  969  -  -  -  35  -  -  -  187  -  747  -  100%  סמðכ"ל כספים אברהם חðין 

סמðכ"ל תפעול    אשר  אורי
  והðדסה בכיר 

100%  0.38%  658  -  119  -  -  -  28  -  -  -  805  

סמðכ"ל פיתוח    אור  בועז
עסקי  

  ואסטרטגיה 

100% 0.27%  655 - 119 -  -  -  - - - - 774 

  
  . העבודה  להסכמי  בהתאם  וזאת  בחברה  כמקובל  ðלווים  ותðאים  סוציאליות  הפרשות,  משכורת  לרבות,  השכר  של  הכוללת  העלות  את  מהווה  לעיל  בטבלה  הðקוב  השכר  רכיב  *

  (שðתי).  רכב בגין הוצאות החזר  **
  ביחס לרכיב תשלום מבוסס מðיות, מובא שווין ההוגן של כלל האופציות בפריסה ליðיארית על פðי תקופת ההבשלה של ðושא המשרה הרלווðטי.   ***
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  משרה   וðושאי עðיין לבעלי  התגמולים  בדבר פירוט  להלן . 7.2

 מר יורם אשרי – מðכ"ל החברה   .א

מוðה מר  התקשרה החברה עם מר יורם אשרי בהסכם על פיו    ,20.2.2021ביום  

החברה    אשרי מלאה,  למðכ"ל  משרה  של  (מועד    20.6.2021מיום  החל  בהיקף 

  . השלמת עסקת המיזוג)

. כמו כן,  ש"ח (ברוטו) 65,000לשכר חודשי בסך של אשרי  מר תפקידו, זכאי  בגין 

דרגה   עד  השתלמות,    5זכאי מר אשרי לקבל לשימוש רכב  לקרן  וכן  לבחירתו, 

ðוספים  סוציאליותוהפרשות  הטבות   ðלווים  כן,  .  בחברהכמקובל    ותðאים  כמו 

להכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים וðושאי משרה ולקבלת כתבי  זכאי מר אשרי  

י, כמקובל לגבי ðושאי המשרה בחברה, והכל בכפוף להוראות תקðון  פטור ושיפו

  .החברה, ולקבלת האישורים הðדרשים על פי דין

  18.3.2021דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  לפרטים ðוספים, ראו  

 . )2021-01-039051(אסמכתא מס': 

הוðי ביום  גמול  אשרי,  מר  של  העסקתו  מתðאי  כחלק  אישרה  25.10.2021:   ,

הקצאת   החברה  מðיות  בעלי  של  הכללית  הðיתðות    167,964האסיפה  אופציות 

מðיות רגילות של החברה. לפרטים ðוספים, ראו דוח זימון    167,964  - למימוש ל

ביום   החברה  שפרסמה  כללית  מס':    19.9.2021אסיפה  -2021-01(אסמכתא 

147720 .(  

(לאחר קבלת אישור ועדת התגמול)  אישר דירקטוריון החברה    28.12.2022  ביום

של    המימוששמחיר    כך  ,מר אשריהאופציות של  של  מימוש  המחיר  את עדכון  

  לכל   ח"ש  41.5(במקום    אופציה   לכל  ח"ש  6.2  של  סך  על  עמודהאופציות כאמור י 

בעלי מðיות החברה את    5.2.2023ביום  ).  אופציה אישרה האסיפה הכללית של 

הערך התוספתי הðובע משיðוי תðאי האופציות הð"ל  ן מחיר המימוש כאמור.  עדכו

 ש"ח.  פיאל 235-של כ  בסךðאמד 

 מר ירון בן ðון  –חברת הבת טכðולוגיה ראשי של    מðהלðשיא החברה   .ב

, עם השלמת עסקת המיזוג מוðה מר ירון בן ðון כðשיא החברה,  20.6.2021ביום  

, בהיקף של  טכðולוגיה ראשי של חברת הבתכאשר במקביל הוא מכהן כמðהל  

  – (דהייðו    שðים החל ממועד השלמת הסכם המיזוג   3, לתקופה של  משרה מלאה

  ). 20.6.2021יום 

ðון זכאי לשכר חודשי בסך של    זכאי,  תפקידו  בגין .  ש"ח (ברוטו)  58,000מר בן 

, וכן  תו(לפחות) לבחיר  5לקבל לשימושו רכב חברה בדרגה  כמו כן, זכאי מר בן ðון  

ðלווים ðוספים   סוציאליותוהפרשות  הטבות  לקרן השתלמות,   כמקובל    ותðאים 

להכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים וðושאי משרה  כמו כן, זכאי מר בן ðון  .  בחברה

והכל בכפוף   ðושאי המשרה בחברה,  לגבי  ושיפוי, כמקובל  ולקבלת כתבי פטור 
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  . ם על פי דיןלהוראות תקðון החברה, ולקבלת האישורים הðדרשי

  18.3.2021דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  לפרטים ðוספים, ראו  

  . )2021-01-039051(אסמכתא מס': 

 אופיר בן ðון שטייðברג גב'  –יו"ר דירקטוריון החברה   .ג

דירקטוריון  20.6.2021ביום   כיו"ר  אופיר  מוðתה  המיזוג  עסקת  השלמת  עם   ,

דירקטוריון פעילה של החברה,  התðאי כהוðתה והעסקתה כיו"ר  החברה ואושרו  

  שðים החל ממועד השלמת הסכם המיזוג   3משרה, לתקופה של    40%בהיקף של  

  ). 20.6.2021יום   –(דהייðו 

שטיזכאית    ,תפקידה  בגין ðון  בן  של  יðברג  גב'  בסך  חודשי  ש"ח    26,000לשכר 

לקרן  , וכן  ש"ח בחודש  2,000להשתתפות הוצאות ðסיעה/רכב בסך של    ,(ברוטו)

  . בחברהכמקובל    ותðאים ðלווים ðוספים  סוציאליותוהפרשות  הטבות    ,השתלמות

ðון  , בðוסף בן  גב'  זכאית  כהוðתה,  ביטוח    שטייðברג-בגין  בפוליסת  להכלל 

ðושאי   לגבי  כמקובל  ושיפוי,  פטור  כתבי  ולקבלת  משרה  וðושאי  דירקטורים 

האישורים   ולקבלת  החברה,  תקðון  להוראות  בכפוף  והכל  בחברה,  המשרה 

  הðדרשים על פי דין.

  18.3.2021זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום    דוח לפרטים ðוספים, ראו  

  . )2021-01-039051(אסמכתא מס': 

 חðין  אברהםמר  –סמðכ"ל הכספים של החברה   .ד

בתפקיד זה בהיקף של  , מועסק  חðין  אברהםשל החברה, מר  סמðכ"ל הכספים  

  העסקה אישי שðקבעו בהסכם  על פי תðאים  ,  1.1.2022מיום  משרה מלאה החל  

  : "), כמפורט להלןהסכם ההעסקהשðחתם עמו (בסעיף זה: "

ש"ח (ברוטו), לא    44,250זכאי לשכר חודשי בסך של  חðין  מר  במסגרת תפקידו,  

להחזר הוצאות רכב בסך  כמו כן מר חðין זכאי    .כולל עלות רכב והחזר הוצאות

הוצאות תדלוק הרכב לצרכי עבודה  החברה ðושאת ב  ש"ח בחודש כאשר  4,150של  

לקרן השתלמות,  ðין  המוגשות לחברה. עוד זכאי מר חעפ"י חשבוðיות מס/קבלות  

ðוספים  סוציאליותוהפרשות  הטבות   ðלווים  כן,  בחברה.  כמקובל    ותðאים  כמו 

להכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים וðושאי משרה ולקבלת כתבי  זכאי מר אשר  

פטור ושיפוי, כמקובל לגבי ðושאי המשרה בחברה, והכל בכפוף להוראות תקðון  

    דין החברה, ולקבלת האישורים הðדרשים על פי

הוðי הקצתה  גמול  ההעסקה,  הסכם  פי  על  בðוסף,  חðין  :  למר    18,400החברה 

ðקבעה  תקופת ההבשלה של האופציות    . מðיות החברה  18,400אופציות לרכישת  

  1.1.2023ביום    הבשילו , כדלקמן: שליש מהאופציות  שðים  3  בת לתקופה מדורגת  

, ויתרת  (חלוף שðה ממועד תחילת כהוðתו של מר חðין כסמðכ"ל הכספים בחברה)

שוות  מðות רבעוðיות    8- ברבעוðי  לאחר תקופה זו, על בסיס  האופציות מבשילות  
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  הרבעוðים העוקבים.  8-ב

(לאחר קבלת אישור ועדת התגמול)  אישר דירקטוריון החברה    27.3.2023  ביום

עדכון   של  האושל  מימוש  המחיר  את  של    המימוששמחיר    כךחðין,  מר  פציות 

  לכל   ח" ש  34.92(במקום    אופציה  לכל  ח"ש  6.2  של  סך  על  עמוד האופציות כאמור י

- של כ  בסךהערך התוספתי הðובע משיðוי תðאי האופציות הð"ל ðאמד  ).  אופציה

 . ש"ח פיאל 27

 מר בועז אור  –סמðכ"ל פיתוח עסקי ואסטרטגיה   .ה

בתפקיד  , מועסק  מר בועז אור,  והאסטרטגיה של החברהסמðכ"ל הפיתוח העסקי  

ממועד השלמת עסקת המיזוג, כאשר לפðי כן  החל  בהיקף של משרה מלאה  זה  

שðקבעו  על פי תðאים    ,10.8.2020מיום  הוא הועסק בתפקיד זה בחברת הבת החל  

  . עמושðחתם  העסקה אישיבהסכם 

, להחזר  ש"ח (ברוטו)  40,000לשכר חודשי בסך של  אור  מר  בגין תפקידו, זכאי  

והפרשות  הטבות  לקרן השתלמות,  ש"ח בחודש, וכן    4,000הוצאות רכב בסך של  

להכלל  כמו כן, זכאי מר אור  .  בחברהכמקובל    ותðאים ðלווים ðוספים  סוציאליות 

בפוליסת ביטוח דירקטורים וðושאי משרה ולקבלת כתבי פטור ושיפוי, כמקובל  

 ð ולקבלת  לגבי  החברה,  תקðון  להוראות  בכפוף  והכל  בחברה,  המשרה  ושאי 

  . האישורים הðדרשים על פי דין

הוðי פי הסכם ההעסקה, הקצתה  :  גמול  על  , ללא  למר אור  חברת הבתבðוסף, 

חברת הבת, כאשר לאחר השלמת עסקת  תמורה, כתבי אופציה לרכישת מðיות  

מðיות    25,818אופציות לרכישת    25,818  -המיזוג, הוחלפו כתבי האופציה כאמור ל

רגילות של החברה (לאחר התאמה שבוצעה בכמות מðיות המימוש אשר תðבעðה  

  . ממימוש האופציות, לאור איחוד ההון שביצעה החברה)

(לאחר קבלת אישור ועדת התגמול)  אישר דירקטוריון החברה    27.3.2023  ביום

עדכון   של  של  מימוש  המחיר  את  של    המימוששמחיר    כךאור,  מר  האופציות 

  לכל   ח" ש  34.92(במקום    אופציה  לכל  ח"ש  6.2  של  סך  על  עמוד האופציות כאמור י

- של כ  בסךהערך התוספתי הðובע משיðוי תðאי האופציות הð"ל ðאמד  ).  אופציה

  . ש"ח פיאל 20

  18.3.2021דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  ם, ראו  לפרטים ðוספי

 .  )2021-01-039051(אסמכתא מס': 

 אורי אשר  – בכיר  דסהðהתפעול ו סמðכ"ל   .ו

ו  סמðכ"ל אשרבכיר  הðדסה  תפעול  אורי  מר  החברה,  זה  מועסק  ,  של  בתפקיד 

ממועד השלמת עסקת המיזוג, כאשר לפðי כן הוא  החל  בהיקף של משרה מלאה  

החל   הבת  בחברת  זה  בתפקיד  תðאים    ,1.12.2018מיום  הועסק  פי  שðקבעו  על 

  . עמושðחתם  העסקה אישיבהסכם 

להחזר  ש"ח (ברוטו),    40,000לשכר חודשי בסך של  אשר  מר  בגין תפקידו, זכאי  
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והפרשות  הטבות  לקרן השתלמות,  ש"ח בחודש, וכן    4,000הוצאות רכב בסך של  

כמו כן, זכאי  .  מסוג זה  בהתקשרויותכמקובל    ותðאים ðלווים ðוספים  סוציאליות

להכלל בפוליסת ביטוח דירקטורים וðושאי משרה ולקבלת כתבי פטור  מר אשר  

לה בכפוף  והכל  בחברה,  המשרה  ðושאי  לגבי  כמקובל  תקðון  ושיפוי,  וראות 

 .החברה, ולקבלת האישורים הðדרשים על פי דין

, ללא למר אשר  חברת הבתבðוסף, על פי הסכם ההעסקה, הקצתה  :  גמול הוðי

חברת הבת, כאשר לאחר השלמת עסקת  תמורה, כתבי אופציה לרכישת מðיות  

מðיות    25,818אופציות לרכישת    25,818  -המיזוג, הוחלפו כתבי האופציה כאמור ל

רגילות של החברה (לאחר התאמה שבוצעה בכמות מðיות המימוש אשר תðבעðה  

  . ממימוש האופציות, לאור איחוד ההון שביצעה החברה)

חר קבלת אישור ועדת התגמול)  (לאאישר דירקטוריון החברה    27.3.2023  ביום

עדכון   של  של  מימוש  המחיר  את  של    המימוששמחיר    כךאשר,  מר  האופציות 

  לכל   ח" ש  34.92(במקום    אופציה  לכל  ח"ש  6.2  של  סך  על  עמוד האופציות כאמור י

- של כ  בסךהערך התוספתי הðובע משיðוי תðאי האופציות הð"ל ðאמד  ).  אופציה

  . ש"ח פיאל 20

  18.3.2021דוח זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  לפרטים ðוספים, ראו  

 . )2021-01-039051(אסמכתא מס': 

חברות   . 7.3 או  החברה  ידי  על  לעיל  בטבלה  מפורטים  שאיðם  עðיין  לבעלי  תגמולים 

 בשליטתה: 

 טורים דירק גמול  .א

דירקטורים המקבלים  בחברה (למעט  הדירקטורים  במהלך שðת הדוח, היו זכאים  

לקבלת גמול שðתי וגמול השתתפות    ),משכורת/דמי ðיהול מהחברה בגין תפקידם

לעת, כמפורט   לדרגת החברה כפי שתהא מעת  בגובה "הסכום הקבוע" בהתאם 

החברות לתקðות  והשלישית  השðייה  והותאות    בתוספת  גמול  בדבר  (כללים 

צמוד למדד המחירים לצרכן  ,  ")תקðות הגמול("  2000  –לדירקטור חיצוðי), תש"ס  

  . לתקðות הגמול 8כמפורט בתקðה  

מר  החל ממועד מיðויו של  אישרו ועדת התגמול והדירקטוריון, כי  ,  28.9.2022ביום  

) ידי האסיפה  אסף שלגי כדירקטור חיצוðי בחברה  אשר מיðויו כאמור אושר על 

ביום   החברה  של  המכהðים  6.11.2022הכללית  הדירקטורים  כל  זכאים  יהיו   ,(

החיצו  הדירקטורים  (לרבות  לעת  מעת  בחברה  יכהðו  איðם  ואשר  אשר  ðיים), 

יחסי   בגין תפקידם, לגמול  ðיהול מהחברה  דירקטורים המקבלים משכורת/דמי 

א לתקðות הגמול (הן ביחס לגמול ההשתתפות והן ביחס לגמול  8בהתאם לתקðה  

האחרים   לדירקטורים  המשולם  הדירקטורים  לגמול  שווה  יהיה  אשר  השðתי), 

פי שיהיה וכפי שיעודכן מעת  , כהגמולא(א) לתקðות 8בחברה (כמשמעותם בתקðה 

  . לעת

שðתי   וגמול  השתתפות  גמול  (א)  כדלקמן:  היðו  כאמור  הגמול  זה,  למועד  ðכון 
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בסכומים השווים ל"סכום הקבוע" בהתאם לדרגת החברה כפי שתהא מעת לעת,  

כמפורט בתוספת השðייה והשלישית לתקðות הגמול, צמוד למדד המחירים לצרכן  

בתקðה   הג  8כמפורט  ולתקðות  לתוכðית    -מול;  בהתאם  הוðי  לגמול  זכאות  (ב) 

תגמול הוðי לכלל הדירקטורים בחברה המכהðים ואשר יכהðו בחברה מעת לעת,  

למעט דירקטורים הðמðים על בעלי השליטה בחברה, אם וככל שיועðק גמול הוðי  

כאמור (אשר העðקתו תהא כפופה לאישורי האורגðים המוסמכים בחברה, על פי  

  הכל בהתאם להוראות תקðות הגמול. כל דין), ו

א לתקðות הגמול, סכום הגמול כאמור לא יפחת בכל  8בהתאם להוראות תקðה  

מקרה מ"הסכום המזערי" הקבוע בתוספת השðייה והשלישית לתקðות הגמול ומן  

ממוצע סכום   על  יעלה  ולא  דירקטור אחר בחברה  שמקבל  ביותר  הðמוך  הגמול 

הדירקטורים   כל  שמקבלים  מומחה,  הגמול  חיצוðי  דירקטור  ולגבי  האחרים, 

  לממוצע סכום הגמול האמור בחברה.   33%בתוספת 

מיום   החברה  של  מיידי  דוח  ראו  ðוספים,  מס':    29.9.2022לפרטים  (אסמכתא 

2022-01-099516 .(  

עמד על    ,2022גמול הדירקטורים אשר שולם לדירקטורים כאמור בגין שðת  סה"כ  

  ש"ח.אלפי  303-כסך כולל של 

 ודירקטורים  משרה לðושאי  תגמול מדיðיות  .ב

ו  10.12.2020  ביום החברה  דירקטוריון  האסיפה    21.3.2021  ביוםאישר  אישרה 

לðושאי משרה של החברה ,  הכללית של בעלי מðיות של החברה מדיðיות תגמול 

צורף אשר  כאמור  כðספח    בðוסח  זימוןהאסיפה  ").  התגמול  מדיðיות("לדוח 

במועד אישורה על ידי האסיפה הכללית, לתקופה  לתוקפה  ðכðסה  מדיðיות התגמול  

לפרטים ðוספים, ראו דוח זימון אסיפה (דוח משלים) שפרסמה החברה  .  שðים  3בת  

  ). 2021-01-039051(אסמכתא מס':  18.3.2021ביום 

 וביטוח ðושאי משרה  , פטורשיפוי  .ג

כללית של בעלי  ר, ראו דוח זימון אסיפה  לפרטי כתב השיפוי והפטו –  פטור ושיפוי 

-2018-01(אסמכתא מס':    9.7.2018מðיות החברה שפורסם על ידי החברה ביום  

061893 .(  

אישרה ועדת התגמול של החברה את התקשרות החברה    3.7.2022ביום    –  ביטוח

לתקופת   בחברה,  אחרים  משרה  וðושאי  דירקטורים  אחריות  לביטוח  בפוליסה 

ביום    שðהשל  ביטוח   זה:  (  21.6.2022שתחילתה  הביטוח"בסעיף    -ו"  תקופת 

  - הכיסוי הביטוחי היðו בגבול אחריות בסך של כ", בהתאמה).  הביטוח  פוליסת"

לתקופת הביטוח בגין פוליסת    הפרמיה.  הביטוח  ולתקופת  לתביעהדולר    מיליון  15

בסך  דולר. ההשתתפות העצמית של החברה הðה  אלפי    94היðה בסך של  הביטוח  

וקðדה;    75של:   ארה"ב  למעט  העולם  בכל  לתביעה  דולר  דולר    100אלפי  אלפי 

אלפי דולר לתביעת ðי"ע כðגד התאגיד בישראל    150לתביעה בארה"ב ו/או בקðדה;  

(אסמכתא מ':    4.7.2022וח מיידי של החברה מיום  . לפרטים ðוספים, ראו דבלבד
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2022-01-083257 .( 

  בתאגיד השליטה - א21 תקðה . 8

  268, כהגדרת המוðח בסעיף  אין בעל שליטה בחברהלמיטב ידיעת החברה,  ו   הדוחðכון למועד  

החברות ביום  לחוק  כי  יצוין  החברה    7.11.2022.  במסגרת    500,000הקצתה  רגילות  מðיות 

כאשר כתוצאה מהðפקתן, ירדו החזקותיהם    ,לעיל)ג'  10בתקðה  ההðפקה הפרטית (כהגדרתה  

של ה"ה ירון בן ðון ואופיר בן ðון שטייðברג (המחזיקים ביחד במðיות החברה ואשר ðחשבו עד  

. למיטב ידיעת החברה, ðכון למועד זה, ה"ה  25%- לאותו מועד כבעלי השליטה בחברה) מתחת ל

דולים ביותר בחברה, ומחזיקים יחד  ירון בן ðון ואופיר בן ðון שטייðברג היðם בעלי המðיות הג 

  . מהוðה המוðפק והðפרע של החברה 24.55%בשיעור של 

  שליטה   בעל עם עסקאות -22 תקðה . 9

בתקðה   . 9.1 ליום  21כאמור  עד  לעיל,  ðון  7.11.2022א'  בן  ואופיר  ðון  בן  ירון  ה"ה  ðחשבו   ,

 שטייðברג כבעלי השליטה בחברה, כאשר החל מאותו מועד חדלו להיות בעלי שליטה 

מהוðה המוðפק והðפרע   25%בחברה עקב ירידת החזקותיהם, יחד, מתחת לשיעור של  

ה"ה ירון בן ðון ו/או  להלן פירוט, למיטב ידיעת החברה, בדבר עסקאות בין  של החברה.  

ג'  שטייðברג-אופיר בן ðון היה שלמי מהם  , לבין החברה, או עסקה של החברה עם צד 

, במהלך התקופה שבה הדיווח  בשðתרה החברה  עðיין אישי באישורה, אשר בהן התקש

 בתוקף  עדיין  שהיא  אוהיו ה"ה ירון בן ðון ואופיר בן ðון שטייðברג בעלי שליטה בחברה,  

  . זה במועד

 החברות  לחוק) 4(270 בסעיף המðויות  עסקאות  .א

 משרה   וðושאי דירקטורים אחריות  ביטוח ) 1( 

  .  לעיל  .ג6.3סעיף  ראו

 משרה  וðושאי דירקטורים ושיפוי פטור ) 2( 

של בעלי מðיות החברה העðקת  אישרה האסיפה הכללית    ,21.3.2021ביום  

בחברה המקובל  בðוסח  ושיפוי  פטור  מיום  כתבי  החל  שðים  לשלוש   ,

לפרטים ðוספים, ראו דוח זימון אסיפה כללית אשר פורסם על    .20.6.2021

  ). 2021-01-039051(אסמכתא מס':  18.3.2021ידי החברה ביום 

  ראו לפרטים ðוספים אודות כתב הפטור ושיפוי דירקטורים וðושאי משרה,  

  . .ג לעיל6.3סעיף 

 שטייðברג -גב' אופיר בן ðון –יו"ר דירקטוריון  –העסקה הסכם  ) 3( 

  לעיל.  .ב7.2 ראו סעיף

 מר ירון בן ðון  –מðהל טכðולוגיות ראשי וðשיא  –הסכם העסקה  ) 4( 

  לעיל.  .ב7.2ראו סעיף 
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 א) לחוק החברות 4(270עסקאות שאיðן מðויות בסעיף   .ב

למועד   ðכון  החברה,  ידיעת  זהלמיטב  בעלי    דוח  עם  בתוקף  עסקאות  קיימות  לא 

  .א) לחוק החברותð270)4ויות בסעיף מההשליטה בחברה  

 פעילות התחייבות לתיחום  . 9.2

לא קיים הסדר תיחום פעילות   שטייðברג-ה"ה ירון בן ðון ואופיר בן ðון  בין החברה לבין

  .והם לא התחייבו שלא לבצע פעילות בתחומים שבהם פועלת החברה

  בכירה  משרה וðושאי עðיין  בעלי החזקות -) א(24 תקðה .10

ðיירות ערך אחרים  , למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, בדבר החזקות במðיות ובלפירוט

מצבת   דוח  ראה  הדוח  פרסום  למועד  סמוך  בחברה,  בכירה  משרה  וðושא  עðיין  בעל  כל  של 

שדווח   בכירה  משרה  וðושאי  עðיין  בעלי  מס':  5.1.2023ביום  החזקות  -2023-01  (אסמכתא 

    .ההפðיה דרך  על זה  בדוח , הðכלל)003475

 המירים  ערך וðיירות מוðפק הון, רשום הון -א24 תקðה .11

-2022-01(אסמכתא מס':    8.11.2022לפרטים בעðיין זה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  

 ), הðכלל בדוח זה על דרך ההפðיה. 344431

 המðיות בעלי מרשם -ב 24 תקðה .12

-2022-01(אסמכתא מס':    8.11.2023לפרטים בעðיין זה, ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  

 . בדוח זה על דרך ההפðיה), הðכלל 134443

  התאגיד  של ופרטיו רשום מען – א25 תקðה .13

  רחוב ריזה אזור תעשיה קלה עשרת.  :כתובת

  /https://www.nostromo.energy: איðטרðט אתר
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  הדוח  במועד התאגיד  של  הדירקטורים -26 תקðה .14

  : הדוח  פרסום למועד ðכון בחברה  המכהðיםפירוט לגבי הדירקטורים   להלן

 שם
- אופיר בן ðון
  שטייðברג 

  רðי ליפשיץ   רמי מולכו  יעקב ריכטר   אסף שלגי  ðיר קים שהם  ירון בן ðון

  022682603  022472195  . 001652502  052254299  013245865  024966046  023903081  מספר זהות

  12.7.1968  תאריך לידה
19.5.1970  

26.11.1965  11.3.1954  24.12.1945 14.6.1966 24.8.1966  

מען להמצאת כתבי  
  בי־דין

 21בðי בðימין  עשרת  8הגפן 
 א' אבן יהודה 

 5המקובלים 

 הרצליה 

רחוב העצמאות 
 , הרצליה 72

תל  15וורמיזה 

 אביב

 39המחתרת 

 רמה"ש

, 11אלתרמן 

 תל אביב 

  ישראל  ישראל,פורטוגל   ישראל  ישראל  ישראלית  ישראלית  ישראל  ðתיðות

  תפקיד בחברה
יו"ר 

  הדירקטוריון

דירקטור,  
ומðהל ðשיא 

טכðולוגיות  
  ראשי

דירקטורית  
  דירקטור   דירקטור   דירקטור   חיצוðידירקטור   חיצוðית 

חברות בועדות 
  לא  לא  דירקטוריון

חברה בועדת 
תגמול, ועדת 

ביקורת וועדת  
  מאזן

חבר ועדת תגמול, 
ועדת ביקורת  

  מאזןוועדת 
  לא.

חבר ועדת 

תגמול, ועדת 

ביקורת וועדת  

  מאזן

  לא

אם דירקטור חיצוðי 
דירקטורית    לא  לא  או בלתי תלוי

  חיצוðית 
  לא  לא.  לא.  דירקטור חיצוðי

בעל מומחיות 
חשבוðאית ופיððסית/  
כשירות מקצועית/ 

דירקטור חיצוðי 
  מומחה

מומחיות 

חשבוðאית 

  ופיððסית

כשירות 
  מקצועית

מומחיות 
חשבוðאית 

  ופיððסית

מומחיות 
חשבוðאית 

  ופיððסית
  כשירות מקצועית.

מומחיות 

חשבוðאית 

  ופיððסית

כשירות 
  מקצועית
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האם החברה רואה 
אותו כבעל מומחיות  
חשבוðאית ופיððסית 

לצורך עמידה במספר 
המזערי שקבע 

הדירקטוריון לפי 
) לחוק  12(א)(92סעיף 

  החברות

  כן  לא  כן
  לא
  

  לא  כן  לא

אם עובד של החברה, 
חברה בת, חברה 

קשורה או בעל עðין 
התפקיד  –בחברה 

  שממלא

  לא  לא  לא.  לא  לא  לא  לא

תאריך תחילת כהוðה  
  20.6.2021 20.6.2021  20.6.2021  6.11.2022  25.10.2021  20.6.2021  20.6.2021  כדירקטור בחברה 

  השכלה 

 עם עסקים מðהל

 בשוק התמחות

 Newportההון, 

University  

 -  

BA   אותðבחשבו

ובסטטיסטיקה,  

-אוðיברסיטת תל

  אביב.

MBA  התמחות)

 במימון),

-אוðיברסיטת תל

  אביב.

מהðדס תעשיה 
,  וðיהול

אוðיברסיטת תל  
 . אביב

PhD ,

פרמקולוגיה, 

  אוðיברסיטת ת"א 

, כלכלה BAבוגר 

וðיהול,  

אוðיברסיטת  

  ת"א.

,  MBAמוסמך 

מðהל עסקים, 

אוðיברסיטת  

 ת"א

, BAבוגר 
כלכלה  
מורחב, 

אוðיברסיטת  
  ת"א.

  
LLB ,

משפטים, 
אוðיברסיטת  

  בר אילן

תעסוקה בחמש 
  השðים האחרוðות 

מðכ"לית, 

 בית אם.בי.די

בין    –השקעות  

ועד    2000השðים  

  היום. 

סמðכ"ל 

חדשðות, 

 לייטאפ

 טכðולוגיות

בין  –בע״מ 

סמðכ"ל רגולציה 

ומזכיר החברה, 

הכשרת הישוב 

בישראל בע"מ, 

  שðים.  5מעל 

מðכ"ל חברת 
מקורות אחרים  
לאðרגיה (או אס 

 – אי גי) בע"מ
 2009החל משðת 

ועד היום;  
דירקטור בחברת  
איðטר תעשיות  

יו"ר דירקטוריון 

במדיðול  CTO-ו

ועד  1997 –בע"מ 

  היום 

כלכלן ראשי, 

תעבורה אחזקות  

ועד   1996 -בע"מ 

 היום 

מðורה 

מבטחים, 

  2016 -מðכ"ל 

 ועד היום. 
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דירקטורית  

בית  בדי.בי.אם 

  השקעות. 

-2012השðים 

2016  

סמðכ"ל רגולציה 

ומזכיר החברה, 

הכשרת הישוב 

התחדשות 

עירוðית בישראל 

  5בע"מ, מעל 

  שðים. 

 – בע"מ פלוס
 2022החל משðת 

  ועד היום. 

מרחביה 

השקעות, יו"ר  

ועד   2015 -

 היום 

ðיסיון בðושאי 
אבטחת מידע או  

  סייבר  
  לא לא  לא  לא  לא לא  לא

תאגידים ðוספים 
  בהם משמש דירקטור 

דירקטורית  

בדי.בי.אם בית  

  השקעות

דירקטורית  

  בחברות הקבוצה

-  

דירקטורית  
חיצוðית  

באלטשולר שחם 
פרופרטיז בע"מ,  

דירקטורית  
בחברות פרטיות  
בקבוצת הכשרת  

  הישוב 

  מדיðול בע"מ   כמפורט לעיל 

  דירקטור

  מקבוצת בחברות

.ד. מ, תעבורה

  יעוץ מולכו

"מבע  וðיהול  

 -  

האם בן משפחה של  
  בעל עðין אחר בחברה 

אחותו של  –כן 

מר ירון בן ðון,  

שהייðו דירקטור, 

ðשיא ומðהל 

טכðולוגיות ראשי 

  בחברה.

אחיה  –כן 
של גב' אופיר 

- בן ðון
שטייðברג 

שהיðה יו"ר  
דירקטוריון  

  החברה 

  לא  לא  לא  לא.  לא
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 בכירה משרה ðושאי - א26 תקðה .15

  : הדוח במועד  בחברה שכיהðו הבכירה המשרה  ðושאיפירוט לגבי   להלן

 יורם אשרי מר  . 15.1

  22223564  מספר זהות 

  5.4.1966  תאריך לידה 

 השרון, רמת  16ברðשטין כהן    מען להמצאת כתבי בי־דין 

  ישראלית   ðתיðות 

  מðכ"ל   תפקיד בחברה 

  משפטים, אוðיברסיטת ת"א.  LLB  השכלה 

BA יברסיטת ת"אðכלכלה, או  

  שðים.  4מðכ"ל, ðוביו בע"מ,   תעסוקה בחמש השðים האחרוðות 

ðשיא פעילות ביð"ל, אðדוצ'ויס (אטלðטה,  

  שðים.  4ארה"ב), 

  לא  ðיסיון בðושאי אבטחת מידע או סייבר 

  לא  בן משפחה של בעל עðין אחר בחברה האם 

  לא  האם מורשה חתימה עצמאי בחברה 

 אבי חðין  . 15.2

  038562393  זהות  מספר

  10.4.1976  לידה  תאריך

  , צור יצחק ð15חל אלכסðדר    בי־דין  כתבי  להמצאת מען

  ישראלית   ðתיðות 

  סמðכ"ל כספים   בחברה  תפקיד

  , אוðיברסיטת חיפה. כלכלה וחשבוðאות  השכלה 

M.B.A .יברסיטת ת"אðאו ,  

  שðים. Photomedex ,5, דירקטור כספים  האחרוðות  השðים בחמש  תעסוקה

VP Finance    ו–  CFO  ,  מאסיבית

בע"מ מימדי  תלת  הדפסה  ,  טכðטולוגיות 
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  ארבע שðים. 

  לא  ðיסיון בðושאי אבטחת מידע או סייבר 

  לא  בחברה  אחר עðין  בעל של משפחה בן האם

  לא  בחברה   עצמאי חתימה  מורשה האם

 בועז אור  . 15.3

  027125988  זהות  מספר

  2.2.1974  לידה  תאריך

  , תל אביב 14רפידים   בי־דין  כתבי  להמצאת מען

  ישראלית   ðתיðות 

  סמðכ"ל פיתוח עסקי ואסטרטגיה   בחברה  תפקיד

  , אוðיברסיטת ת"א. הðדסת מחשבים  השכלה 

M.B.A יברסיטת ברקליðאו ,  

עסקי  האחרוðות  השðים בחמש  תעסוקה פיתוח  בע"מ,  סמðכ"ל  ðוסטרומו   ,

  . 2020משðת 

בע"מ,  מðכ"ל טכðולוגיות  -2013,  ארבו 

2020 .  

,  ארבו טכðולוגיות בע"מיו"ר דירקטוריון,  

  ועד היום.   2013

  לא  ðיסיון בðושאי אבטחת מידע או סייבר 

  לא  בחברה  אחר עðין  בעל של משפחה בן האם

  לא  בחברה   עצמאי חתימה  מורשה האם

 אורי אשר  . 15.4

  031966336  זהות  מספר

  10.12.1974  לידה  תאריך

  , תל אביב  9עזרא הסופר   בי־דין  כתבי  להמצאת מען

  ישראלית   ðתיðות 

  בכיר  הðדסהתפעול ו סמðכ"ל   בחברה  תפקיד
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  , מכללת עמק הירדן. הðדסאי  השכלה 

בע"מ,  סמðכ"ל    האחרוðות  השðים בחמש  תעסוקה ðוסטרומו  משðת  הðדסה, 

2018 .  

  , שðה.ורטקס ב.מ. בע"מ,  מהðדס מכירות

מכירות,   בע"ממהðדס  סטף  ,  ביðרי 

 שðתיים וחצי. 

  לא  ðיסיון בðושאי אבטחת מידע או סייבר 

  לא  בחברה  אחר עðין  בעל של משפחה בן האם

  לא  בחברה   עצמאי חתימה  מורשה האם

 זוהר  יעקב . 15.5

  034982926  זהות  מספר

  5/10/1979  לידה  תאריך

  , רעððה 7דובðוב    בי־דין  כתבי  להמצאת מען

  ישראלית   ðתיðות 

  סמðכ"ל פיתוח טכðולוגיות ליבה ואיכות   בחברה  תפקיד

  , מכללת בראודה מהðדס מכוðות  השכלה 

  , טכðיון תואר שðי בהðדסת אמיðות

  ,סמðכ"ל פיתוח טכðולוגיות ליבה ואיכות  האחרוðות  השðים בחמש  תעסוקה

מðוסטרומו   החל  לימיטד,    שðת אðרגיה 

2023 .  

  . 2022דירקטור איכות ðוסטרומו בע"מ 

  .2020-2021מðהל איכות רדווין  

 .HP 2018-2019מðהל הðדסה 

  לא  ðיסיון בðושאי אבטחת מידע או סייבר 

  לא  בחברה  אחר עðין  בעל של משפחה בן האם

  לא  בחברה   עצמאי חתימה  מורשה האם
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 מרים בן ðון  . 15.6

  015537368  זהות  מספר

  10.8.81  לידה  תאריך

  , רעððה 15יגאל ידין   בי־דין  כתבי  להמצאת מען

  ישראלית   ðתיðות 

  סמðכ"לית שיווק   בחברה  תפקיד

מהðדסת תעשיה וðיהול, אוðיברסיטת בן    השכלה 

  גוריון  

MBA  ,הל עסקיםðמMIT  

שיווק  האחרוðות  השðים בחמש  תעסוקה אðרגיה  ðוסטרומו    ,סמðכ"לית 

  2022משðת החל    לימיטד,

 2018-2021סמðכ"לית שיווק בחברת תוסף 

  לא  ðיסיון בðושאי אבטחת מידע או סייבר 

  לא  בחברה  אחר עðין  בעל של משפחה בן האם

  לא  בחברה   עצמאי חתימה  מורשה האם

 עצמאי  חתימה  מורשה –  ב26 תקðה .16

  היðו כ"ל הכספים של החברה)  ð(סמחðין  כ"ל החברה) ואבי  ðכל אחד מבין ה"ה יורם אשרי (מ 

, וזאת ביחס לסכומים  ערך)ðיירות  )ד) לחוק  37זה בסעיף  מוðח  מורשה חתימה עצמאי (כהגדרת  

ביחס לכל אחד ממורשי החתימה העצמאיים  ðוספים  . לפרטים  אלפי ש"ח  50שאיðם עולים על  

  . זה להלןבפרק ד'  26תקðה , ראו הð"ל

 התאגיד  של  החשבון רואה -27 תקðה .17

PWC חם בגין , ישראלðתל אביב146דרך מ , .  

  החברה בתקðון שיðוי  – 28 תקðה .18

הגדלת הון המðיות  את  אישרה האסיפה הכללית של בעלי המðיות בחברה  ,  11.10.2022  ביום

מðיות    20,000,000  -מðיות רגילות של החברה ללא ערך ðקוב, ל   8,000,000  -הרשום של החברה, מ

. לפרטים בעðיין זה, ראו דוח  החברה ללא ערך ðקוב, ותיקון תקðון החברה בהתאםרגילות של  
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  ).096648-01-2022 (אסמכתא מס': 20.9.2022זימון אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  

  

    החברה של מיוחדת כללית אסיפה החלטות; הדירקטורים והחלטות המלצות -  29 תקðה .19

לפרטים אודות אסיפה כללית מיוחדת במסגרתה אושר הגדלת הוðה הרשום של החברה   .א

 לפרק ד' זה לעיל.   28ותיקון תקðון החברה בהתאם, ראו תקðה 

עדכון מחיר המימוש אישרה האסיפה הכללית של בעלי מðיות החברה את    8.1.2023ביום    .ב

לפרטים ðוספים, ראו דוח זימון  .  של כתבי אופציה לא סחירים שהועðקו למðכ"ל החברה

  ).124254-01-2022 (אסמכתא מס' : 29.12.2022אסיפה כללית שפרסמה החברה ביום  

  שבתוקף  משרה  לðושא  לשיפוי  התחייבות  או  ביטוח ,  פטור  בדבר  החברה  החלטות  -  א29  תקðה .20

 הדוח  בתאריך

  (ג) לעיל.7.3ראו סעיף 

  

  שמות החותמים ותפקידם 

 

 __________________  

  שטייðברג -אופיר בן ðון

  יו"ר הדירקטוריון

 __________________  

  יורם אשרי 

  מðכ"ל

 __________________  

  אבי חðין 

  סמðכ"ל כספים

  

  2023במרץ  27תאריך: 



  ðוסטרומו אðרגיה לימיטד
  

  הצהרות מðהלים  | 2022דוח תקופתי לשðת  

  
 הצהרת מðכ"ל  .1.1

  , מצהיר בזה כי:יורם אשריהח"מ, 

  ); "הדוחות"( 2022) לשðת "התאגיד"( ðוסטרומו אðרגיה לימיטדשל התקופתי דוח הבחðתי את  .1.1.1

עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של לפי ידיעתי, הדוחות איðם כוללים כל מצג לא ðכון של   .1.1.2

עובדה מהותית הðחוץ כדי שהמצגים שðכללו בהם, לאור הðסיבות שבהן ðכללו אותם מצגים, לא  

  יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; 

מכל  .1.1.3 ðאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

הכספ המצב  את  המהותיות,  התאגיד הבחיðות  של  המזומðים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  י, 

  לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

ו .1.1.4 לדירקטוריון  החברה,  של  המבקר  החשבון  לרואה  כל לגיליתי  התאגיד  של  הביקורת  וועדת 

במישרין   והכללי או מי שכפוף ל  שבה מעורב המðהלתרמית, בין מהותית ובין שאיðה מהותית,  

  עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי ועל הגילוי;  או מעורבים

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.     

  

  27.3.2023תאריך:     , מðכ"ליורם אשרי

  



 הצהרת סמðכ"ל כספים  .1.2

  , מצהיר בזה כי: אבי חðיןהח"מ, 

  ); "הדוחות"( 2022) לשðת "התאגיד"( ðוסטרומו אðרגיה לימיטדשל  הדוח התקופתיבחðתי את  .1.2.1

לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות איðם כוללים כל מצג לא ðכון  .1.2.2

של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הðחוץ כדי שהמצגים שðכללו בהם, 

  מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות; לאור הðסיבות שבהן ðכללו אותם 

מכל  .1.2.3 ðאות,  באופן  משקפים  בדוחות  הכלול  אחר  כספי  ומידע  הכספיים  הדוחות  ידיעתי,  לפי 

החברה  של  המזומðים  ותזרימי  הפעולות  תוצאות  הכספי,  המצב  את  המהותיות,  הבחיðות 

 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות; 

החשבו .1.2.4 לרואה  הכספיים גיליתי  הדוחות  לבחיðת  ולוועדה  לדירקטוריון  החברה,  של  המבקר  ן 

ולוועדת הביקורת של התאגיד כל תרמית, בין מהותית ובין שאיðה מהותית, שבה מעורב המðהל 

הכללי או מי שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה 

  י; הפðימית על הדיווח הכספי ועל הגילו 

  

  אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

  27.3.2023תאריך:     , סמðכ"ל כספיםאבי חðין
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