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.בלבד מידע למסירת מיועדת והיא ")החברה(" מ"בע מתחדשות אנרגיות -אנרגיה משק את להציג זו מצגת מטרת

  של ערך ניירות של למכירה או לרכישה כהצעה לפרשה ואין ,בחברה להשקעה הצעה או החברה של הערך ניירות של לציבור הצעה מהווה אינה זו מצגת
.החברה של ושיווקית אינפורמטיבית ,עקרונית הצגה מהווה זו מצגת .כאמור הצעות לקבל כהזמנה או ,החברה

 בדוחותיה או/ו החברה דיווחי ,החברה בתשקיף לעיין הצורך את להחליף נועדה אינה והיא ,בלבד נוחות למטרות ,בתמצית מוצג במצגת הכלול המידע
 באשר דעת חוות או המלצה מהווה ואינו ,"להשקעה ייעוץ מתן" או השקעה החלטת לקבלת בסיס מהווה אינו המידע ,כן כמו .החברה של הכספיים
 או דעת לשיקול תחליף מהווה אינו וכן ,כדין מורשה ,בהשקעות מומחה גוף ידי על מקצועי וייעוץ עצמאית בדיקה במקום בא ואינו ההשקעה לכדאיות
  .פוטנציאלי משקיע כל של ונוסף עצמאי מידע וניתוח לאיסוף

 ציפיות ,אומדנים ,תחזיות ,אינפורמציה על מבוסס והוא ודאי אינו זה מידע .1968-ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת זו מצגת
  נתונים על הסתמכות באמצעות לרבות( זו מצגת עריכת במועד החברה הנהלת בידי שהיו והנתונים המידע בסיס על שנעשו ,החברה הנהלת והערכות
 ,מטרות ,תחזיות ,היתר בין ,כולל כאמור מידע .)לנכונותם אחראית אינה היא כן ועל ,עצמאי באופן החברה י"ע אומת לא שתוכנם ,שונים גופים י"ע שפורסמו
 אין ואשר החברה בשליטת שאינם מגורמים והמושפעים ודאית אינה שהתממשותם ,עתידיים לעניינים או/ו לאירועים המתייחסים אומדנים או/ו הערכות
  את המאפיינים סיכון מגורמי ,היתר בין תושפע התממשותו אי או והתממשותו מראש מדויקת להערכה ניתן בלתי זה מידע .מראש להעריכם ביכולתה
  בשליטת מצויים אינם ואשר להערכה ניתנים אינם אשר ,פעילותה על המשפיעים חיצוניים ובגורמים הכלכלית בסביבה מהתפתחויות וכן ,החברה פעילות
  .החברה

  ישאו לא בה המניות ובעלי בה משרה נושאי ,עובדיה ,החברה .זו במצגת המופיע המידע נכונות או דיוק ,לשלמות ביחס מתחייבת או מצהירה אינה החברה
  .זו במצגת המובא במידע מהשימוש כתוצאה להיגרם העלולים הפסדים או/ו לנזקים באחריות

  ייעוץ לקבלת לפנות פוטנציאלי משקיע לכל מומלץ .בחברה להשקעה כלשהו אחר ייעוץ או כלכלי ,מיסויי ,פיננסי ,משפטי ייעוץ מהווה אינו זו במצגת האמור
בצע בחברה השקעה כל .המיסויי ומצבו בנתוניו המתחשב מס ייעוץ לרבות ,הפוטנציאלית השקעתו עם בקשר כאמור והדרכה   במסמכי לאמור בהתאם ת

 האמור על הסתמכות כל וללא אישי ובאופן הוא באמצעיו בדק ,לידיו אותם קיבל שהמשקיע לאחר ,בלבד בהם המפורטים והתנאים החברה של ההשקעה
 לשנות או/ו לעדכן מתחייבת אינה החברה .ועסקיה לקבוצה הנוגע המשפטי או הפיננסי ,הכלכלי במצב עתידי שינוי לכל אחראית אינה החברה .זו במצגת
 .המצגת עריכת מועד לאחר שיחולו נסיבות או/ו אירועים שישקפו מנת על במצגת הנכללות הערכות או/ו תחזיות



ישראל מצטרפת למהפכת האנרגיה העולמית
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הממשלה מתמקדת  
באנרגיה מתחדשת

 2030עד  GW 12תוספת של 
)מסך ייצור החשמל 30%(

השקעה מצטברת  
₪מיליארד  50של 

האצת פרויקטי תשתית במשק האנרגיה והמים לעידוד צמיחה כלכלית -רשות החשמל ומשרד האנרגיה : מקור
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)באחוזים(שיעור ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות 

שימוש מצומצם באנרגיות מתחדשות בישראל

תמהיל מקורות ייצור 
החשמל משתנה
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כרטיס ביקור –משק אנרגיה 
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MW 84
נכסים מניבים

MW 380
נכסים בהקמה לאחר  

זכייה במכרזים

MW 1,209
נכסים 
בפיתוח

MW 53
נכסים
מניבים

MW 226
נכסים בהקמה ולאחר זכייה  

במכרזים

MW 400
נכסים 
בפיתוח

גרעין השליטה
הארגונים הכלכליים של הקיבוצים 8
)קיבוצים 280-כ(

ממובילות התחום
אנרגיה מתחדשת ותחבורה חשמלית

זיקה לקרקע
צבר נכסים   -נגישות מובנית לבעלי הקרקע 

משמעותי בשלבי פיתוח

MW1,678):21מרץ (כ נכסים כיום "סה

MW669):20יולי ( IPO-כ נכסים ליום ה"סה השאת ערך
השבחת פרויקטים ופעילות  

בתחומים משיקים



משק אנרגיה
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עץ אחזקות

'שיעור האחזקה לאחר הנפקת איירטאצ*
)SPC(החברה מחזיקה בחברות פרויקט **

משקי
עמק 
הירדן

מוסדיים ציבור

15.39% 25.09%7.44% 7.44% 7.44%7.44%7.44%7.44%7.44%7.44%

**משקים אנד פרטנרס

3.45%*50%100%50%



נושאי משרה ועובדים בכירים
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ל"מנכ| חן מלמד 
שנות ניסיון   25.היווסדהמנהל את החברה מיום 

ניהל את . ניהולי בתחומי התשתית בחברות מובילות
פעילות האנרגיה בקיבוצים והוביל מאות 

.מושבים ולקוחות נוספים, התקשרויות עם קיבוצים

ל"משנה למנכ| שחר בן מויאל 
שנות ניסיון בפיתוח עסקי ובתחום   15-למעלה מ

 M&Pל חברת הבת "מנכ. האנרגיה המתחדשת
הקמה ותפעול שוטף של מאות , פיתוח, שותף לייזום

MW ל"בארץ ובחו.

ר"יו| ון כהן 'ג
מחלוצי התעשייה הסולארית בישראל שותף  

בהקמתם של עשרות פרוייקטים במתח עליון 
בוה בהיקפי השקעות של מאות מיליוני   ובמתח 

.ח"ש

ל כספים"סמנכ| עידן רביד 
מנהל את פעילות הכספים של  . 2008-מ) MBA(ח "רו

ניסיון רב . החברה המונפקת וחברות הפרוייקט שלה
היה  . בחברות מובילות בתחום האנרגיה המתחדשת

.  PVשותף לפרויקט אשלים 

CTO| אלון תמרי 
מייסד את אחת . מנהל הטכנולגיה והחדשנות של החברה

הקים מאות . מהחברות הסולאריות הראשונות בישראל
.  ל"פרויקטים סולאריים בארץ ובחו

מנהלת פעילות סולאר ואגירה ישראל| גלית ביק 
מנהלת את פעילות הסולאר ואגירה  . 2012משנת )  (LLBד"עו

.2019בחברה החל משנת 
בעלת ניסיון רב בתחום . אחראית על הרגולציה בחברה

.ובסטטוטוריקה בתחום האנרגיה, בהליכים תכנוניים, הסולאר

ל הנדסה ותפעול"סמנכ| שימי בליקוף 
  25. ההקמה והתפעול של החברה, מנהל מערך ההנדסה

שנות ניסיון בניהול פעילות ופרויקטים בתחום התשתיות 
לאחרונה הוביל את הקמת פרויקט  . ל"והאנרגיה בארץ ובחו

MW 120צאלים בהיקף של 

פיתוח עסקי| יותם לוין 
פיתוח והקמה של  , שנות ניסיון בייזום 10 -למעלה מ 

מוביל את פעילות . פרויקטים שונים בתחום האנרגיה
התחבורה החשמלית בחברה ופעילויות משיקות לפעילות 

.2019הצטרף לחברה בשנת . הסולארית



אירועים בולטים ממועד ההנפקה
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10/20

במכרז  MW 14-זכייה ב
גגות ומאגרים  

10/20

  50%רכישת  -רכב חשמלי
EVIמסונול 

09/20

חתימת מזכר הבנות 
לרכישת פרויקט מיתרים

IPO-השלמת ה

07/2002/21

 -השלמת עסקת יסודות 
של   MW 20רכישת 

פרויקטים מניבים בתעריף  
'אג 109ממוצע של 

12/20

  2זכיה במכרז אגירה 
MW 120בהיקף 

11/20

 –' ח א"הנפקת אג
ח"מלש 220

01/21

רכישת אחזקות 
כיום  (' באיירטאצ

)3.45%מהוות 

כפר בלום



גידול בחצי השנה האחרונה
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84

53

21מרץ  20מועד ההנפקה יולי 

58%

גידול בפרויקטים בהפעלה  
)MW(מסחרית 

380

226

21מרץ  20מועד ההנפקה יולי 

68%

גידול בפרויקטים בהקמה  
)MW(ולאחר זכייה במכרזים 

שער הגולן

1209

400

21מרץ  20מועד ההנפקה יולי 

302% גידול בפרויקטים  
)MW(בפיתוח 



)בהקמה ולאחר זכייה, פרויקטים מניבים(צפי החברה 

9
בי הפרויקטים בפיתוח או  בייזוםנתונים אלו אינם כוללים תחזיות ל

ביו טרם הושלמה העסקה(מיתרים מפרויקט  FFO-ול EBITDA-תוספת ל₪ מיליון  3-הכנסות וכ₪ מיליון  4.5-כולל כ ).אשר ל
.אלה מהוות מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך ותלויות גם בגורמים שאינם תלויים בשליטת החברההערכות 

13 15
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2019 2020 2021 2022 2023

חלק החברה 100%אחוז אחזקה 

10 11

52

65

97

13 16

75

105

137

2019 2020 2021 2022 2023

חלק החברה 100%אחוז אחזקה 

6
9

36

49

79

8
12

56

85

115

2019 2020 2021 2022 2023

חלק החברה 100%אחוז אחזקה 

הכנסות
)ח"מלש(ממכירת חשמל 

EBITDA  
)ח"מלש(ממכירת חשמל 

FFO 
)ח"מלש(ממכירת חשמל 



עיקרי הנתונים הכספיים
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202020192018

-9,3098,533הכנסות ממכירת חשמל

-72727הכנסות אחרות

-10,0368,560כ הכנסות"סה

)6,238()9,449()17,194(הוצאות תפעוליות

EBITDA)7,158()889()6,238(

)15()4,235()4,535(פחת והפחתות

)8,193()5,817()4,759(נטו, הוצאות מימון

חלק החברה בתוצאות של חברות מוחזקות  
108)134(1,590המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

--3,920מסים על הכנסה

)8,085()11,075()10,942(הפסד כולל לשנה

FFO)11,917()7,291()5,947(

מאזן

202020192018

318,58810,31513,816נכסים שוטפים

221,613157,716101,493נכסים בלתי שוטפים

540,201168,031115,309כ נכסים"סה

11,02940,4285,627התחייבויות שוטפות

307,815107,14794,897התחייבויות שאינן שוטפות

318,844147,575100,524כ התחייבויות"סה

225,51415,42015,420פרמיה על מניות

31,77530,02613,280קרנות הון

)13,915()24,990()35,932(יתרת הפסד

221,35720,45614,785כ הון"סה

540,201168,031115,309כ התחייבויות והון"סה

דוחות רווח והפסד



מנועי צמיחה
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צמיחה בפרויקטים  
סולאריים בישראל

היערכות להשתתפות במכרזים  
)'אח, רשות החשמל, דימונה(

רכישת פרויקטים מניבים בעלי  
פוטנציאל השבחה

פ עם  "שת(שימוש -צמיחה בדו
)מיגלמכון וולקני ומכון 

O&Mהקמת זרוע 

התרחבות  
לתחומים משיקים

תחבורה חשמלית

סחר בחשמל

Waste to Energy

אחזקות בחברות  
טכנולוגיה קשורות

ל"פעילות בחו

בחינה להקמה ורכישת 
ל"פרויקטים מניבים בחו

מסילות



מובילת שוק בתחבורה  
EVIסונול  –החשמלית 
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מובילה בתחום ההקמה וההפעלה של 
עמדות טעינה לרכבים חשמליים

במגזר העסקי  עמדות פעילות מאות
והביתי 

,  ירושליםזכייה במכרזים של עיריות 
להקמת מאות עמדות טעינה' ואח רעננה

עם תחזיות צמיחה של , שוק בראשית דרכו
מאות אחוזים

קניוני   –עמדות במיקומים אסטרטגיים 
קיבוצים, תחנות סונול, עזריאלי



העתיד כבר כאן –אגירה 
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פרויקטי אגירה   בחינת
מעבר למונה  

)Behind the meter(  ,
תוך ניצול הזיקה למגזר  

הקיבוצי

שילוב   בחינת
מערכות אגירה  

בפרויקטים המניבים

היערכות למכרז דימונה  
  –ביחד עם דליה אנרגיות 

פרויקט סולארי משולב  
אגירה מהגדולים בעולם

להקמת מתקנים   MW 120-זכייה ב
סולאריים משולבי אגירה

ח"מלש 42
צפי הכנסות שנתי

ח"מלש 32
שנתי EBITDAצפי 

מסילות



פרויקטים קרקעיים| החברה  פרויקטי
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מועד חיבור )'אג(ש "תעריף לקוט )MW(הספק מותקן  שיעור אחזקה פרויקט סטטוס

מחובר 20.18 13 100% תראבין

מניב

מחובר 20.18 14 50% דורות

מחובר 20.18 11 50% תלמי יפה

מחובר 20.18 11 74% עין צורים

מחובר 19.90 5 74% מסילות

מחובר 109.42 19 100% )פרויקטים 11(יסודות 

מחובר 51.5 5 100% מיתרים השלמת רכישה

14/03/21 19.90 10 100% כפר בלום

הקמה

Q1/23 13.86 67 100% יכיני

Q3/21 17.87 17 50% 2-ו 1לוטן 

Q3/21 17.87 10 100% כפר עזה

Q3/21 17.87 12 100% בית קמה

Q3/21 17.87 12 100% נירים

Q3/23 17.47 120 100% 2אגירה  לאחר זכייה

326 הקמה ולאחר  , כ מניב"סה
זכייה

- - 466 100% בוה קרקעי מתח  פיתוח
- - 743 76.92% קרקעי מתח עליון

1,535 כ"סה



גגות ומאגרים פרויקטי| החברה  פרויקטי
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מועד חיבור 1)'אג(ש "תעריף לקוט )MW(הספק מותקן  שיעור אחזקה פרויקט סטטוס

מחובר 45-כ 5 25%-כ
אסדרות שאינן  

הליכים תחרותיים מניב

מחובר 23.21 6 25%-כ 1גגות ומאגרים 

2021 45-כ 6 25%-כ
אסדרות שאינן  

הליכים תחרותיים
הקמה

Q1-Q3/21 23.21 62 25%-כ 1גגות ומאגרים 

Q3/21 22.93 10 26%-כ 2גגות ומאגרים 

2021 45-כ 9 25%-כ
אסדרות שאינן  

הליכים תחרותיים
אסדרה  \לאחר זכייה

21/3Qתעריפית 22.93 31 26%-כ 2גגות ומאגרים 

21/3Q 18.18 14 34%-כ 3גגות ומאגרים 

143 כ"סה

המפורטות לעיל מאפשרות למכור חשמל   האסדרות, מלבד תעריף מובטח למכירת חשמל לרשת1.
.וזאת לפי הסדר חוזי, גם לצרכן בשטח המערכת כפר המכבי



סיכום
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פועלת בתחום הצומח בקצב שיא  
בארץ ובעולם

ארגונים כלכליים   8בשליטת 
הקיבוצים   280 -י כ"המוחזקים ע

בישראל  

אחת מהחברות המובילות בתחום  
האנרגיה המתחדשת

מובילת שוק בתשתיות טעינה לרכבים  
חשמליים

החברה

MW 84נכסים מניבים בהיקף של 

לאחר זכייה במכרזים , נכסים בהקמה
ובהשלמת תהליך רכישה בהיקף של  

MW 380 

MW 1,209נכסים בייזום בהיקף של 

הנכסים

זיקה חזקה ומובנית לבעלי הנכסים  
המשמשים להקמת פרויקטים  

סולאריים

צוות ניהול ותיק ועתיר ניסיון  
בתחום התשתיות והאנרגיה

רזה וזריזה, חברה יזמית

יכולת ביצוע יזמית מוכחת

היכולות
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