
 
 
 

 
 
 

 חברת החשמל
 בע"מ לישראל

 

 

 תוכן עניינים
 

 6201דוח תקופתי לשנת 
 
 
 

  תיאור עסקי התאגיד - פרק א'
 

 התאגיד סקיעמצב דוח הדירקטוריון על  - פרק ב'
 

בדבר הבקרה וההנהלה הדירקטוריון של דוח  - תוספת שנייה
 הפנימית על הדיווח הכספי

 
 דוחות כספיים  - פרק ג' 

 
 ושאלון ממשל תאגידיפרטים נוספים על התאגיד   -ד'            פרק 

 
 החברה חוות דעת אקטואר - א' נספח

 
 בחינת ירידת ערך נכסים    -נספח ב'          

 
 
 
 



1 
 

 

 

 

 

 חברת החשמל לישראל בע"מ
 
 
 
 
 

 יאור עסקי התאגידת -פרק א' 
 לשנה שהסתיימה

 2016בדצמבר  31ביום 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2 
 

 תוכן עניינים 
 

  
  ר ההתפתחות הכללית של עסקי החברהתיאו - 1חלק 
 5 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה 1

 5 כללי  1.1 
 6 ל החברהתרשים מבנה אחזקות ש 1.2 
 6 אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים 1.3 
   
 7 תחומי פעילות 2
   
 7 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה 3
   
 7 חלוקת דיבידנד 4

  
  מידע אחר - 2חלק 
 8 (שקל חדש נימידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה )במיליו 5

  9      כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה סביבה 6
  

  קי החברה לפי תחומי פעילותתיאור עס - 3חלק 
 13 מקטע הייצור 7

 13 מידע כללי על מקטע הייצור 7.1 
 16 מוצרים ושירותים 7.2 
 16 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים 7.3 
 17 תחרות 7.4 
 21 כושר ייצור 7.5 
 22 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 7.6 
 24 מקטע הייצור -פיתוח משק החשמל  7.7 
 28 הון אנושי 7.8 
 28 חומרי גלם וספקים 7.9 

 32 הון חוזר ; מלאי 7.10 

 33 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד במקטע הייצור 7.11 

 33 קטע הייצורמ -סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  7.12 

 40 הליכים משפטיים 7.13 
   
 41 מקטע ההולכה וההשנאה 8

 41 מידע כללי על מקטע ההולכה וההשנאה 8.1 
 43 מוצרים ושירותים 8.2 
 43 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים 8.3 
 44 נאה מערכת ההולכה וההש -כושר ייצור 8.4 
 44 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 8.5 
 46 מקטע ההולכה וההשנאה -פיתוח משק החשמל  8.6 
 49 הון אנושי 8.7 
 50 קטע ההולכה וההשנאהמ -סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  8.8 
 50 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד במקטע ההולכה וההשנאה 8.9 
 50 הליכים משפטיים 8.10 
 50 חומרי גלם וספקים 8.11 
    
 51 מקטע החלוקה 9

 51 ל מקטע החלוקהמידע כללי ע 9.1 
 52 מוצרים ושירותים 9.2 
 52 מוצרים ושירותיםפילוח הכנסות  9.3 
 52 תחרות 9.4 
 53 כושר חלוקה 9.5 
 53 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים 9.6 
 53 מקטע החלוקה -פיתוח משק החשמל  9.7 
 56 הון אנושי 9.8 
 58 חומרי גלם וספקים 9.9 
 58 מקטע החלוקה -ים ודרכי ניהולם סיכונים סביבתי 9.10 
 60 במקטע החלוקה והאספקה חברהמגבלות ופיקוח על פעילות ה 9.11 



3 
 

 

  עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותהלמידע המתייחס  –תיאור עסקי החברה  - 4חלק 
 61 צרכני החשמל -לקוחות  10
 61 מספר לקוחות החברה 10.1 
 61 סוגי לקוחות החברה 10.2 
 62 סוגי תעריפי החשמל 10.3 
   
 62 עונתיות 11
   
 63 מחקר ופיתוח 12
   
 63 הון אנושי 13
 63 המבנה הארגוני של החברה 13.1 
 65 מצבת העובדים לפי תחומי פעילות 13.2 
 67 שינויים במצבת כח אדם 13.3 
 67 הדרכה ואימונים בחברה 13.4 
 67 ים, הטבות והסכמי העסקהתוכניות תגמול לעובד 13.5 
 69 תגמול עובדים שאינם נושאי משרה בכירה 13.6 
 70 מדיניות התגמול ביחס לנושאי המשרה הבכירה בחברה 13.7 
 70 תוכניות התייעלות -שינוי ארגוני  13.8 
 70 סכסוכי עבודה 13.9 
 71  יקיוןהוראות נוספות לעניין זכויות עובדי קבלן בענפי השמירה והנ 13.10 

            
 71 מקרקעין ומתקנים ,רכוש קבוע 14
 71 כללי 14.1 
 72 רכוש קבוע 14.2 
 72 לחוק משק החשמל 62הסדר העברת זכויות ונכסים לפי סעיף  14.3 
   
 73 נכסים לא מוחשיים 15
 73 מערכות מידע ותקשוב 15.1 
 73 זיכיונות 15.2 
   
 ספקים 16

 
73 

 73 מדיניות אשראי – חוזרהון  17
   
 73 מימון 18
 73 כללי 18.1 
 74 שיעור ריבית ממוצע על הלוואות 18.2 
 74 מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי 18.3 
 74 אשראי שנתקבל מתאריך הדוחות ועד למועד החתימה על דוח זה 18.4 
 75 מגבלות החלות על התאגיד מכוח הסכמי מימון 18.5 
 75 2016בדצמבר  31מסגרות אשראי ליום  18.6 
 75 אשראי בריבית משתנה 18.7 
 75 דירוג אשראי 18.8 
 75 בר דיווח אשראי יאירוע 18.9 
 77 על החברה חדלות פירעוןהשלכות של הליכי  18.10 
   
 77 מיסוי  19

 

 77 כללי –סיכונים סביבתיים ורגולציה סביבתית  20
 77 כללי 20.1 
 77 חומרים מסוכנים 20.2 
 77 רישוי עסקים 20.3 
 77 אירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה 20.4 
 78 התייעלות אנרגטית 20.5 
 78 הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה 20.6 
 78 מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים 20.7 
 78 יות סביבתיות והשקעות החברה באיכות הסביבהעלו 20.8 

 



4 
 

   
 78 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 21
הוראות חוק משק החשמל, תקנות שהותקנו מכוחו, רישיונות שהוצאו מכוחו והחלטות  21.1 

 רשות החשמל
78 

 82 טענות החברה בעניין תעריף החשמל 21.2 
 83 וקבינט החלטות ממשלה 21.3 
 83 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד 21.4 
 92 חוקים, תקנות וצווים אחרים החלים על החברה כחברה ממשלתית 21.5 
 94 בקרת איכות ואבטחת איכות 21.6 
 94 תכנון ובנייה 21.7 
 94 רישוי עסקים 21.8 
 95 הגבלים עסקיים 21.9 
 96 חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות 21.10 

   
   
 97 הסכמים מהותיים 22
 97 הסכם להקמת מתקן התפלה באתר "אורות רבין" 22.1 
 97 בגין עלויות דלקים עודפותערבות המדינה לאיגרות חוב  22.2 
   
 97 תביעות תלויות – הליכים משפטיים 23
 97 תובענות ייצוגיות 23.1 
 97 הליכים תלויים ועומדים 23.2 
    
   
 100 ביטוח 24
 100 כללי 24.1 
 100 הסיכונים העיקריים המבוטחים     24.2    
   
 101 יעדים ואסטרטגיה עסקית 25
 101 חזון 25.1 
 102 2017יעדי החברה לשנת  25.2 
 103 פיתוח עסקימידע לגבי  25.3 
   
 105 תחזית ההשקעות שתידרשנה לביצוע תוכנית הפיתוח של החברה  26
   
 105 וע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגיליםאיר 27
   
 106 דיון בגורמי סיכון 28
 108 סיכונים מאקרו כלכליים 28.1 
 111 סיכונים ענפיים 28.2 
 113 סיכונים ייחודיים לחברה 28.3 
   
 119 של רשות החברות הממשלתיות 2013-5-1פרטים נוספים בהתאם לחוזר  29
 119 לה החברה מהמדינהכספים שקיב 29.1 
 119 גילוי לגבי תאגידים מוחזקים 29.2 

 

 
 
 
 
 



5 
 

 1תיאור עסקי התאגיד -פרק א' 
 
 

 ההתפתחות הכללית של עסקי החברהתיאור  :1חלק 
 
 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1

 
 כללי 1.1

 THEתחת השם 1923במרס  29( נתאגדה בארץ ישראל ביום "חברת החשמלאו " "החברהחברת החשמל לישראל בע"מ )"
PALESTINE ELECTRIC CORPORATION LTD שונה שמה של החברה לשמה הנוכחי. החברה עוסקת  1961. בשנת
   .2בדבר תחומי פעילות החברה ראה סעיף הצרכנים בישראל. לפרטים  בייצור חשמל, הולכתו, חלוקתו, מכירתו ואספקתו לרוב

 
סב אליה זיכיון הידוע בשם בארץ ישראל לחברה זיכיון הידוע בשם "זיכיון הירדן" וכן הוהעניק שלטון המנדט הבריטי  1926בשנת 

"(. הזיכיונות קיבלו תוקף סטטוטורי בפקודת זיכיונות הזיכיונות"זיכיון הירקון" )שהוקנה לפנחס רוטנברג, מייסד החברה( )"
 "(.החשמל זיכיונות פקודת)" 1927-החשמל

 
והחל ממועד זה חלות על  1996במרס  3( שנה, אשר הסתיימה ביום 70משך תקופה של שבעים )תוקפם של הזיכיונות נקבע ל

"(, אשר החליף את פקודת זיכיונות החשמל, החשמל משק וקח)" 1996-פעילות החברה הוראות חוק משק החשמל, התשנ"ו
 .21.1 והתקנות שהותקנו מכוחו. לפירוט בדבר עיקרי הוראות חוק משק החשמל, ראה סעיף

 
החברה מייצרת, מוליכה, מחלקת ומספקת את מרבית החשמל הנצרך במשק הישראלי בהתאם לרישיונות שהוענקו לה לכל סוג 

השנים. החברה עוסקת גם בהקמת התשתיות הנדרשות הוארכו במהלך רישיונות אלו  .פעילות כזה מכוח חוק משק החשמל
חלוקה ואספקה בתחום מדינת הולכה, מל. כמו כן, החברה בעלת רישיון לפעילויות האמורות וכן היא פועלת כמנהל מערכת החש

 רישיונות ייצור בהיקףבעלת בנוסף, החברה  ."רישיון ספק שירות חיוני" )כהגדרת המונח בחוק משק החשמל( , אשר מהווהישראל
לפרטים  .62012בדצמבר  31ליום נכון  כל ההספק של תחנות הכוח במשק החשמל שלגביהן ניתנו רישיונות ייצורמסך  %77 -של כ

( אף 21.1.2בסעיף ידי החברה במסגרת "הרישיון הכללי" )כהגדרתו -פעילות ניהול המערכת מבוצעת על .6.5נוספים ראה סעיף 
 .21.1.2סעיף  שלא ניתן לה רישיון ייעודי לעניין זה. לפרטים נוספים ראה

 
ת בין שמל אשר קובערשות החשורה של רגולטורים ובין היתר על ידי החברה הינה חברה ממשלתית וציבורית ומפוקחת על ידי 

  . 7.11וכמפורט בסעיף  היתר את תעריפי החשמל ואת דרך עדכונם וזאת, בהתאם להוראות חוק משק החשמל,
 

 התשתיותכי שר האוצר ושר , פורסם ברשומות 2016בדצמבר  28ביום   .םרישיונות החברה הוארכו מעת לעת במהלך השני
לאחר התייעצות ו 1996-( לחוק משק החשמל, תשנ"ו11)ד60בתוקף סמכותם לפי סעיף "(, השרים)" הלאומיות, האנרגיה והמים

ולאחר שנוכחו לדעת כי הדבר חיוני  ,עם רשות החשמל ועם רשות החברות הממשלתיות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת
ובלבד שהחברה  2017בנובמבר  15את תוקף רישיונות החברה עד ליום  לקידום מטרות החוק, האריכו באמצעות צו, בין היתר

 למועד החברה רישיונות של נוספת הארכה  תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות חוק משק החשמל ולהוראות כל דין אחר.
  תיקון חקיקה., תהיה טעונה 2017 בנובמבר 15 מיום מאוחר

 
"(, אך בעקבות הצעת רכש אשר פרסמה הבורסהה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"בבורס 3מניות החברה נסחרו בתקופה מסוימת

מניות  ידי רוב בעלי המניות דאז, חדלו-לבעלי המניות של החברה ואשר התקבלה על 1986בספטמבר  30מדינת ישראל ביום 
( הנסחרות בבורסה. אגרות 27)סדרה  -( ו26(, )סדרה 25למועד הדוח, לחברה אגרות חוב )סדרה החברה מלהיסחר בבורסה. 

אגרות חוב )סדרות . 2012ביוני  26הונפקו במקור על פי תשקיף של החברה מיום מובטחות בערבות המדינה ו (25חוב )סדרה 
למועד דוח  .2015במאי  27החברה מיום של ( מובטחות בשעבוד צף והונפקו במקור על פי תשקיף 27( ואגרות חוב )סדרות 26

מהון מניותיה המונפק והנפרע של החברה, ולפיכך, החברה הינה "חברה ממשלתית"  99.846% -מחזיקה כ זה, מדינת ישראל
והחברה ופעילותה כפופים גם  "(חוק החברות הממשלתיות)" 1975-כהגדרת מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה

 יחידים. 120 -ידי כ-, מוחזק על0.154% -להוראות חוק זה. יתר הונה המונפק והנפרע של החברה, בשיעור של כ
 

, בעקבות פנייתה של החברה לרשות החברות בבקשה ללבן את סוגיית מעמדה של החברה כחברה ציבורית 2005בחודש פברואר 
ת של היועצת , נמסרה לחברה חוות דע"(חוק החברות)" 1999-בחוק החברות, תשנ"ט, כמשמעות מונחים אלה או פרטית

. בהתאם לחוות הדעת, העובדה חברות, ממנה עולה, כי לדעת רשות החברות, החברה הינה חברה ציבוריתהמשפטית של רשות ה
ת המוקנות לציבור מחזיקי שלא ניתן לזהות בוודאות את מקורן של המניות המוחזקות בידי הציבור אינה מצדיקה שלילה של ההגנו

ל המניות כאמור מקורן בהנפקות פרטיות דווקא. לאור חוות הדעת פי חוק החברות והנטל הוא על החברה להוכיח כי כ-המניות על
האמורה ולאור הגדרת המונח "חברה ציבורית" בחוק החברות, פועלת החברה כחברה ציבורית. מכוח היותה חברה ציבורית ומכוח 

אות חוק ניירות ערך, החברה כפופה גם להור פי תשקיף כמפורט לעיל והחזקתן בידי הציבור,-ות חוב לציבור עלהנפקת איגר
 "(. חוק ניירות ערך)" 1968-תשכ"ח

                                                      
דעות המוצגות כעמדות, הערכות או דעות של החברה הן של החברה בלבד ההערכות או העמדות, המוצגות עמדות, הערכות או דעות של החברה.  דוח זהב  1

הערכה או דעה של המדינה או רשות מרשויותיה. לכן לא יהיה בעמדות, הערכות או דעות אלו כדי לכבול את ידי המדינה, או  ,ות בהן משום עמדהואין לרא
 .ההערכות או הדעות של החברה כאמור ,רשות מרשויותיה, לפעול ו/או להחליט ו/או להביע דעה באופן שונה מהעמדות

בחשבון נתונים אודות יצרני חשמל פרטיים בעלי כושר ייצור נות הייצור וכן ביחס לכושר הייצור המותקן המופיעים בדוח, אינם לוקחים הנתונים ביחס להיקף רישיו  2
 מותקן בהיקף נמוך אשר עימם החברה לא התקשרה ומשכך אין לה נתונים לגביהם. בנוסף, הנתונים אינם כוללים בעלי רישיונות מותנים.

 ן כיום מידע אשר למועד ולאופן בו הוצעו מניותיה בעבר לציבור.בידי החברה אי  3



6 
 

 
 תרשים מבנה אחזקות של החברה   1.2

 

כימיקלים לישראל בע"מ, בנייני האומה  כמו כן, לחברה אחזקות זניחות )שיעור אחזקה קרוב לאפס( בחברות הבאות: * 
מהון המניות וזכויות ההצבעה של המכון הישראלי לאנרגיה  8.33%של  וכן אחזקה בע"מ וחברת האיכרים בישראל בע"מ

ניות ומהזכויות בהון בחברה לפיתוח משאבי אנרגיה פמ"א מהמ 49.99%וסביבה. בנוסף, לחברה אחזקות בשיעור של 
רות בנות להלן.  חב 29.2בע"מ, אשר למיטב ידיעת החברה ונכון למועד הדו"ח אינה פעילה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

 אינן נכללות בתרשים: חברת "נכסי הירדן בע"מ"**** וחברת "מגרשי קבלנים בע"מ".ונוספות של החברה, שאינן פעילות 

נותרים  50%זכויות להשתתפות ברווחים.  ממניות ההנהלה ומהזכויות למינוי דירקטורים, ללא 50%החברה מחזיקה  ** 
(, עמותת עובדי 25%עובדי חברת החשמל במרחב הדרום )מחזיק סופי( )מוחזקים כדלקמן: האגודה לעזרה הדדית בין 

( והקרן לחסכון ועזרה הדדית של עובדי חברת החשמל 16.667%חברת החשמל במרחב הצפון )ע"ר( )מחזיק סופי( )
 (. 8.333%בירושלים בע"מ )מחזיק סופי( )

בכפוף לכך שמספר הדירקטורים שימונו בידי החברה , IBCהחברה רשאית למנות בין שניים לארבעה דירקטורים בחברת  ***
זאת כל עוד לא קיימים בעלי מניות נוספים ו IBC -בכל עת יהיה נמוך ממספר הדירקטורים שמונו בידי בעל השליטה ב

מתוכם שניים מונו  חמישה דירקטורים, IBCמלבד החברה ובעל השליטה. נכון למועד הדוח מכהנים בחברת  IBCבחברת 
 . ברהבידי הח

 PALESTINE -נן פעילות, בבעלות מלאה: מעברות הירדן בע"מ ונכסי הירדן בע"מ מחזיקה שתי חברות בנות, שאי ****
CONSTRUCTION COMPANY LTD. 

 אופיו ותוצאותיו של כל שינוי מבני, מיזוג או רכישה מהותיים  1.3

א זה בהשתתפות החברה, נציגי העובדים והגורמים לפרטים בקשר עם השינוי המבני בחברת החשמל, לרבות חידוש המגעים בנוש
 .הכספיים .ו בדוחות1 -.ה ו1הרלוונטיים בממשלה ולפרטים נוספים בנושא זה ראה ביאורים 

המידע הנכלל בדוח זה, ובמסגרת הדוחות הכספיים של החברה, בדבר הערכות החברה בקשר לאופן יישום השינוי המבני ועלותו, 
המתקיימים בין הצדדים ואשר במסגרתם נבחנות דרכי  דיונים לתוצאותנוי מבני במשק החשמל בהתאם לרבות אפשרות יישום שי

תפחית החברה את  בין היתר,במסגרתו,  לביצוע השינוי המבני  המדינה פעולה אפשריות לביצוע השינוי המבני, ובפרט מתווה
 האיתנות הפיננסית שלההחלוקה, תנקוט צעדים לשיפור פעילותה במקטע הייצור ומנגד תישאר מונופול טבעי במקטע ההולכה ו

, )לרבות תוכנית התייעלות והצמדת התעריף לתכנית ההתייעלות שתסוכם( ותבצע שינויים נדרשים במערכת יחסי העבודה בחברה
שיונותיה יהחלטות הגורמים הרגולטורים הנדרשות בקשר עם כך ובקשר לצפי של החברה לגבי הארכת רבדבר כן המידע הנכלל ו

והתקופה אליה יוארכו, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה כאמור מבוסס על נתונים עתידיים, 
אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה של החברה, אלא תלויה בקבלת אישורים והסכמות רגולטורים, ושינויי חקיקה 

ף, מידע זה מבוסס על הערכות של החברה למועד הדוח, ולעמדת החברה באשר לאופן היישום רלבנטיים, ככל שיידרשו. בנוס
השינוי המבני במשק החשמל. ההערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי שנצפה )לרבות כך, 

החשמל(, בין היתר בשל המשך ההתקדמות כי ייתכן שהחברה תידרש ליישם את השינוי המבני כפי שהוא מותווה בחוק משק 
 שלישיים צדדים, הרגולטורים המפקחים על פעילותה של החברה, 4במגעים בין הצדדים וכן בשל שינויים בעמדת הממשלה, השרים

 או הדין החל, אשר כולם אינם בשליטתה של החברה.  אחרים

                                                      
שר האוצר והשר האחראי מטעם הממשלה על ענייני החברה הממשלתית )למועד הדוח, השר האחראי על ענייני החברה הינו שר התשתיות הלאומיות,  -" "השרים 4

 האנרגיה והמים(.

50% 100% 

החברה המנהלת של קרן 
השתלמות של עובדי 

חברת החשמל לישראל 
 בע"מ **

 חברת החשמל לישראל בע"מ*

החברה הלאומית 
 לאספקת פחם בע"מ 

איי.בי.סי. איזראל 
ברודבאנד קומפאני 

( בע"מ 2013)

"(IBC***)" 

   40% 
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 תחומי פעילות .2

עוסקת באספקת חשמל לצרכנים, החל משלב ייצורו של החשמל, החברה פועלת כאמור כמערכת אחת משולבת ומתואמת ה
הולכתו, חלוקתו, אספקתו, וכן בסחר בו. בנוסף, החברה עוסקת בהקמת תשתיות הנדרשות לפעילויות האמורות וכן פועלת כמנהל 

 מערכת החשמל. 

 : 5חותיה הכספיים, כמפורט להלןהדוח, פעילות החברה כוללת שלושה תחומי פעילות עיקריים, המוכרים כמגזרים בדולמועד 

פעילות החברה בתחום זה כוללת את כל הפעילות הכרוכה בייצור חשמל באתרי הייצור של החברה. לפרטים נוספים  -ייצור חשמל 
 .7ראה סעיף 

עליון  כת החשמל מאתרי הייצור באמצעות קווי הולכה במתחפעילות החברה בתחום זה כוללת את הול -הולכה והשנאה של חשמל 
. הולכת החשמל כוללת גם שנאי קישור המעבירים את האנרגיה ממתח על למתח 7ותחנות המשנה 6על אל תחנות המיתוג-ובמתח

 .8עליון. מתחנות המשנה האנרגיה מועברת לרשת מתח גבוה באמצעות שנאי הספק. לפרטים נוספים ראה סעיף 

מתח  פעילות החברה בתחום זה כוללת העברת חשמל מתחנות משנה אל הצרכנים באמצעות קווי מתח גבוה וקווי -ת חשמל חלוק
 .9נמוך, ואספקה ומכירה של חשמל לצרכנים. לפרטים נוספים ראה סעיף 

והפסד ומאזן לפי מקטעי לפרטים בדבר מידע כספי אודות תחומי הפעילות של החברה, העקרונות והתוצאות של ייחוס דוחות רווח 
 בדוחות הכספיים.  38 -ו 37וביאורים  5הפעילות, ראה סעיף 

 
 השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה .3

או עסקאות מהותיות כלשהן בהון החברה  למיטב ידיעת החברה, במהלך השנתיים שקדמו למועד הדוח, לא בוצעו השקעות
 במניותיה.

 

 חלוקת דיבידנד .4

 בדוחות הכספיים. 52ד הרווחים ומדיניות חלוקת דיבידנד ראה ביאור לפרטים בדבר ייעו 4.1

מיליוני שקל  1,181רשמה החברה רווח בסך של  2016בשנת  החברה לא חילקה דיבידנדים בשנתיים שקדמו למועד הדוח. 4.2
מות, ביחס להקטנת , החליט כי בשים לב להחלטותיו הקוד2016חדש. דירקטוריון החברה לאחר שדן בייעוד רווחי החברה לשנת 

היקף שיעור המינוף של החברה, תייעד החברה את רווחיה להקטנת התחייבויותיה ולא תבוצע חלוקת דיבידנד מרווחי החברה 
  .2016לשנת 

 רווחים ניתנים לחלוקה 4.3

 . קל חדשש נימיליו 15,893 - הינה כ 2016בדצמבר  31יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה של החברה ליום 

 

 

                                                      
. נכון למועד הדוח, פעילות ניהול בדוחות הכספיים 1כוללים גם ניהול מערכת, אספקה וסחר בחשמל. ראה ביאור יצוין, כי מגזרי הפעילות לפי חוק משק החשמל   5

 המערכת כלולה הן במגזר הייצור והן במגזר ההולכה ופעילות אספקה וסחר בחשמל כלולה במגזר החלוקה.
 ק"ו. 161מגו"א ובמתח  400כ בהספק מעל ק"ו או שמחוברת לתח" 400תחנת מיתוג הינה תחנה שאליה מגיע מתח של    6
 גיהן, שיש בה שנאים מורידי מתח או מעלי מתח." הינה תחנת השנאה, המקשרת בין רשתות חשמל לסותחנת משנהל, "לחוק משק החשמ 2בהתאם לסעיף   7
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  מידע אחר :2חלק 
 
  (קל חדשש נימידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה )במיליו .5

 
 להלן פירוט עלויות משתנות ועלויות קבועות בחלוקה לפי מקטעים: 

 

 2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 מקטעים - 2016נתונים לשנת  

 נומינליים קל חדשבמיליוני ש 

 סה"כ חלוקה הולכה ייצור 

         

     קבועות:

 2,738  1,083  247  1,408   ..................................................................................שכר

 4,702  1,337  929  2,436   ................................................................................. פחת

 2,277  770  512  995   .................................................................................מימון

 4,490  342  1,561  2,587   .............................................................................. אחרות

  7,426  3,249  3,532  14,207 

     

     משתנות:

 7,340 - - 7,340   ............................................................................... דלקים

 7,340 - - 7,340 

     

     

 21,547 3,532 3,249 14,766  ....................................................... .ות משויכותסה"כ עלוי

     

 
 

 2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  

 מקטעים – 2015נתונים לשנת  

 נומינליים קל חדשבמיליוני ש 

 סה"כ חלוקה הולכה ייצור 

     

     קבועות:

 3,021 1,211 277 1,533  ..................................................................................שכר

 4,578 1,333 967 2,278  ................................................................................. פחת

 1,778 586 403 789  .................................................................................מימון

 4,836 643 1,566 2,627  .............................................................................. אחרות

 7,227 3,213 3,773 14,213 

     

     משתנות:

 8,269 - - 8,269  ............................................................................... דלקים

 8,269 - - 8,269 

     

     

 22,482 3,773 3,213 15,496  ........................................................ סה"כ עלויות משויכות
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מימון, ספקים, קבלנים, ציוד וחומרים והוצאות אחרות. עלויות סוגי ההוצאות העיקריות הקיימות לחברה הן: דלקים, פחת, שכר, 
 דלקים בחברה הינן בעיקרן עלויות משתנות. שאר העלויות הינן בעיקרן עלויות קבועות. 

הוצאות פחת, שכר, מימון, ספקים, קבלנים, ציוד וחומרים הינן עלויות קבועות ברובן אשר החברה אינה יכולה להשפיע עליהן באופן 
 תי בטווח הקצר, מהסיבות המנויות להלן:מהו

 עלויות רכוש קבוע אשר קיים לחברה )פחת(. )א(
 הסכמי עבודה עם מרבית העובדים )שכר ואחרות(. )ב(
 הלוואות אשר החברה לקחה )מימון(.  )ג(
 הסכמי רכישה מספקים, ועלויות בלתי נמנעות אחרות )כגון ארנונה ושמירה(. )ד(
 

 בדוחות הכספיים. 37 -ו 36ים עילות ופרטים נוספים, ראה ביאורנערכה החלוקה למקטעי פוההנחות לפיהם לפרטים בדבר הכללים 

. 4א.-. ו3.און אודות התפתחויות שחלו בתוצאות הכספיות של החברה, ראה הסברים בסעיף לפרטים בדבר הסברי הדירקטורי
 . "(דוח הדירקטוריון)" 2016בדצמבר  31על מצב ענייני התאגיד ליום  בדוח הדירקטוריון

 
 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה .6

 
 צפויה או להם של החברה, שיש כלכלית-המקרו בסביבה וההתפתחויות למגמות, האירועים אשרב החברה של הערכותיה להלן
  .בגינם על החברה ההשלכותכן העסקיות ו התפתחויות בחברה או על תוצאותיה על מהותית השפעה להם להיות

 
 רגולציה בתחומי פעילות החברה 6.1

 
ת חוק משק החשמל ותקנותיו, מכוחם רגולציה החלה על פעילותה, ובכללה הוראומהבמידה רבה  מושפעתפעילותה של החברה 

, םניתנים לה רישיונות לפעילותה, מדיניות הממשלה והחלטותיה )לרבות החלטות משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמי
ידי רשות החשמל -)לרבות בקשר לתעריף החשמל הנקבע על 8החלטות רשות החשמל, ומשרד האוצר המשרד להגנת הסביבה

חוק החברות והתקנות מכוחו )בין היתר לעניין אופן התנהלות החברה כחברה ציבורית(, הוראות ונגבה מלקוחות החברה(, הוראות 
)בין היתר לעניין התנהלות החברה כחברה ממשלתית,  הממשלתיות ות החברותחוק החברות הממשלתיות ותקנותיו והחלטות רש

ידי האורגנים שלה, אופן עריכת דוחותיה הכספיים, מינוי דירקטורים ובעלי תפקידים מיוחדים ועוד(, -לת ההחלטות עלאופן קב
"(, הוראות חוק רשות הגז""( והחלטות רשות הגז הטבעי )חוק משק הגז)" 2002-הוראות חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב

והחלטות רשות ההגבלים העסקיים והממונה על ההגבלים  "(חוק ההגבלים העסקיים)" 1988-, התשמ"חההגבלים העסקיים
העסקיים )מכוח היותה של החברה מונופול או מכוח התקשרותה בהסכמים המחייבים קבלת אישור ממערך הפיקוח על הגבלים 

ב את החברה לקבל את אישור "( המחייחוק יסודות התקציב)" 1985-וק יסודות התקציב, התשמ"הלח 29עסקיים(, הוראות סעיף 
"( בענייני שכר והטבות לעובדיה, הוראות חוק ניירות ערך הממונה על השכרהממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר )"

 רה ציבורית, כהגדרת מונחים אלה בחוק החברות(,)מכוח היות החברה תאגיד מדווח וחב ותקנותיו והנחיות רשות ניירות ערך
ת לרישוי עסקים, לתכנון "( ורגולציה הנוגעחוק הריכוזיות)" 2013-הוראות החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד

לדוח זה.  21.6( וכן דברי חקיקה נוספים, כמפורט בין היתר בסעיף 20 -ו 9.10, 8.8, 7.12ובניה ולאיכות הסביבה )ראה סעיפים 
. לפירוט עיקרי הוראות חוק משק החשמל הנוגעות לשינוי מבני 21לפירוט בדבר מגבלות ופיקוח על פעילות החברה ראה סעיף 

 .בדוחות הכספיים .ו1 -ו .ה1 יםוביאור 28.3.5סעיף ראה 
 

 בישראל וסביבתה וכלכלי גיאופוליטי  ,מצב ביטחוני 6.2

 
לפרטים ינת ישראל משפיע באופן ישיר על החברה, אשר נכסיה ופעילותה מצויים בישראל. המצב הכלכלי, פוליטי וביטחוני במד

 להלן. 28.1.3נוספים, ראה גורם הסיכון בסעיף 
 

 גז טבעי  6.3

 
 Liquefied Natural Gas -לצורך ייצור החשמל, תלויה החברה במידה רבה באספקת הגז טבעי, כולל אספקת גז טבעי נוזלי

"(LNGכתוצאה מכ .)" .ך, החברה מושפעת מסיכונים הקשורים במספר המצומצם של ספקי הגז ושיבושים באספקת הגז הטבעי
לפרטים בדבר ההשלכות העשויות להיות לסיכונים אלה מתווספת העובדה שלחברה אין אמצעים לאחסן את הגז הטבעי. 
רות חוזי הרכש על ידי ספקי הגז, ראו סעיפים לשיבושים באספקת הגז הטבעי, הידלדלות או תקלות במאגרי גז טבעי בישראל והפ

28.2.3 

                                                      
הלאומיות, האנרגיה והמים רשות חדשה , הוקמה במשרד התשתיות 2016בינואר  1במסגרת תיקון שבוצע לחוק משק החשמל ונכנס לתוקף ביום   8

חשמל ומינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.  –ם בשם "רשות החשמל", וזאת במקומם של הרשות לשירותים ציבוריי
חס למועדים תייככל שמדובר במידע המ –פרש את המונח "רשות החשמל" בשים לב לתאריכים אליו הוא מתייחס בהתאם לאמור, בדוח זה, יש ל

בינואר  1שמל; ככל שמדובר במידע המתייחס למועדים החל מיום ח –, הרי שהכוונה היא לרשות לשירותים ציבוריים 2016בינואר  1הקודמים ליום 
 והלאה, הרי שהכוונה היא לרשות החשמל אשר הוקמה במסגרת התיקון לחוק משק החשמל כאמור. 2016
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 השפעת נתוני שוק  6.4

 
  שינויים בשערי מטבע 6.4.1

מההתחייבויות הפיננסיות לטווח ארוך של החברה,  63% -כ , בעודקלים חדשיםמאחר שכמעט כל הכנסות החברה נקובות בש
נקובות במטבע חוץ )בדולר, יורו ויין  2016בדצמבר  31כולל איגרות חוב צמיתות ולפני ביצוע עסקאות הגנה, היו נכון ליום 

יפני(, החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין של המטבעות האלו. שיעור התיסוף המשוקלל של השקל אל מול המטבעות 
שר למעט ההלוואה למימון פרוייקט הולכת הגז אבניכוי פקדונות במט"ח ו ,בהן נקובות ההתחייבויות הפיננסיות של החברה

 -כ של 2015המשוקלל בשנת תיסוף לעומת ה 1.3% -כהוא  2016בשנת  ,מטבע ייים בשערובגינה החברה אינה חשופה לשינ
. התנודות בשערי החליפין משפיעות על הוצאות החברה )פיננסיות ואחרות( ועל תוצאות פעילותה. יחד עם זאת, רוב 0.5%

מנגנון גידור מובנה בתעריף החשמל. לפירוט נוסף בדבר חשיפת החברה התחייבויות אלו מכוסות בעסקאות הגנה ובאמצעות 
 לדוח הדירקטוריון. .2נויים בשערי המטבע, ראה סעיף ב.לשי

 
בנוסף, החברה רוכשת דלקים בעיקר בדולר, כאשר תעריף החשמל כולל הכרה בהוצאות הדלקים לפי שער החליפין במועד 

חלקיות על שער החליפין של חלק מתשלומי הדלק בגין פער הזמנים בין מועד החברה מבצעת הגנות הצריכה הנורמטיבית. 
 .ההכרה התעריפי במחיר הדולרי לבין מועד התשלום בפועל

 
 .9.11 -ו 8.9,  7.11לפרטים בדבר תעריף החשמל ראה סעיפים

 
 שינויים במדד 6.4.2

"(. לחברה הוצאות המדדהמחירים לצרכן )" מירב עלויות ההון וחלק מעלויות התפעול המוכרות בתעריף החשמל צמודים למדד
 חשיפההנקובות במטבע שקל צמוד למדד, כך שהההתחייבויות הפיננסיות של החברה הנובעות בעיקרן מהצמודות למדד, 

החברה חשופה לעליה ריאלית של מחירי התשומות אותן היא רוכשת ביחס להכרה התעריפית בתשומות  זניחה. למדד בגינן
 ד.אלו כצמודות מד
בדוחות  (1 א. 2ביאור  והשלכותיו על החברה, ראה IFRS -אודות מעבר החברה ליישום מלא של כללי הלפרטים נוספים 

 הכספיים.
 
 

 מדיניות ממשלת ישראל בקשר להגברת התחרות במשק החשמל ולחיסכון בצריכת חשמל 6.5

בשנים האחרונות, עם יחד עם זאת,  ישראל.למועד הדוח, החברה מייצרת, מוליכה ומספקת כאמור את מרבית החשמל במדינת 
בנתח השוק של חברת החשמל במכירת חשמל לצרכני חשמל גדולים )צרכני  תלולהחלה ירידה כניסת יצרני החשמל הפרטיים 

  .במכירת חשמל לצרכנים גדולים 50% -נתח השוק של חברת החשמל ירד אל מתחת ל 2016בשנת מתח עליון וגבוה(. 

שלה, כפי שבאה לידי ביטוי בין היתר בהחלטותיה וכן בהוראות חוק משק החשמל, הינה לאפשר תחרות במשק מדיניותה של הממ
מכלל ייצור החשמל  20% -ל 4%-ידי היצרנים הפרטיים מכ-החשמל. על כן קבעה הממשלה יעד של העלאת ייצור החשמל על

מדינת ישראל מצרכי האנרגיה של  10%דשת בהיקף של ייצור חשמל מאנרגיה מתחוכן  ,20209במדינת ישראל עד לשנת בפועל 
בעניין "הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת  2015בספטמבר  20מיום  542בנוסף, במסגרת החלטת ממשלה  .020210שנת ב

 2025לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת  13%האנרגיה במשק", נקבע כי ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת יעמוד על שיעור של 
 .2030לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת  17%ובשיעור של 

 .7.4.3ירידה בנתח השוק ראה סעיף ה על החברה בגין לפרטים נוספים בדבר ההשלכות

                                                      
 .2002בנובמבר  4מיום  43כלכלי( מספר חכ/-רה וכלכלה )קבינט חברתיהחלטת ועדת שרים לענייני חב  9

 .2011ביולי  17ת מתחדשים, מיום : מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורו3484החלטת ממשלה מספר   10
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, כשהנתונים בה מעודכנים 2016 -ו 2015במשק החשמל בשנים  "("פיםיח)" 11יצרני חשמל פרטייםלהלן טבלה הכוללת שילוב 
 :31.12.2016ליום 

 

יכולת מותקנת 

)MW(

% מסך יכולת 

מותקנת במשק

יכולת מותקנת 

)MW(

% מסך יכולת 

מותקנת במשק

13,61778%13,61777%חח"י

יח"פ 

)ללא אנרגיות מתחדשות(
2,98017%3,06017%

7544%9175%אנרגיות מתחדשות

יח"פ 

)כולל אנרגיות מתחדשות(
3,73422%3,97723%

17,351100%17,594100%סה"כ במשק

 אנרגיה מיוצרת 

)MWH אלפי(

% מסך אנרגיה 

מיוצרת במשק

 אנרגיה מיוצרת 

)MWH אלפי(

% מסך אנרגיה 

מיוצרת במשק

50,64177%48,71872%חח"י

יח"פ 

)ללא אנרגיות מתחדשות(
13,49621%16,92825%

1,2762%1,7453%אנרגיות מתחדשות

יח"פ 

)כולל אנרגיות מתחדשות(
14,77223%18,67328%

65,413100%67,391100%סה"כ במשק

20152016

20152016

 
 

 
להערכת החברה, כושר הייצור של יצרני החשמל הפרטיים מתוך כושר הייצור המותקן )הספק מותקן( במשק, לרבות באנרגיה 

קיימת אי ודאות בקשר למועדי ההפעלה  , אם כי%631.12 -כ 2018שנת סוף וב %26 -כ 2017שנת סוף במתחדשת, צפוי להיות 
  של היח"פים החדשים.

נות שניתנו ליזמים וליצרני חשמל פרטיים וכושר הייצור שלהם נכון למועד הדוח ובדבר הפקת חשמל לפרטים נוספים בדבר רישיו
מאנרגיות מתחדשות, וכן לפרטים בדבר היקף כניסתם של יצרני החשמל הפרטיים לתחום ייצור החשמל, לרבות ההשלכות אשר 

 ות הכספיים.( בדוח4.א.35וכן ביאור  7.4עשויות להיות לכך על החברה, ראה סעיף 

פי הרישיונות המותנים שניתנו -הדוח, סך כושר הייצור הפוטנציאלי של המתקנים עלפרסום למועד נכון למיטב ידיעת החברה, 
, 13למכרז המדינהליזמים לצורך הקמת מתקן לייצור חשמל )לרבות מאנרגיה מתחדשת(, וכן של יצרנים העתידים לפעול בהתאם 

הם  , 14כאמור יתממשו כל הפרויקטים שלגביהם ניתנו רישיונות מותנים ואשר זכו במכרז המדינה וואט. אם-מגה 5,006עומד על 
)למעט פרוייקטים באנרגיה מתחדשת שזמינותם תלויה בקיום שמש, מים  מכלל כושר הייצור המותקן במדינת ישראל 12% -יהוו כ
ראה בעלי רישיונות מותנים נוספים אודות  לפרטים (.(3ז 1אור ואלון תבור, לפרטים נוספים ראה בי Dוללא קיומם של פרוייקט  וכד'

 .להלן 7.4.2.2סעיף 

מקבלת ביטוי בהוראות חוק משק החשמל, הבעלות  , כפי שהיאמדיניות הגברת התחרות במשק החשמלבהתאם לנוסף על כך, 
או יותר  30%רישיון ייצור לאדם שיחזיק לדוגמא, בתחום הייצור נקבע כי לא יינתן  ,. כךתבוזר במשק החשמל בפעילויות השונות

הייצור מקטע זה, ב , ככל שלא ישונו הוראות חוק משק החשמל הנוגעות לענייןבהתאם לכך .מהיקף כושר הייצור במשק החשמל
 דוחות הכספיים.ב .ה1יאור תפעלנה לפחות ארבע חברות. לפרטים נוספים ראה ב

יקושים(. כך, בין היתר, נוקט משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים בנוסף פועלת המדינה לחיסכון בצריכה )הפחתת ב
ידי מבצע להחלפת נורות לנורות חסכוניות, חקיקה שאוסרת צריכה של -)למשל עלאנרגטית צעדים להגברת המודעות להתייעלות 

למדיניות זו, ומעודדת  "צרכנות פועלת אף היא בהתאם  נורות להט, החלפת מקררים או מזגנים שצורכים חשמל רב וכד'(. החברה
 .  15נבונה" של חשמל

 
 גיוס אשראי  6.6

 להלן.  28.2.2לפרטים ראה סעיף  

                                                      
. במסגרת דוח זה השימוש במונח )ב(18הוראות סעיף , אשר השר לא קבע לגביו, לפי פי חוק משק החשמל יצרן חשמל פרטי הוא בעל רישיון או רישיונות ייצור-על  11

 ו גורם שנוקט פעולות להקמת מתקן ייצור פרטי.נעשה גם לתיאור יזם א
 עודכן בהתאם לחישוב ללא חיפה ג' 12
 חנות כוח סולאריות,בה הוחלט לפעול להקמת ת ,שרים לענייני חברה וכלכלההשל ועדת  2008במרץ  9בהתאם להחלטת ממשלה מיום  פורסםמכרז המדינה   13

 יו"ב(.)למעט פרויקטים באנרגיה מתחדשת שזמינותם תלויה בקיום שמש, מים וכ טכנולוגיות תרמיות ופוטו וולטאיות, במתחם אשלים
 .אם בכלל ,אין בידי החברה כלים להעריך איזה מתוך הפרויקטים יוקמו ומתי   14
 .www.iec.co.ilראה באתר החברה:   15
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 תנאי מזג אוויר השוררים בארץ 6.7

 
תקופות של מזג אוויר "קיצוני" )חורף קשה או קיץ חם במיוחד(, עשויות להשפיע על היקף הביקוש לחשמל, כמו גם על אמינות 

 . לכלל צרכניה ל החברה לספק חשמלאספקת החשמל ויכולתה ש

ראה ביאור  לפרטים נוספים ., כשאחת מהן נמחקהבקשות לאישור תובענות ייצוגיות ארבעהוגשו כנגד החברה  בעקבותיהם
 בדוחות הכספיים. (1ב.35

בביקושי שיא  ,בין היתרעל מנת להתמודד עם מצבי קיצון, המתאפיינים,  ולפי מתודולוגיה סדורההחברה נערכת באופן מתמיד 
יחפ"ים לפעילות בעיקר כתוצאה מכניסה של בשנים האחרונות חל גידול בהיקף הייצור המותקן במשק החשמל, לחשמל. בנוסף, 

מקטין את הסיכון לאי יכולתה של  חגית ואשכול, באופן אשר ,והפעלת התוספות הקיטוריות ברמת חובבר במשק החשמל ייצו
ן לאי יכולת של ולפיכך, להערכת החברה קטן הסיכו, אף בנסיבות של מזג אויר קיצוני ממנההנדרשים  החברה לעמוד בביקושים

 .כתוצאה ממחסור בהיקף ייצור מותקן הנדרשים ממנה החברה לספק את כל ביקושי החשמל

עשויות  אלה הערכות. , כהגדרתו בחוק ניירות ערךמהווה מידע צופה פני עתידהערכות החברה בדבר עמידתה הצפויה בביקושים, 
שלא להתממש או להתממש בדרך אחרת, וזאת לנוכח העובדה שהערכות אלה מבוססות על נתונים עתידיים, אשר התממשותם 

בעיקר בשינויי אקלים ובגורמים שלישיים, לרבות קצב כניסת היח"פים למשק החשמל, אשר אינם אינה ודאית, אלא תלויה 
 .בשליטתה של החברה
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 החברה לפי תחומי פעילות תיאור עסקי :3חלק 
 

להלן יובא פירוט נפרד בדבר כל תחום פעילות של החברה. לתיאור עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה, ראה 
 . 4חלק 

 
 מקטע הייצור .7

 מידע כללי על מקטע הייצור 7.1

 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  7.1.1

כוח קיטוריות, המונעות בכוח הקיטור שמסובב את להבי  חמש תחנות כוללמערך ייצור החשמל של החברה בישראל 
"( אשכולדוד )""(, אשרדינגאביב )"-ל"(, תרבין אורותות לאורך חופי הארץ וממוקמות בחיפה, חדרה )"שהטורבינות, והפרו

שני. נוסף או מזוט כדלק מ"(. תחנות הכוח הקיטוריות מופעלות באמצעות פחם או גז טבעי כדלק עיקרי רוטנברגואשקלון )"
 ייצור מסוג טורבינות גז המונעות באמצעות סולר או גז טבעי.לתחנות הכוח הקיטוריות, פועל מערך ייצור נוסף של יחידות 

 
)מתוכם, חמשת האתרים של  שבעה עשר אתרים של תחנות כוח, החברה מחזיקה ומפעילה 2016בדצמבר  31נכון ליום 

בכל שטח  וואט. האתרים, המצויים כאמור-מגה 13,617כושר ייצור מותקן כולל של  תחנות הכוח הקיטוריות הנזכרות לעיל( עם
ידי החברה מהמדינה. כל אחד -מדינת ישראל, ממוקמים על גבי מקרקעין הנמצאים בעיקרם בבעלות החברה או מוחכרים על
היו לחברה  2016בדצמבר  31ם מאתרי תחנות הכוח של החברה כולל יחידה אחת או מספר יחידות נפרדות לייצור חשמל. ביו

שישים ושלוש יחידות ייצור, מתוכן שמונה עשרה יחידות ייצור קיטוריות, ארבע עשרה יחידות טורבינות גז במחזור משולב 
פירוט כל יחידות הייצור ל.17טורבינות גז תעשייתיות וחמש עשרה יחידות 16"(, שש עשרה יחידות טורבינות גז סילוניותמחז"מ)"

, לפרטים בדבר המקרקעין המשמשים את האתרים למטהבסעיף זה טבלה המיקומן וכושר הייצור שלהן, ראה  של החברה,
 .7.9ברה בייצור חשמל ראה סעיף , לפרטים בדבר חומרי הגלם המשמשים את הח7.6.3ראה סעיף 

 
פי תנאי -ידי החברה, על-עלעלות הייצור לקילוואט שעה, למועד הדוח, מהזול ליקר, מבין כל חלופות ייצור החשמל להלן 

פחם; )ב( ייצור באמצעות גז טבעי ביחידות החוזים בהם התקשרה לרכישת חומרי גלם לייצור חשמל: )א( ייצור באמצעות 
)ה( ייצור  -ו ; LNG –נמוכה יותר; )ד( ייצור באמצעות גז נוזלי  18מחז"מ; )ג( יחידות המופעלות בגז טבעי, בעלות נצילות

 ולר. מזוט וסבאמצעות 
 

בהתאם לקריטריון של עלויות בהתאם למגבלות סביבתיות, , מפעילה החברה את יחידות הייצור 19עם עליית עקום הביקוש
את היחידות בהתאם לסדר העדיפות הבא: ובהתחשב באילוצים תפעוליים. לפיכך, מפעילה החברה  ,מיוצר 20הדלקים לקוט"ש

יחידות ייצור קיטוריות מוסבות  יחידות מחז"מ המופעלות בגז טבעי, ,מינימליבעומס  יחידות ייצור קיטוריות המופעלות בפחם
וסולר. במידת  , הגדלת ייצור ביחידות פחמיות עד לעומס מירביLNGמופעלות בגז טבעי, הפתוחות לגז, יחידות טורבינת גז 

ורבינות גז תעשייתיות וטורבינות הצורך, בעיקר בתקופות של שיאי ביקוש, מפעילה החברה את היחידות המופעלות בסולר: ט
לתן גז סילוניות, אשר ניתן  להניע ולהפסיק את פעילותן בזמן קצר יותר יחסית ליחידות הייצור הקיטוריות, אך מנגד עלות הפע

הגורם המחליט על תמהיל התחנות המופעלות בכל עת הוא יחידת מנהל המערכת, המצויה נכון למועד הדוח בתוך יקרה יותר. 
 .ובהחלטות רשות החשמל 21לרגולציה החלה על החברה, המוסדרת, בין היתר, באמות המידהה, בכפוף החבר

 
לפיה יחידות הייצור  ,2016האנרגיה והמים שהתקבלה בחברה בחודש ינואר  הלאומיות, הוראת שר התשתיות בדבר לפרטים

וב שנתי יחסית להיקף ייצור החשמל ביחידות בחיש 15% -הפחמיות יופעלו כך שהיקף ייצור החשמל ביחידות אלו יופחת ב
לפי חוק אוויר נקי לאתרי תחנות הכח הפחמיות לפרטים בדבר היתרי הפליטה  להלן. 7.12.2.2, ראה סעיף 2015אלה בשנת 

 להלן. 7.12.2.1ראה סעיף  אורות רבין ורוטנברג 
 

בדבר  י הצרכנים הסופיים בכל רגע נתון. לפירוטיד-שמל עלתוני צריכת החנידי -היקפי ייצור החשמל ועיתויו מוכתבים על
לפירוט בדבר התפתחויות בצריכת החשמל, שיאי ביקוש שנרשמו ומגמות בביקושים  .11העונתיות בצריכת חשמל, ראה סעיף 

 .7.7.3 -ו 7.5סעיפים ראה 
 

על אף תהליך החשמל.  ייצור שימוש בגז טבעי לייצור חשמל מקטין את זיהום האוויר ופליטות גזי החממה הנוצרים בתהליך
המעבר לשימוש בגז טבעי לצורך הפקת חשמל והסבת יחידות הייצור הקיטוריות להפעלתן באמצעות גז טבעי, אשר החל 

, והן 22דלקיות"-כמפורט להלן, החברה החליטה לשמר את יכולתן של תחנות הכוח הקיטוריות להיות "דו 2004בפברואר 
דלקיות" הניתנות להפעלה הן -)וזאת בנוסף לתחנות "דו ת גז טבעי והן באמצעות דלק נוזליתוכלנה לייצר חשמל הן באמצעו

, וזאת כדי לשמר את יכולתן לייצר חשמל גם בעת מחסור באספקת גז 7.1.1.1הן במזוט כמפורט בסעיף בפחם )כדלק ראשי( ו
 72% -כמרבית החשמל במדינת ישראל,  , החברה מייצרת את2016דצמבר ב 31טבעי, או עקב תקלה באספקתו. נכון ליום 

ומתקנים פוטו ידי יצרני חשמל פרטיים -בעוד שיתרת החשמל מיוצרת על (,2015בדצמבר,  31ליום  ןנכו 77% -כ )לעומת
מדיניותה של הממשלה להגביר את בדבר . לפרטים נוספים םת חשמל בשיעורים נמוכימהם החברה רוכש לטאים קטניםוו

                                                      
אלו גבוהות במיוחד בשל עלותו בת ממנוע סילון תעופתי המונע בסולר, אשר חובר לגנרטור לצורך ייצור אנרגיה חשמלית. עלויות הייצור של יחידות טורבינה המורכ  16

 )ב(. .17.1.1הגבוהה של הסולר והשימוש בהן נעשה במצבי דחק ובשיאי ביקוש בלבד. לפרטים נוספים ראה סעיף 
 מנועי סילון תעשייתיים, המונעים בסולר עם אפשרות להסבה לעבודה בגז טבעי.טורבינה המופעלת באמצעות   17
 .האנרגיה המופקת לבין כמות האנרגיה שהושקעה, והיא מבוטאת באחוזים מושג זה מבטא את היחס בין כמות  18
 עקום הביקוש מתאר את הביקוש לחשמל לאורך שעות היממה.   19
השווה לצריכה רצופה של  יחידת אנרגיה –" קוט"שיחידת מידה למדידת הספק. אחד קילוואט שווה לאלף וואט. " - "ק"ו"(" )קילוואט"(.קוט"שקילוואט שעה )"  20

 קילוואט במשך שעה אחת. 
המידה ראה רוט בדבר ספר אמות לפי .y.aspxhe/Electricit-339-http://www.pua.gov.il/31ספר אמות המידה מפורסם לציבור באתר רשות החשמל בכתובת:   21

 .21.1.3.1 ףסעי
 יחידת ייצור שניתן להסיקה בשני סוגי דלק לכל הפחות.  22
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, החברה, כספק שרות חיוני, מחויבת לרכוש חשמל פי חוק משק החשמל-. בנוסף, על6.5ראה סעיף  החשמל התחרות במשק
 . 7.4סעיף ידי יח"פים. לפירוט נוסף בדבר יצרני חשמל פרטיים והתחרות בתחום פעילות ייצור החשמל ראה -המיוצר על

 
 , 2016בדצמבר  31ואט ליום ו-ידות הייצור, לסוגיהן, ואת כושר הייצור במגהלהלן טבלה המפרטת את יח

 הכלול במערכת הפיקוח והבקרה על העומס של החברה: 
 

 האתר סוג היחידה

מספר 

 יחידות

כושר ייצור מותקן 

 וואט(-)במגה
    

    יחידות ייצור קיטוריות
    

    יחידות פחמיות

 5-6)ביח'  פחם דלק ראשי, מזוט דלק משני

 2,590  6  אורות רבין )מאור דוד א, ב( בלבד(

 2,250  4  רוטנברג פחם דלק ראשי, מזוט דלק משני

 4,840  10   סך הכל יחידות פחמיות
    

    טבעי יחידות מוסבות לגז

 912  4  אשכול דלק ראשי, מזוט דלק משני טבעי גז

 282  2  חיפה דלק ראשי, מזוט דלק משניטבעי גז 

 428  2  רדינג דלק ראשיטבעי גז 

 1,622  8   יחידות קיטוריות מוסבות לגז סך הכל
    

 6,462  18   סך הכל יחידות ייצור קיטוריות
    

    טורבינות גז

    טורבינות גז תעשייתיות

 436 4 רמת חובב 

 220 2 צפית 

 220 2 אלון תבור 

 34 1 אילת 

 68 2 עטרות 

 592 4 גזר 

 1,570 15  סך הכל טורבינות גז תעשייתיות
    

    טורבינות גז סילוניות

 40 1 הרטוב 

 40 1 איתן 

 11 1 רעננה 

 130 3 קיסריה 

 80 2 חיפה 

 80 2 כינרות 

 15 1 אורות רבין 

 40 2 רוטנברג 

 10 1 אשכול 

 58 2 אילת 

 504 16  סך הכל טורבינת גז סילוניות
    

 2,074 31  סך הכל טורבינות גז
    

    ז במחזור משולבטורבינות ג

 701 2 רמת חובב 

 1,394 4 חגית 

 771 2 אשכול 

 744 2 גזר   

 360 1 צפית 

 363 1 אלון תבור 

 748 2 חיפה 

 5,081 14  סך הכל יחידות במחזור משולב
    

 13,617 63  סך הכל יחידות ייצור בחברה
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 להלן פירוט יחידות הייצור של החברה: 7.1.1.1
 

 ר קיטוריותיחידות ייצו (א)
 

יחידות הייצור הקיטוריות של החברה, המייצרות חשמל באמצעות טורבינות קיטור, מופעלות כאמור באמצעות פחם או 
מר ניתנות להפעלה הן בפחם דלקיות", כלו-גז טבעי כדלק ראשי. חלק מיחידות הייצור, כמפורט בטבלה לעיל, הינן "דו

 ה הן בגז טבעי )כדלק ראשי( והן  במזוט.)כדלק ראשי( והן במזוט, או שניתנות להפעל
 

לקיות, המופעלות למועד דוח זה כאמור בפחם, מאופיינות בהשקעה גבוהה ובמשך זמן הקמה ד-תחנות הכוח הדו
ממושך, אולם כאשר הן מופעלות בפחם, עלות קוט"ש המיוצר בהן היא נמוכה. לאחר תחילת הזרמת הגז הטבעי 

עות גז טבעי חלק נוסף מיחידות הייצור המזוטיות אשר עברו הסבה להפעלה בגז ממאגר הגז "תמר", הופעלו באמצ
  .(א) 7.9.9.2טבעי. לפרטים בדבר מאגר "תמר" ראה סעיף 

 
 טורבינות גז (ב)

 
 סוגים: טורבינות גז סילוניות וטורבינות גז תעשייתיות.טורבינות הגז נחלקות לשני 

 
בהשקעות נמוכות יחסית ומשך הקמתן קצר. יחד עם זאת ייצור החשמל  הקמת טורבינות גז תעשייתיות וסילוניות כרוכה

באמצעות יחידות טורבינות גז סילוניות יקר יותר מאשר ייצורו באמצעות יחידות ייצור קיטוריות או טורבינות גז 
יחידות אך ניתן להניע ולהפסיק פעילותן של טורבינות גז בזמן קצר יותר יחסית להנעה ולהפסקה של  תעשייתיות.

שלה בעיקר בתקופות של במחזור פתוח הייצור הקיטוריות. משום כך, בדרך כלל מפעילה החברה את טורבינות הגז 
 ביקושי שיא.

 
 יחידות ייצור במחזור משולב )מחז"מ( (ג)

 
ית וטורבינת קיטור. בטכנולוגית מחזור משולב, החום השיורי הנפלט המחז"מ הוא שילוב של טורבינת גז תעשיית

ינת גז תעשייתית מנוצל ונעשה בו שימוש להפעלת טורבינה קיטורית נוספת ללא תוספת של דלק, כך שבמקום מטורב
והן שהגזים ייפלטו לאוויר, הם משמשים לצורך ייצור נוסף של חשמל. פעולה זו תורמת הן לחיסכון בניצול הדלק 

 המזהמים לאוויר. לשמירה על איכות הסביבה, משום שכושר הייצור גדל בלי שגדלה פליטת 
 
 ייצור באמצעות גז טבעי:  7.1.1.2
 

מסך יכולת הייצור המותקנת והכוללת של החברה הינה באמצעות יחידות הניתנות  57% -, כ2016בדצמבר  31נכון ליום 
 להפעלה בגז טבעי. 

 
 משך השימוש ביחידות הייצור: 7.1.1.3
 

תקופה את אורך חיי נכסיה. אורך חייה השימושי  בהתבסס על מידע בינלאומי וניסיון העבר של החברה, החברה מעריכה מדי
של תחנת כוח הוא כשלושים שנה, לכל הפחות. אורך חייה השימושי של טורבינות גז הינו כעשרים וחמש שנה לטורבינות גז 
תעשייתיות וכחמש עשרה שנה לטורבינות גז סילוניות. החברה מתחזקת ומשקיעה ביחידות הייצור שלה באופן שוטף, וזאת 

כלכלית ושיקולים הנדסיים. בהתבסס על המידע הזמין לחברה לגבי -גם מעבר לאורך חייהן השימושי, בהתאם לכדאיות טכנו
תעשיית מגזר האנרגיה, החברה סבורה ששיעורי ההפסקות הישימים ליחידותיה הם דומים ביחס ליצרני חשמל בני השוואה. 

ביחס לאורך החיים של היחידות הפחמיות  2015בדצמבר  8מיום  נוספים, לרבות בקשר עם החלטת רשות החשמל לפרטים
 בדוחות הכספיים. ט' 2ראה ביאור  של החברה, 

 
 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  7.1.2

 
וכפופה פעילות החברה במקטע הייצור, בדומה לשאר תחומי פעילותה, מותנית בקבלת רישיונות מכוח חוק משק החשמל 

 .21למגבלות ולחוקים שונים. לפרטים ראה סעיף 
 

וארך ה"(. תוקף רישיונות הייצור רישיונות הייצוררישיונות ייצור, אשר ניתנו לכל יחידת ייצור בנפרד )" 63, לחברה הדוחלמועד 
  .2017 בנובמבר 15עד ליום 

רשות החשמל בהתאם לחוק משק החשמל.  הכנסות החברה במקטע הייצור מושפעות מתעריף החשמל אשר נקבע על ידי
 להלן. 7.11ואופן קביעתו, ראה סעיף  לפרטים אודות תעריף החשמל

 
 

 שינויים בהיקף פעילות בתחום ייצור החשמל וברווחיותו  7.1.3

 
שינוי בתעריפי החשמל הנקבעים הינו  העשוי להשפיע על היקף הפעילות בתחום וברווחיותוהגורם העיקרי להערכת החברה, 

  .ידי רשות החשמל-על
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 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 7.1.4

 
של מקטע הייצור, תלויה, בין היתר, בזמינות כמו גם עמידת החברה במתווה התעריף  ,להערכת החברה, ההצלחה העסקית

עלויות הדרושות לייצור החשמל הגז מספקיה של החברה ובמקרה של אי זמינותו, בעלות הדלקים החלופיים, בהכרה בסך ה
 . פעילותה של החברה במקטע הייצורובהחלטות הגורמים הרגולטוריים הרלוונטיים ביחס לבתעריף החשמל, 

 
 

 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם לתחום הפעילות 7.1.5

 
המשמשים לייצור החשמל.  ( וסולר,LNGהספקים וחומרי הגלם לתחום פעילות זה הינם ספקי פחם, מזוט, גז טבעי, גז נוזלי )

 .7.9לפרטים לגבי מערך הספקים וחומרי הגלם, ראה סעיף 
 

 
 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 7.1.6

 
 חסמי כניסה 7.1.6.1
 

 החשמל נדרשים, בעיקר, להשקעה ראשונית של הון  בהיקף ייצור משמעותי בתחום ייצורלהערכת החברה, גופים הפועלים 
בסכומים מהותיים, בין בדרך של השקעה בהון עצמי ובין בדרך של מימון בנקאי או אחר לצורך הקמת מתקני ייצור, ובהמשך 

חום רגולציה סבוכה, שבגינה גוף המבקש לייצר נדרשים לאיתנות פיננסית לצורך תחזוקתם השוטפת. בנוסף, קיימת בת
רשות החשמל )המתבצע במספר שלבים לאורך תקופה ארוכה(, לעמוד חשמל נדרש לעבור הליך לקבלת רישיון יצרן חשמל מ

בדרישות ובתקני איכות מחמירים, לקבל היתרים לעניין איכות סביבה, איתור אתרים וקבלת היתרי בניה, זמינות חומרי גלם 
נף וכן לזמינות קרקעות ויותיהם. כמו כן, קיימת חשיבות לידע מקצועי ולניסיון בתחום ייצור החשמל, למוניטין חיובי בעועל

 לצורך הקמת מתקני ייצור החשמל.
 

 חסמי יציאה 7.1.6.2
 

חסם היציאה העיקרי מתחום הפעילות הינו הרגולציה המסדירה את פעילות החברה וכן היותה בעלת רשיון "ספק שירות 
 חיוני" על פי חוק משק החשמל.

 
 
 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 7.1.7

לית קיימים מקורות אנרגיה חלופיים, דוגמת גז טבעי, אנרגיה סולארית ודלקים לחימום מבנים ומים. אולם, נכון לאנרגיה החשמ
 ות, תאורה, ציוד משרדי, מיזוג אוויר ותחזוקת בית.למועד הדוח אין תחליף מעשי לחשמל למכונות תעשייתי

 
 
 מבנה התחרות בתחום ושינויים החלים בו   7.1.8

ור החשמל בישראל מתאפיין בגידול משמעותי של נתח השוק של יח"פים. החברה מייצרת את רוב למועד הדוח, תחום ייצ
 2016בדצמבר,  31אשר היקף כושר הייצור המותקן שלהם עומד נכון ליום  ,החשמל בישראל והמתחרים שלה הינם היח"פים

 .26%  -לכ 2017מכלל כושר הייצור המותקן במדינת ישראל וצפוי להגיע במהלך שנת  23% -על  כ
  

. 7.4ראה סעיף , הגידול המתמיד בהיקף הפעילות של היח"פים במקטע הייצורו בתחום לפרטים נוספים אודות מבנה התחרות
 ה בדוחות הכספיים.1ל השינוי המבני על מבנה התחרות במקטע הייצור, ראה ביאור לפרטים אודות השפעות אפשריות ש

 
 

 מוצרים ושירותים 7.2

 
פועלת לאספקת חשמל לצרכנים, החל מייצור החשמל באתרי הייצור ובהמשך הולכתו והשנאתו, עד לחלוקתו  כאמור, החברה

ואספקתו לנקודות הקצה של כל אחד מהצרכנים. החשמל המיוצר באתרי הייצור של החברה אינו נמכר לגורמים חיצוניים אלא 
 להם באמצעות מקטע החלוקה וכן משמש כגיבוי ליח"פים.  מועבר לצרכנים הסופיים באמצעות מקטע ההולכה וההשנאה, ומסופק

 
 

 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים 7.3

 
 א. בדוחות הכספיים.37ראה ביאור  2016בשנת  יצורממכירות חשמל ששויכו למקטע הי החברההכנסות לפרטים בדבר 
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 תחרות  7.4

 
 רשות החשמלמדיניות הממשלה והחלטות  -כללי; החברה כמונופולין; ייצור חשמל פרטי  7.4.1

 
 כללי  7.4.1.1
 

כאמור, למועד הדוח, החברה מייצרת, מוליכה, מחלקת ומספקת את מרבית צריכת החשמל במדינת ישראל והיא הוכרזה 
ידי הממונה על ההגבלים העסקיים כמונופולין במשק החשמל, בין היתר, בתחומים הבאים: אספקת -על 1999בחודש ינואר 

יחד עם זאת, בשנים שמל וחלוקתו ומתן שירותי גיבוי לצרכני חשמל וליצרניו. חשמל, ייצור חשמל ומכירתו, הולכת ח
בנתח השוק של חברת החשמל במכירת חשמל לצרכני  תלולהחלה ירידה  ,האחרונות, עם כניסת יצרני החשמל הפרטיים

במכירת  50% -נתח השוק של חברת החשמל ירד אל מתחת ל 2016בשנת ש , כךחשמל גדולים )צרכני מתח עליון וגבוה(
  .חשמל לצרכנים גדולים

ההכרזה על החברה את פנתה החברה לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה לבטל  2015בחודש דצמבר  לנוכח האמור,
כמונופולין ולחלופין, כי ההכרזה על החברה כמונופולין תשונה ותצומצם כך שיובהר כי היא אינה חלה על מכירת חשמל 

, לאחר הליך משפטי שהתנהל בין חברת החשמל לממונה 2016)במתח עליון וגבוה(. בחודש דצמבר לצרכני חשמל גדולים 
 ההגבליםלבחון את בקשתה. נכון למועד הדוח רשות  ההגבליםהחלה רשות על ההגבלים העסקיים בעניין הבקשה כאמור, 

השלכות ההכרזה ופניית החברה לרשות לפרטים נוספים בדבר הכרזת החברה כמונופולין ו טרם פרסמה את החלטתה בעניין.
 .21 9.ראה סעיף ההגבלים העסקיים בנושא זה,

 
מאז חקיקת חוק משק החשמל, מדיניותה של ממשלת ישראל הינה עידוד התחרות במשק החשמל תוך הגדלת כושר ייצור 

יניהם שינויי חקיקה, . בהתאם לכך ממשלת ישראל ורשות החשמל נוקטות צעדים, ובידי יצרני חשמל פרטיים-החשמל על
ות והסדרים אחרים )לרבות מכרזים שפורסמו(, שמטרתם לעודד כניסת יצרני חשמל פרטיים התקנת תקנות, קבלת החלט

   למשק החשמל ובכך לעודד תחרות במקטע הייצור.
 לעיל. 6.5לפרטים נוספים אודות מדיניות ממשלת ישראל בקשר להגברת התחרות במשק החשמל ראה סעיף 

 
ו' לספר אמות המידה )המתעדכן  -ופרקים ה'  2005ידי רשות החשמל בשנת -לק מהצעדים המתוארים לעיל, הוספו עלכח

, המסדירים בין היתר, מתן שירותי תשתיות לפיהם יח"פים יוכלו למכור אנרגיה למנהל המערכת או למספקים, 23מעת לעת(
; וכן את אופן פעילותם של יח"פים במשק החשמל; חברהפק חשמל לצרכני קצה באמצעות רשת ההולכה של העל מנת לס

אמות ידי רשות החשמל )"-את התעריף שהחברה תגבה בגין הולכת החשמל בהתאם לתעריף שייקבע מעת לעת על
 "(.המידה

 
החלטה בנושא הסדרי תעריפים  החשמל פרסמה רשות 2009בנוסף, וכחלק מהמדיניות לעודד כניסת יח"פים, בחודש יולי 

. ההחלטה נועדה להקנות הגנות ינוקא ליצרני חשמל פרטיים ומהווה חוליה נוספת בפעילות 24י מימון ליח"פיםתומכ
 הממשלתית ליצירת תנאים לקידום יזמות פרטית במשק החשמל. 

קבעה רשות החשמל את המכסות המקסימאליות עבור טכנולוגיות ייצור שונות  2013ביוני  3בהחלטת רשות החשמל מיום 
 ן יוחלו הסדרים אלו בהתאם לתנאי התחולה הקבועים בהם. עליה

יעדי  השגתשמטרתן  חשמל מספר הסדרות והחלטותהנוסף על האמור לעיל, במהלך השנים האחרונות פרסמה רשות 
. לפרטים נוספים לעיל 6.5וליצור חשמל באנרגיה מתחדשת, כמפורט בסעיף  להגברת התחרות במשק החשמל הממשלה

 להלן. 7.4.1.2עיקריות של רשות החשמל ראה סעיף  אודות החלטות
למיטב ידיעת החברה, המתחרים העיקריים של החברה בתחום ייצור החשמל הינם יצרני החשמל הפרטיים: "דליה אנרגיות 

 כח בע"מ", "דוראד אנרגיה בע"מ" ו"או.פי.סי".
 

 פרטיים חשמל יצרני 7.4.1.2
  

"פים נקבעו תוך הבחנה בין טכנולוגיות הייצור השונות בהן עושים ההסדרים החקיקתיים והרגולטוריים החלים על היח
נקבעו על ידי רשות החשמל פי הספק המתקן(. בהתאם לכך, -היח"פים שימוש, וכן בין רמות המתח השונות אליהן יחוברו )על

 כמפורט להלן: ,משתנים בהתאם לסוגי היח"פים העיקרייםאשר הסדרים רלוונטיים 
 
  - יח"פ קונבנציונלי (א)

חשמל באמצעות תחנות כוח אלקטרו מכניות המופעלות על ידי דלק פוסילי, כגון תוצרי זיקוק של נפט, גז  יצרן המייצר
בטכנולוגיה זו פרטיים , ההספק המצטבר של יצרנים הדוחפרסום  למועדנכון למיטב ידיעת החברה, טבעי או פחם.  

 טכנולוגיה זו.מגוו"ט שהוקצתה לייצור ב 3,470 של כוללת מכסהסה"כ מגוו"ט מתוך  2,340 -כעומד על 
אנרגיה ליצרנים האשר הסדירה את תעריפי הזמינות ו 241 ת רשות החשמלהתקבלה החלט 2008שנת ב

קונבנציונאליים פרטיים. הסדרה ראשונה זו כללה הגנות ינוקא רבות. עם התפתחות משק החשמל ומיצוי מכסות 
שהינה הסדרת המשך ליצרנים קונבנציונאליים.  25החלטה החשמל ה רשותפרסמ 2014בדצמבר ההסדרה הראשונה, 

קובעת כי יחידות הייצור יועמסו בהתאם לעקרון מזעור עלויות וללא תלות בחוזים ישירים בין יצרנים זו, אשר  הסדרה
 1,224נו הי זו סך ההספק הכולל בהסדרהכאשר  ,מגוו"ט 16תחול על יצרנים בעלי הספק מותקן של מעל  ,ללקוחות
 מגוו"ט. 1100נכון למועד פרסום הדוח פורסם שימוע לגבי הספק הכולל בהסדרה של  מגוו"ט.

 

                                                      
 ףרוט בדבר ספר אמות המידה ראה סעילפי .y.aspxhe/Electricit-339-http://www.pua.gov.il/31ספר אמות המידה מפורסם לציבור באתר רשות החשמל בכתובת:  23

21.1.3.1. 
 ".הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטייםבעניין: " 2009ביולי  19מיום  268ישיבה מ 1החלטת רשות החשמל מספר  24
 .ואט ולמספקים פרטיים" מגה 16בנושא "הסדרת המשך תעריפית ליצרני חשמל קונבנציונליים פרטיים מעל של רשות החשמל  914החלטה  25

http://www.pua.gov.il/477-1780-he/Electricity.aspx?pos=19
http://www.pua.gov.il/477-1780-he/Electricity.aspx?pos=19
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 "(, החלטות רשותתקנות יצרן קונבנציונלי)" 2005-פי תקנות משק החשמל )יצרן חשמל פרטי קונבנציונלי(, תשס"ה-על
 :ואמות המידה, עסקת רכישה תיערך לפי אחת משתי השיטות הבאות החשמל

ח"פ לרשות מנהל המערכת יכולת הספק פנויה בהתאם לתוכנית ייצור ילפיה מעמיד  - מכירת יכולת זמינה ואנרגיה (1
  י דרישה מצד מנהל המערכת.פ-שמתכונתה תיקבע בידי רשות החשמל, ומוכר לו אנרגיה חשמלית על

כת בהתאם לתנאי תקנות יצרן שיטה זו יח"פ מוכר אנרגיה חשמלית או חלק ממנה למנהל המערב - מכירת אנרגיה (2
 קונבנציונלי ובהתאם לתכנית ייצור שמתכונתה תיקבע בידי רשות החשמל. 

 
 יצרן חשמל פרטי רשאי לבחור בין מסלול של זמינות קבועה למשתנה בהתאם לכללים באמות המידה.

 
  -יח"פים המייצרים באמצעות מתקני קוגנרציה  (ב)

גיה אחד, בו זמנית, אנרגיה חשמלית ואנרגיה תרמית שימושית )המשמשת מתקנים המפיקים ממקור אנריצרן המפעיל 
לפיה התעריפים ליצרנים  26פרסמה רשות החשמל החלטה 2008לרוב לצורכי תעשיה ולצרכים פרטיים(. בחודש מאי 

  . הנמכרת למנהל המערכתנקבעים לפי טכנולוגיית המתקן ולפי כמות האנרגיה השנתית 
בחצי שנה נוספת או עד השגת כמות  ההחלטה האמורהכה רשות החשמל את תוקף הארי 2016בחודש דצמבר 

 27.מפורט בהחלטהפי שכ, מוקדם מביניהםמגוו"ט כ 1,000של  תעריפית
של כוללת מגוו"ט מתוך מכסה  387 -כהמצטבר של יצרנים בטכנולוגיה זו עומד על  , ההספקרסום הדוחפ למועדנכון 

 יצוין כי ישנן תחנות בשלבי הקמה. בטכנולוגיה זו.מגוו"ט שהוקצתה לייצור  1,000
 

 -יח"פים באגירה שאובה )"אנרגיה אגורה"(  (ג)
ם תחתון שימוש במשאבה חשמלית המחוברת לרשת החשמל לצורך שאיבת מים ממאגר מיידי -יצרן המייצר חשמל על

גובה ביניהם על מנת להפעיל למאגר מים עליון, והזרמת המים מהמאגר העליון למאגר התחתון, תוך ניצול הפרשי ה
 "מתח עליון". . המתקנים יחוברו למערכת הולכהטורבינה לייצור חשמל

בנוגע לייצור חשמל על ידי בעלי רישיון יצור פרטי קונבנציונאלי  28, פרסמה רשות החשמל החלטה2009בחודש נובמבר 
להתנהלות היצרנים וכן הסדרים תעריפיים  בעלי יחידות ייצור בטכנולוגית אגירה שאובה, במסגרתה נקבעו אמות מידה

 המערכת.  למנהל זמינה ואנרגיהבגין מכירת יכולת 
יצרני חשמל מגוו"ט.  800שהוקצתה לייצור באמצעות טכנולוגיה זו עומדת על  הכוללת המכסהלמיטב ידיעת החברה, 
החשמל נתנה רישיונות מותנים נכון למועד פרסום הדוח, רשות  ר באמצעות טכנולוגיה זו.פרטיים טרם החלו לייצ

 . 29מתקנים אשר נמצאים בשלבים שונים 4מגוו"ט ל  1,204בהספק של 
 

 -יח"פים באנרגיה מתחדשת  (ד)
-יצרן שמקור האנרגיה שלו הוא בין היתר: שמש, רוח, מים, פסולת, ביומסה, למעט דלק פוסילי. עיתוי יצור החשמל על

עליו מתבססים. מכיוון שהזמינות היא חלקית, יצרנים אלו מוכרים את  ידי יצרנים אלו תלוי בזמינות מקור האנרגיה
 או למערכת החלוקה. האנרגיה שלהם למנהל המערכת בלבד. מתקני יצור אלו עשויים להתחבר  למערכת ההולכה

רשות החשמל קיבלה מספר החלטות שמטרתן ליישם את החלטות הממשלה השונות בדבר ייצור מאנרגיות מתחדשות  
 לעיל(. 6.5סעיף  )ראה

בנושא "עקרונות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל  506פורסמה החלטת רשות  2016דצמבר ב 19 יוםב
ט במספר מגוו" 1,000 -נים המחוברים למתח גבוה ומתח נמוך" במסגרתה יוקצו כוולטאית למתק-בטכנולוגיה פוטו

ט להסדרה מגוו" 300ובנוסף  ולטאיתו-חשמל בטכנולוגיה פוטוליצרנים המייצרים  2017-2018 מכרזים במהלך השנים
הזמנה להציע הצעות  2017מכוח החלטה זו פרסמה רשות החשמל  בחודש ינואר כמפורט בהחלטה.  מונה נטו

 ביןאט לוו-קילו 51ולטאית בעלי הספק מותקן שבין ו-לתעריף למכירת חשמל אשר ייוצר במתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו
מגו"ט( המהווה את הפעימה הראשונה של ההליך  1,000)מתוך  מגוו"ט 150-300וואט, בהספק כולל של -מגה 10

 .מגוו"ט 917 -על כעומד ההספק המצטבר של יצרנים באנרגיות מתחדשות .  התחרותי
 

 (מערכתיות עלויות) המערכת ניהול לשירותי תעריף 7.4.1.3
 

עלויות ניהול מערכת אדמיניסטרטיביות, עלויות שירותים , בין היתר, כולל (לשירותי ניהול המערכת )תעריפים מערכתייםתעריף 
 לאיזון המערכת, עלויות בגין שירותי גיבוי והסדרים נלווים.

-בהן נקבע כי תעריפי השירותים לניהול המערכת יוחלו החל מיום ה 13.5.201330-ו 6.5.2013בהמשך להחלטות רשות מיום 
 )תעריפים מערכתיים( לפיה תעריף ניהול המערכת,  31, פורסמה החלטת רשות החשמל 1520באוגוסט  6ביום ,1.6.2013

יותר של נטל העלויות בין יצרני החשמל השונים  שוויוניתנועד להביא להקצאה  , באופן אשר יושת על כלל צרכני החשמל במשק
חלטה כי יצרן פרטי שהחל לפעול טרם .כמו כן, נקבע בה2015בספטמבר  13החל מיום למפרע תעריפים אלה הוחלו . במשק

מהתעריף  90%ועד למועד ההחלטה, ישלם  1.6.2013קבלת החלטה זו ישלם את חובו, כך שבגין כל קוט"ש שסיפק מיום 
 ז. בדוחות הכספיים. 3לפרטים נוספים ראה ביאור  המערכתי השנתי.

החלטה מסכמת לתעריפי  – 2016החשמל  התקבלה החלטת רשות בנושא "עדכון שנתי לתעריף 2016בדצמבר  19ביום 
 3.6 -בסך של כ 2015החשמל לצרכני חברת החשמל". במסגרת ההחלטה קבעה הרשות עלויות מערכתיות סופיות עבור שנת 

מיליארד שקל  3.9 -בהתבסס על תחזית בסך של כ 2016אג' לקוט"ש( ועלויות מראש עבור שנת  5.97 -מיליארד שקל חדש )כ
ייקבעו באופן  2016שקל חדש. עלויות  מיליון 109 -של כ 2015ג' לקוט"ש( הכולל פיצוי בגין פיגור עבור שנת א 6.43 -חדש )כ

                                                      
 בעניין "תעריפים לרכישת אנרגיה ממתקני קוגנרציה" 2008במאי  1של רשות החשמל מיום  211מישיבה  1החלטה מספר  26

הפועלים על  וואט-מגה 61 -בעניין "הארכת תוקף ההסדרים התעריפים למתקני קוגנרציה הגדולים מ 26.12.16של רשות החשמל מיום  507מישיבה  10החלטה מספר  27

 גז טבעי"

 

 ".בעניין "הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי הפועל בטכנולית אנרגיה שאובה 2009בנובמבר  8של רשות החשמל מיום  279מישיבה  2 החלטה 28
 לתוקף עם אישור שר התשתיות. הרישיון ייכנס 2/6/2017מגוואט, ניתן על ידי הרשות בתאריך  220הרישיון האחרון, למתקן אגירה שאובה בנשר בהספק של  29
 13.5.2013מיום  401מישיבה  4והחלטה מספר  6.5.2013מיום  400מישיבה  3החלטה מספר  30
 בעניין "קביעת תעריפים לשירותי ניהול של מערכת החשמל )תעריפים מערכתיים(" 2015באוגוסט  6של רשות החשמל מיום  471מישיבה  4החלטה מספר  31
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 סופי  במסגרת עדכון שנתי הבא.
 המצב בפועל  -יצרני חשמל פרטיים  7.4.2

 
 כללי:  7.4.2.1

 
 :החשמל, החברה, כספק שירות חיוני, מחויבת פי חוק משק-על

 
נות מכוח חוק משק החשמל ותנאי רישיונם של היח"פים, בתעריפים ובהליכים לרכוש חשמל מהיח"פים, לפי התק )א(

ידי רשות החשמל וחלות על -שהותקנו מכוח חוק משק החשמל ובאמות המידה הנקבעות על 32המוסדרים בתקנות וכללים
 החברה ועל היח"פים. 

 
על מנת לאפשר ליח"פים, בין היתר, לחבר את היח"פים לרשת החלוקה וההולכה שלה, ולספק להם שירותי תשתית,  )ב(

 , או לספק חשמל בעצמם לצרכני קצה. 33להתקשר עם מספקים
 

)תעריפים מערכתיים. לפרטים נוספים  שירותים לניהול מערכת, בתמורה לתעריף לשירותי ניהול מערכת החשמל לספק  )ג(
 .7.4.1.3אודות תעריף שירותי ניהול מערכת החשמל ראה סעיף 

 
. 34שק החשמל יצרן חשמל פרטי הינו גורם אשר קיבל רישיון ייצור )כלומר התחיל להפעיל את מתקן הייצור(פי חוק מ-על

פי תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל -על מנת לקבל רישיון ייצור, היזם נדרש להגיש בקשה על
פי החלטת רשות החשמל באישור השר, ניתן לו -על, ולעמוד בתנאי סף. ככל שאלו התמלאו, ו1997-רישיון(, תשנ"ח
. על בעל הרישיון המותנה לעמוד באבני דרך להקמת המתקן כמפורט ברישיון המותנה. רק לאחר 35רישיון מותנה

 ידי רשות החשמל, המקבל תוקף באישור השר.-ניתן לו רישיון ייצור על -שהתמלאו כולם והמתקן הוקם 
 
 – )שטרם מייצרים חשמל( יזמים בעלי רישיונות מותנים 7.4.2.2

 
מל יחד עם יצרנים ידי רשות החש-למועד פרסום הדוח, סך ההספק הכולל של יזמים בעלי רישיונות מותנים שהוענקו להם על

 גיות ייצור חשמל שונות, בחלוקה כדלקמן:וואט בטכנולו-מגה5,006 -אשר זכו במכרז עומד על כ
 

 וואט.-מגה 1,448 -נבנציונליים: כהיקף הרישיונות המותנים של יצרניים קו )א(
 וואט.-מגה 746 -היקף הרישיונות המותנים של יצרנים בקוגנרציה: כ )ב(
 וואט.-מגה 1,204 -היקף הרישיונות המותנים של יצרנים באגירה שאובה: כ )ג(
 וואט.-מגה 1,608 -היקף הרישיונות המותנים של יצרנים באנרגיה מתחדשת: כ )ד(
 

 לצפות כמה פרויקטים יושלמו עד למועד אשר נקבע עבורם. אין ביכולת החברה
 

 התקשרויות החברה עם יצרני חשמל פרטיים 7.4.2.3
 

 4,311 -מיליון קוט"ש מיצרני חשמל פרטיים בהשוואה לכ 6,753 -רכשה החברה כ 2016בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום 
הממוצע ששילמה החברה לבעלי מתקני ייצור . המחיר 2015בדצמבר  31מיליון קוט"ש שנרכשו בשנה שהסתיימה ביום 

קוט"ש בשנת אגורות ל 60 -אגורות לקוט"ש לעומת כ 48 -)כולל מתקנים פוטו וולטאיים קטנים( היה כ 2016פרטיים בשנת 
. ירידה זו מוסברת בעיקרה על ידי עלייה בכמות האנרגיה הנמכרת ע"י יצרנים פרטיים )שהתעריף שלהם נמוך 2015

ומגמת ירידה בתעריף  יחס לכמות האנרגיה הנרכשתב וולטאים(-וואה לתעריף המשולם למתקנים פוטומשמעותית בהש
מהווה  2016ולטאיים קטנים בשנת ו-ולטאים. החשמל שנרכש מיצרנים פרטיים ומבעלי מתקנים פוטוו-המשולם למתקנים פוטו

 . 2015החברה בשנת  יפקהמהחשמל שס 8.7% -לעומת כ 2016מהחשמל שסיפקה החברה בשנת  13% -כ
 

הגדולים שבהם הדוח,  החברה התקשרה בהסכמים לרכישת יכולת ייצור זמינה ואנרגיה עם מספר יח"פים אשר פרסום למועד 
,חברת דוראד אנרגיה  2013החלה את הפעלה המסחרית בשנת  מגה וואט אשר 466 -הינם חברת או.פי.סי בהספק של כ

וחברת דליה אנרגיות  כח בע"מ בהספק  2014מסחרית בשנת החלה את פעולתה ה מגה וואט אשר 860-בע"מ בהספק של כ
וכן עם מספר רב של יצרנים בעלי מתקנים פוטו וולטאים  2015לה את פעולתה המסחרית בשנת מגה וואט אשר הח 912של 

מ בהסכם לרכישת בינוניים וקטנים המחוברים לרשת החלוקה. בנוסף, החברה התקשרה עם חברת פי.אס.פי השקעות בע"
 . לפירוט2018מגה וואט אשר צפויה להתחיל בהפעלתה המסחרית בשנת  300-בהספק של כוזמינות אנרגיה שאובה 

 א לדוחות הכספיים. 35ראה ביאור  2016ההסכמים שנחתמו במהלך שנת 
 716 -ק כולל של כצפויות להתחיל בפעילות מסחרית מספר תחנות כח של יצרני חשמל פרטיים, בהספ 2017במהלך שנת 

   .)בכל רמות המתחים( וואט-מגה
ובגין הסדרים תומכי  מיצרנים פרטיים , העלויות הנובעות לחברה בגין רכישות חשמל36בהתאם להחלטות רשות החשמל
 המימון יוכרו לה במסגרת התעריף.

                                                      
ה כאמור נקבע, כי אם פורסם מכרז ייחתם חוזה לרכישת חשמל בהתאם לתנאי המכרז, וכן כי במקר 0002-עסקאות עם ספק שירות חיוני(, תש"סבכללי משק החשמל ) 32

 התמורה שעל ספק שירות חיוני לשלם ליצרן בעד חשמל תהיה לפי המחירים שהציע הזוכה במכרז ובהתאם לתנאי החוזה עמו.
 חשמל לצרכנים )רישיון אספקה(. בעל רישיון למכירת -"מספק"  33
 השימוש במונח "יצרן חשמל פרטי" נעשה באופן רחב וכולל גם יזם ויצרן בעל רישיון מותנה.בפרק זה  34
לחוק משק החשמל מקנה לרשות החשמל סמכות ליתן רישיונות לפעילויות במשק החשמל, ולקבוע תנאיהם. כללי משק החשמל )עסקאות עם ספק שירות  4סעיף  35

הקמת מתקן ייצור ולפיו,  גנרציה, קבעו כי רישיון ייצור מותנה הוא רישיון זמני הניתן לצורךצרן קונבנציונלי ותקנות קו, ובעקבותיהם גם תקנות י2000-חיוני(, תש"ס
 ו אדם רישיון ייצור.בהתקיים התנאים הקבועים בו )ביניהם עמידה באבני דרך כמפורט ברישיון המותנה ובתקנות( והוראות הדין, יינתן לאות

בעניין הסדרים תעריפיים תומכי   4.6.2012מיום  375בעניין: "תיקון להחלטת רשות מישיבה  2012בספטמבר  5מיום  383מישיבה  1החלטת רשות החשמל מספר  36
בעניין  19.7.2009מיום  268חלטת רשות מישיבה בעניין: "תיקון לה 2012ביוני  4מיום  375מישיבה  2מימון ליצרני חשמל פרטיים". החלטת רשות החשמל מספר 

 הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרני חשמל פרטיים."
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עדכנות העלויות המוכרות , מוכרות מראש כמקדמות בהתבסס על תחזיות. במועד העדכון השנתי העוקב, מתאלועלויות 
 בדיעבד בהתאם לעלויות החשמל שהיו בפועל באותה השנה. 

 
 

 השלכות התחרות במקטע הייצור על החברה 7.4.3

 
להערכת החברה, צפויה בשנים הקרובות עלייה נוספת בהיקף הייצור המותקן של יח"פים, לרבות ייצור באמצעות אנרגיות 

 ויות להיות מספר השלכות, בין היתר, כדלקמן: מתחדשות. להערכת החברה, לעלייה כאמור עש
 

 שוק של החברההנתח  )א(
עתיד על ידי היח"פים. כתוצאה מכך, ועל אף ידיה יסופק ב-החברה מעריכה כי חלק מצריכת החשמל המסופק כיום על

בהכנסות  די החברה, ובהתאמה ירידהי-הפחתה בייצור החשמל בפועל על צפויההגידול הצפוי בצריכת החשמל במשק, 
 של צרכנים אסטרטגיים. איבוד החברה במקטע הייצור ]רק בגין דלק ותפעול משתנות[ וכן 

לרכוש חשמל  37מקומות צרכנות 2,830 -לקוחות גדולים, הרוכשים חשמל בכ 400 -עברו כ 2016נכון לסוף שנת 
של לקוחות אלו ליצרנים פרטיים ממספקים פרטיים. להערכת החברה, הקיטון בהיקף הייצור של החברה בעקבות המעבר 

 2017מיליארד קוט"ש בשנה מלאה )בניכוי מכירות חשמל ליצרנים פרטיים(. בנוסף, להערכת החברה, בשנת  9.5 -הינו כ
ואילך תהליך זה צפוי להימשך, אם כי לחברה אין ודאות בשלב זה לגבי מספר הלקוחות אשר יעברו ליצרנים הפרטיים 

 "ש מיוצר ונמכר ועל הכנסות החברה בטווח הבינוני והארוך.וההשלכות כאמור על קוט
 

  התחרותותנאי היקף  )ב(
במסגרת יישום הוראות החוק והחלטות הממשלה, רשות החשמל מעודדת כניסת יח"פים למשק החשמל. במסגרת זו 

לוקה של החברה ניתנו רשת ביטחון ותנאים מועדפים ליח"פים, בקשר עם, בין היתר, השימוש במערכת ההולכה והח
יח"פים לספק חשמל לצרכנים. לאור תנאים מועדפים אלו,  חוסר יכולתומחויבות החברה לשמש כמקור גיבוי למקרה של 

ומדיניות הממשלה, קיים חוסר וודאות ממשי ביחס להיקף התחרות הצפוי לחברה בעתיד מהיח"פים וביחס ליכולתה של 
 החברה להתחרות עם היח"פים במקטע הייצור. 

 
בנוסף, החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה מה תהיינה ההשלכות של תיאגוד יחידות הייצור במסגרת חברות בנות  

נפרדות אשר ייתכן וכולן או חלקן לא תאוגדנה כחברות בנות של החברה, בהתאם להוראות חוק משק החשמל בנושא 
 בעתיד. השינוי המבני, אם וככל שייושם בפועל, על היקף ותנאי התחרות

 
  השפעת התחרות על רווחיות החברה    (ג)

, רכיבי התעריף העיקריים במקטע הייצור הינם עלויות הדלקים, עלויות שירותי ההון ועלויות 7.11כמתואר בסעיף  
 התפעול.

ידי צפויה להימשך ירידה בהיקף ייצור החשמל בפועל על אף בעקבות כניסת היצרנים הפרטיים החלה, ולהערכת החברה, 
לירידה בעיקר בעלויות הדלקים ובחלק מינורי מהוצאות התפעול המשתנות במקטע הייצור )שכן  אשר תוביל  החברה.

   מרבית הוצאות התפעול הן הוצאות קבועות(.
במסגרת הרגולציה הקיימת כיום, רווחיות החברה נגזרת ממבנה הנכסים הפעילים שלה ועל כן אינה אמורה להיפגע 

 ה מכניסת יצרנים פרטיים.מהותית כתוצא
 

 :השפעה על רווחיות החברה במקטע הייצור
 

  ויה להיפגע מכניסת היח"פים, כיוון שהכנסותיה מרכיב זה נקבעות בהתאם להיקף החברה לא צפ -עלויות הדלקים
ה הייצור שלה בפועל. ככל שירד היקף ייצור החשמל של החברה, יקטנו עלויות הדלקיםובהתאמה גם הכנסות החבר

תוצאות ניתוח תחזיות צריכת הגז של  כמו כן, על בסיס השפעה מהותית על רווחיות החברה. לכךולכן לא תהיה 
טים )לפר " Take or Pay" -ה , רווחיות החברה לא צפויה להיפגע הן בהקשר התחייבויותיה במסגרת מנגנוןהחברה

 ( בדוחות הכספיים(1.א.35)א( וביאור 7.9.9.2ראה סעיף 

  יב זה נקבעות מראש למקטע הייצור, על פי עלות הנכסים המוכרים עבור כל ההכנסות מרכ -בגין שירותי הון עלויות
אחת  מיחידות הייצור הפעילות של החברה, ועל כן, ירידה בהיקף הייצור אינה פוגעת בהכנסות החברה וברווחיה 

ה הפעילים ואינן תלויות קוט"שים, כל משירותי הון. יחד עם זאת, מאחר והעלויות נקבעות בהתאם לנכסי החבר
ירידה בהיקף הייצור של החברה, תביא לגידול בתעריף לקוט"ש מיוצר ולפגיעה ביכולת התחרות של החברה מול 

 יצרנים פרטיים. חשיפה זו נפתרה באופן חלקי עם פרסום התעריפים המערכתיים. 
 

יף יקטן בעקבות כניסתם של יצרנים פרטיים, כי ככל שהיקף הנכסים המוכרים לחברה במסגרת התער יצויין 
 .התשואה להון עצמי הנגזרת מנכסים אלו תקטן אף היא ותשחק את רווחיות החברה

 

  רשות החשמל קבעה כי עלויות התפעול המוכרות בבסיס התעריף באגורות לקוט"ש תופרד לעלות  –עלויות תפעול
עלות משתנה. בכל שנה יחושבו עלויות התפעול  12% -עלות קבועה ו 88%קבועה ועלות משתנה ביחס של 

המשתנות כך שהשיעור האמור לעיל יוכפל בכמות הקוט"ש המיוצר נטו לכל שנה ביחידות החברה, בעוד עלויות 
עלויות התפעול  וואט המותקן של אותה שנה.-התפעול הקבועות יחושבו כך שהשיעור האמור לעיל יוכפל במגה

 1תנה יבחנו בעת קביעת בסיס תעריף חדש למקטע היצור. אופן הכרה זה חל מיום והחלוקה בין עלות קבועה ומש
אינן תלויות והכנסות החברה בגין עלויות התפעול הקבועות ועד לקביעת בסיס תעריף חדש. מאחר  2013ביוני, 

                                                      
על שטח מקרקעין, או מספר שטחי מקרקעין אשר בגינם ניתן חיבור לרשת החשמל ונרשם בהם צרכן פלוני בספרי ספק השירות החיוני, לרבות רישומו  –מקום צרכנות  37

ם )מספר מקומות הצרכנות שמצוין פה הוא אלה שעברו או צפויים לעבור ליצרנים פרטיים. ישנם לקוחות שלא כל מקומות הצרכנות שלהם מונה ככל שהותקן במקו
 עוברים ליצרנים הפרטיים(.
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התחרות של  קוט"שים, כל ירידה בהיקף הייצור של החברה, תביא לגידול בתעריף לקוט"ש מיוצר ולפגיעה ביכולתב
 החברה מול יצרנים פרטיים. חשיפה זו נפתרה באופן חלקי עם פרסום התעריפים המערכתיים.

 
נוכח כך, החברה אינה נפגעת בהכנסותיה הקבועות בתפעול כתוצאה מירידה בהיקף הייצור שלה, ולא קיימת פגיעה 

 מהותית ברווחיות החברה ברכיב התפעול כתוצאה מכניסת יח"פים. 
 

 החשמל מיצרנים פרטיים ואנרגיות מתחדשות מכוסות במלואן בתעריף החשמל המתעדכן מדי עדכון שנתי  רכישות- 
הרשות מכירה לחברה במקדמה בגין סך רכישות החשמל הצפויות לשנה הקרובה, ומפצה את החברה כנדרש 

לויות. לנאמר למעלה בדיעבד בגין הפער בין התחזית לעלויות רכישות החשמל שהתממשו בפועל, בכפוף לבקרת ע
 .עלולה להיות השפעה תזרימית כפונקציה של גידול בהיקף רכישות החשמל מיצרנים פרטיים

 
 :והשנאההשפעה על רווחיות החברה במקטעי ההולכה 

 
, ההכנסות במקטעים אלו מקודמות 2002בהתאם לתעריפי ההולכה והחלוקה כיום, המבוססים על בסיס התעריף מיולי 

 , במקטעי הרשת. ה הזורמתהאנרגי בהיקף
השפעה על  לכך ככל שגדל היקף הפעילות של יצרנים עצמיים אשר אינם עושים שימוש בתשתיות החברה, צפויה להיות

היקף המכירות ברשת ועל ההכנסות, בהתאם למנגנון הנוכחי. יחד עם זאת, להערכת החברה, מנגנון זה צפוי להשתנות 
 עם קביעת בסיס תעריפים חדש.

 
חום ורווחיותו מהווה מידע מור לעיל בדבר המגמות והשינויים העיקריים אשר עשויים להשפיע על היקף הפעילות בתהא

הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על הערכות ותחזיות של החברה למועד הדוח ואין וודאות כי 
תממש באופן שונה מהותית, בין היתר, בשל נסיבות שאינן יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או באופן אחר ועשוי לה

ינויים ברגולציה החלה על תחום הפעילות, שינויים בביקוש לחשמל, כניסתם לפעילות של תלויות בחברה בלבד כגון: ש
 יצרני חשמל פרטיים ותלות בגורמים חיצוניים. 

 
 החלוקה:השפעה על רווחיות במקטע 

 
באמצעות תשלום  לקוחות החברהונגבות מנסותיה בלבד מסך הכ 2%-מהוות כיום כהכנסות החברה במקטע האספקה 

 .קבוע שאינו תלוי צריכות
כיום מרבית הלקוחות הינם לקוחות של החברה. לאור העובדה כי הכנסות המקטע מהווה נתח קטן מסך הכנסות 

באופן מהותי עקב מעבר לקוחות נוספים  החברה, כאמור לעיל, הרי שתחת המנגנון הנוכחי הרווחיות אינה צפויה להיפגע
 למספקים.

 
 השפעת היצרנים הפרטיים על פעילות החברה:

 
 ליצרני חשמל פרטיים אשר מוכרים חשמל לחברה, ישנה השפעה על היקף פעילות החברה במקטע הייצור בלבד. -
 
ה על היקף פעילות החברה ליצרני חשמל פרטיים הפועלים גם כמספקים ומוכרים חשמל ללקוחות קצה ישנה השפע -

במקטעי הייצור והאספקה בלבד. ליצרני חשמל עצמיים שאינם עושים שימוש בתשתיות החברה ישנה השפעה על 
 כלל פעילות החברה, בכל ארבעת מקטעי הפעילות.

 
נים המנגנון התעריפי הקיים כיום, אמור להבטיח שהעלויות המוכרות לחברה לא יפגעו מהותית כתוצאה מכניסת יצר

פרטיים. יחד עם זאת, כניסתם של יצרנים פרטיים בהיקפים הולכים וגדלים, צפויה לצמצם את היקף פעילות החברה 
 ולהגדיל את רמות הרזרבה במשק.

 
חשיפה של החברה, באם תהיה כזו, למצב בו יחידות ייצור שבבעלותה לא יידרשו עוד במשק בטווח הארוך, כתוצאה 

ם פרטיים והגדלת היקף הרזרבות במשק מעבר לנדרש, טרם טופלה. החברה מעריכה כי היא מכניסה מאסיבית של יצרני
, ככל שתיווצרנה בעתיד, אף אם ידרש לשם )כלומר עלויות בגין יחידות ייצור שאינן בשימוש( תפוצה בגין עלויות נטושות

 כך תיקון חקיקה.
 

ביחס לעליה הצפויה בהיקף הייצור המותקן של  המידע בדוח זה ובמסגרת הדוחות הכספיים בדבר הערכות החברה
יח"פים כמו גם ביחס להיקף צריכת החשמל הצפוי מיח"פים, ההשלכות על החברה לרבות ההשפעה של מעבר הלקוחות 

הערכות החברה ביחס לירידה הצפויה , וכן, של החברה לצריכה מיח"פים וההשפעה על היקף הכנסות החברה ורווחיותה
מל בפועל על ידי החברה, כמו גם ביחס להשלכות העשויות להיות לכניסת יח"פים על מקטעי הייצור, בהיקף ייצור החש

הינו בבחינת מידע  ההולכה והחלוקה והאספקה,  והערכת החברה כי היא תפוצה בגין עלויות נטושות, ככל שתיווצרנה
 של תחזיות על וכןהדוח   למועד חברהה ביד המצוי מידע על צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס

שליטה, כגון: מתודולוגיה של הגדרת משטרי תפעול  לחברה אין חלקם שעל בגורמים מותנית החברה שהתקיימותם
לטכנולוגיות הייצור השונות, הערכת מועדים אפשריים לתחילת הייצור בתחנות הכוח של היח"פים השונים, ושינוי שעשוי 

, ם יתקשרו היח"פים עם לקוחות החברה והערכת סיכויי המימוש של כל פרויקט חשמל פרטילחול בהם, הסכמים שבה
. לפיכך, אין היקף כניסתם של היח"פים למשק החשמל, האופן בו ייקבע התעריף וכן העלויות אשר תוכרנה לחברה בפועל

ת בדבר הרגולציה העתידית לרבות לחברה וודאות, כי הערכותיה וציפיותיה אכן יתממשו בפועל נוכח אי הוודאות הקיימ
 צריכת החשמל במשק.הסדרים תעריפיים חדשים ככל שיגובשו, והמציאות הכלכלית והפוליטית, כולל ההשלכות על היקף 

 
 כושר ייצור  7.5

 
וואט -שיאי הביקוש במגהו עומס של החברההוואט הכלול במערכת הפיקוח והבקרה על -מגהבבטבלה שלהלן מוצג כושר הייצור 
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  :2015 - ו 2016 יםבשנ
 
 לשנה שנסתיימה 

  בדצמבר 31ביום 

 2016 5 1 0 2 

 וואט-המג וואט-המג 

   
 13,617 13,617 כושר ייצור מותקן של החברה

 (*)* 12,905 )*( ,62412 שיאי ביקוש בכלל המשק  
 10,065 9,844 ידי החברה-מזה: ייצור על

 13,797 14,088 כושר ייצור זמין במשק בשעת שיאי הביקוש
 

 .2016ינואר ב 26שיא ביקוש זה נמדד ביום  )*(
 .2015בספטמבר  9שיא ביקוש זה נמדד ביום  *()*
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 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים  7.6

 
 כללי 7.6.1

 
 ( סוגים עיקריים: 5ככלל נכסיה של החברה נחלקים לחמישה )

 
ואט, לרבות מבנים, מכונות, מוליכים, מתקני ו-מגה 5תקן ייצור המשמש לייצור חשמל בהספק העולה על מ - תחנת כוח

 השנאה,   מתקני קירור ומערכות המשמשים למטרה זו. 
 

שים במקטע ההולכה והמקשרים בין רשתות החשמל לסוגיהן ואשר מתקיים בהן מתקנים המשמ - תחנות משנה ותחנות מיתוג
קילוואט(  161קילוואט( או ממתח עליון ) 161ון )קילוואט( למתח עלי 400תהליך של השנאת מתח החשמל ממתח על עליון )

   קילוואט(. 24או  33למתח גבוה )
 

מבניין מגורים, בהם מצויים שנאים  חדרים סגורים המשמשים במקטע החלוקה והמצויים ברחוב או כחלק -חדרי טרנספורמציה 
 מל )מתח נמוך(.שתפקידם התאמת המתח המועבר בקווי המתח הגבוה למתח הראוי לשימוש צרכני החש

 
, או במקטע החלוקה קווי חשמל עיליים או תת קרקעיים המשמשים במקטע ההולכה )עד תחנת הטרנספורמציה( -קווי תשתית 

 )מתחנת הטרנספורמציה( של חשמל והם כוללים עמודי חשמל. 
 

י הפעילות של החברה, היינו המשמשים את שלושת מקטע מחסנים, משרדים וכיוצא באלה נכסים -אתרים מינהליים לוגיסטיים 
  הייצור, ההולכה וההשנאה, והחלוקה.

 
שנה תחנות מ 140 -ח; כתחנות כו 17 -היקף האתרים הנזכרים לעיל המשמשים את כלל פעילות החברה הינו נרחב וכולל כ

פי דין  -רנונה עלעמודי חשמל אשר החברה מחויבת בגינם בתשלום א 900 -חדרי טרנספורמציה; כ 13,000 -ותחנות מיתוג; כ
ינהליים לוגיסטיים, ובסך אתרים מ 150 -וכן עוד אלפי עמודי חשמל נוספים על מקרקעין שלגביהם אין לחברה זכויות בקרקע וכ

 נכסים בעלי זכויות בקרקע, אשר כוללים בתוכם עשרות ואף מאות של מתקנים ונכסים מסוגים שונים. 13,500 -הכל כ
 

 
נים המתוארים להלן, מתייחס לרכוש ולנכסים המוחזקים בידי החברה ו/או המשמשים פירוט הרכוש הקבוע והמתק 7.6.2

בתחום פעילות ייצור החשמל, בהתעלם מחילוקי הדעות שבין החברה לבין המדינה בדבר זכויותיה של החברה אותה 
 14.3ל החברה ראה סעיף  ברכוש ובנכסים כאמור, שהיו בידיה במועד פקיעת הזיכיון )לעניין "הסדר הנכסים" והשלכותיו ע

 ו. בדוחות הכספיים(.1וביאור 
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 להלן פירוט תחנות הכוח, המשמשות את מקטע הייצור, באתרים שונים: 7.6.3

 

  מהות מיקום שם האתר 
 שטח האתר

 במ"ר
 הזכויות במקרקעין

1 
תחנת הכוח 
 "רוטנברג"

 1,442,600 תחנת כוח אשקלון

( בחוזה "מ"ירמקרקעי ישראל )" רשותמרבית השטח חכור 
)ביחס לשלושת הסכמי החכירה  2054, חלקו עד 2032עד 

שנים  49 -קיימת אופציה לחברה להאריך את החכירה ב
נוספות(; מיעוטו בהרשאה מקו צינור אילת אשקלון בע"מ עד 

2017 

2 
תחנת הכוח 

 "רדינג"
 227,861 תחנת כוח תל אביב

מרבית השטח חכור ממדינת ישראל וחלקו האחר הופקע על 
 ידי החברה. 

ביחס לנכס זה, קיימת תוכנית מתאר בהליכים מתקדמים, 
לפיה עתידים להיות מופקעים שטחים גדולים מתוך 

המקרקעין, ואשר ככל שתאושר, תחייב את החברה להעתיק 
מתקנים מתוך השטחים המיועדים להפקעה, דבר אשר יחייב 
את החברה בביצוע השקעות ניכרות. החברה הגישה את 

 7.12.8להרחבה בנושא ראה סעיף  ה לתוכנית זו.השגותי
 להלן.

3 
תחנת הכוח 

 חיפה
חוף שמן, 

 חיפה
 355,964 תחנת כוח

עד  רמ"יבבעלות החברה, למעט חלקה מסוימת בחכירה מ
 חידוש החכירה מטופל מול רשות מקרקעי ישראל. 2016

**4 
תחנת הכוח 

 "חגית"
ליד צומת 
 אליקים

 735,844 תחנת כוח
; יתרה בבעלות 2051עד  רמ"ישטח בחכירה מכמחצית מה

 החברה )חלק מזכויות הבעלות טרם נרשמו על שם החברה(

5 
תחנת הכוח 

 גזר
ליד מפעל 
 נשר רמלה

 451,200 תחנת כוח
זכויות החברה בנכס זה טרם הוסדרו. החברה נמצאת 

 רמ"יבהליכים לקראת חתימת הסכם חכירה מ

6 
תחנת הכוח 

 אשכול
70,0554 תחנת כוח אשדוד  בבעלות החברה 

7 
תחנת הכוח 
 "אורות רבין"

 2,024,940 תחנת כוח חדרה

כמחצית מהשטח בבעלות החברה )זכויות הבעלות טרם 
; 2040עד  רמ"ינרשמו על שם החברה; כחמישית בחכירה מ

יתרה בחכירה מהקרן לפיתוח קיסריה בשני חוזים האחד עד 
לו קיימת . בגין כל הסכמי חכירה א2048והשני עד  2042

 . הערת אזהרה לטובת החברה בלשכת רישום המקרקעין
 H2DI LTDדונם בקרקע משמש את חברת  71 -שטח של כ

 לצורכי התפלת מי ים. 

*8 
 38תחמ"ש

וטורבינת גז 
 רעננה

אזור תעשיה 
 רעננה

 בבעלות החברה 27,631 תחנת כוח

**9 
טורבינת גז 
 רמת חובב

אזור תעשיה 
 רמת חובב

 תחנת כוח
 גמיתו/

251,960 

 2029ועד  2028ד עבשני חוזים  רמ"יחכירה מבדונם  200 -כ
שנים  49 -)קיימת אופציה לחברה להאריך את החכירה ב

חכירה  עד  יחוז 3מתוך השטח וספים נדונם  50 -נוספות(; כ
 שנים נוספות 49 -+אופציה ל2058לשנת 

*10 
תחמ"ש 

וטורבינת גז 
 עטרות

אזור תעשיה 
 עטרות

8,1943 תחנת כוח  
)קיימת אופציה לחברה להאריך את  2022עד  רמ"יחכור מ

שנים נוספות(. זכויות החכירה רשומות  49 -החכירה ב
 במנהל בלבד.

*11 
תחמ"ש 

וטורבינת גז 
 כינרות

צפונית 
 לטבריה

 29,870 תחנת כוח
, והיתרה בהרשאה 39כמחצית השטח בחכירה ממקורות
 ממקורות. 

*12 
תחמ"ש 

וטורבינת גז 
 הרטוב

אזור תעשיה 
 בית שמש

 28,470 תחנת כוח
 2021 -ו 2020, 2018בשלושה הסכמים עד  רמ"יחכור מ

שנים  49 -)קיימת אופציה לחברה להאריך את החכירה ב
 נוספות(.

13 
טורבינת גז 
 אלון תבור

 142,660 תחנת כוח אלון תבור
)קיימת אופציה לחברה להאריך את  2039עד  רמ"יחכור מ

מת הערת אזהרה לטובת ים נוספות(. קיישנ 49 -החכירה ב
 החברה בלשכת רישום המקרקעין.

*14 
תחמ"ש 

וטורבינת גז 
 איתן

 41,704 תחנת כוח מושב איתן
זכויות החכירה בנכס זה הינן זכויות חכירה מאת המנהל אשר 

. החכירה רשומה בלשכת רישום 1996היו בתוקף עד לשנת 
 . 2295המקרקעין עד לשנת 

*15 
תחמ"ש 

טורבינת גז ו
 אילת

 67,600 תחנת כוח אילת
)קיימת אופציה לחברה להאריך את  2028עד  רמ"יחכור מ

 שנים נוספות(. זכויות החכירה רשומות  49 -החכירה ב

                                                      
 תחנת משנה. 38
זו לא תעלה על תקופת החכירה הראשית נתונה לחברה זכות חזקה ושימוש "לתקופה מוגדרת בתנאי שתקופה  1979פי הסכם עם חברת מקורות מחודש מרס -על 39

 ובת מקורות על המקרקעין.שתירשם לזכות מקורות בלשכת רישום המקרקעין". למועד הדוח, לא נרשמה חכירה ראשית לט
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  מהות מיקום שם האתר 
 שטח האתר

 במ"ר
 הזכויות במקרקעין

*16 
תחמ"ש 

וטורבינת גז 
 צפית

 232,970 תחנת כוח צפית
)קיימת אופציה לחברה  2034עד  רמ"ימרבית השטח חכור מ
שנים נוספות(; היתרה בהרשאה  49 -להאריך את החכירה ב

 ממושב מבוא ביתר

*17 
תחמ"ש 

וטורבינת גז 
 קיסריה

 228,500 תחנת כוח קיסריה

. זכויות 2048חכור בחכירת משנה מהקרן לפיתוח קיסריה עד 
החברה רשומות אצל החברה לפיתוח קיסריה. בגין חלק 

מחוזי החכירה נרשמה לטובת החברה הערת אזהרה בלשכת 
 רקעין. רישום המק

  6,798,023 סך הכל שטח:

 
 בתחנה זו קיימת גם תחנת משנה. )*(
 בתחנה זו קיימות גם תחנות משנה ומיתוג. )**(
 

 .8.5לעניין רכוש קבוע ומתקנים במקטע הולכה והשנאה ראה סעיף 
 

רטים בדבר שעבודים על כל הנכסים והזכויות כאמור חלים שעבודים צפים שיצרה החברה להבטחת חלק מהתחייבויותיה. לפ
 בדוחות הכספיים.  .ד19צפים וקבועים אשר יצרה החברה להבטחת התחייבויותיה ראה ביאור 

 
, ראה ביאור 2014ביולי  13ובדבר היטל השבחה צפית מיום  2013בנובמבר,  28לפרטים בדבר היטל השבחה אלון תבור מיום 

 .בדוחות הכספיים (1(ו(5ב. .35
 

 טע הייצורמק -פיתוח משק החשמל  7.7

 

 כללי 7.7.1

, רשאי לדרוש מבעל רישיון ובהסכמת שר האוצר )א( לחוק משק החשמל, השר, בהתייעצות עם רשות החשמל19י סעיף פ-על
ספק שירות חיוני להגיש לאישורו, באופן ובמועד שידרוש, תוכנית פיתוח, שלמה או בחלקים, לצורך פעילויותיו של ספק השירות 

את התוכנית, לא יפעל בעל רישיון  ובהסכמת שר האוצר ן; אישר השר בהתייעצות עם רשות החשמלהחיוני לפי הוראות הרישיו
רשאי השר, בהתייעצות עם רשות  ,ספק שירות חיוני אלא בהתאם לתוכנית שאושרה. במידה שלא הוגשה תוכנית כאמור

פעול לפיה. החברה מחוייבת לקיום מלא , לקבוע לבעל רישיון כאמור תוכנית פיתוח שיהא עליו לובהסכמת שר האוצר החשמל
לחוק  19( לחוק משק החשמל, לפי סעיף 4)א()17ת הפיתוח כחלק מחובותיה כספק שירות חיוני, בין היתר, לפי סעיף של תוכני

משק החשמל ולפי תנאי רישיונה. על החברה לבצע את תוכניות הפיתוח כפי שקובע השר, מזמן לזמן, ולעמוד בלוחות הזמנים 
  ועים בהם.הקב

 
ון ספק שירות חיוני , בעל רישי1997-תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון(, התשנ"חהתאם לב

בעל רישיון הולכה או בהתאם לתקנות האמורות  כמו כן, יגיש לרשות החשמל תוכנית עבודה שנתית ותוכנית רכש רב שנתית.
לעניין הגשת  בהוראה האמורההחברה עומדת . י הרישיוןם, תוכנית פיתוח לעניין פעילותו לפ, יגיש לשר אחת לחמש שניחלוקה

 תוכנית פיתוח. 
 

כאמור לעיל, אספקת החשמל נחלקת לשלושה מקטעים עיקריים: ייצור, הולכה וחלוקה. אמינות כל אחד ממקטעים אלה קובעת 
נערכת כך שניתן  קה, תכנית הפיתוח לכל אחד מהמקטעיםאת האמינות של המערכת כולה. כדי להבטיח את אמינות האספ

יהיה לעמוד בתחזיות של הביקוש המשקי לחשמל ובעיקר בשיא הביקוש החזוי, תוך הבטחת קיום עתודה נאותה בכל אחד 
 מהמקטעים. 

 
על מנת  שיםהנדר את יכולת הייצור, ההולכה, החלוקה והאספקה, יקבעו החברה עורכת תוכניות פיתוח לטווח ארוך אשר 

להשיג יציבות אופטימלית ויעילות כלכלית באספקת היא ראל. מטרת תוכניות הפיתוח לעמוד בצורכי משק החשמל ביש
 החברה רשאית לבצע אך ורק תכניות פיתוח אשר אושרו על ידי השר. החשמל, לטווח הארוך ולטווח הקצר.

 
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה  נתקבלה בחברה מאתה ובדבר פנייה שתכנית הפיתוח של החברעדכון לפרטים בדבר 

 בדוחות הכספיים.( 3.ז1והמים להגשת תכנית פיתוח מעודכנת, ראה ביאור 
 

המידע הנכלל בדוח זה ובמסגרת הדוחות הכספיים של החברה, בדבר הערכת החברה בקשר עם השפעתה של תכנית 
.מידע זה  1968-עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, תשכ"חבגדר מידע צופה פני  והפיתוח המעודכנת על החברה, הינ

מבוסס על תחזיות והערכות אשר קיימות בחברה למועד הדוח ואשר עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה 
רה, ובין מכפי שנצפה וזאת, בין היתר, לאור העובדה שהתממשותן תלויה בגורמים שונים אשר בחלקם אינם בשליטת החב

היתר, קשיים בקבלת רישוי ו/או שינוי רגולציה בתחום איכות הסביבה והרישוי, העדר כיסוי תעריפי מתאים ויכולת החברה 
 .לגייס את המימון הנדרש לביצוע תכנית הפיתוח המעודכנת

 
 

 אופן קביעת תוכנית הפיתוח למקטע הייצור  7.7.2

לגבי תוספת יחידות הייצור  היא להוות בסיס לקבלת החלטות מעשיות המטרה העיקרית של תכנון מערכת הייצור לטווח ארוך
להפעלתן. עיקר התכנון  הנדרשות במערכת, סוגן, הספקן, מועד הפעלתן ומיקומן תוך קביעת תמהיל דלקים אופטימלי הנדרש

, מחירי הדלק התמודדות עם אי ודאות ביחס לפרמטרים הטכנולוגיים והכלכליים הבאים: הביקוש העתידי לחשמלכולל 
גורמים תחרותיים ועוד.  ,הצפויים, הפרמטרים הטכניים והכלכליים של הטכנולוגיות שיכולות להשתלב בעתיד במערכת הייצור
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לכן, נהוג לבצע את התכנון בתרחישים עתידיים שונים תוך עריכת ניתוח סיכונים רחב במסגרת תהליך האופטימיזציה של 
ים צורך תמידי בעדכון תקופתי של תוכנית הפיתוח ובניתוח רגישותה לשינויים שחלים פיתוח המערכת. לנוכח האמור, קי

בדרך כלל החברה מציגה בפני השר תוכנית פיתוח מהותיים. בהערכות ביחס לנתוני הקלט, וייתכנו בה שינויים שעשויים להיות 
אשר מעת לרשאי  ,ובהסכמת שר האוצר בהתייעצות עם רשות החשמל, ( שנה ולמעלה מכך. השר20למערכת ייצור לעשרים )

 לעת עדכונים ותוספות לתוכנית הפיתוח. 
 

רשות החשמל, באישור ( לחוק משק החשמל, 5)ד60, כפי שהוטמעה בסעיף 200840בהתאם להחלטת ממשלה מחודש יוני 
ובהתאם בתוכניות  2009בינואר  1עד ית לתת רישיונות ייצור לעניין תחנות כוח הכלולות בתכנית הפיתוח שאושרה אהשר, רש

אך ורק תחנות כוח אשר נכללו בתוכנית נכללות  2009בספטמבר,  1הפיתוח למקטע הייצור אשר אושרו על ידי השר לאחר יום 
 .2009בספטמבר,  1הפיתוח עד ליום 

 
 תחזית הביקוש לחשמל:  7.7.3

 
הייצור, שכן הוא מגדיר את צרכי הביקוש העתידי לחשמל הוא הגורם החשוב ביותר המשפיע על היכולת הנדרשת במקטע 

 כת בעתיד וכתוצאה ממנו נקבעת היכולת הנדרשת במערכת ייצור החשמל. המער
 

מאחר שטווח התכנון של מערכת הייצור הינו ארוך במיוחד וטומן בתוכו אי ודאות גבוהה לגבי מצבה הכלכלי העתידי של 
כת הייצור צריך להתחשב גם במגוון של תחזיות הביקוש המדינה ולגבי תנאי האקלים, ניתוח הסיכונים של פיתוח מער

 .41לחשמל
 

כלכליים, אקלימיים ודמוגרפיים. התחזית המעודכנת לטווח ארוך נבנתה מושפעת מגורמים במשק התפתחות צריכת החשמל 
ית הקשר תרחישי מזג אוויר, כאשר הביקוש לחשמל שנגזר מהם מתבסס על פונקצ שניעל בסיס שלושה תרחישים כלכליים ו

 וצריכת החשמל לנפש. בין התמ"ג לנפש 
 

 2%תחזית הביקוש המשמשת לתכנון ארוך טווח של מערכת הייצור מתבססת על התרחיש המניח עלייה שנתית ממוצעת של 
הגידול  גידול שנתי ממוצע באוכלוסייה ועומס חום קיצוני בעת התרחשות שיא הביקוש בחורף ובקיץ. 1.7%בתמ"ג לנפש, 

. התייעלות אנרגטית בצריכת 2.7%הוא בשיעור של  2020עד  2015בשיא הביקוש המתקבל בתחזית זו בשנים השנתי 
 .בתחזיות הביקוש לעתיד וכפועל יוצא מכך גם בתכנון מערכת הייצור החשמל לאורך השנים נלקחה בחשבון

 
את, חשמל על פי תחזיות החברה. עם זיכולת הייצור המותקנת והזמינה של החברה, צפויה להיות נמוכה מביקושי השיא ל

להערכת החברה, בשים לב להשתלבות היצרנים הפרטיים במשק החשמל, צפוי היקף הייצור המותקן הכולל במשק החשמל 
 .ואף ייצור מצב של עודף כושר ייצור במשק החשמללעמוד בביקושי השיא במשק החשמל 

 
מידע צופה צפוי לעמוד בביקושי השיא במשק החשמל, הינה בגדר  החברה, לפיה היקף הייצור המותקן הכולל במשקהערכת 

פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על תחזיות והערכות אשר קיימות בחברה למועד הדוח, ואשר 
משותן תלויה י שנצפה, וזאת, בין היתר, לאור העובדה שהתמעשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפ

 על ידיביקושי החשמל בזמן נתון והיקף הייצור בפועל  ובכללן בגורמים שונים אשר בחלקם אינם בשליטתה של החברה,
 היח"פים.

 
 

 פיתוח צפוי של כושר ייצור נוסף  7.7.4

ן ", לשם גיווDמתוכננת הפעלתה של תחנת הכוח הפחמית "פרויקט הייתה הייצור,  רכתשל מעבהתאם לתוכנית הפיתוח 
עלולה לסכן את אמינות בפחם כדי להימנע מתלות גבוהה מידי בגז הטבעי, אשר  מקורות האנרגיה ושמירת אפשרות ייצור

( 2שתי ) כללה, 2001ידי השר כתחנה פחמית כבר בשנת -הספקת החשמל במשק. תחנה זו, שהוכללה בתוכנית הפיתוח על
לאור גילוי מאגרי הגז הטבעי  קומה נקבע באתר "רוטנברג" באשקלון.וואט כל אחת, ומי-מגה 630 -יחידות ייצור בהספק של כ

" כתחנת כוח פחמית )שהתקיים D, הופסק ההליך התכנוני הקודם של "פרויקט 42שרהמול חופי ישראל ובהתאם להחלטת 
רבינת גז, דלקית, המשלבת חלק קיטורי וטו-להיות מוקם כתחנת כוח דו תוכנן" Dבוועדה לתשתיות לאומיות(, ו"פרויקט 

שתופעל בגז טבעי ותוכל להיות מופעלת גם בפחם )בהליך תכנוני של המועצה הארצית לתכנון ובנייה(.  התסקיר על תחנת 
והוצג לאנשי המשרד  2013בדצמבר  25הוגש לבדיקת המשרד להגנת הסביבה ביום " Dדלקית של "פרויקט -הכח הדו

דיון התקיים  2015 מרסב 2ביום יו"ר דירקטוריון החברה,  לבקשת. 2014אר בינו 15ולנציגים ממשרדי האנרגיה והפנים ביום 
 , במסגרתו הציגה החברה את חשיבות הפרויקט מצד אחד ואת קשייה הכספיים מצד שני. בעתיד הפרויקט אצל השר

לחוק  19ף התקבלה בחברה פניית שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים )להלן: "השר"(, לפי סעי 2016בחודש אפריל 
משק החשמל, להגיש תכנית פיתוח מעודכנת. פנייתו של השר הוגשה לאחר היוועצות עם רשות החשמל בעניין ובהסכמת שר 

ולהתקנת מתקנים  Dבפניה התבקשה החברה, להגיש לאישור השר תכנית פיתוח מעודכנת ביחס לביטול פרויקט  האוצר.
קה התבקשה החברה לבחון חלופות נוספות ככל שישנן במסגרת הבדי .באורות רבין 1-4להפחתת פליטות ביחידות יצור 

להפחתת השימוש בפחם )חלופות  שונות מאלו שנדונו עד היום במסגרת הצוות הממשלתי בנושא(. בפרט התבקשה החברה 
תקנת להתייחס לחלופה לפיה יחידות אלו יופעלו במינימום הנדרש לשרידות המערכת ולאספקת חשמל סדירה כחלופה לה

סולקנים. עוד התבקשה החברה לכלול בתכנית שתגיש כאמור, פירוט לעניין העלויות הצפויות לכל אחת מהחלופות לרבות 
 הנחות היסוד לחישוב העלויות כאמור.

                                                      
ביוני  30וק, מיום אישור החלטת ועדת השרים לענייני חקיקה ואכיפת הח -2008-( התשס"ח8: טיוטת חוק משק החשמל )תיקון מספר 3705החלטת ממשלה מספר  40

2008. 
לי הצריכה, הפעילות המשקית, תעריפי החשמל והתפתחויות הביקוש מושפע בעיקר מאלה: גודל האוכלוסייה ופיזורה הגיאוגרפי, מזג האוויר, רמת החיים והרג 41

 טכנולוגיות.
 .2010בדצמבר  15אישור תוכניות הפיתוח למשק החשמל, מיום  42
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החברה העבירה למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים את הצעתה לעדכון תכנית הפיתוח. החברה צופה כי להחלטת 
 ת הלאומיות האנרגיה והמים ביחס לתוכנית צפויה להיות השפעה מהותית על החברה. משרד התשתיו

 
, נערכה מסיבת עיתונאים ע"י השר, במסגרתה הודיע כי בכוונתו להורות על העברת היחידות הפחמיות 2016בחודש אוגוסט 

 באתר אורות רבין לשימור ועל הקמת תחנות שיופעלו בגז טבעי במקומן. 1-4
התקבלו בחברה היתרי פליטה בהתאם לחוק אוויר נקי לאתרי תחנות הכח הפחמיות שלה, אורות רבין  2016טמבר בחודש ספ

רבין, קובע ההיתר כי החברה תפסיק את פעילותן לא  באתר אורות 1-4ורוטנברג )להלן: "היתרי הפליטה"(, בהתייחס ליחידות 
תכנית להפסקת פעילותן ולשימורן. טרם התקבל בחברה  2017ס במר 31 ותפעל להגיש עד ליום 2022ביוני  1 יאוחר מיום

 מסמך רשמי ממשרד התשתיות בנושא. החברה לומדת את השלכות הנושא ותערך בהתאם. 
 
פנה יו"ר רשות החשמל, על דעת מליאת הרשות, לשר התש"ל ולשר האוצר בבקשה להביא לאישורם  2016בנובמבר  15יום ב

 .עד למועד הוצאת הדו"ח טרם נתקבלה תגובת השרים לפנייה כנית הפיתוח של חברת החשמל.בתו Dהמלצה לביטול פרויקט 
  .בדוחות הכספיים (3ז.1, ראה ביאור Dלפרטים נוספים בנושא פרויקט 

 
 תכנית הפחתת הפליטות 7.7.5

ות המשרד להגנת הסביבה, נדרשת החברה לפעול להפחתת פליטהוראות כחלק מתוכנית הפיתוח של החברה ובהתאם ל
, בין היתר, המשך התקנת הקובעים, נקי אוויר לחוק בהתאם פליטה היתרי 2016 ספטמבר בחודש התקבלולאוויר. במסגרת זו 

ת רבין וכן פרטים בדבר הפסקת פעילות באתר אורו 6 -ו 5אמצעי הפחתת פליטות בכלל היחידות באתר רוטנברג וביחידות 
 .ז1 ביאור הוהגשת תכנית להפסקת פעילותן ושימורן, להרחבה רא 2022ביוני  1 באתר אורות רבין לא יאוחר מיום 1-4יחידות 
  ים.הכספי ותבדוח

 
 הפרויקטים העיקריים במקטע הייצור 7.7.6

 
 (:שקל חדשלהלן הפרויקטים העיקריים של החברה במסגרת תוכנית הפיתוח במקטע הייצור )נתונים במיליוני 

 

 שם הפרויקט

היקף 
השקעה 
כוללת 
 צפויה*

השקעה היקף 
עד לתאריך 

 המאזן**

שיעור 
גמר 

 ציביתק
יתרה 

 להשקעה

אורות רבין יח'  FGDהתקנת סולקני גופרית 
5-6*** 

1,370 1,261 92% 109 

 48 92% 590 638 5-6( אורות רבין יח' PMהפחתת פליטות )

 100 89% 845 945 5-6אורות רבין יח'  (SCR) הפחתת פליטות

-1נברג יח' רוט FGD התקנת סולקני גופרית
2*** 

1,453 922 63% 531 

 295 55% 365 660 1-2רוטנברג יח'  (PM) הפחתת פליטות

 477 49% 454 931 1-2רוטנברג יח'  (SCR) הפחתת פליטות

 819 26% 292 1,111 3-4רוטנברג יח'  (SCR) הפחתת פליטות

 2,379 67% 4,729 7,108 סה"כ הפחתת פליטות

 
 אושר על ידי דירקטוריון החברהאשר  2017לשנת מעודכן ת "היקף השקעה כוללת צפויה" הינה אומדן ההשקעה הכוללת בעמוד * 

אומדן בלבד, אשר אף ככל שיאושר, עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר, בהתאם במדובר . בנוסף, יובהר כי 2016בחודש דצמבר 
כמו כן, ההשקעה הכוללת הינה בניכוי עלויות בגין מדידות . נובגי חברהה עלויות בהן תישאה, ומשך הפרויקטלהתקדמות הפרויקט, 

    מחדש והיוון ריבית בזמן הקמה.
 

-2014 יםלשנוביצוע  2013במחירי דצמבר  2013עמודת "היקף השקעה עד לתאריך המאזן" מורכבת מביצוע מצטבר עד סוף שנת  ** 
 .43כוללים את השבות השכר 2016שנת נתוני הביצוע ל .IFRSשוטפים, בהתאם לכללי ה  םבמחירי 6201

 
 כולל אספקת מים להפחתת פליטות באורות רבין וברוטנברג. *** 
 

מועדי תחילת הכנסה לפעולה של מתקני הפחתת הפליטות , בהתאם לתנאי היתרי הפליטה שניתנו ליחידות הפחמיות הינם: 
, אורות 2017אפריל  – (FGD) 5אורות רבין יחידה , 2016הסתיים במהלך שנת  –(SCR -ו PM)מתקני  5אורות רבין יחידה 

 – 3, רוטנברג יחידה 2018ספטמבר  – 2, רוטנברג יחידה 2018פברואר   – 1, רוטנברג יחידה 2017אפריל   – 6רבין יחידה 
 .2019מרץ  – 4, רוטנברג יחידה  2019יוני 
 

לסיכון לשרידות המערכת ולאספקת החשמל, פנתה  בשל נסיבות חיצוניות שמחוץ לשליטת החברה, ושיקולים הקשורים בחשש
  ז. בדוחות הכספיים.1ביאור  ר הפליטה של רוטנברג. לפירוט ראההחברה בבקשה לארכה ללוחות הזמנים הקבועים בהית

 . בדוחות הכספיים.ח3היחידות המפורטות לעיל ראו ביאור של פרויקטי הפחתת הפליטות בדבר נוספים לפרטים 
 

 5-6בנושא הכרה בעלויות מתקנים להפחתת פליטות אורות רבין  2015בדצמבר  8חלטת רשות החשמל מיום לפרטים בדבר ה
 . בדוחות הכספיים. ט2ראה ביאור והעתירה שהגישה החברה כנגד רשות החשמל בקשר עימה,  1-4ורוטנברג 

 

                                                      
 ..ג. בדוחות הכספיים1.ו.11או ביאור לפרטים בדבר השבות שכר ר 43
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 2017תקציב הפיתוח של מקטע הייצור לשנת  7.7.7

)שהתקבלה בחברה  להגיש תכנית פיתוח מעודכנתיות האנרגיה והמים לחברה לפרטים בדבר פניית שר התשתיות הלאומ
 ( בדוחות הכספיים.3ז1ביאור לעיל ו 7.7.4לפרטים נוספים ראה סעיף  ,(2016אפריל בחודש 

 
 .21.1.5לפרטים בדבר השלכות אשר עשויות לחול על החברה ומנהליה במקרה של הפרת תוכנית הפיתוח, ראה סעיף 

 
במקטע היצור במחירים שוטפים, כולל עבודות השקעה בתחנות  קל חדשמיליון ש 1,136 -הושקע סכום של כ 2016בשנת 

  .45(בניכוי מדידות מחדשו 44כולל השבות השכר) מחזוריים בתחנות הכוחהכוח שבפעולה ושיפוצים 
 

מדידות  מנוכה ) קל חדשון שמילי 1,462 הינו 2017תקציב הפיתוח של מקטע הייצור לשנת בהתאם להחלטת הדירקטוריון, 
 .(מחדש

 
הינן  2017ההערכות המפורטות לעיל באשר לתוכנית פיתוח משק החשמל למקטע הייצור ובדבר תקציב הפיתוח הצפוי לשנת 

בבחינת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על התחזיות וההנחות המתוארות לעיל, אשר קיימות 
כון למועד הדוח. מידע זה כולל תחזיות, הערכות סובייקטיביות, אומדנים ותוכניות אחרות של החברה ומבוסס על בידי החברה נ

עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה. הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע נתונים 
יים בלוח הזמנים המשוער לביצוען של תוכנית הפיתוח וההשקעות על כך שהמידע הצופה פני עתיד לא יתממש או שיחולו שינו

שינוי בשיעור הגידול הצפוי  אי קבלת אישור השר לשינוי בתוכנית הפיתוח; בגינה, בהתאם למתואר לעיל, הינם, בין היתר:
(; זמינות גז טבעי ם.ו בדוחות הכספיי1.ה וביאור 1ביאור בביקוש לחשמל; יישום השינוי המבני במשק החשמל ובחברה )ראה 

לשימוש במערכת הייצור; קשיים בקבלת רישוי ו/או שינויי רגולציה בתחום איכות הסביבה והרישוי; העדר כיסוי תעריפי מתאים 
  ב' בדוחות הכספיים( ויכולת החברה לגייס את המימון הנדרש לביצוע תוכנית הפיתוח. 3)ראה ביאור 

                                                      
 ..ג. בדוחות הכספיים1.ו.11לפרטים בדבר השבות שכר ראו ביאור  44
 ( בדוחות הכספיים.1.כא.2ת. לפרטים נוספים ראה ביאור לנתון חשבונאי נטו הקשור למדידות והערכות אקטואריו המיוחסמונח  הינומדידות מחדש  45
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 הון אנושי 7.8

 ור:המבנה הארגוני במקטע הייצ

 

 
 

עובדים  2,239 ובדים ארעיים, לעומתע 189 -עובדים קבועים ו 2,023, 2016בדצמבר  31במקטע הייצור מועסקים, נכון ליום 
ייצור ובחטיבת ה. מספר העובדים מתייחס לשיבוץ הארגוני באגף 2015בדצמבר  31נכון ליום  עובדים ארעיים 186 -קבועים ו

בדים המשובצים באגפים אחרים ועובדים לטובת המקטע. לפירוט בדבר הטבות וטיבם של הסכמי הייצור והאנרגיה, ואינו כולל עו
 .13.6 -ו 13.4ברה באימונים והדרכה ופרטים נוספים ראה סעיפים ההעסקה וההתקשרות עם העובדים לסוגיהם, השקעות הח

 
 

 חומרי גלם וספקים  7.9

 

 מתנול וסולר.מזוט ם מסוגים שונים: פחם, גז  טבעי, חומרי הגלם המשמשים את החברה לייצור חשמל הינם דלקי 7.9.1

  
הטבלה שלהלן מציגה את שיעור התפלגות הייצור )באחוזים( לפי סוגי הדלקים ששימשו במקטע הייצור לייצור חשמל  7.9.2

 : 2015 -ו 2016בשנים 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  

 2016 2015 

 57.6% 49.6% פחם
 40.3% 46.3% גז טבעי*

 1.3% 3.6% נוזלי* גז
 0.7% 0.4% סולר
 0.1% 0.1% מזוט

 100% 100% סך הכל
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משני  ושהתקבל כמויות הדלקים( בוצע על פי יחס LNG -חישוב אומדן חלוקת ייצור החשמל בגז לפי מקורותיו )מאגר תמר ו * 
היחידות הפועלות על גז טבעי  ל ידי החברה לייצור חשמל, ושכלנצרך ע LNG -מקורות אלו, תחת ההנחות שכל הגז מ

 עובדות בנצילות דומה.
 

התפעוליות של  מההוצאות 41.9%  -הוצאות הדלק מהוות את ההוצאה התפעולית הגבוהה ביותר של החברה והן היוו כ
 .2015בשנת  46% -בהשוואה לכ 2016החברה בשנת 

 
ר שימשו לייצור חשמל במקטע הייצור  בשנים הטבלה להלן מציגה את סך עלויות הדלקים )כולל שכר עבודה משויך( אש 7.9.3

 :  5201 -ו  6201

 
 סתיימההשנה של 
 בדצמבר 31ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 שקל חדשבמיליון  

   
 3,607 2,711 פחם
 86 93 מזוט
 50 (44) ערך מזוט (ירידת) עליית

 3,820 3,972 גז טבעי
 471 532 גז נוזלי

 400 226 סולר
 6 6 מתנול

 8,440 7,496 סך הכל

   
 

 להסבר בדבר ההבדלים בעלויות בין השנים ראה תיאור להלן לגבי כל מרכיב בנפרד. 
 

  :5201 -ו  6201הטבלה להלן מציגה את העלויות הממוצעות של הדלקים בשימוש החברה לשנים  7.9.4

 

 שנה שהסתיימהל 
 בדצמבר 31ביום  
 לקוט"שבאגורות  

 2 0 1 5 2 0 1 6 עותתחנות כוח המופעלות באמצ

   
 12.36 11.22 פחם
 147.18 177.89 מזוט

 18.74 17.62 גז טבעי*
 71.81 30.03 גז נוזלי*

 110.23 129.13 סולר
 150.86 118.66 מתנול

   
 * חלוקה יחסית על בסיס אנרגטי לפי ערך קלורי זהה לשני סוגי הגז

 
  :5201 -ו 6201קריים בהם החברה עושה שימוש, בשנים לם העיאת התפתחות מחירי חומרי הג להלן מתארתהטבלה 

 
 שנה שהסתיימהל 
 בדצמבר 31ביום  
 עלות שנתית ממוצעת לטון 
 בשקלים נומינליים 

 2 0 1 5 2 0 1 6 תחנות כוח המופעלות באמצעות

   
 338 299 * פחם
 4,836 4,931 מזוט

 1,280 1,258 ** גז טבעי
 3,816 1,913 ** גז נוזלי
 4,403 4,967 סולר

 2,256 1,735 מתנול
  

 קלוריות לטון. 6,244*   טון פחם מחושב לפי ערך קלורי של 
 לטון. MMBTUיחידות  52.4**  טון גז מחושב לפי מקדם המרה של 
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ורות מחוץ למועד הדוח, כל סוגי הדלקים המשמשים את החברה בתחום פעילות הייצור נרכשים, במישרין או בעקיפין, ממק 7.9.5

שותפות "תמר". כתוצאה מכך, לחברה  -הנרכש במועד דוח זה מספק הגז המקומי בצנרת לישראל, למעט גז טבעי 
ולמדינת ישראל אין כמעט שליטה על זמינות הדלקים בכלל או סוג כלשהו של דלק בפרט, וכל הפרעה באספקת הדלקים, 

ה ממושכת וסגירת נמלי הים והאויר בעקבותיה, עלולה לפגוע אשר חלקם הינם מיובאים כאמור, לרבות במקרה של מלחמ
הן ביכולת החברה לספק חשמל לפי אמות המידה של זמינות ואמינות, והן בתוצאות הכספיות של החברה. על מנת לצמצם 
את ההשפעה השלילית של הפרעות כאלה, החברה שומרת עתודות מוגבלות מכל סוגי הדלקים המשמשים לייצור חשמל, 

(. החברה מעריכה שמלאי הפחם הנמצא בידיה LNGולל כמויות קטנות של גז טבעי באמצעות אחסון גז טבעי נוזלי )כ
שבועות צריכה. בנוסף, מחזיקה החברה מלאי של סולר ומזוט, אשר תקופת הצריכה לה מלאי זה יספיק  5-7 -יספיק ל

. יצויין כי בהתאם 7.10בדבר אחזקת מלאי ראה סעיף תלויה בזמינות הדלקים האחרים ובעקומת הביקוש. לפירוט נוסף 
נהל הדלק במשרד ילחוק משק החשמל ולרישיונות החברה, על החברה להחזיק מלאי דלקים בהתאם להוראות מנהל מ  

 התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

מסוימים, שימוש בדלק  הוציא המשרד להגנת הסביבה הנחיות זמניות המאפשרות, בכפוף לתנאים 2014בחודש נובמבר 
 . נוזלי, במצב בו הדבר דרוש נוכח מגבלות באספקה ובהולכה של הגז, ולצורך שמירה על שרידות המערכת

 . )א( 7.9.9.2"תמר" ראה סעיף  ממאגר לפרטים אודות ההסכם לרכישת גז טבעי 
 

 .16סעיף של החברה ראה  הספקים המהותייםלפירוט בדבר 
 

 פחם 7.9.6

 
 10.7 -וכ 9.1 -צרכה החברה כ ,2015 -ו 2016בדצמבר  31 יוםשל שניים עשר חודשים שהסתיימה ב בכל אחת מהתקופות

חברת מיליון טון פחם, בהתאמה. החברה רוכשת את כל הפחם הנדרש לה באמצעות החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ )"
 "(, שהינה חברה בת בבעלות מלאה של החברההפחם

 
. 2015לטון בשנת  חדש קלש 338 -לטון, לעומת כ קל חדשש 299 -כעמדה על  2016בשנת העלות הממוצעת של טון פחם 

 במחירי הפחם בעולם.  מירידהנובעת  בעלות כאמור הירידה
  

נוהגת להתקשר עם  החברהרוסיה. ואפריקה, קולומביה דרום רוכשת את הפחם ממספר מקורות בחו"ל, שעיקריהם ב החברה
 ופה של שנה אחת לכל הפחות. שך תקספקי הפחם בחוזים למ

 
בין מדינות מדיניות חברת הפחם היא לבזר את רכישות הפחם  .רכישות הפחם מתבצעות מספקי פחם גדולים ואמינים בעולם

מספקי הפחם אף אחד  .וכן בתוך המדינות עד כמה שניתן, והכל בהתאם למגבלות איכות הפחם שניתן לשרוף בתחנות הכח
מסך רכישות הפחם השנתיות שלה. להערכת החברה, אין לחברת הפחם תלות במי  35% -ר מלא מספק יותשל החברה 

  פקי הפחם שלה.מס
 

, לפיו למחיר FOB46ידי חברת הפחם על בסיס מחיר -פי ההסכמים לרכישת פחם נעשות על-מרבית רכישות הפחם על
תרי הייצור של החברה, ואילו שאר הרכישות הרכישה נוספות כל העלויות הכרוכות בהובלתו הימית של הפחם ובפריקתו בא

 . , לפיו מחיר הרכישה מגלם בתוכו את העלויות הכרוכות בהובלתו הימית של הפחםC.I.F47נעשות על בסיס מחיר 
 

בהתאם להוראות היתר הפליטה החל על תחנת הכוח "אורות רבין", נדרשת החברה להשתמש באתר זה בפחם דל גופרית עם 
באפריל  1י היתר זה החל מתאריך . על פ0.43% -צע שנתי לא יותר מאשר כובממו 0.69% -בית של כתכולת גופרית מיר

 5-6ת הגופרית בפחם המשמש את יחידות . מגבלת תכול0.60%תהיה  1-4, תכולת הגופרית המירבית עבור יחידות 2017
נית כמפורט בהיתר. בנוסף, נקבעה ו חמצדלעבודה ועמידה בערכי פליטה לגופרית  FGD -תתבטל עם הכנסת מערכות ה

 13%בהיתר גם מגבלה על תכולת האפר בפחם המשמש את כל היחידות באתר אורות רבין, כך שתכולת האפר המירבית היא 
 1%היא  1,2בממוצע שנתי. בהיתר הפליטה לאתר רוטנברג נקבע כי תכולת הגופרית המירבית בפחם המשמש את יחידות 

ועמידה בערכי הפליטה  FGD -ה. גם כאן, מגבלה זו תתבטל עם הפעלת מערכת 0.7%מ  לא יותר –ובממוצע שנתי 
המפורטים בהיתר. בנוסף, נקבעה מגבלה על תכולת האפר עבור כלל יחידות היצור באתר רוטנברג הזהה לזו שבאתר אורות 

חים עמידה בהוראות אלה. לפרטים רבין. החברה רוכשת פחם עם אחוזי גופרית ואפר שונים ושורפת סוגי פחם שונים, המבטי
ם בדבר . לפרטי9.10 -ו 8.8, 7.12נוספים אודות תחולת דיני איכות סביבה על השימוש בפחם ובדלקים נוספים ראה סעיפים 

 להלן. 7.12.2.1היתרי הפליטה לפי חוק אויר נקי לאתרי תחנות הכוח הפחמיות אורות רבין ורוטנברג ראה סעיף 
)ג( לרישיונות  10עיף סלפי  2015שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים שניתנה בחודש דצמבר לפרטים אודות הוראת 

 -הכוח אורות רבין ורוטנברג, לפיה יחידות אלו יופעלו כך ששיעור ייצור החשמל בהן יופחת ב יחידות הייצור הפחמיות בתחנת
 ז בדוחות הכספיים. 1בחישוב שנתי. ראו ביאור  15%

 בדוחות הכספיים. 3ההכרה התעריפית לפרויקט הפחתת הפליטות, ראה ביאור למידע אודות 
 

                                                      
46 Free On Board - ילוח הימי או המסחר הבינלאומי שפירושו מסירת הטובין לקונה מתבצעת עם מעבר הטובין את מעקה האניה בנמל המוצא, כשדופן מונח מתחום הש

 האניה מהווה את הנקודה הקריטית שבה הסיכון, ההוצאות והאחריות עוברים לקונה.
47 Cost Insurance and Freight -  שפירושו שהמוכר דואג להעברת הסחורה אל הספינה שתוביל את הסחורה אל  המסחר הבינלאומיאו  השילוח הימימונח מתחום

 הקונה, ביטוח המטען ועלויות ההובלה עד שהסחורה מגיעה לנמל הקונה.

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%97_%D7%94%D7%99%D7%9E%D7%99&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%97%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
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 מזוט 7.9.7

 ם תפעוליים באתרי תחנות הכוח הפחמיות. החברה משתמשת במזוט בעיקר כדלק גיבוי לצרכי
 

 -, צרכה החברה כ2015בדצמבר  31ביום ו 2016בדצמבר  31 ביום חודשים שהסתיימו בכל אחת מהתקופות של שנים עשר
 4,931 -כעמדה על  2016בדצמבר  31הממוצעת של טון מזוט נכון ליום אלפי טון מזוט, בהתאמה. העלות  17.8 -וכ 18.9

 . 2015בדצמבר  31נכון ליום  קל חדשש 4,836 -, לעומת כקל חדשש
 .9.10 -ו 8.8, 7.12ובדלקים נוספים ראה סעיפים  לפרטים אודות תחולת דיני איכות הסביבה על שימוש במזוט 

 
 סולר  7.9.8

 90.8 -וכ 45.5 -צרכה החברה כ 2015 -ו 2016בדצמבר  31בכל אחת מהתקופות של שניים עשר חודשים שהסתיימו ביום 
 אלפי טון סולר, בהתאמה. 

 
 שירות ביחידות הייצור הדו דלקיות.כ החברה משתמשת בסולר לצורכי יצור בשיאי ביקוש, כדלק גיבוי ולבדיקות

 סולר כלשהוא. אין לחברה תלות בספק
 

 . 2015בשנת  קל חדשש 4,403 -, לעומת כקל חדשש  4,967 -הייתה כ 2016העלות  הממוצעת של טון סולר בשנת 
 

הוציא המשרד להגנת הסביבה הנחיות זמניות המאפשרות, בכפוף לתנאים מסוימים, שימוש בדלק  2014בחודש נובמבר 
 ובהולכה של הגז, ולצורך שמירה על שרידות המערכת. נוזלי, במצב בו הדבר דרוש נוכח מגבלות באספקה

 
 גז טבעי  7.9.9

 
 כללי 7.9.9.1
 

 קלש 1,258 -כבעלות מותאמת ממוצעת של )לא כולל גז טבעי נוזלי(  מיליון טון גז טבעי 3.2 -כצרכה החברה  2016בשנת 
 גידולהלטון.  קל חדשש 1,280 -ותאמת של כבעלות ממוצעת מ 2015ז טבעי בשנת ג טוןמיליון  2.9 -לטון, לעומת כ חדש

הגדלת היכולת המותקנת של יצרני חשמל פרטיים וסדר העמסת מהפחתת ייצור החשמל על ידי החברה עקב בצריכת הגז נבע 
 .   יחידות הייצור על ידי יחידת ניהול המערכת

 
ואונית  2013פריל שדה "תמר" שהתחיל להזרים גז בתחילת חודש א -מקורות לאספקת גז טבעי למועד הדוח, לחברה שני 

LNG ( בעלת יכולת להפוך את הגז הנוזלי המצוי בתוכהLNG.לגז טבעי ) ך למאגר "תמר" מהווה מאגר "לוויתן" הממוקם סמו
פי מידע פומבי המצוי בידי החברה, כמות הגז המוערכת במאגר "לוויתן" הינה כפולה -מקור גז פוטנציאלי לשימוש עתידי. על

לא מתקיימים מגעים ו מאגר "לוויתן"עדיין לא ניתן לעשות שימוש מסחרי ב . נכון למועד הדוח,48ר"מהכמות המצויה בשדה "תמ
 בין החברה לבין בעלי הזכויות במאגר "לוויתן" לצורך רכישת גז.

 
% סופק לחברה 7 -מהגז הטבעי ששימש את החברה לייצור חשמל סופק לחברה משדה "תמר" וכ 93% -כ 2016במהלך שנת 

 למצוף הימי הממוקם מערבית לחופי חדרה. י באמצעות האוניה המגזזת המחוברת כגז נוזל
 

 
 התקשרויות לרכישת גז טבעי 7.9.9.2

 
 שדה "תמר"  (א)

 
"(, לרבות בקשר עם ההסכם" –לפרטים בדבר ההסכם בו התקשרה החברה עם בעלי הזכויות ברישיון "תמר" )בסעיף זה 

 Take"מנגנון   אופן קביעת מחיר הגז בהסכם, ,פציות להארכתוהיקפי רכישת הגז על ידי החברה במסגרת ההסכם, האו
or Pay" מנגנון ה(- TOP הכלול בהסכם )הערכת החברה על פיה למועד דוח זה, לא צפויה החברה להקדים תשלום בגין ו

       ( בדוחות הכספיים.1.א.35ראה ביאור  ,2016בספטמבר  1וכן ביחס לתיקון להסכם מיום  גז,
 

והתרחישים והמודלים  TOP -מנגנון ה האמור בדוח זה ובדוחות הכספיים ביחס להערכות ותחזיות החברה בקשר עם               
 -החברה ביחס למנגנון ה  ומבצעתשביצעה   בקשר עם ניתוחי הרגישותכן ו אשר עומדים בבסיס הערכות ותחזיות אלה

TOP ,אשר השימוש בו יעשה במועד מאוחר יותר, לרבות ביחס רכישת גז כן בקשר עם ו  ואפשרות התרחשותם במקביל
תנוצל כנגד צריכת גז עד לתום תקופת ההסכם בהתאם  האמוריםלעובדה כי הקדמת התשלומים לפי ניתוחי הרגישות 

 1ועוגן בתיקון להסכם מיום  אשר נתקבל בחברה מאת שותפי תמר המפורט במכתב Make Up Aggregate -ה למנגנון
תצרוך, עד תום תקופת ההסכם, את כל כמויות הגז בגינן תשלם, הינו  לפיה היא החברהולהערכת  ,2016בספטמבר 

מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך. הערכות אלו עשויות שלא להתממש או להתממש באופן ובהיקף אחר 
החברה ובכלל כך ביקושי החשמל וזאת בין היתר כתוצאה מנסיבות אשר אינן בשליטתה המלאה של מציפיות החברה, 

במשק, המחיר הממוצע של הפחם בתקופה הרלוונטית, מחיר הגז בהסכמי רכישת הגז של החברה ושל יצרני החשמל 
הפרטיים ושינויים אשר עשויים לחול בהם, היקף הספיקה בפועל ממאגר תמר ומגבלות ייצור משדה תמר, קצב צריכת 

                                                      
שותפות מוגבלת, שהינה אחת מבעלי הזכויות  -ידי דלק קידוחים-צוניים המפורסמים עלהנתונים לגבי כמויות הגז המוערכות במאגר "לויתן" הינם נתונים פומביים חי 48

 ידי החברה.-במאגר. נכונות נתונים אלה לא נבחנה או נבדקה על
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הגז במשק החשמל בכלל, שינויים בביקושים לחשמל במשק, ביטול או אי הארכת  הגז על ידי החברה בפרט וקצב צריכת
, מועד פיתוח מאגר גז נוסף, שמישות להפחתת הפעלת יחידות הייצור הפחמיות 2016מחודש ינואר  הוראת השר

צור של החברה, ותמהיל יחידות הייצור השונות במערך הייצור של החברה, בין היתר כתוצאה מתוכנית שיפוצי יחידות היי
השפעה של תכנית הפחתת הפליטות לרבות ביחס למועד ביצוע שחלוף חלק מתחנות הכוח של החברה, תנאי רישיונות 
עסק וצווים אישיים החלים על אתרי הייצור, וקצב צריכת הגז במשק החשמל בכלל, תמהיל יחידות הייצור של החברה כפי 

להסכמים עם שותפויות תמר, הרגולציה הקובעת את סדר והיקף העמסת  שיהיה מעת לעת, שינויים במחירי הגז בהתאם
יחידות הייצור במשק וכן אפשרות למכירת עודפי גז על ידי החברה אשר תחייב קבלת אישורים של גורמים רגולטורים 

  אין וודאות כי יינתנו ובכפוף לדין. הדוחאשר למועד 
 

  LNGיבוא גז טבעי נוזלי  (ב)
 

, אישר השר לחברה בחודש פברואר פקתו משדה "תמר"ואמינות אספקת הגז גם לאחר תחילת ה כמענה לשיאי ביקוש
, האמורה בהתאם להחלטת השר. liquefied natural gas ("LNG")לקדם פרויקט תשתית לרכישת גז טבעי נוזלי  2011

מערבית ( כעשרה ק"מ Buoy"(, הקימה מצוף )נתג"זאו " "חברת נתיבי הגז"י לישראל בע"מ )חברת נתיבי הגז הטבע
בעלת יכולת לגזז שחכרה החברה,  LNGולכת הגז הארצית, אליו מתחברת אוניית לחוף חדרה, אשר חובר למערכת ה

בחודש ספטמבר לצורך כך, ה הארצית. אל מערכת ההולכישירות את הגז הטבעי הנוזלי על סיפונה, ולהזרימו דרך המצוף 
 2013אוקטובר בחודש ו Hadera Gateway LLCניה מגזזת מחברת התקשרה החברה בהסכם לחכירת או 2012

בינואר  28ביום  .23%בתמורה להפחתת דמי החכירה בשיעור של  2017חודש אוקטובר לעד  החברהאותו האריכה 
(, כאשר 2022החליט דירקטוריון החברה להאריך את חכירת האוניה המגזזת בחמש שנים נוספות )קרי עד שנת  2016

 ביום אישרה החשמל רשות מליאתחודשים.  24מורה האופציה להפסיק את ההתקשרות בהודעה מוקדמת של לחברה ש
 .התקשרותה תקופת הארכת את 2016 ביולי 26
 

 כה. כמות הגז המקסימאלית, שניתן להעביר מהמצוף למערכת ההול2013בינואר  26החלה ביום  LNG -אספקת ה
 עה.מ"ק לש 590,000 באמצעות הצינור הינה

 
מתבצע בעת הפסקה או תקלה  LNG -, השימוש ב2013החל ממועד תחילת הזרמת הגז הטבעי משדה "תמר" באפריל 

ינן מספיקות כדי לעמוד בביקושי החשמל של באספקת הגז משדה "תמר", כאשר כמויות הגז המסופקות מ"תמר" א
 כת החשמל.החברה או בעת ביקושי גז משקיים גבוהים העלולים לפגוע בשרידות מער

 
  מיליון דולר. 70 -כל ובסך כולל ש אלפי מ"ק 280 -כבהיקף כולל של  LNGמטעני  5 רכשה החברה 2016מהלך שנת ב
 

אות נוספות הכרוכות בתפעול האוניה )למעט עלות רכישת הגז הנוזלי( צחכירת האוניה, לרבות איבודי הגז והועלות 
 מיליון דולר. 70 -בכ 2016הסתכמו בשנת 

 
( וכן בעלויות LNGלחברה בעלויות חכירת האוניה המגזזת, בעלות רכישת הגז הטבעי הנוזלי ) מכירהת החשמל רשו

 או לידי ביטוי בהסכמים עם ספקים, וזאת בכפוף לבקרת עלויות. , כפי שבועקיפותנוספות, ישירות 
 

 
 פרויקט הקמת מערכת להולכת גז טבעי )"פרויקט הולכת הגז"(  (ג)

 
לפרטים וכן  בין מדינת ישראל, לבין החברה ולבין נתג"זלהקמת חלק ממערכת הולכת הגז הטבעי, סכם הלפרטים אודות 

לדוחות  (א( 1.ב.34 ראה ביאור זה מחלוקת בין החברה מצד אחד וחברת נתג"ז והמדינה מצד שני ביחס להסכםהאודות 
 הכספיים של החברה.

 
 הסכם להולכת גז טבעי (ד)

 
רה החברה עם נתג"ז להולכת גז טבעי, העלות המשולמת על ידי החברה לנתג"ז בגין לפרטים אודות הסכם בו התקש

ההסכם האמור, אי הסכמות בין החברה לבין נתג"ז ביחס להסכם זה והעברת הטיפול בסוגיה זו להליך של יישוב סכסוכים 
 יים.(ה( בדוחות הכספ2.ב.34בעניינים אזרחיים בין חברה ממשלתית לבין גוף אחר ראה ביאור 

 
 

 עודפי גזשל מכירה ושיווק  (ה)
 

לפרטים אודות אישור אשר נתקבל בחברה מאת רשות הגז הטבעי במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים למכירה 
( מעבר לכמויות nominationושווק של גז טבעי והודעת רשות ההגבלים העסקיים לפיה היא עשויה לראות במשיכת גז )

 .בדוחות הכספיים (י(1.א.35ונופוליסטי לרעה ראה ביאור הדרושות לחברה כניצול מ
 

 
 הון חוזר; מלאי  7.10

כאמור, החברה פועלת כמערכת משולבת ומתואמת אחת, לפיכך ההון החוזר נבחן במונחים של החברה בכללותה )לפירוט ראה 
לאי דלקים המשויכים למקטע עם זאת, יובאו להלן פרטים אודות מדיניות החברה וחובותיה בקשר לאחזקת מ(. יחד 18סעיף 
 הייצור:
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מדיניות החברה הינה להחזיק בכל אחת מתחנות הכוח מלאי המתאים לצריכה ממוצעת של שבעה שבועות, כאשר  -פחם   7.10.1
אין לרדת ממלאי של חמישה שבועות. במקרה של תקלה במערכת פריקת הפחם יבוצע שינוע פחם מאתר לאתר בהתאם 

 7.9.6פרטים ראה סעיף לנוהל חירום הקיים בחברה. ל

 
אלף טון באתרי החברה הבאים: אתר "אשכול" באשדוד בו  165מלאי כולל של לפחות  הינה להחזיקמדיניות החברה  -מזוט   7.10.2

"רוטנברג" באשקלון המהווים אתרי  -ניתן להשתמש במזוט ביחידות הייצור הדו דלקיות, ובאתרים "אורות רבין" בחדרה ו
 .7.9.7ם, יבוצע שינוע מזוט מאתרים אלה לתחנת הכוח אשכול. לפרטים ראה סעיף אחסון בלבד. במקרה חירו

 

אלף טון, כאשר מלאי זה כולל את דרישת מנהל הדלקים במשרד  190מלאי של יעד מדיניות החברה הינה להחזיק  -סולר  7.10.3
מלאי הסולר מאוחסן אלף טון.  165התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים כי החברה תחזיק מלאי חירום בגובה של 

 .7.9.8במיכלים המצויים באתרי החברה ובמסופי האחסון הארציים. לפרטים ראה סעיף 

 

את משך הזמן עבורו יספיק מלאי זה, הואיל והדבר תלוי במצב הייצור  מלאי הדלקים הנוזליים נקבע כמותית ולא ניתן לקבוע 7.10.4
פי זמן צריכה, שכן צריכת הפחם צפויה -הפחם שנקבע עלבפועל ומשתנה כתלות בשימוש בדלקים האחרים, לעומת מלאי 

 וקבועה, פחות או יותר, לאורך זמן. 

 

ידי החברה כפוף להוראות שעתיות של החברה, בהתאם לצרכי החברה בעיתות חירום, כך שכאשר -כמות המלאי המוחזק על 7.10.5
 ה. קיים מחסור באספקת הגז הטבעי, פועלת החברה להגדלת מלאי הסולר העומד לרשות

מדיניות החברה להחזקת מלאי דלקים הינה בעיקר לצרכי גיבוי וזמינות מערכת החשמל במקרה של תקלה באספקת הגז 
 ולעיתות חירום. 

 
 

 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד במקטע הייצור 7.11

, אופן הארכתם ,לחברה רישיונות לייצור חשמל, מכוח חוק משק החשמל. לפרטים בדבר תוקף רישיונות הייצור של החברה
. לצורך ייצור החשמל, החברה 21.1ראה סעיף  מגבלות החלות עליהם, וסנקציות שיחולו עקב אי עמידה בתנאי הרישיונות,

 טורבינות גזמקימה ומתפעלת יחידות לייצור חשמל ומתקנים נלווים הנדרשים לייצור חשמל )בעיקר באמצעות טורבינות קיטור, 
וציוד נלווה והיקפי( שעל הקמתם ותפעולם חלה רגולציה סבוכה וענפה הכוללת קבלת רישיונות, היתרים ואישורים )לרבות מכוח 

 סביבה( אשר על החברה לעמוד בהם. חוק התכנון והבניה, חוק רישוי עסקים ומכוח דיני הגנת ה
 כמו כן, כפופה החברה להחלטות רשות החשמל בעניין תעריף החשמל, בין היתר, כמפורט להלן: 

 
 אופן קביעת התעריף

 9.11.1ראה סעיף רמת האמינות העומדת בבסיס תעריף החשמל לפרטים בדבר החלטת רשות החשמל במסגרתה נקבעה 
  

תעריף, לרבות אופן חישוב העלויות, אופן חישוב הנכסים המוכרים, פחת, תשואה על ההון העצמי לפרטים בדבר אופן קביעת ה
  .א בדוחות הכספיים.3ותשואה על ההון הזר וכן לפרטים בדבר מנגנון עדכון התעריף, ראה ביאור 

 
פרויקט להפחתת פליטות  ,יםלפרטים בדבר התאמת התעריף להשלכות על הדיווח הכספי בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומי

, חובות דיווח לרשות החשמל, בסיס התעריף לשירותי ניהול המערכת )תעריפים מערכתיים( ועלויות בתחנות הכוח הפחמיות
 בדוחות הכספיים. 3ראה ביאור הפנסיה, 

 
 . בדוחות הכספיים.ז14לפרטים אודות תעריפים סוציאליים מופחתים, ראה ביאור 

 
  החברה כשיקול במסגרת קביעת התעריף איתנותה הפיננסית של

 
בהחלטות שונות של רשות החשמל בקשר עם תעריף החשמל, קובעת רשות החשמל כי החלטותיה מתקבלות תוך איזון בין 
הצורך לאפשר לחברה לבצע את פעילותה במקטעי שרשרת החשמל תוך שמירה על איתנותה הפיננסית, לבין שמירה על 

  מזעור עלויות החברה המשתקפות בתעריף.האינטרסים של הצרכנים ל
 

 
 מקטע הייצור -סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  7.12

 
 כללי -סיכונים סביבתיים ורגולציה סביבתית   7.12.1

 
פעילות החברה במקטע הייצור חשופה לסיכונים סביבתיים שונים ובהם פליטות מזהמים לאוויר של תוצרי שריפת דלקים, 

נים ודלקים, זיהום קרקע ומקורות מים, שפכים תעשייתיים, אסבסט, אפר פחם, רעש, קרינה אחסון ושימוש בחומרים מסוכ
 בלתי מייננת ועוד. 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%D7%96
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לפיכך, כפופה פעילות הייצור לרגולציה נרחבת בתחום איכות הסביבה. במהלך השנים האחרונות חלה החמרה בדרישות 
החברה וכן בפיקוח ובאכיפה של דרישות אלה. להערכת  הסביבתיות החלות )או שמצויות בהליכי חקיקה( על פעילותה של

החברה, מגמה זו צפויה להימשך ואף להחמיר בשנים הבאות, בהתאם למודעות ודרישות בינלאומיות וכן, בין היתר, בהתאם 
 למקובל במדינות המערב. 

 
-, החוק למניעת מפגעים התשכ"אבין החוקים בתחום איכות הסביבה החלים על פעילות הייצור של החברה מצויים, בין היתר

חוק רישוי )" 1968-; חוק רישוי עסקים, התשכ"ח1965-"(; חוק התכנון והבנייה, תשכ"ההחוק למניעת מפגעים)" 1961
החוק למניעת זיהום )" 1988-; החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח1959-"(; חוק המים, התשי"טעסקים

"(; חוק שמירת הסביבה וק החומרים המסוכניםח)" 1993-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג"(; הים ממקורות יבשתיים
(; החוק למניעת "חוק אוויר נקי)" 2008-שס"ח"(; חוק אוויר נקי, התחוק שמירת הסביבה החופית)" 2004-החופית, התשס"ד

, חוק 1998-המידע, התשנ"ח "(; חוק חופשלמניעת מפגעי אסבסט החוק)" 2011-מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א
"חוק מקורות ) 1989-(; חוק מקורות אנרגיה, התש"ןבלתי מייננת"ה"חוק הקרינה ) 2006-הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו

חוק )" 2012 -ובות דיווח ומרשם(, התשע"בח -)פליטות והעברות לסביבה (; והתקנות מכוחם, חוק הגנת הסביבה אנרגיה"
וכן חוקי עזר שונים )יחד:  1980-תקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, התש"ם ;"(מרשם פליטות לסביבה

 "(. החוקים הסביבתיים"
החברה לומדת את השלכות החוקים הסביבתיים, פועלת למנוע או למזער את הסיכונים הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך 

וליות הנובעות מהחוקים הסביבתיים ומקצה כספים בתקציביה לשם פעילותה, נערכת להשלכות הכלכליות, המשפטיות והתפע
 מילוי הוראות החוקים הסביבתיים החלים עליה ואלו אשר צפויים לחול עליה. 

 
יחד עם זאת, אין כל ביטחון שהעלויות וההתחייבויות במסגרת החוקים הסביבתיים הקיימים והצפויים לא יעלו על הסכומים 

תית בשנים האחרונות ובהיקף מטרות אלה, בייחוד על רקע מגמת ההחמרה ברגולציה סביבידי החברה ל-שהוקצו על
ההשקעות הנדרש כדי לעמוד בה. להערכת החברה, נכון למועד דוח זה, ובהתבסס על הוראות חוק משק החשמל, העלויות 

וסו במסגרת תעריף החשמל. המהותיות שיושתו עליה כפועל יוצא מדרישות רגולטוריות חדשות בתחום איכות הסביבה יכ
 ואולם, ההחלטה בדבר הכרה בעלויות  מצויה בסמכות רשות החשמל. 

 
האמור לעיל בדבר הערכות החברה לגבי המשך ההחמרה בדרישות הסביבתיות החלות על פעילותה של החברה, כמו גם 

ת רגולטוריות אלה במסגרת תעריף הערכות החברה בדבר כיסוי העלויות המהותיות שיושתו על החברה כפועל יוצא מדרישו
התממשותן תלויה בגורמים שונים ואינן בשליטת ש משוםהחשמל הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, 

 החברה ואין ודאות כי יתממשו.
 

בה. החברה להערכת החברה, נכון למועד דוח זה, היא עומדת באופן מהותי בהוראות הדין המהותיות בתחום איכות הסבי
מחזיקה ברישיונות הסביבתיים הנדרשים לפעילותה ומקום שהם חסרים היא פועלת להשגתם. אי עמידה בהוראות החוק 

חשיפה פלילית ומנהלית, להסביבתיות ובתנאי היתרים ורישיונות הניתנים לחברה מכוחן עלולה לחשוף את החברה ומנהליה 
 ירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים. לרבות הטלת קנסות ועיצומים והוצאת צווי סג

 
 אוויר 7.12.2

 
 חוק אוויר נקי 7.12.2.1
 

  ,בהיתרי פליטה עבור מקורות פליטה טעוני היתר שהיא מפעילה החזיקמהחברה  , על פי הוראות חוק אוויר נקיכנדרש 
ת מתקנים שונים בתחנות הכוח, בהיתרי הפליטה שהתקבלו בחברה משולבות חובות שונות הנוגעות, בין היתר, להסדר

 . את תנאי היתרי הפליטה ואת מכלול המשמעויות הנגזרות מהם החברה לומדת
 

התקבל בחברה היתר פליטה לתחנת הכוח חיפה. ההיתר כולל הוראות שונות, לרבות הוראה לעניין מידת  2016בחודש יוני 

חידות הגיבוי. החברה נמצאת בקשר עם המשרד להגנת ההשחרה של פלומת גזי הפליטה, אשר עשויה להשפיע על הפעלת י

 הסביבה בנושא זה.

 

התקבלו בחברה היתרי פליטה לפי חוק אוויר נקי לאתרי תחנות הכח הפחמיות אורות רבין ורוטנברג  2016בחודש ספטמבר 

 "(.היתרי הפליטה)"

 

ליטות בכלל היחידות באתר רוטנברג לפרטים נוספים בדבר היתרי הפליטה, לרבות חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת פ

 באתר אורות 1-4פרטים בדבר הפסקת פעילות יחידות  "(;פליטותפרוייקט הפחתת ה)" באתר אורות רבין 6 -ו 5וביחידות 

פרטים בנוגע להפעלת יחידות הייצור בפחם  ;והגשת תכנית להפסקת פעילותן ושימורן 2022ביוני  1רבין לא יאוחר מיום 

פרטים בדבר עיכובים בעבודות באתר  ;רי מבחינה תפעולית ומתן עדיפות בכל עת לייצור חשמל בגז טבעיבמינימום האפש

ז. בדוחות  1אורות רבין והגשת בקשה למתן ארכה ללוחות הזמנים הקבועים בהיתר הפליטה ופרטים נוספים, ראה ביאור 

 הכספיים.

 

שרי כרוכה בעלויות משמעותיות נוכח הצורך בשריפת דלקים להערכת החברה, הפעלת יחידות הייצור בפחם במינימום האפ

 .עקב מעבר של ייצור ליצרני חשמל פרטייםחלופיים יקרים יותר וכן תוביל לקיטון בהיקף הייצור של החברה 

 

 בדוחות הכספיים 3למידע אודות ההכרה התעריפית לפרויקט הפחתת הפליטות, ראה ביאור 
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קיעה מאמצים ומשאבים רבים במטרה לקדם את פרויקט הפחתת הפליטות, קיימת להערכת החברה, על אף שהחברה מש

אפשרות כי החברה לא תעמוד בלוחות הזמנים להשלמת הפרויקט )וזאת בעיקר עקב נסיבות חיצוניות אשר מחוץ לשליטתה( 
עלת יחידות הייצור נה, הפענוהיא תיאלץ לפנות אל הרגולטורים הרלוונטיים בבקשה לדחייתם. ככל שבקשות אלה לא תי

הפחמיות ללא אמצעים להפחתת פליטות לאחר המועדים הקבועים, תהווה הפרה של חלק מהחוקים הסביבתיים החלים על 
החברה. ככל שהחברה תבחר להפסיק את פעילות יחידות הייצור על מנת להימנע מהפרה זו, הדבר עלול להשפיע מהותית 

 ת הדלקים של החברה ואף על אמינות אספקת החשמל.על יציבות מערכת ההולכה, תמהיל ועלויו

 
המידע הנכלל בדוח זה ובמסגרת הדוחות הכספיים של החברה, בדבר הערכת החברה אודות העלויות הכרוכות בקיום 

, הירידה הצפויה בהיקף ייצור החשמל בפועל על ידי החברה והאפשרות כי החברה לא תעמוד הפליטה יהוראות היתר

להשלמת הפרוייקט, הינו בגדר מידע צופה פני עתיד כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על  בלוחות הזמנים

תחזיות והערכות אשר קיימות בחברה למועד הדוח ואשר עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מכפי 

 ם אשר בחלקם אינם בשליטת החברה.שנצפה וזאת בין היתר לאור העובדה שהתממשותן תלויה בגורמים שוני

 
מסמיך את השר להגנת הסביבה לקבוע היטל בגין פליטת מזהמים לאוויר שיוטל על בעלי היתר פליטה. נכון למועד  החוק

 הדוח, טרם נקבע היטל זה.
 

כמסרטן לאדם. ( PMהודיע משרד הבריאות על סיווג חשיפה לזיהום אויר ובכללו זיהום אוויר חלקיקי ) 2014בחודש ספטמבר 
קבע כי החל ממועדים בהיתרי הפליטה ליחידות ייצור הפחמיות נזאת בעקבות סיווג דומה על ידי ארגון הבריאות העולמי. 

לעמוד  בערך דחויים )שיחולו לאחר השלמת מתקני הפחתת הפליטות ביחדיות הפחמיות( יהא על יחידות הייצור הפחמיות 
החברה הבהירה כי מתקני הפחתת הפליטות לא תוכננו  .מחמיר ביחס לערך החל כיום מ"ג/מק"ת שהינו ערך 20חלקיקים של 

ולא נדרשו להביא להפחתה בערך החלקיקים ועל כן, עמידה בערך האמור יכול שתצריך התקנת מתקנים נוספים בעלויות 
 של החברה לעמוד יכולתהב ויימצא כי אין משמעותיות. במכתב המלווה להיתר הפליטה הובהר על ידי המשרד, כי במידה

  .השקעה נוספת, ייבחנו הדרכים לעמידה בערך הנדרש ללאלחלקיקים  הפליטה בערך
 

בנושא הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת האנרגיה  542התקבלה החלטת ממשלה מספר  2015בחודש ספטמבר 
 . ( בדוחות הכספיים6ג.1לפרטים נוספים ראו ביאור   במשק.

 
, נערכה ועידת האקלים בפריז במסגרתה הגישה מדינת ישראל לאו"ם יעד לאומי להפחתת פליטות עד 2015 בחודש דצמבר

 . 2030שנת 
ההסכם שהושג בוועידת האקלים בדבר  פרסם המשרד להגנת הסביבה תכנית לאומית ליישום 2016בחודש ספטמבר 

ים ליישום היעדים להפחתת גזי החממה מוזכרים . בין האמצע"(הסכם פריז)" התמודדות בינלאומית עם שינויי האקלים
רבין ושינוי סדר ההעמסה לשימוש בפחם. החברה לומדת את המסמך, משמעויותיו ואת  באתר אורות 1-4סגירת יחידות 

 היחס בינו לבין הוראות היתרי הפליטה. 
 , התקבלה החלטת ממשלה המאשררת את הסכם פריז.2016בחודש נובמבר 

 
שהביאו להפסקת  רבין אורות באתר ייצורה תוביחיד תקלותעקב  נערך במשרד להגנת הסביבה שימוע 2016 אפריל בחודש

פעילות היחידה. לטענת המשרד, כיוון שתהליכי ההפסקה מלווים בפליטות נראות לעין, לא היה די בדיווחים ששלחה החברה 
 אתחברה למשרד ה הציגה השימוע, סגרתבמ. ביחס להפסקות אלה, ונדרש היה להוציא דוח מפורט אודות כל תקלה

התקבל סיכום השימוע, בו נקבע, בין היתר, כי המשרד ימשיך לעקוב אחר נתוני הניטור  2016מאי  בחודש .טענותיה
 . האתרבארובות 

 
  ז בדוח הכספי.1, ראה ביאור הוראת שר התשתיות הלאומיות לענין צמצום השימוש בפחםלפרטים בדבר 

 
של החברה פוטנציאלית החשיפה העל  השרהוראת  רכותיה של החברה בנוגע להשפעה האפשרית שללפרטים אודות הע

  ( בדוחות הכספיים.1א.35", ראה ביאור Take or Pay"-לסכום ה
  

היתר פליטה הכולל, בין היתר הוראות בדבר צמצום השימוש בפחם ביחידות  2016החברה קיבלה בחודש ספטמבר בנוסף, 
 לפרטים נוספים ראה לעיל. .של החברה הייצור הפחמיות

 
 

 פליטות לאוויר של אבק פחם ואבק אפר פחם 7.12.2.2
 

 תנאים ברישיון העסק ה לכאורה שלזומנו מספר עובדים לחקירה בעניין הפר 2015במהלך החודשים אוקטובר ונובמבר 

וגע להתקנת אמצעים לצמצום בנ ,לאתר אורות רבין 2012שניתנו במהלך שנת  רביןלאתר אורות  2012שניתנו במהלך שנת 

 פליטות אבק מפריקת פחם.

 רוטנברגלפליטת אבק פחם ממאגר הפחם בתחנת הכח  בנוגענערך שימוע במשרד להגנת הסביבה  2017בחודש ינואר 
 במסגרת השימוע הציגה החברה למשרד את טענותיה. .להוראות היתר הפליטה לכאורה בניגוד, בחודש נובמבר
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 קרקע ומים 7.12.3

 
תשתיות ומתקנים המכילים דלקים וחומרים מסוכנים. החברה שוקדת  וכן י החברה מאוחסנים וקיימים חומרים מסוכניםבמתקנ

 על מניעה וטיפול של זיהום קרקע ומים מחומרים, תשתיות ומתקנים אלה. 
 

לגרום העלולות ת ופעשויה להידרש באתרים שונים, במסגרת דרישות שונות, לאיטום מאצרות מיכלי דלק למניעת דליהחברה 
מהותיות, מצטברות לזיהום קרקע ומקורות מים. דרישות אלו עשויות להטיל על החברה עלויות, העשויות אף להיות עלויות 

 בהתאם לתנאי האתר ולתשתיות המותקנות בו.
 

משותם אינה ודאית הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על נתונים עתידיים אשר התמ
ן, אם וככל שיידרשו, לה ע"י המשרד להגנת הסביבה, ויישומשל דרישות א ואינה בשליטת החברה, אלא תלויה באופן פרשנותן

 כאמור לעיל.
 

ברה לעתים לפרק תשתיות דלק ישנות. סגירת אתר וכן על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה, נדרשת החטיפול בבעת 
יות דלק עלול להתעורר צורך בביצוע עבודות שיקום של קרקעות מזוהמות ומקורות מים, במידת במסגרת פירוק של תשת

 הצורך. עבודות אלו עשויות להיות כרוכות בעלויות מהותיות לחברה.
 

זו הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך שכן הטיפול בקרקעות מזוהמות משתנה ותלוי בהיקף נפח הערכה 
ע המזוהמת וסוג הזיהום, כאשר עלות טיפול במ"ק קרקע מזוהמת מוערכת במאות עד אלפים בודדים של שקלים והיקף הקרק

   הטיפול יכול להגיע לעשרות אלפי מ"ק באתר.
 

חברה תכנית רב שנתית לביצוע מיושמת בבמסגרת פעילויותיה של החברה למילוי תנאים הנדרשים ברישיונות העסק שלה, 
 בפרישה רב שנתית.  קל חדשמ' ש 150-של ככוללת מתקני הדלק שברשותה בעלות נות בדיקות תקי

 
לתכנית שהגישה לניהול , החברה פועלת בהתאם 49בעניין דליפת הסולר באתר חגית 2014 מרסבהמשך לדיווח המיידי מחודש 

האתר ונקיטת לגרום לזיהום סביבת כוללת, בין היתר אמצעים לניטור נתיבי החשיפה האפשריים העלולים , אשר הסיכון באתר
  פעולות מנע.

 
 .לחברה ישנו צו הרשאה המאפשר הזרמת מי נגר הנאספים ממשטחים תפעוליים באתר חגית לנחל תות, לאחר טיפול מתאים

 
 הנחיות המשרד להגנת הסביבה לטיפול בקרקעות מזוהמות 7.12.4

 
יניות בתחום מניעת זיהום קרקע והטיפול במזהמים את עקרונות המד המשרד להגנת הסביבה עדכן 2016אוקטובר בחודש 

בקרקע, במקביל לפרסום הנחיות מקצועיות )קיימות ובגיבוש(. מסמכים אלו דנים, בין היתר, בנושא מניעת גרימת זיהומי קרקע, 

. קע מזוהמתהוראות לדיווח על גרימת זיהומי קרקע, טיפול מיידי בדליפת חומר מזהם לקרקע והוראות לסקירה ושיקום של קר
ככל שישולבו רישיונות עסק והיתרי רעלים(. כגון במסגרת מסמכים מחייבים ) המדיניות ומסמכי ההנחיות צפויים להשתלב

 ההנחיות בהיתרים או במסמכים מחייבים שתקבל החברה, עלולות להיות לכך השלכות מהותיות על החברה. הוראות 
על  להגנת הסביבה המשרדשל  רונות המדיניות וההנחיות המקצועיותעקהערכות החברה ביחס לעלויות האפשריות של  

החברה, הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, אשר עשוי שלא להתממש או להתממש באופן אחר מהאופן אותו צופה החברה וזאת, 
 במסמכים מחייבים. העקרונות וההנחיותוב בין היתר, לאור אופן שיל

 
 שפכים 7.12.5

 
ים במתקני מקטע הייצור שפכים תעשייתיים. שפכים תעשייתיים בתחנות כוח חופיות מנוצלים, לאחר ור החשמל נוצרבמהלך ייצ
ואלו אשר אינם מנוצלים לשימוש חוזר מוזרמים לים בהתאם להיתרי הזרמה לים הניתנים מוש חוזר לצרכי התחנה טיפול, לשי

 לכל אתר מכוח החוק למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים.
 

, במסגרת הסדרה סביבתית משולבת )אינטגרטיבית( לכלל אתרי החברה וכן במסגרת היתרי 7.12.12מור בסעיף בהמשך לא
ים. הזרמה לים לתחנות פרטניות, יתכן והחברה תידרש לשפר את האמצעים הקיימים במתקני הטיפול בשפכים באתרים השונ

 הדבר יכול להיות כרוך בעלויות העלולות להיות משמעותיות. 
 

אשר עשוי שלא להתממש או להתממש באופן אחר מהאופן רכה זו הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הע
 .7.12.12בהתאם להחלטת המשרד להגנת הסביבה, כאמור בסעיף אותו צופה החברה וזאת, בין היתר, 

 
 חומרים מסוכנים 7.12.6

 

תחנות הכוח. החברה מחזיקה בהיתרי רעלים כדין לצורך  ומאחסנת חומרים מסוכנים באתריהחברה מחזיקה, משתמשת 
 נוקטת בפעולות על מנת לעמוד בתנאי ההיתרים.  החברהומקום שהם חסרים היא פועלת להשגתם.  עיסוק בחומרים מסוכנים

                                                      
 .(004494-01-2014)מספר אסמכתא:  2014במארס  3ראה דיווח מיידי מיום  49
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 אסבסט 7.12.7

 

אסבסט הפריך את כל ה 2021על פי הוראות החוק למניעת מפגעי אסבסט נדרשת החברה, בין היתר, להסיר ולהטמין עד שנת 
 אשר הותקן לצורך בידוד תרמי במתקניה. 

  להלן. 7.12.8 להשפעת חוק האסבסט על המשך הפעלת יחידות הייצור ברדינג ד' ראה סעיף
 

החברה פועלת לעמידה בהוראות החוק, בין היתר לצורך סילוק אסבסט פריך מתחנות הכוח וקבלת ההיתרים הנדרשים לשם 
 כך על פי החוק.

 
 ניהתכנון וב 7.12.8

 

להוראות דיני התכנון והבניה. תחנות  בין היתרבהיבטים הסביבתיים של פעילותה, במסגרת פעילות הייצור כפופה החברה, 
הכוח של החברה כפופות להוראות סביבתיות שונות הקבועות בתוכניות מתאר ובהיתרי בניה. במסגרת הליכי תכנון תחנות 

פי -הסביבה או חוות דעת סביבתיות, עללעתים לבצע תסקירי השפעה על  חדשות או הרחבת תחנות קיימות נדרשת החברה
 התכנון והסביבה.  ידי רשויות-כללים והנחיות הניתנים על

 
 

 תחנת כוח רדינג - 3א/  /10תמ"א/ 
 
 תהקיימו הייצור ליחידות המתייחסת 3א/  /10תוכנית מתאר ארצית )חלקית( תמ"א פורסם ברשומות אישור  2016חודש מאי ב

 2025 לשנת עד פעולתן להארכת אפשרות)עם  2020בשנת  הקיימות היחידותהקובעת, בין היתר, את סיום הפעלת , ובאתר
 שלביות הפסקת פעילות מתחמים מסוימים, הוראות מעבר ועוד.  "א(,בתמבתנאים מסוימים כקבוע 

 
ינוי, שימור ועלויות סביבתיות באתר בהיקפים פינוי, ב של"א האמורה, תידרש החברה, בין היתר, לבצע השקעות לתמ בהתאם

על פי הערכה  אשר"א כוללת שינוי ייעוד של הקרקע והפקעת שטחים מהחברה בסכומים התמשל מאות מיליוני שקלים. בנוסף, 

לרשות החשמל לצורך הכרה בעלויות הנובעות החברה פנתה בהתאם לכך, . מהותיים סכומים הינם החברה שלראשונית 

( 4 .ג 1ביאור  ה, ראזה בנושא נוספים לפרטיםצעדיה.  ועם קבלת תגובת הרשות תבחן את המשךשל התמ"א  מאישורה

 בדוחות הכספיים.

ד', עד  ברדינגלהוראות חוק האסבסט, על החברה לסיים הסרת אסבסט פריך מכלל אתריה, לרבות מיחידות הייצור  בהתאם
 החברה. 2019 בשנתאלו  ייצור יחידות להשבית החברה על האמור עדבמו לעמוד מנת על, החברה להערכת. 2021לאוגוסט 

 שרידותנוכח המשמעויות של ההשבתה על  כאמור האסבסט בחוק העמידהלדחות את מועד  וביקשה האנרגיה למשרד פנתה
 . המרכז אזור על בדגש המערכת

 
ית מתאר ארצית חדשה אשר תאפשר התקבלה הוראת המועצה הארצית לתכנון ולבניה לעריכת תכנ 2014בחודש ינואר 

הסתיימה עריכת . נכון למועד פרסום דוח זה, טרם 2020גם לאחר שנת  והפעלתן חדשות ביחידות הקיימות היחידות שיחלוף
  .תסקיר ההשפעה על הסביבה ועריכת מסמכי התכנית

 
 הוצאות החברה על תטילא "בתמ לקבוע בהתאם מהחברה שטחים והפקעת הקרקע של ייעוד שינוי לפיה, החברה הערכת

 בחוק זה מונח כהגדרת, עתיד פני צופה מידע מהווה, מהותיים סכומים הינם החברה של ראשונית הערכה פי על אשר בסכומים
זו מבוססת על תחזיות והערכות אשר קיימות בחברה למועד הדוח ואשר עשויות שלא  הערכה. 1968-, תשכ"חערך ניירות

 כך ובכלל, בחברה תלויות שאינן מנסיבות כתוצאהחלקי או שונה מכפי שנצפה וזאת, בין היתר, להתממש או להתממש באופן 
 משפטיים הליכים של תוצאותיהם וכן בשטח יתבררו אשר ושינויים סקרים, בתעריף לחברה יוכרו אלו סכומים אופן ובאיזה האם

 .אחרים או החברה ביוזמת תכנוניים ותהליכים בהם לנקוט עשויה שהחברה

 
 שמירת הסביבה החופית ומניעת זיהום ים 7.12.9

מטרים מקו החוף(,  300חוק שמירת הסביבה החופית אוסר, בין היתר, פגיעה בסביבה החופית כהגדרתה בחוק )תחום של 
במסגרת החוק הוקמה הוועדה לשמירת הסביבה החופית, אשר נדרשת לאישור תוכניות שונות  אלא אם כן ניתן לכך היתר כדין.

הסביבה החופית. במסגרת החוק מוטלות לעתים על החברה דרישות ומגבלות על תכניות פיתוח של תחנות כוח בתחום 
 חופיות.

 
חלק משמעותי ממתקני הייצור של החברה נמצאים לאורך רצועת חוף ים התיכון ולכן החברה נערכת הן למניעת זיהום הים 

 להגנה על מתקניה מפני זיהום ים ממקור חיצוני. והן  בדלק, הן להגברת המוכנות שלה לאירועי זיהום ים
 

. אשר היה באותה שעה בצינור , דלף לים שמן שטיפהדוד, בעקבות סדק שנוצר בצינור המקשר הימי באש2017ינואר  בחודש
המשרד להגנת  בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה בעניין זה.החברה נקטה פעולות מידיות לטיפול באירוע ופעלה 

 האירוע. חקירה פלילית שלב החלבה הסבי
( 2ב.35ביאור  למועד כתיבת דוח זה, הן טרם אושרו. להרחבה ראו נכוןבקשות להכרה בתביעה ייצוגית בעניין זה.  הוגשו

 בדוחות הכספיים.
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 אפר פחם  7.12.10

 
אפר שנוצר נמכר , ה1998ורוטנברג" נוצר אפר פחם. מאז שנת  במסגרת ייצור החשמל בתחנות הכוח הפחמיות "אורות רבין

 י החברה לשימושים בתעשיות הבנייה, התשתיות והחקלאות. יד-על
 

לחברה לפנות אפר פחם מתחנות הכוח  ראש אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה הורה 2014בחודש דצמבר 
זו  בגין הנחייה. טיביתכפסולת רדיואק את אפר הפחם בהתבסס על דעתו כי יש לסווגשלה תוך מתן קדימות לתעשיית המלט, 

 .ץלבג"הוגשו עתירות 
 כי צוין בהודעה, זאת עם.  מבוטלת  האמורה הנחייתו לפיה, הקרינה על הממונה הודעת בחברה התקבלה 2016 מאי בחודש
 . אחר דין מכוח דומה הוראה הוצאת, זה ובכלל, באפר השימוש על לפיקוח חלופות בוחן הסביבה להגנת המשרד
להסדר דיוני לפיו העתירות יימחקו ללא צו להוצאות ומבלי שיהא בכך כדי לגרוע מטענות בעתירות יעו הצדדים , הגלכך בהמשך

מי מהצדדים. עוד הוסכם, כי ככל שהממונה יחליט ליתן הוראה כלשהי בנוגע לאפר הפחם, יושהה תוקפה של ההוראה החדשה 
כל שתוגש עתירה כאמור, יושהה תוקפה של ההוראה החדשה ימים על מנת לאפשר הגשת עתירות מתאימות, וכי כ 30למשך 

 צו ללא העתירות נמחקו לכך ובהתאם דין פסק של תוקף זה דיוני הסדר קיבל  2016 יולי בחודשעד להכרעה באותה עתירה. 
 .להוצאות

 
 רישוי עסקים 7.12.11

אשר מתעדכנים או לרישיונות לווים מרבית תחנות הכוח של החברה פועלות מכוח רישיונות עסק אשר ניתנו לצמיתות ותנאים נ

מתחדשים מעת לעת. אלה נועדו להסדיר את פעילות התחנה, בין היתר, במטרה להקטין ולמנוע סיכונים ומפגעים סביבתיים. 

החברה פועלת להסדרת רישיונות העסק עבור יתר אתרי הייצור ועבור פריטים אחרים טעוני רישוי בהתאם להוראות הדין 

ות, כאשר הליך ההסדרה לגבי חלקם נמצא בשלבי אישור מתקדמים. הפעלת אתרי החברה ללא רישיון עסק ודרישות הרשוי

מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים ועלולה להביא להפסקת פעילות העסק. לפירוט נוסף בדבר חוק רישוי עסקים ומצב רישוי 

 .21.8הפריטים השונים הטעונים רישוי בחברה ראה סעיף 

 

 ריח 7.12.12

זומנה החברה לשימוע במשרד להגנת הסביבה בעניין מפגע ריח, שנטען כי נובע מפעילות תחנת הכוח  2016ש מאי בחוד

רוטנברג. במסגרת השימוע הביעה החברה את עמדתה לפיה ביום האירוע אנשי התחנה לא הרגישו בריח וכי בסמיכות לתחנה 

ם להיות המקור לריח. המשרד להגנת הסביבה פתח בחקירה מצויים מקורות תעשייתיים המחזיקים בדלק נוזלי אשר עשויי

 בנושא.  פלילית

 
 רישוי אינטגרטיבי 7.12.13

הליך הרישוי האינטגרטיבי מבקש לבחון באופן כולל את ההשפעות הסביבתיות של המפעל על הסביבה בכל ההיבטים )שפכים, 

יו הייחודיים ובאינטגרציה בין השפעותיו אוויר, קרקע וכיו"ב( ולקבוע בהתאם תנאים פרטניים לכל מפעל בהתחשב בתנא

הסביבתיות השונות. כמו כן מבקש המשרד להטמיע במסגרת הרישוי האינטגרטיבי באופן רוחבי מנגנונים דוגמת חובת נקיטה 

, שקיפות של הליך הרישוי, ארגון מחדש והוספת מידע וסקרים הנמסרים למשרד )הטכניקות הזמינות הטובות ביותר( BAT-ב

(, דרישות לניהול סביבתי LCA - Life Cycle Analysisהסביבה לצורך רישוי, שיתוף הציבור וכן בחינת חיי המוצר ) להגנת

 ועוד. 

 

סוכם בין המשרד להגנת הסביבה ובין החברה כי בקשות  2014בחודש אפריל  בהמשך לדרישת המשרד להגנת הסביבה,

ל החברה, בלוח זמנים מדורג ומוסכם. דרישות הנובעות מתהליך הרישוי לרישוי אינטגרטיבי יוגשו ביחס לכל אתרי הייצור ש

 האינטגרטיבי עשויות להטיל על החברה עלויות, העשויות אף להיות עלויות מהותיות. 

 
האמור לעיל בדבר העלויות המהותיות בהן עשויה לשאת החברה בקשר עם הדרישות שתנבענה מתהליך הרישוי האינטגרטיבי 

דע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, אשר עשוי שלא להתממש או להתממש באופן אחר מהאופן אותו הינו בגדר מי

 החברה צופה, וזאת, בין היתר, כתוצאה מסיבות שאינן תלויות בחברה ובשים לב לדרישות אשר תקבענה בפועל.

 

שר מבקש להטמיע א, 2015 –ב, תשע"ה התקבל בחברה להערות תזכיר חוק רישוי סביבתי משול 2015בחודש ספטמבר 

החברה העבירה הערותיה לתזכיר החוק למשרד להגנת  .בחקיקה את המטרות של הרישוי האינטגרטיבי אשר תוארו לעיל

 הסביבה.

 
 אירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה  7.12.14

מהותיים בקשר עם איכות הסביבה במקטע הייצור למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה היא אינה חשופה לאירועים או עניינים 
 לעיל.אלא אם פורטו 

 
 הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה 7.12.15

הליכים משפטיים שונים, פליליים ואזרחיים, בטענות להפרת החוקים  מקטע הייצור בקשר עם נגד החברה ומנהלים בה הוגשו
 הסביבתיים. 
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יחסות בעיקרן לזיהום מי ים ואוויר, ואלו שבירורן הסתיים לא היו כרוכות בקנסות מהותיים לחברה או התביעות הפליליות מתי
 . בדוחות הכספיים ב.35ראה ביאור  למנהלים בה. למידע נוסף

 
 מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים  7.12.16

ם מפגעים סביבתיים לאורך שרשרת החברה רואה עצמה כאחראית וכמחויבת בנקיטת אמצעים להגנה על הסביבה וצמצו
 החשמל.

 
סטרטגית וחזון סביבתי לשמירה על איכות סביבה מתוך אחריות לחברה ולסביבה, בראיה פי מדיניות א-החברה פועלת על

מקיימת ארוכת טווח וצופה פני עתיד, למזעור ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעילותה ולהובלה בתחום מניעת מפגעים 
 ת סביבתיות.והפחתת השפעו

 
עקרונות המדיניות הסביבתית של החברה כוללים שילוב שיקולים סביבתיים בכל תחומי פעילותה ובכלל זה בתהליכי קבלת 
החלטות; תכנון ותפעול המתקנים; אימוץ אמות מידה סביבתיות מתקדמות מוכחות; שימוש מושכל בחומרי גלם ובמשאבי טבע 

ור פסולת ותוצרי לוואי; שילוב שיקולים נופיים, מרחביים וסביבתיים בתכנון מתקנים ועידוד החיסכון בחשמל; צמצום ומחז
וף עם הציבור; פעילות משותפת עם גורמים סביבתיים, שיח פתוח ושק-חדשים ובתחזוקה של מתקנים קיימים; קיום דו

טכנולוגיות מתקדמות והטמעת ערכי  ממלכתיים וציבוריים ובינלאומיים, לרבות השתתפות במחקרים סביבתיים, בפיתוח ובייזום
 סביבה בתרבות הארגונית.

 
 עלויות סביבתיות והשקעות החברה באיכות הסביבה  7.12.17

 
 להלן פירוט של השקעות החברה באיכות סביבה:

 
  בדצמבר 31שנים עשר חודשים שהסתיימו ביום  
 

 , מחירים שוטפיםקל חדשמיליון ש
 מנוכה מדידות מחדש()

4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 

    
 765 -כ 956 -כ 915 -כ סך ההשקעה במתקני איכות סביבה

 105 -כ 89 -כ 91 -כ עלויות שוטפות )ללא פחת(
 
 

  2016השקעות במהלך  )א(
 

שקל מיליון  13-כ, בהיבטי איכות סביבה במקטע הייצור )בנוסף סך של קל חדשמיליון ש 752 -כהשקיעה החברה  2016בשנת 
בתחנת אורות רבין )בין היתר "אמצעים  יוחדים(, בין היתר בהתקנת אמצעים להפחתת פליטות לאווירבפרויקטים מ חדש

 ראשוניים" וסולקנים(. 
 

 -כבמסגרת עלויות הפעלת תחנות הכוח והוצאות נלוות לדלקים, סכום של  2016בנוסף להשקעות הנ"ל הוציאה החברה בשנת 
 קל חדשש נימיליו 2 -כהנובעות מהגנת הסביבה במערכת הייצור )בנוסף, סך של לצורך עמידה בדרישות  קל חדשמיליון ש 103

הושקעו ברובן  2016שאינם משוייכים למערכת הייצור(. להערכת החברה, העלויות סביבתיות שהחברה נשאה בהן בשנת 
 במניעה עתידית ובהפחתת פגיעה בסביבה, והיתרה הושקעה בתיקון ושיקום הסביבה. 

 
  2017 שנתתקציב ל )ב(
 

הקציבה החברה במסגרת תקציבי  2017החברה מקצה בתקציביה כספים למטרת עמידה בתנאים וחוקים סביבתיים. לשנת 
, למטרות עמידה בדרישות הגנת הסביבה)מנוכה מדידות מחדש(  קל חדשמיליון ש 1,117 -כהתפעול והפיתוח השוטפים סך של 

החי והצומח, האוויר, הקרקע, מי תהום ומים עיליים, טיפול בשפכים, הגנה מפני  טיפול בפסולת, פעולות הגנה על ובין היתר,
 קרינה והפחתת רעשים.

 
 תקציב הפחתת פליטות )ג(
 

 -סכום של כתקציב השקעה כוללת בללא ריבית בזמן הקמה, הקציבה החברה,  2017במסגרת תקציב הפיתוח המאושר לשנת 
בין היתר לצורך התקנת אמצעים להפחתת פליטת מזהמים  ,יטותרויקט הפחתת הפל( לפIFRS)במחירי  קל חדשמיליארד ש 7.1

נכון למועד פרסום דוח זה,  לאוויר מאתרי אורות רבין ורוטנברג )"אמצעים ראשוניים", סולקנים והקמת מתקנים קטליטיים(.
לעניין  מנכ"ל ודירקטוריון החברה על ידי אשר אושר ןהאחרוהתקציב א וה , כמפורט לעיל,2017תקציב ההשקעה הכוללת לשנת 

 תקציב השקעות כוללות לעומת( א היוון ריבית בזמן הקמהלל)מיליארד שקל חדש  1.5 -ותקציב זה מגלם תוספת של כ זה
 .2013מאושרות לשנת 

 
ניירות בדבר היקף ההשקעות הצפוי בתחום איכות הסביבה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק הערכות הנהלת החברה 

ערך, המבוסס על תקציב ותוכניות העבודה של החברה. הערכות החברה ביחס להיקף ההשקעות הצפוי בתחום איכות הסביבה 
, בשל גורמים אשר אינם בשליטת החברה, ובכלל עשויות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי או שונה מהערכתה, בין היתר

חברה, שינוי בהיקף פעילות הייצור של החברה והדלקים באמצעותם מייצרת זה שינוי בדרישות הרגולטוריות החלות על ה
 ואירועים נוספים לרבות כאלו הנובעים מהתממשות גורמי הסיכון של החברה. החברה
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 הליכים משפטיים 7.13

 
 ב.35 לפרטים בדבר הליכים משפטיים תלויים ועומדים נוספים כנגד החברה, לרבות הליכים בגין מקטע הייצור, ראה ביאור

  .23ראה סעיף  החברה היא התובעת בהליך. לפרטים בדבר הליכים משפטיים בהם בדוחות הכספיים
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 מקטע ההולכה וההשנאה .8

 
 מידע כללי על מקטע ההולכה וההשנאה 8.1

 
 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 8.1.1

 
אספקה, מכירה הולכה, חלוקה, "ל 1996בשנת  ות הולכת החשמל והשנאתו מתבצעת במסגרת רישיון שהחברה קיבלהפעיל

, . תוקף רישיון זה, על כל הפעילויות הכלולות בו"(הרישיון הכללירישיון כללי" )"ואשר מכונה על ידי החברה כ"וסחר בחשמל"
  .2017בנובמבר  15הוארך כאמור, יחד עם רישיונות אחרים שבידי החברה, עד 

 
)שכאמור התייחס  הכללי י נוסח הרישיוןפ-שנאה והפעילות מבוצעת עללחברה אין רישיון נפרד לפעילות במקטע ההולכה והה

 21.1.2לפרטים נוספים אודות הרישיון הכללי ראה סעיף  למספר פעילויות(.
די י-ים, מועבר עלדי יצרני חשמל פרטיי-די החברה, ובחלקו עלי-במסגרת תחום פעילות זה, החשמל המיוצר כאמור ברובו על

. רשת ההולכה פרושה על פני כל מדינת ישראל והשטחים הנתונים תחת שלטונה מאז ולכה שלההחברה באמצעות רשת הה
מתח  מרשת"(. רשת ההולכה מורכבת הארץ)בסעיף זה, מטעמי נוחות בלבד, " (הגדה המערבית)מזרח ירושלים ו 1967יוני 
רשתות  באמצעותנת צרכנים פרטיים. ק"ו בהיקף מצומצם להז 110וכן מרשת ישנה ק"ו(  161עליון ) ומתחק"ו(  400)על 

ק"ו( ולתחנות המשנה הגדולות  400מועברת האנרגיה החשמלית מיחידות הייצור לתחנות המיתוג )תחנות במתח  ההולכה
רושות ברחבי הארץ. בתחנות המיתוג ק"ו( ומתחנות המיתוג ותחנות המשנה הגדולות לתחנות משנה הפ 161)תחנות במתח 

באמצעות שנאי צעת פעילות ההשנאה, המשנה את רמות מתח החשמל ממתח על למתח עליון )והמשנה של החברה מבו
הולכת החשמל במתח על ועליון (, וממתח עליון למתח גבוה )באמצעות שנאי הספק בתחנות המשנה(. קישור בתחנות מיתוג

שנה שבמקטע ההולכה באיבודים מאפשרת העברת אנרגיה בין תחנות הכוח המייצרות את האנרגיה לבין תחנות המיתוג והמ
מועברת האנרגיה אל צרכני מתח גבוה ובאמצעות שנאי רשת לצרכני רשת חלוקה(, לאחר השנאה למתח גבוה ). נמוכים יחסית

. חלק מלקוחות החברה הינם לקוחות מתח עליון, הכוללים בעיקר צרכנים 9. לפרטים על מקטע החלוקה ראה סעיף מתח נמוך
 (.10מקורות, מתקני התפלה ועוד )ראה סעיף חברת י תעשייה, גדולים דוגמת מפעל

 ביצוע פעילות במסגרת מקטע הולכת האנרגיה החשמלית, כוללת גם תפעול, תחזוקה וטיפול בתקלות.
 

המוצבות באתרים  . תחנות המשנה הניידות( ניידות3) -( ארעיות; ו2( קבועות; )1לחברה שלושה סוגים של תחנות משנה: )
, בדרך כלל עד הקמת תחנת משנה קבועה באזור, לתקופה סמיכות למרכז העומס או באתרי תחנות משנה קיימותשונים ב

 סוגים: 2 -)ברמת התכנון( של בין חמש לעשר שנים. בנוסף, קיימות תחנות משנה פרטיות המחולקות ל
ריות התפעולית והתחזוקתית . כאשר האחאו מתח על תחנות משנה חדשות שהינן בבעלות צרכן או יצרן במתח עליון -

 חלה על חברת חשמל.אלה במתח עליון ובמתח על בתחנות 
מאפשרת גם קליטת יצרן פרטי לאחר בדיקה והתאמת תחנת תחנות משנה ישנות שהינן בבעלות צרכן במתח עליון ) -

 .המשנה הפרטית לתנאים החדשים(
 

 לותמגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעי 8.1.2

 
עות פעילות החברה במקטע ההולכה וההשנאה, בדומה לשאר תחומי פעילותה, כפופה למגבלות חקיקה, כגון אלו הקבו

די רשות החשמל, לאילוצים י-בהוראות חוק משק החשמל, בחוק החברות הממשלתיות ובספר אמות המידה המתפרסם על
משלתיים שונים כגון רשות החשמל, רשות החברות, משרד בנושאי רישוי ודרישות להיתרים מרשויות ומשרדים מהקשורים 

פעילות הולכת  התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים והמשרד להגנת הסביבה, ולתוכניות חירום ופיתוח במשק החשמל.
ספקה, מכירה וסחר בחשמל". תוקף רישיון החשמל והשנאתו מבוצעת במסגרת רישיון שהחברה קיבלה "להולכה, חלוקה, א

ולכה . כאמור, לחברה לא הוצא רישיון נפרד לפעילות הה2017 בנובמבר 15על כלל הפעילויות הכלולות בו, הוארך עד זה, 
לפירוט בדבר מגבלות, חקיקה, י נוסח הרישיון המאוחד המתייחס למספר פעילויות. פ-וההשנאה ולכן הפעילות מבוצעת על

 . לפרטים אודות תעריף החשמל במקטעי ההולכה21סעיף ראה  תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על כלל פעילות החברה
, ראה . לפירוט אודות הוראות חוק משק החשמל ביחס לשינוי המבני9.11 -ו 8.9 פיםחלוקה, ראה סעיוההשנאה ומקטע ה

 דוחות הכספיים.בה. 1ביאור 
 
 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו 8.1.3

 
 ר עשויים להשפיע על היקף פעילות ההולכה וההשנאה: להלן המגמות והשינויים העיקריים אש

 
של יכולת ייצור החשמל,  50עקב הגדלת כושר הייצור במשק, בין אם בידי יח"פים ובין אם בידי החברה, והגידול ברזרבה )א(

 החברה צופה כי תידרש להקים תחנות מיתוג וקווי מתח על ומתח עליון נוספים, כמו גם לשדרג צירי הולכת חשמל

 קיימים לחזקים יותר.

 

כן צופה החברה, כי עקב העלייה המתמדת בביקושים לחשמל היא תידרש לבנות תחנות משנה נוספות ולהגדיל השנאה  )ב(

 בתחנות מיתוג ומשנה קיימות. 

 

                                                      
 ידי הצרכנים.-עת על הכוונה להפרש בין יכולת הייצור לבין הביקוש לחשמל באותה 50
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ות משנה פתוחות )דהיינו, תחנה ידי בניית תחנ-להפחתת עלויות הקמת תחנות המשנה, על החברה פועלת בעקביות )ג(

בה ציוד המיתוג במסדר מתח עליון והשנאים הינם חיצוניים וממוקמים בחצר התחנה( והוזלת כל מרכיבי התחנה. יחד ש

עם זאת, עקב הדרישות הסביבתיות המחמירות צפויה החברה לבנות תחנות משנה פנימיות )דהיינו, תחנה שבה כל 

בנוסף, קיימות דרישות של גורמים חיצוניים להטמנת ומבודד בגז( בהיקף גדול יותר.  הציוד החשמלי נמצא בתוך מבנה

קווי הולכה עיליים לתת קרקעיים או הסטת קווים קיימים במסגרת מדיניות "הימנעות נבונה", שהיא יישום אמצעים 

 . סבירים לצמצום רמות שדות מגנטיים היכן שהדבר ניתן

 

י יצרני חשמל פרטיים ולקוחות מתח עליון ועל תוביל יד-הקמת מספר גדול יותר של תחנות מיתוג ומשנה פרטיות על )ד(

להשקעה גדולה יותר של שעות עבודה של עובדי החברה בהכנסה לניצול שהחברה מחויבת לבצע בחצר התפעולית 

צרכן הפרטי, לבדיקות ולתחזוקה, זאת משום שהבדיקות הקשורות לחיבור תחנת שבאחריותה למתקנים של היצרן או ה

ניתן לעשותם רק על ידי החברה בתוקף היותה ספק שירות חיוני בתחום ולתחזוקתה ולכה המשנה למערכת הה

 ההולכה.

 

ידי -עות עלבתחום ההולכה, הנקב שינויים באמות המידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק חיוני )ה(

צרני חשמל ולצרכנים המחוברים לרשתות את החברה בתשלומים גבוהים יותר כשיפוי לי עלולים לחייברשות החשמל, 

שית על החברה קנסות בגין אי עמידה בלוח הזמנים הקבוע לחיבור עלול להמתח עליון. יישום אמת מידה במתח עליון 

 יצרן חדש או אי אספקת חשמל מסיבות שונות.

 

 ך הקמתם של קווי מתח עליון.דרישה של משרד הפנים להכניס קווי מתח עליון לתוכנית מתאר )תמ"א( מאריכה את מש )ו(

דרישות איכות הסביבה בנוגע לקרינה אלקטרומגנטית והקושי להשיג פרוזדורי קווים צפויים יעלו את היקף הכבלים התת  )ז(
  .קרקעיים במתח עליון ועל

 
פני רעידות מת עיגון ונהלי גופי המדינה למיניהם כגון: רשויות כיבוי אש, דרישודרישות דרישות הנובעות מחוקים, תקנים  )ח(

ולס , מיגון מפני פוכו'(  מפני ירימיגון דרישות בטיחותויות ובטחוניות )כגון: גדרות, אדמה, אבטחת מידע לתחנות משנה, 
עשויות להגדיל את הוצאות החברה בתחום פעילות ודרישות המשרד להגנת הסביבה מגדילות ו (EMPאלקטרו מגנטי )

 זה.
 
 בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות שינויים טכנולוגיים שיש 8.1.4

 רה החלה בתהליך ליישומם:להלן השינויים הטכנולוגים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום הפעילות ואשר החב
 

עם מגבילי זרם קצר מגוו"א(  50, במקום 51מגוו"א 75המשך הכנסה בטווח הקרוב של שנאים בעלי הספק גבוה ) )א(

 . הגדלת ושדרוגמתח גבוההתאמתם לרשתות ורופולין, הגדלת היקף סוללות הקבלים בתחנות המשנה בתחום המט

ות משנה חדשות. כמו כן התאמתם ליכולת ההשנאה באתרי תחנלצורך  מתח גבוההמסדרים המחוברים לרשת 

. , כפי שצוין לגבי תחנות חדשותמתוכננות החלפות שנאים בתחמ"ש קיימות לשנאים חדשים לרבות הציוד הנלווה

 .2017מגוו"אר באיילון במהלך  200לראשונה, הכנסה של קבל מתח עליון 

 

בעל יכולת תרמית גבוהה בהשוואה לתיל רגיל באותו  ACSSהכנסת טכנולוגיות חדשות בתחום ההולכה כגון תיילי  )ב(

 .קווים חדשים שטח חתך המשמשים להגדלת יכולת ההולכה, בקווי ההולכה הקיימים כדי למנוע הקמת

 

 ממ"ר. 2,000קרקעיים בחתך -הנחת כבלים תת )ג(

                                                      
 וולט אמפר. יחידת מדידה למתח.-מגה -" מגוו"א" 51
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 ציוד לאבטחת מידע בתחום המיחשוב והתקשורת לתחנות משנה. )ד(

 

 הכנסת מאצרות שמן זמניות. )ה(

 

 גורמי ההצלחה הקריטיים של תחום הפעילות והשינויים החלים בהם 8.1.5

דכון תעריף החשמל למקטע ההולכה להערכת החברה, ההצלחה העסקית של מקטע ההולכה וההשנאה תלויה בעיקר בע
במקצועיות אנשיה לתחזוקת ויות התחזוקה והתפעול של מתקני ההולכה וההשנאה, וההשנאה וכן ברמת הביקוש לחשמל, בעל

בהכרה בסך העלויות הדרושות להולכת החשמל והשנאתו במסגרת תעריף החשמל וביכולת מקטע מתקני הולכה והשנאה, 
 הן מבחינה מבנית והן מבחינה טכנולוגית. ההולכה וההשנאה להתייעל 

 
 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 8.1.6

 חסמי כניסה )א(

 ו הצורך בקבלת רישיון הולכה עפ"י חוק משק החשמל. ם הכניסה העיקרי בתחום הפעילות הינלהערכת החברה, חס
 

 חסמי יציאה )ב(

חשמל והוראות פי חוק משק ה-ות החברה וכן היותה בעלת "רישיון ספק שירות חיוני", עלהרגולציה המסדירה את פעיל
רישיונותיה, המחייב אותה להוליך את החשמל לכלל הציבור, באמינות וביעילות, לפי תנאי רישיונה, הינם החסמים העיקריים 

 ילות. המונעים יציאה מתחום הפע
 
 לים בו מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים הח 8.1.7

 
, החברה פועלת כמונופול בתחום ההולכה וההשנאה של החשמל ואין לה מתחרים. בנוסף, החברה מחויבת הדוחלמועד 

על אף האמור יוער, כי על פי תקנות  .7.4.3לאפשר ליצרני חשמל פרטיים שימוש במערכת ההולכה שלה. לפרטים ראה סעיף 
שרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לאשר ליצרנים בקונגרציה מ, בסמכות 2004-משק החשמל )קוגנרציה(, התשס"ה

 לספק חשמל לצרכנים סמוכים ללא שימוש בשירותי תשתית.
 
 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 8.1.8

 
רכת הולכה מבחינה טכנולוגית יש מקומות בעולם בהם נבחנת בניית טורבינות גז באזורי תעשייה ובתוך הערים בהן אין מע

קיימת ומצריכים אמצעי אספקת חשמל חליפיים, ללא צורך בהתחברות למערכת ההולכה, למשל באמצעות פנלים סולאריים 
 וכדומה.

 
 מוצרים ושירותים 8.2

 
, מתקני התפלה( כגון מפעלי ים המלח יםצרכנים גדול 10 -)יצרנים פרטיים ושירותים בתחום ההולכה ניתנים ללקוחות מתח עליון 

זות החברה )מערכת החלוקה שמוכרת חשמל במתח גבוה ובמתח נמוך לצרכני מדינת ישראל(. הצרכן הסופי משלם עבור ומחו
  (.10סעיף שות החשמל )ראה ידי ר-מרכיב ההולכה בתעריף הכללי שנקבע על

חיבור וגע לבכל הנים יח"פשל  יםהחברה מספקת גם שירותי תחזוקה ותפעול בתחמ"שבנוסף, בהתאם לספר אמות המידה 
 .עלמתח במתח עליון ו

 
 פילוח הכנסות מוצרים ושירותים 8.3

 
 א. בדוחות הכספיים.37ראה ביאור  2016בשנת  הולכהממכירות חשמל ששויכו למקטע ה החברההכנסות לפרטים בדבר  
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 השנאהההולכה והמערכת  -כושר ייצור  8.4

 
 מערכת ההולכה )קווי מתח(: 8.4.1

 
 של החברה: 52להלן פירוט אורך מעגלי ההולכה

 

 מועד
קילו  400קווי 

 וולט )"ק"ו"(
 ק"מ מעגל

ק"ו  161קווי 
 עיליים

 ק"מ מעגל

 ק"ו 115קווי 
 ק"מ מעגל

 53ק"ו תת"ק 161
 ק"מ מעגל

31.12.2016 759.5 4,524 90.5 125.6 

31.12.2015 759.5 4,497 106.3 123.6 

 
, הספק 2015בדצמבר  31 -ב מגוו"א. 12,945עמד על מגוו"א,  161/400הספק מותקן בשנאי קישור  2016בדצמבר  31 -ב

 מגוו"א. ,94512מגוו"א עמד על  161/40055 54מותקן בשנאי קישור
 
 מערכת ההשנאה: 8.4.2

 
תחנות משנה בבעלות צרכני מתח  49"( )מתוכן תחמ"שתחנות משנה )" 207כללה מערכת ההשנאה  2016בדצמבר  31ביום 

תחנות משנה בבעלות צרכני מתח  48)מתוכן  2015בדצמבר  31ההשנאה ביום ערכת תחמ"ש שכללה מ 201עליון(, לעומת 
 עליון(.

 
מגוו"א בגין תחמ"ש בבעלות  3,190 -מגוו"א )כולל כ 20,544 -, יכולת השנאה המותקנת הייתה כ2016בדצמבר  31ביום 

מגוו"א בגין תחמ"ש בבעלות צרכני  3,190 -לל כמגוו"א )כו 20,396 -צרכני מתח עליון(, לעומת יכולת השנאה מותקנת של כ
 . 2015בדצמבר  31מתח עליון( נכון ליום 

 
", הכוללות גם תחנות משנה( ומספר תחמ"ש, של החברה ושל הצרכנים, תחמ"גבטבלה להלן מוצגים מספר תחנות מיתוג )"

 :2015-ו 2016בדצמבר בשנים  31נכון ליום 
 

 סוג תחנת משנה

 סה"כ פרטיות תחמ"ש תחמ"ג שנה

     

31.12.2016 11 147 49 207 

31.12.2015 11 142 48 201 

 
 

 הינם: 2016השינויים המהותיים במערכת ההולכה וההשנאה אשר התרחשו בשנת 
 מגו"א כל אחת: רמת בית שמש, ראשון לציון מזרח, טייבה, נס ציונה, כברי, אשקלון, ברקאי 20הכנסת ניידות של 

 הכנסת תחמ"ש אשלים.
מגוו"א  75כולל שנאים  ם;ועתידי, מודיעין רמת גןבניידות )ראה לעיל(, תוספות השנאה,          

 בתחמ"שים עתידים ורמת גן.
 גבעתי, נבטים, רמת נגב אנרגיה)מכתשים(.הכנסה לניצול של תחמ"ש פרטיות          
 ק"ו רותם ותחמ"ש ירקון. 110הוצאה מניצול של תחמ"ש          

 
 ין ומתקניםמקרקע, רכוש קבוע 8.5

 
 .7.6.1סעיף לפירוט בדבר נכסים המשמשים אותה בתחומי פעילותה, לרבות בתחום ההולכה וההשנאה, ראה 

 
פירוט הרכוש הקבוע והמתקנים המתוארים להלן, מתייחס לרכוש ולנכסים המוחזקים בידי החברה ו/או המשמשים אותה בתחום 

ה בדבר זכויותיה של החברה ברכוש ובנכסים ין החברה לבין המדינפעילות ההולכה וההשנאה, בהתעלם מחילוקי הדעות ב
ו' בדוחות הכספיים וכן  1כאמור, שהיו בידיה, במועד פקיעת הזיכיון )לעניין "הסדר הנכסים" והשלכותיו על החברה ראה ביאור 

 (. 14.3סעיף ראה 

                                                      
 ככלל, בין שני עמודי חשמל יש יותר מקו הולכה אחד המכונה "מעגל" ונמדד בק"מ. 52
 קעי.קר-תת 53
 ק"ו(. 161 -ק"ו ל 400 -שנאי קישור משנה רמות מתח בתוך מערכת ההולכה )מ 54
ק"ו )מערכת ישנה שהשימוש בה  115( מערכת מתח עליון 3) -ק"ו ו 161( מערכת מתח עליון 2ק"ו; ) 004 -( מתח על 1ות מתח: )( רמ3מערכת ההולכה בנויה משלוש ) 55

 הולך ופוחת(.
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 לכה וההשנאה, באתרים שונים:להלן פירוט תחנות המיתוג ותחנות המשנה הגדולות, המשמשות את מקטע ההו

 

 מהות הזכויות שטח האתר במ"ר מהות מיקום שם האתר

 - תחנת מיתוג קיסריה ** קיסריה
חכירת משנה מהקרן לפיתוח קיסריה 

 2048עד 

 2034חכירה עד  - תחנת מיתוג ליד כפר מנחם * צפית

 בעלות 65,073 תחנת מיתוג ליד צומת מורשה *  פתח תקווה

 272,045 תחנת מיתוג כפר חסידים *  זבולון

עם  2000עד  רמ"יהסכם פיתוח עם 

. טרם נחתם הסכם זכות לקבלת חכירה

 חכירה.

 210,136 תחנת מיתוג ראשון לציון * גן שורק

עם  1998עד  רמ"יהסכם פיתוח עם 

. טרם נחתם הסכם זכות לקבלת חכירה

 חכירה.

 * אבן ספיר
ע' למושב אבן מ-דר'

 ספיר
 2040חכירה עד  104,000 תחנת מיתוג

 חזקה - תחנת מיתוג ליד רמלה ** גזר

 2028/2029חוזי חכירה עד  - תחנת מיתוג  **רמת חובב

+עין תות חגית

*** 
 - תחנת מיתוג 

 .2051דונם בחכירה עד  327

 היתר בבעלות.

 100,117 תחנת משנה גדולה צומת אשדוד יבנה
 .2023דונם בחכירה עד  17.6

 היתר בבעלות.

 2058חכירה עד  100,000 תחנת משנה גדולה נשר ** קישון

 2039חכירה עד  - תחנת משנה גדולה  ** אלון תבור

 ת"א, רמת החייל * ירקון

 תחנת משנה גדולה

יצאה מניצול 

 2016במהלך 

116,655 
 דונם בבעלות. 100

 היתר בחזקה.

 39,092 תחנות מיתוג מחלף גנות איילון )גנות(

 רמ"י)עיסקה אושרה ב 2061חכירה עד 

וחח"י, אתר בהקמה,חוזה נופק, נחתם 

 (רמ"יבחח"י והועבר לחתימת 

  1,007,118 סך הכל שטח

 
 האתר כולל תחמ"ש. *
שטח תחנות המיתוג ותחנות המשנה הגדולות הנ"ל כולל תחמ"ש והינו כלול בשטח האתר של תחנות הכוח הרלוונטית,  **

 . 7.6כפי שמופיע בסעיף 
 .7.6חי תחנות המיתוג הנ"ל כלולים בשטח האתר של תחנת הכוח "חגית", כפי שמופיע בסעיף שט ***
 

 .7.6קיימות שתי תחמ"ש נוספות שמצויות בתחום תחנות כוח. למידע נוסף ראה סעיף 
 

 עילותפתחנות משנה ניידות  12 -תחנות משנה ארעיות ו 13תחנות משנה קבועות,  108מקטע ההולכה וההשנאה כולל 
הפזורות ברחבי ישראל. לפירוט בדבר סוג זכויות החברה בנכסים אלה   עצמאיות )שלא בשטחי תחנות כוח ו/או תחנות מיתוג(

 ג' בדוחות הכספיים.12ביאור  ראה



 
 

47 
 

 שנאה ההולכה וההמקטע  -פיתוח משק החשמל  8.6

 
 אופן קביעת תוכניות הפיתוח של מקטע ההולכה וההשנאה   8.6.1

 
 .21.1.3.2להגשת תוכנית פיתוח ולעמידה בתנאיה ובלוחות הזמנים הקבועים בה ראה סעיף  לפירוט בדבר חובת החברה

 
משך תוכנית הפיתוח כאמור הוא לתקופה  .56אחת לשנהשר ל תוכנית הפיתוח למערכת ההולכה וההשנאה מוגשביחס לדכון ע

בהליך הנדרש  שנים. בשל פרק הזמן הממושך הדרוש לקידום פרויקטים בתחום ההולכה וההשנאה, בהתחשב של חמש
ה, החברה מכינה תוכנית פיתוח למשך עשר שנים, תוך עדכון חצי מבחינה סביבתית, סטטוטורית, וקבלת היתרי בניה והקמ

שנתי )לאור שינויים בתחזית הביקוש, צורך בקליטת פרויקטים של יזמים פרטיים, בעיות בקידום פרויקטי תשתית וכו'(, ממנה 
 תית המוגשת כאמור לאישור השר. נגזרת תוכנית הפיתוח החמש שנ

 
הקמה של פרויקטים חדשים ופרויקטים הכוללים הרחבות ושיפורים של המערכת הקיימת, וזאת  , בין היתר,התוכנית כוללת

לצורך התאמת מערכת ההולכה וההשנאה לצורכי משק החשמל, תוך התחשבות בזמינות האתרים, וביכולת החברה למימוש 
 .פרויקטים

     
 ומגבלות עיקריות בבסיס תוכנית הפיתוח הנחות 8.6.2

תוכנית הפיתוח מבוססת על: )א( פריסה גיאוגרפית של העומס, התואמת את תחזית הביקוש הארצי; )ב( תוכנית פיתוח 
)ד( יישום טכנולוגיות מתקדמות ומוכחות במערכת ההולכה  ; )ג( קריטריוני התכנון;מערכת הייצור לרבות יצרני חשמל פרטיים

 ו( התחשבות באילוצים פניממים וחיצוניים.)-ו ;)ה( ניתוח סיכויי מימוש של הפרויקטים  ה;וההשנא
 

אבי להתאים את מערכת ההולכה וההשנאה לצורכי המשק הלאומי, תוך צמצום עלויות ומזעור מש מטרת תוכנית הפיתוח הינה
האנרגיה והמים. הלאומיות,  שתיותהתהקרקע, בהתאם לרמת האמינות והאיכות של החשמל שנקבעה בתיאום עם משרד 

 התוכנית נבנית בהתחשב באי ודאויות ואילוצים תכנוניים, קרקעיים, סביבתיים וכלכליים והשלכותיהם על יכולת יישום התוכנית.
 

לפרויקטים המפורטים בתוכניות הפיתוח נערכת בחינה של סיכויי מימוש התלויים בזמינות האתרים וביכולת החברה לממשם. 
 נקבעים מועדי הפעלה מעודכנים. והתאמתם למסגרת התקציב הנגזרת מתעריף החשמל, אם להערכות סיכויי מימוש אלהבהת

 
בדבר מעבר לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בהיקף של  200957החברה פועלת ליישם את החלטת הממשלה מחודש ינואר 

יה מתחדשת שפנה אליה עם בקשת חיבור, בקשה היא פועלת לחבר כל יזם באנרג ובמסגרת זו 2020לקראת שנת  10%
 . 2016לאמת מידה "חיבור למתח עליון" מחודש דצמבר בקשה לסקר חיבור, והכל בהתאם  לעריכת סקר היתכנות או

לפרטים נוספים בנוגע למדיניות הממשלה  ייצור באנרגיות מתחדשות. 17%הועמד על  2030יצוין כי יעד הממשלה לשנת 
 לעיל. 6.5שק החשמל ראה סעיף בנושא התחרות במ

 
במסגרת זו ובהתאם להחלטות רשות החשמל, פרסמה החברה מספר רב של סקרי היתכנות של היוזמות השונות לייצור חשמל 

חדשת. החברה שילבה בתכניות המתאר של היזמים רצועות עבור חיבור החשמל למערכת ההולכה והיא באמצעות אנרגיה מת
דרום, שמטרתם לאפשר קליטת מתקני ייצור באנרגיות מתחדשות  –ק"ו בתוואי צפון  400וי להקמת קומקדמת תוכניות 

 .רום הארץבהיקפים גדולים בד
 

החברה עורכת בימים אלו ניתוח מקיף של ההשלכות על תוכנית הפיתוח הנדרשת על מנת לתמוך ביעדי הממשלה לשילוב 
עים. תוכנית זו כוללת האצה של תוכנית הפיתוח הכוללת משמעותי של אנרגיות מתחדשות במערכת החשמל בכל המקט

למערכת ההולכה וההשנאה וכן של מערכת החלוקה בנוסף על פיתוח ייעודי נוסף לטובת חיבור מתקנים אלו. בנוסף לכך, תכלול 
איכות אספקת התוכנית תוספת אמצעים טכנולוגיים נוספים לטובת ניהול ובקרה על פעולת מתקנים אלו כדי להבטיח אמינות ו

 חשמל הולמת לכלל הצרכנים. 
 

ק"ו לקליטת האנרגיה  161וקו מיסדר מיתוג משותף הקימה החברה בנושא המכרז הממשלתי לתחנת כוח סולארית באשלים, 
בשנת יים. סולר-וכן שני מתקנים טרמו וואט-המג 30וולטאי בהספק של -שתיוצר. למסדר זה מתוכננים להתחבר מתקן פוטו

 50-וולטאים: גבעתי  -מתקני פוטו 2-מגווט, ו 126.4ק"ו, מתקן קוגנרמיה מכתשים בהספק של  161ו למערכת חובר 2016
 מגוו"ט.  -18מגוו"ט ונבטים 

 
יחד עם זאת, אין באפשרותה של החברה לחבר לרשת החשמל את כל היוזמות להקמת תחנות כוח באנרגיה מתחדשת בהיקף 

ק"ו  161אילת ודרום הערבה לרשת ההולכה דרך מצפה רמון באמצעות קו מתח עליון משמעותי ללא השלמת פרויקט חיבור 
הלאומיות, האנרגיה  בהתאם לדרישת משרד התשתיות חדש לכיוון אילת, ובמיוחד ללא השלמת הקטע של אזור מכתש רמון.

 3בישיבתה מיום  ומיותובהסכמת השר עם השר להגנת הסביבה ולאחר בחינת חלופות, הועדה הארצית לתשתיות לא והמים
תוכנית מתאר לתוואי  הגישהאימצה את החלופה המשולבת )הכוללת הטמנת הקו באזור מכתש רמון(. החברה , 2014במרס 

 עדה כאמור.והקרקעי בהתאם להחלטת -שחלקו עילי וחלקו תת

                                                      
 .כמפורט לעיל, אישור השר ביחס לתוכנית הפיתוח יינתן בהתייעצות עם רשות החשמל ובהסכמת שר האוצר 56
 .4450החלטה מספר  57



 
 

48 
 

 
 פיתוח מערכת ההולכה   8.6.3

עם התאמה של מועדי הפרויקטים  ,כנית הצרכיםמותאמים היקפי הפרויקטים לתו, של החברהבהתאם לתוכנית הפיתוח 
 400מתכננת החברה להוסיף למערכת ההולכה במתח עליון ) 2017-2021בשנים ואמת )הראלית(. תהעיקריים לתכנית המ

, הדוחם. למועד מותנה בסיום הליכים סטטוטוריים לאישור הקווי לפי תכנית מתואמת( 19.5לפי צרכים ) ק"מ מעגל 164 -ק"ו( כ
. לפרטים נוספים אודות ההליכים הסטטוטורים לאישור קווים ראה דת החברה בלוח הזמנים שנקבע בתוכנית הפיתוחעומ

 .21.7 -ו 8.6.1סעיפים 
 

לפי צרכים  (ק"ו 161ק"מ מעגל עילי למערכת ההולכה במתח עליון ) 507.5 -החברה  להוסיף כ מתכננת 2017-2012בשנים 
לפי  762לפי צרכים ) ק"מ מעגל 791 -. בנוסף ישודרגו או יוקמו מחדש או יועתקו כ(ק"מ לפי התכנית המתואמת 502.5)

ק"מ לפי התכנית  65לפי צרכי ) ק"מ מעגלי כבלים תת קרקעיים 80.5 -נים להיווסף כ, וכן מתוכנהתכנית המתואמת(
 . המתואמת(

 
 ק"ו  400/161פיתוח מערכת השנאה  8.6.4

 -כ שנאי קישור בהספק כולל של 3הקמת תחנת מיתוג עתידים בעלת כוללת  2017-2021לשנים תוכנית הפיתוח של החברה 
"ו ק 400/161תחנות מיתוג  הצפויות לעמוד לרשות החברה שתים עשר 2021. בסוף שנת 2020בשנת  אמפר-וולט 1950

בהספק של  תחמ"ג חפר 2021-י צרכים, תוקם בלפ. לפי התכנית המתאומת אמפר-וולט-המג 14,885 -בהספק כולל של כ
 מגוו"א. 16,195-יגיע ל 2021מגוו"א, כך שההספק בשנת  1300

 
 ק"ו  161פיתוח יכולת השנאה  8.6.5

פיתוח תחנות המשנה של מקטע ההולכה וההשנאה מבוצע בהתאם לתכנון רב שנתי של החברה, תוך התחשבות בפריסה 
, תחנות משנה ארעיות וניידות ובתוספת תבטאת בהקמת תחנות משנה קבועות חדשותגיאוגרפית של הביקוש. תחזית זו מ

  השנאה בתחנות משנה קיימות.
 

לות יכולת תחנות משנה קבועות בע 18 -כ 2017-2021להתווסף בין השנים במסגרת תוכנית הפיתוח של החברה, צפויות 
 2021בסוף שנת  .מגוו"א( 1,112תחמ"ש לפי התכנית המתואמת בהספק  10לפי צרכים ) מגוו"א 2,044 -השנאה כוללת של כ

לפי צרכים מגוו"א )קבועות, ארעיות וניידות(  19,342 -השנאה כוללת של כ תחנות משנה בעלות יכולת 158 -צפויות להיות כ
 מגוו"א לפי תכנית מתואמת(. 18,477תחמ"ש בהספק  151)
 

 מגווא"ר.  220בנוסף, בתחמ"ש איילון תותקן סוללת קבלים מתח עליון בהספק 
 

 וח של מקטע ההולכה וההשנאה תקציב הפית 8.6.6

בפיתוח של מקטע  מדידות מחדש( ובניכוי 58כולל השבות השכר) קל חדשש מיליון 176 -הושקע סכום של כ 6201בשנת 
  725-כהינו  2017בהתאם להחלטת הדירקטוריון, תקציב הפיתוח של מקטע ההולכה וההשנאה לשנת  .ההולכה וההשנאה

 .מחדש()מנוכה מדידות  שקל חדשמיליון 
 

  (:שקל חדש)נתונים במיליוני   להלן הפרויקטים הנוכחים והצפויים העיקריים של החברה במקטע ההולכה וההשנאה
 
 

 
בחודש  אשר אושר על ידי דירקטוריון החברה 2017לשנת מעודכן יה" הינה אומדן ההשקעה הכוללת בעמודת "היקף השקעה כוללת צפו *

לעת, בין היתר, בהתאם להתקדמות  . בנוסף, יובהר כי מדובר באומדן בלבד, אשר אף ככל שיאושר, עשוי להשתנות מעת2016דצמבר 
לת הינה בניכוי עלויות בגין מדידות מחדש והיוון ריבית משך הפרויקט, והעלויות בהן תישא החברה בגינו. כמו כן, ההשקעה הכולהפרויקט, 

 .    בזמן הקמה
 
 2014-2016 יםלשנוביצוע  2013במחירי דצמבר  2013קעה עד לתאריך המאזן" מורכבת מביצוע מצטבר עד סוף שנת * עמודת "היקף הש*

 .59ת השכרכוללים את השבו 2016נתוני הביצוע לשנת  .IFRSשוטפים, בהתאם לכללי ה  םבמחירי

                                                      
 ..ג. בדוחות הכספיים1.ו.11שכר ראו ביאור  לפרטים בדבר השבות 58
 ..ג. בדוחות הכספיים1.ו.11לפרטים בדבר השבות שכר ראו ביאור  59

 שם / זיהוי הפרויקט

היקף 
השקעה 

כוללת צפויה 
* 

היקף השקעה עד 
 לתאריך המאזן **

שיעור גמר 
 תקציבי

 יתרה להשקעה
מועד הפעלה 

 צפוי 

 06/2019  105 60% 160 265 תחמ"ש יבנה

 06/2017  6  90% 107 113 תחמ"ש רמת גן

 07/2019  102  10% 17 119 תחמ"ג נהריה

 04/2018  17  90% 126  143 תהיוטב-קו פארן

 12/2019  120  30% 43 162 ב"ש-קו איתן

 04/2021  124  30% 45 169 נובותת-קו קיסריה
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 החברה מחוייבת על פי חוק משק החשמל לבצע את הפרויקטים בתוכנית הפיתוח של החברה, שאושרה על ידי השר. 

 
קיימים אופן ההכרה בעלויות הינו נורמטיבי. העלויות המוכרות מתבססות על בהתאם לבסיס תעריפי ההולכה והחלוקה ה

, בתוספת גידול במכירות החשמל 2000ות בדוחות הכספיים לשנת העלויות הכוללות, למקטעי ההולכה והחלוקה, הרשומ
. לפיכך, אין בתעריף 2012לחברה החל מאפריל מקדמות שניתנו ( ובתוספת 2012ובניכוי התייעלות )אשר הוקפאה באפריל 

ממנגנון  אותם הקימה החברה אלא כנגזר פרויקט אחר המוכר למקטעים אלה הכרה ספציפית בעלות של תחמ"ש או קו או כל
 ההכרה שהוזכר לעיל לכלל הרכוש במקטעים.

 
הינה  2017ובדבר תקציב הפיתוח הצפוי לשנת  האמור לעיל בדבר תוכנית הפיתוח של החברה למקטע ההולכה וההשנאה

 מידע זה כולל תחזיות, הערכות סובייקטיביות ותוכניות אחרות של בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
ומבוסס על נתונים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה. הגורמים החברה 

שהמידע הצופה פני העתיד לא יתממש או שיחולו שינויים בלוח הזמנים המשוער לביצועו, העיקריים, העשויים להשפיע על כך 
ידול הצפוי בביקוש לחשמל, יישום שינוי המבנה הארגוני העתידי של בהתאם למתואר לעיל, הינם, בין היתר: שינוי בשיעור הג

השר למקטע ההולכה  אשרשי עתידיות ת פיתוחו; תוכני(ו' בדוחות הכספיים1 -ה ו1ביאורים משק החשמל ושל החברה )ראה 
פי מתאים ויכולת החברה וההשנאה; קשיים בקבלת רישוי ו/או שינויי רגולציה בתחום איכות הסביבה והרישוי; העדר כיסוי תערי

 לגייס את המימון הנדרש לביצוע תוכנית הפיתוח.
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 הון אנושי 8.7

 
 המבנה הארגוני במקטע ההולכה וההשנאה:

 

 
 



 

51 
 

 
ובדים ארעיים באגף ההולכה ע 26 -עובדים קבועים ו 288מועסקים במקטע ההולכה וההשנאה  2016בדצמבר  31נכון ליום 

)מספר  2015בדצמבר  31נכון ליום  עובדים ארעיים באגף ההולכה וההשנאה 36 -ם ועובדים קבועי 300וההשנאה, לעומת 
העובדים מתייחס לשיבוץ הארגוני ולא כולל עובדים המשובצים באגפים אחרים ועובדים לטובת המקטע כגון עובדי תפעול קווי 

 (. 9.8אה סעיף ר -רשת ההולכה, המשויכים ארגונית למחוזות החלוקה ולהיפך
 .13ט בדבר הטבות וטיבם של הסכמי ההעסקה ופרטים נוספים ראה סעיף לפירו

 
 מקטע ההולכה וההשנאה  -סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  8.8

 
 כללי -סיכונים סביבתיים ורגולציה סביבתית  8.8.1

ודלקים, פעילות החברה במקטע ההולכה וההשנאה חשופה לסיכונים סביבתיים שונים ובהם אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים 
ועוד. לפירוט בדבר סיכונים סביבתיים ולרגולציה החלה על החברה בתחומים  זיהום קרקע ומקורות מים, קרינה בלתי מייננת

 . 9.10-ו 7.12סעיפים אלה ראה 
 
 קרקעות 8.8.2

שמן מאצרות להתקנת  זיהום קרקע ממתקני ההולכה וההשנאה שלה, לרבות פעולות תמניעל פעולות עלהחברה שוקדת 
 .מאצרות תועבור שנאים בהם לא קיימים לשנא

 
 מסוכנים חומרים 8.8.3

 י שלוש שנים. לפירוט בנוגע לסיכונים מחומרים מסוכנים, ראה אגף הולכה והשנאה מחזיק היתר רעלים המתחדש מד
 .7.12.6סעיף 

 
 עסקים רישוי 8.8.4

 .21.8לפירוט בנושא זה, ראה סעיף 
 
 בה או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסבי אירועים 8.8.5

נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה היא אינה חשופה לאירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה במקטע 
 החלוקה וההשנאה אלא אם פורטו לעיל.

 
 משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה הליכים 8.8.6

  .ב' בדוחות הכספיים.35ר בדבר הליכים משפטיים בקשר למקטע ההולכה וההשנאה, ראה ביאו
 

חוק ל 197די החברה בהתאם לסעיף י-בדבר הליכים משפטיים בקשר למקטע ההולכה וההשנאה וכתבי שיפוי שניתנו על
 .הכספיים בדוחות( 5' ב35התכנון והבנייה, ראה ביאור 

 
 בניהול סיכונים סביבתיים  התאגידמדיניות  8.8.7

 .7.12סעיף לפירוט בנושא זה ראה 
 
 והשקעות החברה באיכות הסביבה   ביבתיותסעלויות  8.8.8

 .20.8סעיף לפירוט בנושא זה ראה 
 

 מקטע ההולכה וההשנאההתאגיד במגבלות ופיקוח על פעילות  8.9

 
לפירוט בדבר הרגולציה החלה על החברה, ובכלל זה על  .8.1לפירוט בדבר רישיון החברה בתחום פעילות ההולכה ראה סעיף 

 .7.11לפירוט בדבר תעריף החשמל במקטעי ההולכה והחלוקה, ראה סעיף  .21מקטע ההולכה ראה סעיף  
 

 .9.11.1ראה סעיף רמת האמינות העומדת בבסיס תעריף החשמל לפרטים בדבר החלטת רשות החשמל במסגרתה נקבעה 
 

 הליכים משפטיים 8.10

 ב' בדוחות הכספיים..35ביאור ראה 
 

 חומרי גלם וספקים  8.11

המספקים שנאים  Siemens Israel Ltd -ו Von-Rol (Elco)הם:  ם ההולכה וההשנאההספקים העיקריים של החברה בתחו
 ABB Technologies Ltd., General Engineers Ltd., Alstom Grid םלתחנות משנה ושנאי קישור לתחנות מיתוג. היצרני

Siemens Israel Ltd ,EFCON ו- SEL (Schweitzer) ולל ציוד מיתוג )מפסיקי זרם נם בעיקר ספקי הציוד למסדרים, הכיה
   והגנות. כות פיקוד, בקרהומנתקים(, מער
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 מקטע החלוקה .9

 
 מידע כללי על מקטע החלוקה  9.1

 
 ושינויים החלים בו הפעילותמבנה תחום  9.1.1

רשת החלוקה של החברה מעבירה אנרגיה חשמלית מתחנות המשנה, בהן רמת המתח יורדת לרמת מתח החלוקה, לאזורי 
 - וולט )כל אלה-וקיל 12.6עד  6.3 -וולט ו-קילו 22וולט, -קילו 33מקווי חלוקה ברמות מתח של החלוקה בנויה  הצריכה. מערכת

 .קווי מתח גבוה(, קווי מתח נמוך וכן שנאי חלוקה המקשרים ביניהם
 

גבוהה, כדוגמת החברה מספקת למרבית הצרכנים חשמל במתח נמוך, ולצרכנים גדולים )דהיינו, צרכנים הצורכים כמות חשמל 
 .יצרנים פרטיים( חשמל במתח גבוהו מפעלים גדולים

 
משויכים חמישה מחוזות, הפרושים בכל הארץ, אשר באמצעותם מתבצע החלק וכן  שירות לקוחותמשויך אגף למקטע החלוקה 

 ון. מילי 2.7 -שמספרם למועד דוח זה הינו כהעיקרי של קשרי העבודה והשירות בין החברה לבין לקוחותיה, 
 

 יצויין כי החברה משייכת למקטע החלוקה גם את פעילות האספקה ומכירת החשמל של החברה. 
 

 , תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילותחקיקהמגבלות,  9.1.2

פעילות החברה במקטע החלוקה, בדומה לשאר תחומי פעילותה, כפופה למגבלות חקיקה, כגון אלו הקבועות בהוראות חוק 
 שמל וחוק החברות הממשלתיות, ולאילוצים הקשורים בנושאי רישוי ודרישות להיתרים מרשויות ומשרדים ממשלתייםחמשק ה

שונים כגון רשות החשמל, רשות החברות, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים והמשרד להגנת הסביבה ולתוכניות 
ויות . תוקף רישיון זה, על כלל הפעיל הכללי רישיוןהגרת חירום ופיתוח במשק החשמל. פעילות חלוקת החשמל מבוצעת במס

. כאמור, לחברה לא הוצא רישיון נפרד לפעילות החלוקה ולכן הפעילות מבוצעת 2017 בנובמבר 15 הכלולות בו, הוארך עד יום
ת השונות ראה ילות החברה והמגבלוויות. לפירוט בדבר היבטים אלה בפעהמתייחס למספר פעיל הכלליפי נוסח הרישיון -על

 דוחות הכספיים.בה. 1ת חוק משק החשמל ביחס לשינוי המבני, ראה ביאור . לפירוט אודות הוראו21 -ו 1.3סעיפים 
 

 הפעילות בתחום וברווחיותו   בהיקףשינויים  9.1.3

 
קף צריכת על היקף הפעילות בתחום וברווחיותו, כגון שינויים בהילהערכת החברה, קיימים גורמים שונים העשויים להשפיע 

בנוסף, הגדלת כושר הייצור במשק, בין אם בידי יח"פים ובין אם בידי החברה, דורשת החשמל ושינויים בתעריפי החשמל. 
  של מערכת החלוקה וההולכה. וחידוש הגדלה

 
 שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות טכנולוגייםשינויים  9.1.4

  
נויים טכנולוגים מהותיים העשויים להשפיע על תחום הפעילות. יחד עם זאת, בטווח הקצר, החברה לא צופה כי יתרחשו שי

 .9.7.4.2הארוך, החברה בוחנת פעילות בתחומי "מניה חכמה". לפירוט בדבר "מניה חכמה" ראה סעיף הבינוני ובטווח 
 

 הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם ההצלחהגורמי  9.1.5

  
ת של מקטע החלוקה תלויה, בין היתר, ברמת הביקוש לחשמל, בעלויות התחזוקה להערכת החברה, ההצלחה העסקי

מקטע והתפעול של מתקני החלוקה, בהכרה בסך העלויות הדרושות לחלוקת החשמל במסגרת תעריף החשמל וביכולת 
 החלוקה להתייעל הן מבחינה מבנית והן מבחינה טכנולוגית. 

 
 ום הפעילותבמערך הספקים וחומרי הגלם לתח שינויים 9.1.6

 
לצורך הוזלת  ,(Low Cost Countriesממדינות בהן עלות הייצור נמוכה )החברה מגדילה את כמות רכישת חומרי הגלם 

במיוחד בחומרי הגלם העיקריים של המקטע )נחושת, אלומיניום  עלויות. קיימת תנודתיות במחירי חומרי הגלם במקטע החלוקה
 ופלדה(.

 
 ם של תחום הפעילות ושינויים החלים בהםחסמי כניסה ויציאה עיקריי 9.1.7

 חסמי כניסה:
 

פירוט גם ראה בנושא זה  להערכת החברה, חסמי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הינם קבלת רישיונות חלוקה ואספקה.
 .9.4למחלקים היסטוריים בסעיף  מתן רישיונות בגין
 

 חסמי יציאה: 
 

חשמל והוראות רישיונותיה, המחייב פי חוק משק ה-תה "ספק שירות חיוני", עלהרגולציה המסדירה את פעילות החברה וכן היו
 אותה באספקת חשמל לכלל הציבור, באמינות וביעילות, לפי תנאי רישיונה, הינם חסמי היציאה העיקריים מתחום הפעילות.
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 מוצרים ושירותים 9.2

 
כנים, החל מייצור החשמל באתרי הייצור, המשך כאמור, החברה פועלת כמערכת אחת, משולבת ומתואמת, לאספקת חשמל לצר

בהולכתו והשנאתו ועד לחלוקתו ואספקתו לנקודות הקצה של כל אחד מהצרכנים. כמו כן, מבצעת החברה חיבורים לבתי 
 ם קיימים.הצרכנים והגדלות לחיבורי

 
 מוצרים ושירותיםפילוח הכנסות  9.3

 
  .א. בדוחות הכספיים37ביאור ראה  2016בשנת  החלוקהטע ממכירות חשמל ששויכו למק החברההכנסות לפרטים בדבר 

 
 תחרות  9.4

 
למועד הדוח, החברה מספקת חשמל ללקוחותיה כמעט בכל שטחי המדינה ובשטחים אלו אין לה מתחרים בתחום החלוקה. 

ת באופן קיימים מספר מקומות להם החברה מספקת חשמל בצובר )במרוכז( אשר מועבר לנקודה אחת, והחלוקה עצמה מתבצע
 חות הסופיים באמצעות מערכות חלוקה פנימית של מקומות אלו.עצמאי ללקו

ה 1הוראות חוק משק החשמל הקובעות מגבלות על החזקה של רישיונות בכלל ולתחום החלוקה בפרט, ראה ביאור  לעניין
ל פרטי אשר מחזיקים רישיון ל החברה, ישנם יצרני חשמ. בנוסף, במישור פעילות האספקה ומכירת החשמל שות הכספייםבדוח

אספקה נוסף לרישיון הייצור אשר ניתן להם ולכן משמשים גם כמספקים לצרכנים סופיים המתקשרים עמם במישרין ומקבלים את 
קה של ידי יצרנים פרטיים אלה מולך באמצעות רשת ההולכה והחלו-החשמל מהם ולא מהחברה. כאמור, החשמל המיוצר על

ליצרן בתשלום והכולל את כלל השירותים הנלווים שמספקת החברה להספקת החשמל, למעט שירותי החברה )שירות הניתן 
מאחר ורוב היח"פים משתמשים ברשת ההולכה ו/או החלוקה ומשלמים בשל כך שירותי תשתית, החברה מעריכה כי  חיוב(

הפרטיים למשק החשמל ועשויות אף  הכנסות החברה במקטע החלוקה לא צפויות להיפגע משמעותית בעקבות כניסת היצרנים
לעלות. יחד עם זאת, גידול בהיקפי היצרנים העצמיים אשר אינם משתמשים בשירותי התשתית של החברה עלול לפגוע במידה 

 . מסויימת בהכנסות וברווחיות מקטע החלוקה

 הסדרת מקטע החלוקה
 

ותנאים להעברת שטחי חלוקה של מחלקים  הסדרים נקבעובמהלך השנים פרסמה רשות החשמל החלטות אשר במסגרתן 
פרסמה  2015בחודש יוני , אלה בהמשך להחלטות .לגורמים אחרים אשר יינתן להם רישיון חלוקת ואספקת חשמל 60היסטוריים

קובעת מנגנון המבחין בין ומסדירה את מנגנון ההתחשבנות למעבר תשתית חלוקה למחלק אחר. אשר החלטה  רשות החשמל
או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל )מחלק דומיננטי( לבין מחלקים  25% -רישיון ספק שירות חיוני המחזיק במחלקים בעלי 

פוגעים ביכולת  זוהכללים שנקבעו בהחלטה המנגנון האמור ום להעברת שטחי החלוקה. קובעת כללים ותנאים שוניכן אחרים ו
 התחרות של החברה.

 
ע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק רשות החשמל על מקטע החלוקה מהווה מידהערכת החברה בדבר השפעתה של החלטת 

בשל גורמים בין היתר אשר אין כל ודאות כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת  ניירות ערך,
 .האופן בו יועברו שטחי החלוקה בפועל אשר אינם בשליטת החברה, כגון

 
ביוני,  25טה קודמת של רשות החשמל מיום התקבלה החלטה של רשות החשמל, אשר אישררה החל 2015 בינואר, 15ביום 
"( ואשר על פיה חתם בעבר חברת פיתוח שאןלמתן רישיונות חלוקת ואספקת חשמל לחברת פיתוח שאן )חשמל( בע"מ )" 2012

. חברת פיתוח שאן מספקת 2015בינואר,  1ם עד ליוהשר על רישיונות חלוקה ואספקה לחברת פיתוח שאן אשר תוקפם היה 
אישור. החשמל למפעלים באיזור התעשיה הסמוך לבית שאן. רישיון החלוקה ניתן לתקופה של שנה שתחילתה במועד קבלת 

הרישיונות האמורים נכנסו לתוקפם עם קבלת אישור השר,  .2015ביוני,  30רישיון האספקה ניתן עד ליום למיטב ידיעת החברה, 
 .2021בינואר  1הוארך תוקף רישיונות החלוקה והאספקה עד לתאריך  2016בדצמבר  26יום ב .2015 מרסב 1ר ניתן ביום אש

  
 אספקת הנגב שער, החשמל רשות כנגד המשפט לבית תנאי על צווים למתן עתירה החברה הגישה 2015 בספטמבר 24 ביום

 החשמל לרשות יורה המשפט בית כי, היתר בין, המשפט מבית חברהה ביקשה העתירה במסגרת. מ"בע תפוגן ותעשיות אנרגיה
 בקשר ולרבות, בישראל החשמל וחלוקת החשמל משק להפרטת בנוגע הבהרה או דרישה, החלטה, הנחייה, פעילות מכל לחדול

 הספקת או לוקתלח רישיונות או /ו היתרים למתן או /ו חשמל אספקת או בחלוקת העוסקים לגורמים מופחתים תעריפים לקביעת
החליט בית המשפט כי על המשיבים   2015באוקטובר  6ביום  .החשמל במשק מבני ושינוי רפורמה של השלמתה בטרם, חשמל

 .וקבע התיק לעיון. טרם ניתנה החלטה כלשהי לגוף העתירה 2016במרס  6להגיש תגובותיהם לעתירה עד ליום 
 

החשמל על מתן רישיון להספקת חשמל לחברת רמת נגב אנרגיה בע"מ. התקבלה החלטה של רשות  2015בנובמבר  25ביום 
    נתקבל אישור השר למתן הרישיון כאמור. 2015בדצמבר  24ביום  שנה. 20הרישיון ניתן לתקופה של 

 
 חלוקה לחברות והספקה חלוקה רישיונות מתן בנושא רשות החשמל החלטת בחברה התקבלה, 2015 בדצמבר 13 ביום

במסגרת  (.בהתאמה ,"ההחלטה"-ו" חלוקה חברות" ,"קיבוצים: "להלן) בהחלטה כמפורט, החלוקה לרשת מחובריםה בקיבוצים
בינואר  1ליום  עד הספקה רישיונותמתן  וכן שנה 20 של לתקופה חלוקה רישיונות מתן על לראשונה החליטה הרשות, ,ההחלטה

, היסטוריים חשמל מחלקי של החוקית פעילותם להסדרת למתווה םבהתא, הקיבוצים י"ע שהוקמו ייעודיות חלוקה לחברות 2017

                                                      
" הינו: "גוף דוגמת מועצות מקומיות, כפרים, קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים מחלק היסטורי, "2009באוגוסט  11מיום  272בהתאם להחלטת רשות החשמל מספר 60

וקת ישוב אחרות, אשר מקיים את התנאים הבאים: הוא בעל זכויות במקרקעין המשמש לו כמקום צרכנות ובעל זכויות בתשתית החשמל המשמשת אותו לחלאו נקודות י
ם בעלי מונים ( לצרכנים ביתיי1996 -חשמל לתושביו. הוא מבצע בלא רישיונות פעילות חלוקת והספקת חשמל )כפי הגדרת פעילויות אלה בחוק משק החשמל, תשנ"ו

 אישיים בשטח החלוקה שלו. הוא קיבל אישור ראש אגף הנדסה שהמדובר במחלק היסטורי".
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טרם  .רשות החשמל אישור קבלת עם לתוקף ייכנסוהאמורים  הרישיונות. 2009באוגוסט  11 מיום הרשות בהחלטת הקבוע י"עפ
 נודע לחברה על הארכת תוקף רישיונות ההספקה.

 
נות חלוקה במסגרת ק משק החשמל, לרבות תיאגוד של בעלי רישיוופי הוראות ח-כמו כן, אם וככל שיבוצע השינוי המבני על

חברות נפרדות, אין ביכולתה של החברה להעריך מה תהיינה ההשלכות של תיאגוד כאמור בעתיד או של כל מתווה שינוי מבני 
 שייקבע על התחרות בתחום פעילות זה, על פעילותה, רווחיותה ומצבה הכספי. 

 
 כושר חלוקה  9.5

 
 31יום ק"מ ב 26,961 -ק"מ אורך קווי רשת מתח גבוה, )לעומת כ 27,532 -רכת החלוקה ככללה מע 2016בדצמבר  31ביום 

שנאי חלוקה בהספק  48,825 -עומת כמגה וולט אמפר )ל 24,855-שנאי חלוקה בהספק כולל של כ 49,447 -(; כ2015בדצמבר 
 20,298 -מתח נמוך )לעומת כ ק"מ אורך קווי רשת 20,277 -וכ (;2015בדצמבר  31ליום  מגה וולט אמפר 24,476 -כולל של כ

 (.2015בדצמבר  31אורך קווי רשת מתח נמוך ביום ק"מ 
 

 מקרקעין ומתקנים ,רכוש קבוע 9.6

 
 .7.6.1סעיף בתחומי פעילותה, לרבות בתחום ההולכה וההשנאה, ראה  את החברהלפירוט בדבר נכסים המשמשים 

 
ס לרכוש ולנכסים המוחזקים בידי החברה ו/או המשמשים את ואר להלן מתייחן והמתקנים המתפירוט הרכוש הקבוע, המקרקעי

החברה בתחום פעילות החלוקה, אספקה ומכירה של חשמל, בהתעלם מחילוקי הדעות שבין החברה והמדינה בדבר זכויותיה 
סעיף דר הנכסים" והשלכותיו על החברה ראה של החברה ברכוש ובנכסים כאמור, שהיו בידיה, במועד פקיעת הזיכיון. לעניין "הס

14.3.  
 

טרנספורמציה  חדרי 13,000 -כ לחברהבנוסף,  מ"ר. 150,000 -משרדים מחוזיים ואזוריים, בהיקף כולל של כ 30 -לחברה כ
 מיתוג וצובר הפזורים בכל רחבי הארץ.

 
ו כן, נכסי החברה כוללים בדוחות הכספיים. כמ 13 ; ראה גם ביאור8.5לפירוט בדבר סוג זכויות החברה בנכסים אלה ראה סעיף 

"(. להערכת החברה, השטחיםנכסים, בעיקר רשתות וקווים, הנמצאים ביהודה ושומרון )לרבות בשטחי הרשות הפלסטינאית( )"
ה שהבעלות על יתרת הנכסים או יימשך השימוש בנכסים אלו לצורך אספקת חשמל, והנכסים יישארו בבעלות החברה. במיד

חלקם הנמצאים בשטחים תועבר מידי החברה, אין החברה יכולה להעריך אם החברה תקבל שיפוי מלא או חלקי, אם בכלל, בגין 
 נכסים אלו. 

 
 

 חלוקה   מקטע ה –פיתוח משק החשמל  9.7

 
  תוכניות הפיתוח של מקטע החלוקה והאספקה קביעתאופן  9.7.1

 
  .21.1.3.2מנים הקבועים בה ראה סעיף בתנאיה ובלוחות הז לפירוט בדבר חובת החברה להגשת תוכנית פיתוח ולעמידה

 
, אשר טרם הוגשה לאישור השר מכוח המותאמת למסגרות תקציביות 2017-2021תוכנית הפיתוח במערכת החלוקה לשנים 

( מרכיבים מרכזיים של רשת החלוקה: רשת מתח גבוה, 3, כוללת שלושה )61)א( לחוק משק החשמל91סמכותו לפי סעיף 
נאים לחלוקה ורשת מתח נמוך. לכל אחד מהרכיבים הנ"ל קיימת התייחסות בתוכנית הפיתוח ביחס לבנייתם או החלפתם. ש

חיבורים לבתים. תוכנית הפיתוח נועדה להתאמת מערכת ובנוסף, כוללת רשת החלוקה את מרכיב מוני החשמל, אוטומציה 
משנה קיימות, תוספת צרכנים, גידול העומס ת ופיתוח תחנות החלוקה לצורכי משק החשמל לאור הכנסת תחנות משנה חדשו

טריוני תכנון טכנו כלכליים. תוכנית פיתוח מערכת החלוקה יהחזוי של צרכנים קיימים והתיישנות הרשת הקיימת, בהתאם לקר
ת רשת מחוזות החברה אשר באחריותם לתכנן, לבצע, לתפעל ולתחזק אאגף שירות לקוחות בשיתוף עם ידי -נערכת על
 החלוקה.

                                                      
 כמפורט לעיל, אישור השר, ככל שיינתן, יהיה בהתייעצות עם רשות החשמל ובהסכמת שר האוצר. 61
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 הנחות ומגבלות עיקריות בבסיס תוכנית הפיתוח 9.7.2

 
בהתייעצות עם רשות  , אשר כאמור לעיל, מחייבת עדיין את קבלת אישור השרתוכנית פיתוח רשת החלוקה של החברה

 מבוססת על הנתונים וההנחות כדלהלן: ,החשמל ובהסכמת שר האוצר
 

חדשים והגדלת החיבור, שמתקבלת מהמחלקה לסטטיסטיקה וחקר תחזית מספר חיבורים ביתיים ועסקיים קטנים  .א
 ., המתואמת עם תחזית החיבורים המבוצעים במחוזות החברהשווקים של החברה

 
תחזית מספר חיבורים עסקיים גדולים חדשים המבוססת על ממוצע הביצועים של שנים קודמות, המופקים ממערכת  .ב

 ההזמנות של החברה. 
 

 ה, המתקבלים ממערכת ההזמנות של החברה.נתוני צרכני מתח גבו .ג
 

 ידי הרשת הארצית. -הנחיות טכניות לתכנון רשת החלוקה הניתנות על .ד
 

האנרגיה והמים, רשות החשמל, רשויות מקומיות, ורשויות סטטוטוריות התשתיות הלאומיות, הנחיות מטעם משרד  .ה
לבניית רשת  2001האנרגיה והמים משנת ומיות, התשתיות הלאלתכנון ולביצוע תשתיות לאומיות, כגון הנחיית משרד 

 ידי צפיפות אוכלוסין גבוהה.-תת קרקעית באזורים עירוניים ותעשייתיים המאופיינים על
 

 התיישנות רשת החלוקה מחייבת היערכות לחידושה בהתאם לתוכנית שגובשה בחברה. .ו
 

  תחזית גידול טבעי של הביקוש לחשמל. .ז
 
 וסף פיתוח צפוי של כושר חלוקה נ 9.7.3

ות המותאמת למסגר בחלופה 2016החברה משנת ל כושר חלוקה נוסף מתבסס על התכנון לטווח ארוך של הפיתוח הצפוי ש
 , שמוגש לדירקטוריון במסגרת התכנון הפיננסי של החברה, מדי שנה. תקציביות

 
וביצועה המלא,  פורט לעילכמ, ובכפוף לאישורה של תוכנית הפיתוח בחלופת מסגרות תקציביות במסגרת תוכנית הפיתוח

 ק"מ רשת.  404 -כ רקעיים. בנוסף, יוחלפו ק-ה עיליים ותתק"מ קווי מתח גבו  3,390 -צפויים להתווסף כ 2017-2021בשנים 
 

 -ק"מ של רשתות  וכ 234 -רקעיים. בנוסף יוחלפו כק-ק"מ קווי מתח נמוך עיליים ותת 4,644 –בנוסף, צפויים להתווסף כ 
 שנאים.  3,203 –חדשים. בשנים אלו מתוכננים להחלפה כ  שנאים 14,576

 
  הפיתוח של מקטע החלוקה  תקציב 9.7.4

 
. בפיתוח מקטע החלוקהמדידות מחדש(  ובניכוי 62כולל השבות השכר) שקל חדשמיליוני  ,1321הושקע סכום של  6201בשנת 

)מנוכה מדידות  שקל חדשמיליון  1,342 והינ 2017תקציב הפיתוח של מקטע החלוקה לשנת  בהתאם להחלטת הדירקטוריון,
 .מחדש(

 
 :(שקל חדשוני )נתונים במילי  להלן הפרויקט הנוכחי העיקרי של החברה במקטע החלוקה

 

 שם / זיהוי הפרויקט

היקף 
השקעה 
כוללת 
 צפויה *

היקף השקעה עד 
 לתאריך המאזן **

 יתרה להשקעה שיעור גמר תקציבי

מועד סיום 
התקנת 
יחידות 
שליטה 

רחוק מ
 בשטח

DMS 571 195  %91  52 6/2019 

 
בחודש  אשר אושר על ידי דירקטוריון החברה 2017לשנת מעודכן ההשקעה הכוללת בעמודת "היקף השקעה כוללת צפויה" הינה אומדן  *

ם להתקדמות בהתא . בנוסף, יובהר כי מדובר באומדן בלבד, אשר אף ככל שיאושר, עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר,2016דצמבר 
 כמו כן, ההשקעה הכוללת הינה בניכוי עלויות בגין מדידות מחדש והיוון ריבית. בגינו חברההועלויות בהן תישא  משך הפרויקטהפרויקט, 

       בזמן הקמה.   
 
-2014 יםלשנוביצוע  2013במחירי דצמבר  2013עמודת "היקף השקעה עד לתאריך המאזן" מורכבת מביצוע מצטבר עד סוף שנת  **

 .63כוללים את השבות השכר 2016נתוני הביצוע לשנת  .IFRSשוטפים, בהתאם לכללי ה  םבמחירי 6201

 

 בתצורה 2009 משנת מערכת תפעולית הפועלת הינה  DMSמערכת – ADMS למערכת DMSמערכת  החלפת פרויקט
 בחמש השנים הקרובות, החברה דירקטוריון לאישור ובהתאם, שנערכה מקיפה לבחינה בהתאם. 2006 בשנת שנקבעה
פרסמה  2017בחודש ינואר . בעתיד החלוקה מערכת דרישות את התומכת, מתקדמת למערכת המערכת החלפת נדרשת

 .2022 להיות צפויה הפרויקט להשלמת היעד שנתהחברה מכרז בינלאומי להחלפת המערכת כאמור, כאשר 

                                                      
 ..ג. בדוחות הכספיים1.ו.11לפרטים בדבר השבות שכר ראו ביאור  62
 ..ג. בדוחות הכספיים1.ו.11כר ראו ביאור לפרטים בדבר השבות ש 63
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 קטים בתוכנית הפיתוח של החברה, שאושרה על ידי השר.פי חוק משק החשמל לבצע את הפרויהחברה מחוייבת על 

 
מהווה מידע הצופה  2017תקציב הפיתוח הצפוי לשנת האמור לעיל בדבר תכנית הפיתוח של החברה למקטע החלוקה ובדבר 

וסס על של החברה ומבני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה כולל תחזיות, הערכות סובייקטיביות ותוכניות אחרות פ
נתונים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה. הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע 

הינם, בין  על כך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש או שיחולו שינויים בלוח הזמנים המשוער לביצועו, בהתאם למתואר לעיל,
שינוי בשיעור הגידול הצפוי במספר החיבורים, יישום השינוי המבני של משק החשמל ושל היתר: אי מימוש פרויקטים מיוחדים, 

קשיים בקבלת רישוי ו/או  תוכנית הפיתוח שיקבע השר לרבות שינויים שייערכו בה, (,.ה בדוחות הכספיים1ביאור החברה )ראה 
בדוחות הכספיים(; יכולת החברה  3ה ביאור שינוי חקיקה בתחום איכות הסביבה והרישוי, העדר כיסוי תעריפי מתאים )רא

  לגייס את המימון הנדרש לביצוע תוכנית הפיתוח, שינוי בשיעור הגידול הצפוי בביקוש לחשמל וגידול במספר הצרכנים.
 

  רשת החלוקה חידוש 9.7.4.1
 

 ,קל חדשרד שמיליא 7.5ף כספי של החברה גיבשה תכנית לחידוש רשת החלוקה, הצפויה להתפרס על פני עשר שנים, בהיק
)א( 19, אולם טרם הוגשה לאישור השר על פי סעיף 2013בשנת  התכנית הוצגה לדירקטוריון החברהשטרם החל ביצועה. 
 .  לחוק משק החשמל

 
כל אחת ב קל חדשמיליוני ש 100 -כ של חידוש רשת החלוקה בהיבט בטיחותי בלבד, בהיקף חלקי מיישמת באופןהחברה 

 .2016 -ו 2015 ,2014 יםשנמה
 
 מניה חכמה  פרויקט 9.7.4.2

 
יכולת ניתוק וחיבור קריאה וכתיבה למונה, מרחוק,  ניהול המניהפרויקט מניה חכמה כולל התקנת "מונים חכמים" בעלי יכולת 

כן כולל הקמת מרכז מידע, אשר יאפשר חיווי מצב הצריכה וחיוויים נוספים קו ההזנה ושידור התראה על אבדן מתח האספקה, ו
 . לטובת התייעלות אנרגטית ועריכת חשבון החשמל אשר נשלח לצרכנים טמצעות האינטרנלצרכנים בא

 
 :והחברה חשמלה רשותבהתאם להחלטה משותפת של  פרויקט המנייה החכמה מקודם בשלבים

 
 תעשיה ואזור עדה גבעת, בבנימינה טכנולוגי פיילוט הסתיים 2014 בשנת –( בנימינה)  טכנולוגי פיילוט': א שלב  -

 . חכמים מונים 4,400 -כ הותקנו בו יסריהק
 מעברל ועלת מעשיתת-עלות לבחינת מונים אלף 32 -כ של בהיקף תעריפי ניסוי ביצועל פועלת החברהשלב ב':  -

 .394/2מספר  החשמל רשות להחלטת בהתאם ארצית כלל חכמה למניה
 החל וזאת, ל"המנכ ובאישור ל"למנכ ההמשנ החלטת לפי, ז"תעו ולצרכני חדשות בשכונות התקנות הרחבת': ג שלב  -

 .2016 לשנת הרביעי מהרבעון
 .בהמשך יישקל, ארצית פריסה': ד שלב -

 
בהסכם רכישה כולל עם חברת אריקסון  2017' המתוארים לעיל, התקשר החברה בחודש פברואר ג -לטובת ביצוע שלבים ב' ו

 ישראל.
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 הון אנושי  9.8

 
 המבנה הארגוני של מקטע החלוקה:
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ים ארעיים באגף השיווק עובד 1,236 -עובדים קבועים ו 3,161מועסקים במקטע החלוקה  2016בדצמבר  31ון ליום נכ
 2015בדצמבר  31ות, נכון ליום עובדים ארעיים באגף השיווק והמחוז 157 ,1 -עובדים קבועים ו 3,269והמחוזות, לעומת 

דים, המשובצים באגפים אחרים והעובדים לטובת המקטע ולהפך(. )מספר העובדים מתייחס לשיבוץ הארגוני ואינו כולל עוב
כאמור לעיל, חלקם של העובדים המשויכים ארגונית למקטע החלוקה, עוסקים נוסף להקמת מערכת החלוקה ולתחזוקתה, גם 

 .13(. לפרטים בדבר הסכמי ההעסקה ופרטים נוספים ראה סעיף 8.7בהקמה ותפעול של רשתות ההולכה )ראה סעיף 
 

 חומרי גלם וספקים  9.9

 
 למועד הדוח, אין ספקים בתחום החלוקה שלחברה תלות מהותית בהם.

 
 מקטע החלוקה - סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם 9.10

 
 כללי -סיכונים סביבתיים ורגולציה סביבתית  9.10.1

 
 .7.12סעיף לפירוט בנושא זה ראה 

 
 מייננת בלתיקרינה  9.10.2

 
להחזיק בהיתרים מתאימים החברה נדרשת הקרינה הבלתי מייננת, תם בחוק לצורך הקמת והפעלת מקורות קרינה, כהגדר

הפעלת מקור קרינה ללא היתר כדין או בחריגה מתנאיו עלולה להוות על פי החוק.  הניתנים מטעם המשרד להגנת הסביבה
 .הוצאות צו לסילוק המקורללהביא  , בין היתר,חוק ועלולהההפרה של 

 
שים לפעילות מקורות הקרינה שהיא מקימה ומפעילה ומקום שהם חסרים היא פועלת החברה מחזיקה בהיתרים הנדר

להשגתם. בחלק מההיתרים שקיבלה החברה שולבו תנאים מגבילים והחברה הגיעה להבנות או נמצאת בדיונים על מנת להגיע 
 להבנות עם המשרד להגנת הסביבה בקשר עימם. 

 
רשת בים בעולם לבחינת קשר בין חשיפה ממושכת לשדות מגנטיים ממתקני האחרונות נערכו מחקרים רהשנים  35במהלך 

שכיחות יתר של מחלות מסוימות, כאשר בחלק מסקרי הבריאות שנערכו אפשרות לחשמל או ממכשירי חשמל ביתיים לבין ה
ידי חוקרים -תקפו עלאי סקרים אלה נהתגלו ממצאים המצביעים על קשר סטטיסטי בין שדות מגנטיים לבין לוקמיה בילדים. ממצ

שונים בנימוק שהם מבוססים על הערכות בלבד וכי הקשר הסטטיסטי שנמצא הינו חלש ביותר ואין בו כדי לבסס קשר סיבתי 
 2010. בנובמבר בעוד שבסקרי בריאות אחרים ובבדיקות מעבדה, לא נמצאו כלל ממצאים המצביעים על קיומו של קשר כלשהו

שמל ( לערך חשיפה מירבי לשדה מגנטי מרשת החICNIRPלאומית להגנה מקרינה בלתי מייננת )פורסמו הנחיות הוועדה הבינ
, המבוסס על ההשפעות הבריאותיות הידועות הנובעות עבור האוכלוסיה הכללית להשפעות קצרות טווח מיליגאוס 2,000של 

דע מספק לקבוע ערך נמוך מהערך הנ"ל ציינה הוועדה כי לא נצבר מיהנחיות . באותו מסמך 64מהשראה של שדה חשמלי בגוף
גם בהתייחס לממצאים אפידמיולוגים לפיהם יתכנו השפעות בריאותיות אחרות בחשיפה ממושכת לשדות מגנטיים ברמות 

תומכים ארגון בחשיפה ממושכת לשדות מגנטיים, אפקטים בריאותיים ארוכי טווח  להיווצרותנמוכות יותר מהסף לעיל. כמענה 
( וגופים נוספים בעולם ביישום עקרון הזהירות לפיו גם בהעדר ודאות לגבי עצם קיום סיכון והיקפו WHOמי )הבריאות העול

יש מקום לנקיטת צעדים מסוימים, לא מרחיקי לכת, בכל הקשור לחשיפה לשדות מגנטיים. עיקרון  -אם בכלל  -ל המוגב
הבלתי מייננת וחל גם על החברה בהקמת והפעלת מקורות בחוק הקרינה  עוגן בישראל הזהירות ביחס לקרינה בלתי מייננת

בהתאם להמלצות דוח ועדת המומחים במתקנים קיימים החברה פועלת לביצוע הדרגתי של יישום עיקרון הזהירות קרינה. 
ערך  את אימצהועדת המומחים  לעניין שדות מגנטיים מרשת החשמל המפורסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה.

לערך פורסמו הנחיות  2010)כאמור לעיל, בשנת  מיליגאוס בהשפעות קצרות טווח 1,000בזמנו, קרי   ICNIRPחשיפה של סף
, ובמקביל קבעה את הצורך ליישם את עיקרון הזהירות בעת (מיליגאוס 2,000של שמל חשיפה מירבי לשדה מגנטי מרשת הח

 תכנון מתקנים חדשים ותפעול מתקנים קיימים.  
 

בני אדם לקרינה ממקור קרינה, ואלו היו  עבורהקרינה הבלתי מייננת אינו קובע את רמות החשיפה המרביות המותרות חוק 
. חוק הקרינה הבלתי מייננת קובע 2007בינואר  1בע בתקנות שאמורות היו להיות מותקנות עד יום פי החוק להיק-אמורות על

הנוגעים למשק החשמל, החלטות הממונה על הקרינה במשרד להגנת  תקנות כאמור בעניינים עוד כי כל עוד לא הותקנו
הסביבה בעניין, בין היתר, תנאים בהיתרי הקמה והפעלה בעניינים הנוגעים למשק החשמל, תהינה בהתאם להמלצות שבדוח 

 ועדת המומחים. 

 
, שניתנה לגביהם הודעה ק החשמלבעניינים בעלי השפעה על עלויות למש ת הממונה לעניין החוקהחלטבנוסף, החוק קובע כי 

, טעונה אישור השר להגנת הסביבה בכתב לממונה, מאת השר להגנת הסביבה או שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים
הודיע שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לשר  2011בדצמבר . האנרגיה והמים שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות

ר תקבענה ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת שמקורה ממתקן חשמלי עלולות להשפיע להגנת הסביבה כי תקנות אש
 .2012הודעה דומה העביר שר האוצר לשר להגנת הסביבה בפברואר השפעה ישירה ומהותית על העלויות למשק החשמל. 

 
גיה והמים ושר האוצר בעניין הגנת הסביבה, שר התשתיות הלאומיות, האנרלשר הכנגד  ץבדבר עתירה שהוגשה לבג" לפירוט

רדי הממשלה הרלוונטיים לעניין רמות משלהסכמות שהושגו בין  ,חובתם להתקנת תקנות לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת
החשיפה המרביות המותרות במצבים מסוימים ולעניין מנגנון הפעולה ביחס להסדרת החשיפה ממקור קרינה קיים וכן לעניין 

 .(4ז.1אור ראו ביטיוטת התקנות 
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ככל שערכי הסף הכלולים בטיוטת התקנות שנמסרה לחברה יהפכו בדבר הערכת החברה כי ובדוחות הכספיים האמור לעיל 
עלולות להיות לכך השלכות מהותיות על החברה, מהווה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  לערכים מחייבים,

ותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה, אלא תלויה, בין היתר, בנוסח הסופי של המבוסס על נתונים עתידיים אשר התממש
 התקנות שיותקנו, באופן פרשנותן על ידי המשרד להגנת הסביבה, ובאופן בו תידרש החברה ליישמן.

 
 לחשיפהבשנים האחרונות קודמה יוזמה משותפת למשרד הבריאות ולמשרד להגנת הסביבה לקביעת ערכי סף מחייבים 

צוין כי  2011לשדות מגנטיים מרשת החשמל. במכתב משותף של מנכ"לי משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה מינואר 
מיליגאוס לחשיפה רצופה וממושכת. באם יאומץ תקן כאמור במסגרת תקנות מחייבות,  4בכוונת המשרדים להמליץ על תקן של 

מל. כאמור לעיל, בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת, החלטה עלולות להיות לו השלכות מהותיות על הפעלת משק החש
 כאמור בעניינים בעלי השפעה על עלויות למשק החשמל טעונה אישור השר להגנת הסביבה והשרים. 

 
הבריאות, התשתיות,  משרדיהמשרד להגנת הסביבה קבע צוות בינמשרדי בראשותו, אשר חברים בו גם נציגי בהמשך לאמור, 
במסגרת זו, מיליגאוס בממוצע ליממה.  4, שתפקידו לבחון את משמעות עיגונו של ערך סף של  החברהוכן נציגי רשות החשמל 

חוות הדעת ומחית בינלאומית בנושא, לפיה יש ליישם את עקרון הזהירות עפ"י אמצעים שפורטו בנתקבלה חוות דעת מאת מ
 .רדי האמור, אך נכון למועד דוח זה לא פורסם דוח מסכם מטעמוולהימנע מקביעת ערך סף שרירותי. הדוח נדון בצוות הבינמש

 
לרמות שדה ביחס מספר רשויות תכנון קבעו בהיתרי בניה למתקני חשמל וכן בתוכניות מתאר להקמת תחנות משנה תנאי 

ור מתקנים לרשת מה וחיבמכשול להק להוות יםעלול אלו םמיליגאוס(. תנאי 10-ל 2)בין שימושים רגישים  עבורמגנטי מירביות 
 .ולאכלוס מבנים שונים החשמל

נשלחה לראשי ועדות התכנון בארץ הודעה משותפת מטעם הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ומנהלת  2015ביוני 
  מנהל התכנון במשרד האוצר לפיה תכניות והיתרי בניה אינם צריכים לקבוע ערכי סף לקרינה בלתי מייננת. 

 
ועדות התכנון סוברניות לדון ולהחליט בכל רה מטעם הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, לפיה בהמשך נשלחה הבה

והיתרים שעשויים ליצור קונפליקט בין  קרינה הבלתי מייננת בכל מקרה של תכניותנושא הלבכלל זה נושא הנוגע לתוכניות ו
לחשיפה  יחד עם זאת, רצוי שלא יקבעו בתכנית ערכי הסף .קרקע או יעודים רגישים מתקן פולט קרינה בלתי מייננת לשימושי

 .לקרינה, שכן מדובר בסמכותו של הממונה לפי חוק הקרינה הבלתי מייננת
 

יצעה, מתקני החשמל בבעלותה עומדים בהנחיות הוועדה הבינלאומית להגנה מקרינה פי בדיקות שב-להערכת החברה, על
י חשמל חדשים בהתאם לתנאים הכלולים בהיתרי ההקמה וההפעלה בכל (. החברה מקימה מתקנICNIRPבלתי מייננת )

 הנוגע ליישום אמצעים להגבלת רמות החשיפה, הגבלת הגישה, הצבת שלט אזהרה, חובות דיווח וכיו"ב.
 

הבלתי מייננת החברה שוקדת על צמצום השדות המגנטיים מכל מתקני החשמל שבבעלותה ועל עמידה בהוראות חוק הקרינה 
הירות. לצורך כך הוקמו בחברה צוותים ייעודיים ובהם נציגים מהאגפים הרלוונטיים, והתקיימו פי עיקרון הז-פעולה עלתוך 

 דיונים מקצועיים בהשתתפות נציגי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים והמשרד להגנת הסביבה. 
 

מענה לפניות הציבור אליו בנושא הזה, בדוחות מדידות המשרד להגנת הסביבה כולל דברי הסבר בנושא קרינה בלתי מייננת ב
. דברי יבהן באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסבוכ ים פרטייםידי מודד-עלוידי המשרד -קרינה בלתי מייננת המבוצעים על

 1,000הסבר אלה, בניסוחים שונים, כוללים מידע לפיו ערך הסף לחשיפה קצרת טווח לשדות מגנטיים מרשת החשמל הוא 
מיליגאוס היא גורם אפשרי לסרטן וכי ההמלצה היא כי הרמה הממוצעת בחשיפה  4מיליגאוס, חשיפה ממושכת לרמות מעל 

הממוצע השנתי לא יעלה כך שעל פי תחשיב המשרד  ,עבור היממה העמוסה בשנה מיליגאוס 4 עד שעות תהיה 24רצופה של 
 .הטענות ותביעות כלפי ותמועלבעקבותיהם וחברה ב המתקבלותות ערכים אלה אף צוינו בתכתובות שונמיליגאוס.  2ל ע

האנרגיה והמים וטענה כי  התשתיות הלאומיות, החברה העבירה הסתייגויותיה מעמדה זו למשרד להגנת הסביבה ולמשרד
  ויות כתקן מחייב, אשר החברה אינה יכולה לעמוד בו. ידי חלק מהרש-יבור ועלידי הצ-ערכים אלה מתורגמים על

 
 הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה 9.10.3

 
נכון למועד דוח זה, למיטב ידיעת החברה לא מתנהלים הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה 

 במקטע החלוקה. 
 
 אירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה  9.10.4

 
ה, היא אינה חשופה לאירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה במקטע למועד הדוח, למיטב ידיעת החבר

 החלוקה, אלא אם פורטו לעיל.
 
 מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים  9.10.5

 
  .7.12סעיף לפירוט בנושא זה ראו 

 
 עלויות סביבתיות והשקעות החברה באיכות הסביבה  9.10.6

 
)מנוכה מדידות  קל חדשמיליון ש 3.3 -כ 2016רינה בלתי מייננת היו בשנת להימנעות בקשר לק הוצאות החברה בהקשר

 .20.8סעיף מחדש(. לפירוט נוסף בעניין זה ראה 
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 מגבלות ופיקוח על פעילות החברה במקטע החלוקה והאספקה 9.11

 
 כללי אספקת חשמל לצרכנים  -אמות מידה לאמינות אספקה      

 
  .21.1.3.1 -ו 8.1.2ים לפירוט בדבר ספר אמות המידה ראה סעיפ

 
 קבעה את רמת האמינות העומדת בבסיס תעריף החשמל כדלהלן: 65רשות החשמל

 
דקות אי אספקה ממוצעת לצרכן ממוצע  100בסיסי התעריפים נועדו להשגת רמת אמינות כוללת לצרכן מתח נמוך, של  )א(

 "(.היעד" -בשנה )בסעיף זה 
 

חשמל תוכנית מחייבת להשגת היעד. נכון למועד הדוח טרם נקבעה תוכנית זו תקבע רשות ה 2003עד חודש פברואר  )ב(
 ובהיעדרה פועלת החברה בהתאם למדדים עליהם היא המליצה לרשות החשמל, כמפורט להלן. 

 
על בסיס המערך התפעולי הקיים, נדרשת החברה לצמצם את השונות שבין רמות האמינות באזורים המנהליים השונים  )ג(

 . 50% -ל 100% -מוצע הכללי מלבין המ
 

החברה מעריכה, כי היא עומדת באמות המידה האמורות, למעט לעניין יעד רמת אמינות אספקה אשר ביחס אליה רשות החשמל 
 טרם קבעה תוכנית מחייבת להשגת היעד.

 
ידי -תוכנית לכשתיקבע עלדקות. יתכן שאי עמידה ביעד במועדים שייקבעו ב 166.9עומד על  2016 לשנתמדד דקות אי אספקה 

 רשות החשמל, יתבטא באי הכרה בעלויות מסוימות לצורך קביעת התעריף במקטע החלוקה. 
 

רשות החשמל פרסמה אמת מידה חדשה לפיצוי צרכנים ויצרנים בגין אמינות אספקה ירודה, הקובעת את התנאים בהם יפוצו 
 .2015בינואר  1המידה נכנסה לתוקף ביום  לקוחות במקרים של הפסקות חשמל מעבר להיקף שנקבע. אמת

 
המידע האמור בדבר הערכות החברה ביחס להכרה בעלויות הפרויקט לשיפור אמינות אספקת החשמל וביחס להשלכות אי 
עמידת החברה ביעדי רשות החשמל מהווה מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על מידע שקיים 

ברה למועד הדוח וכולל הערכות ותחזיות שלה למועד זה. יתכן, כי המידע, כולו או חלקו, לא יתקיים או יתקיים באופן בידי הח
 .שונה מתחזית החברה, בין היתר, כתוצאה משינויים אקלימיים ושינויים רגולטורים

 
 . 9.4לפרטים בדבר תעריף החשמל במקטע החלוקה ראה סעיף 

                                                      
 ".בעניין "רמת אמינות בבסיסי התעריפים 2002ביוני,  26, מיום 109מישיבה  6החלטה מספר  65
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 מידע המתייחס לעניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה -ה תיאור עסקי החבר :4חלק 
 

 כללי - ברה בכללותהעים לפעילות החמידע המתייחס לעניינים הנוג
 

בהמשך למידע המתואר לעיל, שמתייחס בנפרד לכל תחום פעילות של החברה, מובא להלן מידע המתייחס לעניינים הנוגעים לפעילות 
 ברה על בסיס מאוחד. זה, בצירוף המידע לעיל, משקף את תיאור כלל עסקי החהחברה בכללותה. המידע בחלק 

 
  צרכני חשמל -לקוחות  .10

 
 -אלפי לקוחות, לעומת כ ,7202 -, עמד מספר הלקוחות של החברה על כ6201בדצמבר  31ביום  -מספר לקוחות החברה  10.1

 -הייתה כ 2016י לקוחות. צריכת החשמל בשנת אלפ 45 -, המהווה גידול של כ2015בדצמבר  31אלפי לקוחות ביום  2,675
 .2015מיליון קוט"ש בהשוואה לשנת  472 -של כ גידולמיליון קוט"ש, שמהווה  51,073

 
 סוגי לקוחות החברה 10.2

 
 ,החברה מסווגת את לקוחותיה למשקי בית, תעשייה, מבני ציבור ומסחר וצובר, שאיבת מים וחקלאות

בדצמבר  31 -( חודשים שהסתיימה ב12לפי סוגי הלקוחות בתקופה של שנים עשר )בלה להלן מציגה את צריכת החשמל הט
דוחות ב 27)לפירוט בדבר הכנסות החברה לפי סוגי הלקוחות ראה ביאור  )במיליון קוט"ש, ובאחוזים( 2016 -ו 2015בשנים 

 :הכספיים(
 

 
מסך  %-ב

 צריכת החשמל
2 0 1 5 

מסך  %-ב
צריכת 
 החשמל

6 1 0 2 

 18,154 36 17,604 35 ביתי

 9,271 18 9,108 18 תעשייתי

 14,974 29 15,342 30 ציבורי מסחרי

 2,052 4 2,018 4 שאיבת מים

 1,068 2 1,332 3 חקלאות

 2,209 4 2,128 4 חברת החשמל מזרח ירושלים

 3,344 7 3,069 6 רשות פלשתינאית

 251,07 100 50,601 100 סה"כ

 
, המייצגים כמעט את כל משקי מיליון משקי בית 2.3 -, החברה משרתת כ6201בדצמבר  31נכון ליום  -הסקטור הביתי  10.2.1

 .2015בדצמבר  31במדינת ישראל, בדומה ליום  הבית

 שתקד. סך, יחסית לתקופה המקבילה א3.1% –הצריכה הביתית גדלה בכ  2016בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום 
 קיטון בתעריףהמקבילה אשתקד, בגין יחסית לתקופה  2016בשנת  2.5% -בכ קטןר זה בסקטוחשבוניות החשמל שהוצאו 

 .החשמל
 

ידי בתי מסחר, מרכזי קניות, עסקים שונים ורשויות של המגזר הציבורי, -כולל צריכת חשמל על -מסחרי-הסקטור הציבורי 10.2.2
 כגון: רשויות מקומיות, משרדי הממשלה ובתי ספר.

יחסית לתקופה המקבילה  2.4% -בכ 2016בדצמבר  31טנה בתקופה שהסתיימה ביום צריכת החשמל בסקטור זה ק
יחסית לתקופה המקבילה אשתקד בגין  7.6% -בכ 2016אשתקד. סך חשבוניות החשמל שהוצאו בסקטור זה קטן בשנת 

 תעריף החשמל.קיטון ב
 
 –ה בכ גדלמל של הסקטור התעשייתי כולל צריכת החשמל ע"י מפעליי תעשייה ויח"פ. צריכת החש -הסקטור התעשייתי 10.2.3

סך חשבוניות החשמל  2016יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. בשנת  2016בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום   1.8%
 , בגין קיטון בתעריף החשמל.יחסית לתקופה המקבילה אשתקד 6.2% -שהוצאו קטן בסקטור זה בכ

 
שתייה ומים להשקיה ולמטרות אחרות. צריכת החשמל בסקטור זה  נדרשת כדי לספק לכל חלקי הארץ מי - 66שאיבת מים 10.2.4

סך חשבוניות  2016יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. בשנת  2016בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום  1.7% -בכה גדל
 , בגין קיטון בתעריף החשמל.יחסית לתקופה המקבילה אשתקד 0.4% -החשמל שהוצאו קטן בסקטור זה בכ

 
יחסית  .%919  –הצריכה של הסקטור החקלאי קטנה בכ  6201בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום  -י הסקטור החקלא 10.2.5

יחסית לתקופה המקבילה  22.6% -סך חשבוניות החשמל שהוצאו קטן בכ 2016לתקופה המקבילה אשתקד. בשנת 
 אשתקד. 

 

                                                      
 בעיקר מקורות, התפלת מים, רשויות מקומיות וכו'. 66
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 ור גדלההצריכה בסקט 6201בדצמבר  31בשנה שהסתיימה ביום  -חברת החשמל מזרח ירושלים 10.2.6
יחסית  3.3% -בכ קטןסך חשבוניות החשמל שהוצאו  2016יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. בשנת  3.8% –בכ 

 .קיטון בתעריף החשמללתקופה המקבילה אשתקד בגין 

בדבר חוב חברת החשמל מזרח ירושלים לפרטים בדבר תביעה שהגישה החברה נגד חברת החשמל מזרח ירושלים בע"מ 
לפתרון עקרונות  וכן לפרטים בדבר הסכם ם בדבר תביעה שהגישה חברת חשמל מזרח ירושלים כנגד החברהלפרטיו בע"מ

, על עיקר עילות התביעות המפורטות לעיל צפויהוהשפעתו ה חוב החשמל הפלשתינאי ולהסדרת משק החשמל הפלשתינאי
 ' בדוחות הכספיים.ג 6ראה ביאור 

 
 
 הצריכה של הרשות גדלה 6201בדצמבר  31ום בשנה שהסתיימה בי -רשות פלשתינאית  10.2.7

יחסית לתקופה  2.7% -בכ גדלסך חשבוניות החשמל שהוצאו  2016יחסית לתקופה המקבילה אשתקד. בשנת  8.9% –בכ 
  קיטון בתעריף החשמל.המקבילה אשתקד בגין 

ן לפרטים בדבר סך של לפרטים בדבר הסכם עקרונות לפתרון חוב החשמל הפלשתניאי ולהסדרת החשמל הפלשתניאי וכ
 ' בדוחות הכספיים.ג 6ראה ביאור מיליון ש"ח שהתקבלו בחברה כחלק מיישום הסכם זה ולפרטים נוספים,  590

 
רשות התשלומי הרשות הפלסטינאית וחברת החשמל מזרח ירושלים נעשים הן באמצעות העברת תשלומים על ידי 

באמצעות העברות שקיבלה החברה ממשרד האוצר, מתוך סכומים  הפלסטינאית ועל ידי חברת החשמל מזרח ירושלים והן
 העומדים לזכות הרשות הפלסטינאית באוצר. 

 
 

  סוגי תעריפי החשמל  10.3

 
בהתאם להוראות חוק משק החשמל, רשות החשמל קובעת לחברה תעריפי חשמל נפרדים למקטעי פעילותה השונים. אולם, 

ביתי", "כללי" ומקצתם "מאור לרחובות ציבוריים", כמפורט להלן( משלמים עבור צרכני החשמל )צרכנים בתעריף חשמל " מרבית 
 י הפעילות של החברה.החשמל תעריף אחד משוקלל ואחיד כל השנה, הכולל את כל מקטע

 
 בהתאם לקבוע בספר אמות המידה, למועד הדוח, תעריפי החשמל לצרכן מתחלקים לארבעה סוגים כדלקמן: 

 
ריף המחושב על בסיס ממוצע שנתי בהתאם ל"תעריף עומס וזמן" )כמפורט להלן( ולמאפייני שעות תע -תעריפים אחידים  (א)

בתים המשמשים למגורים בלבד, מבנים  -הצריכה של הקבוצה שאליה משתייך הצרכן. ואלה הקבוצות לעניין זה: )א( "ביתי" 
תעריף חשמל  -)ג( "כללי"  -ות וגנים ציבוריים; ותאורת רחוב -לצרכי חקלאות ובתי תפילה; )ב( "מאור לרחובות ציבוריים" 

או למסחר, לרבות מוסדות חינוך ותרבות, מרכזי קליטה, מבנים המשמשים המיועד למבנים המשמשים למלאכה, לתעשייה 
ם, בתי מלון, משרדי ממשלה ומבנים המחוברים בחיבור זמני )קרי, עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח, מרפאות, בתי חולי

 ייחס ליתר הצרכנים בתעריף אחיד אשר אינם בתעריף "ביתי" או "מאור לרחובות ציבוריים"(; מת
 

 "צובר" )תעריף החל על מכירת חשמל לרשות הפלסטינאית(;  (ב)
 
 )"תעו"ז"(. "תעריף עומס וזמן" תעריף המחושב לפי עומס המערכת וזמן הצריכה (ג)
 
 לאחר. ומספקים חשמלך וגבוה המחלקים תעריף חשמל לצרכני מתח נמו -"תעריף מכירה מרוכזת"  (ד)
 

אמפר ומעלה, או  200X3תעריפי תעו"ז חלים מנדטורית על צרכני מתח עליון, מתח גבוה ומתח נמוך שגודל החיבור שלהם הוא 
ש. תעריף תעו"ז מבוסס על העלויות השוליות במערכת ונועד ליצור קשר ישיר בין ”קוט 40,000שצריכתם השנתית עולה על 

ת ייצור החשמל ואספקתו בשעות השונות לבין המחיר שמשלם הצרכן. בחשבון החשמל של צרכני תעו"ז מפורטת הצריכה עלויו
לפי מקבצי השעות השונים )בהתאם לעונות השנה, היום בשבוע והשעה במהלך היום( ומותקן להם מונה אלקטרוני המתוכנת 

רכן בתעריף האחיד, שלא חל עליו בנוסף, כל צ פי מתח האספקה.-למטרות תעריף זה. מחירי הקוט"ש בתעו"ז משתנים גם על
  תעו"ז מנדטורי, יכול לבקש להצטרף לתעו"ז ברירתי.תעריף 

 
. 2015בדצמבר  31צרכנים נכון ליום  83,355, לעומת 84,100 הוא 2016בדצמבר  31סך כל מספר הצרכנים בתעו"ז נכון ליום 

 מסך כל צריכת החשמל השנתית.  52.6% -ים כבלבד ממספר הצרכנים צורכ 3% -כלומר, כ
 

 31מיליון ליום  2.35 -מיליון, לעומת כ 2.38 -הוא כ 2016בדצמבר  31כל מספר הצרכנים בתעריף ה"ביתי" נכון ליום ה-סך
  מסך כל צריכת החשמל השנתית. 35.5%  -ממספר הצרכנים צורכים כ 88% -. כלומר, כ2015בדצמבר 

 
  עונתיות  .11

 
הקיץ )החודשים יולי עד אוגוסט, כולל(, עונת חשמל במדינת ישראל הוא עונתי. עונות השנה בהקשר זה מוגדרות כעונת הביקוש ל

ים מרס עד יוני, כולל( והסתיו )החודשים ספטמבר עד אביב )החודש -החורף )החודשים דצמבר עד פברואר, כולל( ועונות המעבר 
נת הקיץ )בשל השימוש במזגנים( ובעונת החורף )בשל השימוש במכשירי חימום( נובמבר, כולל(. הביקושים גבוהים יותר בעו

בוהה מזו שבעונת המעבר ואף לעומת עונות המעבר )הסתיו והאביב(. בעונות החורף והקיץ צריכת החשמל הממוצעת ג
 מתאפיינת בימים של ביקושי שיא עקב תנאים קיצוניים של קור או חום.

 
 -ונות השונות מושפעות מהשינוי בתעריפים לצרכנים המשלמים לפי עומס וזמן )תעו"ז( והמייצגים ככמו כן, הכנסות החברה בע

, שכן תעריפי התעו"ז גבוהים יותר בממוצע בעונת הקיץ לעומת תעריפי  (2016מצריכת החשמל )בהתאם לנתוני שנת  52.3%
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  .התעו"ז בעונות המעבר והחורף
 
 

 2015 -ו 2016פרוט הכנסות, נטו, לשנים  

  קל חדששמיליוני ב 

 סה"כ 4רבעון  3רבעון  2רבעון  1רבעון  

2016 5,307 4,964 7,004 5,192 22,467 

2015 5,678 4,842 7,133 5,191 22,844 

 
 ופיתוח מחקר .12

 
ם בעזרת מומחי תומבוצעפעילות המו"פ בחברה מיועדת לקידום מחקר ופיתוח של טכנולוגיות חדישות לטובת משק החשמל 

בין היתר  בשיתוף פעולה עם גורמי חוץ מהתעשייה והאקדמיה בארץ ובחו"ל. המחקרים מיועדים לסייעוואמצעים מהחברה 
 פור, איכות ואמינותילייעול, שבהתמודדות עם ההחמרה בדרישות הסביבתיות )בכל תחום מתחומי הפעילות של החברה( ולסייע 

 אספקת החשמל, תוך חתירה למזעור עלויות. 
 
 .שקל חדשמיליון  3.6יעמוד תקציב המו"פ על כ  2017שנת ב
 
 

  חממה טכנולוגית )ק.ר.ט(
 

את המרכז לקידום רעיונות  2009החלה החברה לפעול להקמת חממה טכנולוגית. במסגרת זו החברה הקימה בשנת  2008בשנת 
יתוח מוצרים המיועדים להשתלב בפעילות הליבה "( המעניק תמיכה ליזמים בעלי רעיונות מקוריים בפק.ר.טטכנולוגיים חדשניים )"

 של החברה. 
 

קל יכה כספית )בדרך של מתן הלוואה המירה למניות בסכום של עד שלושה מיליון שהיזמים אשר מתקבלים  לק.ר.ט זוכים לתמ
בגין שימוש כאמור לפרויקט(, לליווי של צוות מקצועי ולאפשרויות שימוש בתשתיות החברה ובקשריה בארץ ובחו"ל )לרוב,  חדש

חברות שפעילותן לא צלחה(  מתוכן ששחברות ) עשרים ואחתגובה החברה תשלום נפרד(. עד למועד הדוח נחתמו הסכמים עם 
אשר יוחזרו בהתאם להסכמי ההלוואה או יומרו כאמור  קל חדשמיליון ש כארבעים ושנייםלפיהם העמידה החברה סך כולל של 

. לרוב, החברה זכאית למנות )הלוואות לחמש חברות הומרו למניות אשר מוחזקות בידי נאמן( העניין למניות, כפוף לכל דין החל על
המרת המניות. החברה פועלת באופן שוטף לאיתור דירקטור אחד מטעמה לדירקטוריון חברת הפרויקט או משקיף, וזאת אף ללא 

 פרויקטים חדשים לק.ר.ט.
 

 
 הון אנושי .13

 
 המבנה הארגוני של החברה 13.1

 
לאגף הוכפף אגף תכנון ופיתוח  המערכת, והוכפף למנכ"ל החברה.הוקם אגף מערכת החשמל, שכולל את ניהול  2016בשנת 

 .טכנולוגיה אשר לפני כן הוכפף לסמנכ"ל
אגף אספקה ואחסנה שינה את שמו לאגף הרכש, חטיבת אספקה לוגיסטיקה ומל"ח שינתה את שמה לחטיבת תפעול 

 וי ארגוני פנימי ביחידות המבקרת הפנימית ונציבת תלונות הציבור, וביחידה המשפטית הארצית. ולוגיסטיקה, בוצע שינ
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   מצבת העובדים לפי תחומי פעילות 13.2

 
 31משרות עובד נכון ליום  12,077משרות עובד לעומת  11,633הינה:  2016בדצמבר  31מצבת כוח אדם )משרות( נכון ליום 

בדצמבר  31עובדים נכון ליום  12,371עובדים, לעומת  11,908עבדו בחברה  2016בדצמבר  31. נכון ליום 2015בדצמבר 
ן עשית בי. פילוח מצבת המשרות במקטעים משקף את השיוך הארגוני בחברה ולא את הפעילות הפנימית ההדדית, הנ2015

חברה משויך לפעילויות פיתוח משק החשמל של מקטעי הפעילות המשכר עובדי  37% -יחידות החברה, במקטעים השונים. כ
 השונים.

 
 מצבת העובדים בחברה בשנתיים שקדמו למועד הדוח הינה כמפורט להלן:

 

 מצבת עובדים )משרות( 

 בדצמבר 31ליום  

 2015 2016 תחום

 2,425 2,342 ייצור 

 336 314 ה והשנאה הולכ

 *4,426 *4,397 חלוקה )שיווק ומחוזות( 

 1,528 1,449 מטה )משאבי אנוש, קיימות, תפ"ט,  כספים וכלכלה, מינהל כללי(

 1,567 1,509 (***ארגון איכות ובטיחות, לוגיסטיקה, ביטחון ומל"ח, אספקה ואחסנהשרות )

 ** 1,795 **1,622 פרויקטים הנדסיים )תכנון וביצוע(

 12,077 11,633 סה"כ

 
 

 כולל עובדים העוסקים בהקמת מערכת החלוקה וקווי הולכה. *
 עוסקים בעיקר בהקמה ושיפוץ של תחנות כוח ובהקמת תחנות משנה ומיתוג.  **
, חטיבת איכות ובטיחות, לוגיסטיקה, ביטחון ומל"ח נקראת "חטיבת תפעול ולוגיסטיקה" ואגף 2016החל מחודש אפריל  ***

 אספקה ואחסנה נקרא "אגף הרכש".
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 שינויים במצבת כח אדם 13.3

 
עובדים  314מפרישה מוקדמת של בעיקרו נובע  2015בדצמבר  31לעומת  2016בדצמבר  31מצבת כוח האדם ביום השינוי ב

החדשה  מיוחד שנחתם בין החברה לבין הסתדרות העובדים הכלליתהקיבוצי ההסכם . לפרטים בקשר ל2016קבועים בשנת 
  .13.5.1, ראה סעיף וארגון העובדים )באישור הרשויות המוסמכות(

 
 הדרכה ואימונים בחברה  13.4

 

 כולל ארבעה בתי ספר ומטה הדרכה ארצי בחברהמערך ההדרכה  13.4.1

 
מערך ההדרכה בחברה נועד לספק תמיכה בשיפור ביצועי החברה והעלאת רמת ההון האנושי, האקדמי והמקצועי של עובדי 

משרדי די י-מערך מספק הכשרה מקצועית בתחומי העיסוק העיקריים של החברה ומעניק את ההסמכות הנדרשות עלהחברה. ה
 פי חוקים ותקנות. -דרך כלל( עלב, ממשלה )משרד הכלכלה

 
 מחירים שוטפים. ב קל חדשמיליון ש 105.1 -היו כ 2016נת ההוצאות בגין הדרכה ואימונים בחברה לש

 
 ים, הטבות והסכמי העסקהתוכניות תגמול לעובד 13.5

 
 הסכמי העסקה  13.5.1

בנוסף, יחסי  וכפופים להוראות דין שונות, לרבות חוק יסודות התקציב. יחסי העבודה בחברה מוסדרים בחקיקת העבודה
"(, המהווים נוסח מחייב בחברה בענייני קבלת הסכמי העבודהבהסכמים קיבוציים ובהסדרים קיבוציים )" העבודה מוסדרים

ה או סיום עבודתו, תנאי עבודתו, יחסי עבודה, זכויות וחובות הצדדים. הסכמי העבודה חלים על כל העובדים אדם לעבוד
 ים אישיים(, בסייגים המפורטים בהם.בחברה )למעט עובדים בחוז

 
ות בהסכמי העבודה מוסדרים מרבית תנאי העבודה של עובדי החברה, לרבות: שכר ותנאי שירות, זכאות לסל אנרגיה )זכא

בדירתם בתעריף עובדי  ת ולשימוש אישיביתילצריכה גמלאים ושאירים לחשמל  6,231 -עובדיה הקבועים של החברה ו 8,826
ות עבודה ומנוחה, עבודה בשעות נוספות, תנאי עבודה ללא עלות עד לתקרה שנתית, כולל גילום מס בגינו(, שע -חברה, דהיינו

 ועוד.   67לה וכיוצ"ב(, תנאי הפרישה לפנסיהבמשמרות, היעדרויות בתשלום )חופשה, מח
 

כמו כן, כוללים הסכמי העבודה הוראות שונות הנוגעות לניהול המשאב האנושי בחברה, וביניהן: הליך קליטת עובדים והליך 
ך קיים צור פיטורים וכן נסיבות בהןפיטורי עובדים )לרבות מגבלות על הסיבות בגינן ניתן לפטר עובדי חברה, אופן ביצוע הליך ה

בקבלת הסכמת ארגון העובדים בדבר פיטורי עובדים(; מגבלות על ניוד עובד מתפקיד לתפקיד; סדרי משמעת; וכיוצא באלה. 
שינויים ועדכונים בהסכמי העבודה נערכים מעת לעת, לרבות בעקבות משא ומתן בין הנהלת החברה לבין הסתדרות העובדים 

של עובדי החברה, וטעונים אישור של רשות החברות הממשלתיות, הממונה על השכר שה וועד העובדים הארצי הכללית החד
 ודירקטוריון החברה. והסכמי עבודה במשרד האוצר 

 
העובדה שיחסי העבודה בחברה מוסדרים באמצעות הסכמי העבודה )כהגדרתם לעיל(, גורמת לקיטון משמעותי בגמישות של 

 מגבלות, בין היתר כמפורט להלן: מערכת יחסי העבודה בחברה ויוצרת לחברה
שנות עבודה בחברה(.  5החברה מוגבלת בתקופת העסקה של עובדים ארעיים מבלי להעניק להם קביעות )מוגבל לעד  .א

 בנוסף, קיים לעיתים קושי בשימור עובדים ארעיים אפילו אם אלו מצטיינים בתפקידם.
הקושי בפיטורי עובדים משפיע גם על . בדים לפיטוריםהעו קושי בפיטורי עובדים עקב הצורך בקבלת הסכמת ארגון .ב

ם פיטורי עובדים, הם מצריכים את יכולתה של החברה לבצע שינויים ארגוניים או מבניים, שכן ככל ששינויים אלו מחייבי
 .  קבלת הסכמת ארגון העובדים

, אשר היקף התגמול ויכולות הקידום קושי בגיוס ושימור של כח אדם איכותי ומיומן, כגון: עובדי סייבר ומהנדסי חשמל .ג
 שלהם בחברה, עשויות להיות מוגבלות ביחס לעבודות מקבילות בשוק הפרטי.   

 
ניתן לסווג את עובדי החברה לשתי קבוצות: עובדים בדירוג מינהלי ועובדים בדירוג מקצועי )הכוללים מהנדסים, אקדמאים 

מנהלי יש דרגה מקבילה בדירוג שכר אחת, כשלכל דרגה בדירוג הומשפטנים, הנדסאים וטכנאים(. קיימת בחברה טבלת 
בהתאם לקבוצה אליה  מעביד משתנים-המקצועי. הזכויות הפנסיוניות של העובדים וזכויות אחרות בקשר עם סיום יחסי עובד

 . 13.5.6-13.5.10העובדים משתייכים, כמפורט בסעיפים 
 

ן הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגון העובדים בין החברה לבי הסכם קיבוצי מיוחד נחתם 2016בדצמבר  11ביום 
ל הסכם השכר עבהתבסס  2013-2017שכר בגין השנים  יישום הסכם בנושאים הבאים: ( אשר דן, בין היתר,"2016"הסכם )

ת החברה תוספו לעובדי ישולמו. מכוח ההסכם 2016באוגוסט  8ועודכן ביום  2016באפריל  18שנחתם בשירות הציבורי ביום 
)פעימה ראשונה שולמה  2019התוספת תתפרס על פני חמש פעימות עד מרס כאשר , 7.25%מצטבר של שכר בשיעור 

תשולם  חלקהוהרגיל כתוספת שקלית בשכר  (. התוספת תשולם חלקה2016, למפרע מחודש יולי 2016בחודש דצמבר 
 השנתי השינוי לשיעור בהתאם, שנה כל של ינואר חודש דימ יעודכן השקלית התוספת כתוספת אחוזית בטבלת השכר )סכום

 בסוף מיוחד חופשה לכל עובד ויום ₪ 2,000 של כולל בסכום פעמי-חד מענק ההסכם כולל גם תשלום. לצרכן( המחירים במדד
 .12עד גיל  לילדים להורים שנה כל של אוגוסט חודש

                                                      
 , בתקנון קופת הגמל המרכזית לקצבה, בנהלי החברה ובהוראות החברה השונות.1958תנאי הפרישה לפנסיה מוסדרים בתקנות הפנסיה לעובדי חברת החשמל משנת  67
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בפברואר  28 ליום ועד 2013בינואר  1מיום  החל, יפרשו או, שוופר התקציבית הפנסיה בהסדר המבוטחים שאירים /גמלאים
 ההסכם. תקופת מתוך העסקתם לתקופת בהתאם לפנסיה הקובע לשכרם לתוספת, 2016 יולי מחודש החל, זכאים 2019

 

 ובדיםין החברה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגון העב נוסף מיוחד קיבוצי הסכם נחתם 2016בדצמבר  11 ביום

 50-ו מרצון 300) עובדים 350 של מוקדמת פרישות כולל זה הסכםדבר פרישות מוקדמות ומתן קביעויות לעובדים ארעיים. ב

חנת את הנהלת החברה בו. שנים 25 של מינימלי ותק בעלי, שנים 59-64 בגילאי, ברובם, הפורשים(. הנהלה רשימתעובדים מ

 שים בסך הכל.פור 400ר הפורשים ולהעמידו על עד את מספוכתוספת להסכם(  האפשרות להגדיל )בהסכמת ארגון העובדים

 

  המענק שיעור הופחת 62-64 בגילאי ולפורשים ,שנה כל עבורב 120% הינו בשיעור 62 גיל עד פורשכל ל ששולם הפרישה מענק

 .62 לגיל שמעבר עבודה חודש כל בגין 1.805% של בשיעור

 פיצויי, החברה עובדי של הפנסיה לתקנות( ב)3 תקנה לפי פיצויים, מוקדמת הודעה דמי במקום בא זה מיוחד פרישה מענק

 .חניכות תקופת בגין ומענק שנה 35 מענק, שנה 35 מעל מענק, פיטורים

 

יוני שקל מיל 479 -הינה כ מוזכרים לעילהעובדים ה 350בתקופת הדוח בגין הפרישות המוקדמות של  העלות הפרישה שנכלל

מיליוני שקל חדש לפני השפעת  165 -מיליוני שקל חדש לאחר השפעת המס(, מתוכם סך של כ 359 -השפעת המס )כ חדש לפני

 מיליוני שקל חדש לאחר השפעת המס(. 124 -יצויים )כהמס בגין הפ

 

ה וארגון נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין החברה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדש 2015בפברואר  25ביום יש לציין כי 

עובדים קבועים  440הוסכם, בין היתר, על פרישות מוקדמות של במסגרת ההסכם הקיבוצי  "(.ההסכם הקיבוצי") העובדים

, הארכת העסקה של עובדים ארעיים המועסקים בפרויקטים, ניכוי , מתן קביעויות ותנאי מחיקה של תקנים קבועים2015בשנת 

תוכנית פרישה ") בשביתה, שקט תעשייתי ומיצוי תביעות בנושאים שהוסדרו בהסכםשכר בגין השתתפות העובדים בעיצומים ו

 . "(מיוחדת

עלות  ההסכם הקיבוצי האמור. אישרו הממונה על השכר במשרד האוצר ורשות החברות הממשלתיות את 2015במאי  27ביום 

מיליוני שקל חדש לפני השפעת המס  569 -הינה כהעובדים הקבועים כמפורט לעיל  440הפרישה בגין הפרישות המוקדמות של 

 -מס בגין הפיצויים )כהמיליוני שקל חדש לפני השפעת  227 -סך של כ מיליוני שקל חדש לאחר השפעת המס(, מתוכם 418 -)כ

 מיליוני שקל חדש לאחר השפעת המס(. 167

הסתדרות העובדים הכללית  נחתמה תוספת להסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין החברה לבין 2015בספטמבר  24ביום 
שה מוקדמת מיוחדת ויחול עדכון מתאים את מספר העובדים הפורשים בפרי 20 -החדשה וארגון העובדים, לפיה החברה תגדיל ב

את אישרו הרשויות המוסמכות  2015באוקטובר  14התקנים שנקבעו בהסכם הקיבוצי. ביום במכסת הקביעויות ובהקפאת 
ס מיליוני שקל חדש לפני השפעות המ 33 -, הינו ככאמורות הנוספת בגין מימוש התוספת להסכם עלהאומדן  התוספת להסכם.

 10 -יצויים )כמיליוני שקל חדש לפני השפעת המס בגין הפ 14 -מתוכם סך של כ, ס(מיליוני שקל חדש  לאחר השפעת המ 24 -)כ
 .(מיליוני שקל חדש לאחר השפעת המס

 
  יחסי עבודה והבאתם לידי סיום 13.5.2

יחסי העבודה בחברה מושתתים בעיקרם על העקרונות הקבועים בחוקת העבודה. חוקת העבודה והנהלים שהוצאו מכוחה 
התוקף מהווים את המקור הנורמטיבי הראשי בכל הנוגע לקבלה לעבודה בחברה, סיום עבודה, תנאי עבודה ויחסי עבודה. 

 25וזאת בהתאם להוראות החוקה לעובדי חברת החשמל מיום , 2015בדצמבר  31 של חוקת העבודה הסתיים ביוםההסכמי 
, שהינה הסדר קיבוצי, החברה גיבשה הצעה להסכם עבודה חדש ופועלת לקידומו באמצעות משא ומתן עם ארגון 2002מרס 

 העובדים במטרה להגיע להסכמות בנושא.
 

נקוט צעדי התייעלות, אשר כרוכים בסיום בהתאם לתנאי חוקת העבודה, הנהלת החברה מוגבלת, הלכה למעשה, ביכולתה ל
מול ועד העובדים, וחלק מהעובדים הארעיים  קבועיםהעסקתם של עובדים בחברה. במקרה של חילוקי דעות לגבי פיטורי עובדים 

ניתן לשאת ולתת בנדון עם ההסתדרות, אולם ככל שמשא ומתן זה לא יצלח, לא קיים מנגנון בחוקת העבודה אשר יאפשר יישום 
 למהלכים אלה.  של ההסתדרות וך פיטורי עובדים בלי שהתקבלה הסכמהארגון ת-מהלכים של רה

 
 ג' בדוחות הכספיים. 35בדבר יחסי העבודה בחברה ומצב סכסוכי העבודה נכון למועד הדוח, ראה גם ביאור 

 
  והסדרתם חריגות שכר 13.5.3

את יכולותיה לפעול באופן עצמאי בענייני  ביל למעשהלחוק יסודות התקציב, המג 29כחברה ממשלתית, החברה כפופה לסעיף 
 שכר והטבות לעובדיה, ומטיל עליה מחויבות לקבל את אישור הממונה על השכר בעניינים אלה. 

 
, בעניין חריגות שכר בנושאים שונים, לרבות בדבר 2013באוקטובר  10מיום  טת הממונה על השכרבדבר החלנוספים  לפרטים

ראה  ,בעניין זה והסדרת חריגות השכר במסגרת הסכם קיבוציהסכמות הצדדים ובקשר עם החלטה זו ההליכים המשפטיים 
 .13.5.1לפרטים נוספים בדבר ההסכם הקיבוצי ראו סעיף  בדוחות הכספיים. .ג'35ביאור ' וו.11ביאור 

 
 קופת גמל מרכזית לקצבה  13.5.4

לפנסיה בגין עובדיה המבוטחים בהסדר הפנסיה  מפקידה החברה כספים לכיסוי ההתחייבות 2005במרס  8החל מיום 
 1ביום  ( בקופת הגמל המרכזית לקצבה )"הקופה"(.1996ביוני  10התקציבית )עובדים שהתקבלו לעבודה בחברה עד ליום 

לחברת הלמן אלדובי חח"י גמל  אינפיניטי ניהול קופת גמל מרכזית לקצבה בע"מ עבר ניהול הקופה מחברת 2017בינואר 
. לפרטים נוספים, לרבות בדבר הפער בין התחשיבים לאחר שזכתה בהליך תחרותי פטור ממכרז שקיימה החברהבע"מ, 

 ( בדוחות הכספיים.1 'י 11, ראה ביאור החברה המנהלתהאקטואריים של החברה לבין אלה של 
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 חשבון הנאמנות לרכיבים פנסיוניים לא קצבתיים 13.5.5

ידי החברה -ם שאינם קצבתיים )כמפורט להלן(, הופקדו בחשבון נאמנות המנוהל עלבגין רכיבים פנסיונייהחברה התחייבויות 
 . 2000במרס  23לנאמנות של בנק מזרחי המאוחד בע"מ )"חשבון הנאמנות"(, וזאת בהתאם להסכם נאמנות שנחתם ביום 

ש מחשבון הנאמנות. מיליוני שקל חד 280 באופן מיידי הורה בית המשפט המחוזי להעביר לחברה 2016במרס  2ביום 
החברה תחשיב מעודכן לעודף האקטוארי שבחשבון הנאמנות. בהתאם לכך,  ערכהבהמשך להוראת בית המשפט המחוזי, 

החזרים בחברה  ו, התקבלבנוסףמיליוני שקל חדש מחשבון הנאמנות לחברה.  6 -יתרה של כ 2016אפריל ב 14 ביוםהועברה 
 2016, ובגין ספטמבר חדש קלש מיליוני 45 -, בסך של כ2016אוגוסט -ברוארמחשבון הנאמנות בגין חודשים פ שוטפים

  .מיליון שקל חדש לאחר תאריך הדוח 4התקבל בחברה סל של 
 בדוחות הכספיים. (7יא. 11ראה ביאור  בדבר חשבון הנאמנותנוספים לפרטים 

 
 עובדים קבועים  13.5.6

קבועים. עובד קבוע הוא עובד שקיבל קביעות בהתאם לנהלי עובדים  8,826, עובדים בחברה 2016בדצמבר  31נכון ליום 
 10החברה. קבוצת עובדים זו נחלקת לעובדים המבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית )עובדים שהחלו עבודתם בחברה עד 

בה י תקנון קופת הגמל המרכזית לקצפ-ועל 1958י תקנות הפנסיה לעובדי חברת החשמל משנת פ-ועד בכלל(, על 1996ביוני 
ואילך(, אשר מבוטחים בקופות ביטוח  1996ביוני  11 -של עובדי חברת החשמל; ולעובדים )שהחלו עבודתם בחברה החל ב 

 פנסיוני חיצוניות צוברות.
 

 עובדים בהסכם מיוחד 13.5.7

ובד המתקבל למשרה שאינה צמיתה, לביצוע ע -עובדים בהסכם מיוחד  601, עובדים בחברה 2016בדצמבר  31נכון ליום 
זכאי, בהתאם להסכם הקיבוצי,  כאמורשימה מוגדרת הנמשכת תקופה קצובה, כגון הקמת תחנות כוח או תחנות משנה. עובד מ

לזכויות המפורטות בחוקת העבודה לגבי העובדים הקבועים, למעט הזכאות לפנסיה תקציבית ולסל אנרגיה. הפיצויים שישולמו 
 200%לים כדלקמן: בגין השנתיים הראשונות לעבודה פיצויים בשיעור של לעובדים בהסכם מיוחד בעת פיטוריהם יהיו מוגד

 לכל שנה.  300%לכל שנת עבודה, ומהשנה השלישית ואילך פיצויים בשיעור של 
 

בהתאם להסכמים קיבוציים בנושא, תקופת ההעסקה המרבית של עובדים בהסכם מיוחד, אשר החלו עבודתם בחברה החל 
 ך, הינה עד חמש שנות עבודה.ואיל 2005בינואר  1מיום 

 
 עובדים ארעיים 13.5.8

למשימה שאינה כמפורט לגבי עובד  עובד המתקבל -עובדים ארעיים  913, עובדים בחברה 2016בדצמבר  31נכון ליום 
בהסכם מיוחד. עובד כנ"ל זכאי לזכויות המפורטות בחוקת העבודה, בסייגים המופיעים בה, ולמעט הזכאות לפנסיה תקציבית 

 י דין. פ-אנרגיה. הפיצויים שישולמו לעובדים ארעיים יהיו כמתחייב עלולסל 
 
 עובדים ארעיים בהסכם מיוחד 13.5.9

עבד לפחות שנתיים בחברה עובד ארעי ש -עובדים ארעיים בהסכם מיוחד  1,449, עובדים בחברה 2016בדצמבר  31נכון ליום 
הקיבוצי, עובד כנ"ל זכאי לזכויות המפורטות בחוקת והועבר בהמלצת ממוניו למעמד ארעי בהסכם מיוחד. בהתאם להסכם 

העבודה לגבי עובד קבוע, למעט הזכאות לפנסיה תקציבית ולסל אנרגיה. הפיצויים שישולמו לעובדים ארעיים בהסכם מיוחד, 
 יהיו כמתחייב על פי דין.

 
 עובדים בהסכם עבודה אישי 13.5.10

עובד בהסכם עבודה אישי הינו עובד הנקלט לעבודה  -זה אישי עובדים בחו 18, עובדים בחברה 2016בדצמבר  31נכון ליום 
חניכים  87כלשהי בחברה וחתם על חוזה אישי, הקובע את שכרו ומסדיר את כל תנאי עבודתו בחברה. בנוסף בחברה עובדים 

 (. 6201)נכון לנתוני השכר בגין חודש דצמבר  68מלגאים העובדים במסגרת פרויקט "עתיד נאור" 14ושוליות וכן 
, תפעל 2015בפברואר,  4בהתאם לאמור במכתבו של יו"ר דירקטוריון החברה למנהל רשות החברות הממשלתיות מיום 

 החברה לאיוש תפקידי הנהלה )מנהל אגף ומעלה( בעובדים המועסקים בחוזים אישיים. 
כוחו וכן להנחיות רשות בהיותה חברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות חוק החברות הממשלתיות ולתקנות שהוצאו מ

 החברות ולהחלטות הממשלה, בין היתר גם בנושא כוח אדם.
 וכן ,2005 - תשס"ה משפחה(, קרובי העסקת בדבר )כללים הממשלתיות החברות לתקנות כפופים לחברה עובדים גיוס הליכי

 על מגבלות בחברה נקבעו אמור,ה לאור החברה. דירקטוריון ולהנחיות לתקנות המותאמות החברה, של הפנימיות להוראותיה
 עניינים. לניגוד חשש להתעורר עלול כאשר או כפיפות יחסי ביניהם מתקיימים אשר בתפקידים משפחה קרובי העסקת
 בהתאם פועלת והחברה משפחה קרובי העסקת נושא גם מבוקר החברה, של פעילותה כלל על הפנימית הביקורת במסגרת
 החברה. של הפנים מבקר להמלצות

   רה להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שונים בקרב עובדיה, בהתאם לנסיבות העניין.כחברה ממשלתית, כפופה החב
 

 תגמול עובדים שאינם נושאי משרה בכירה  13.6

 
 ככלל, אין בחברה תוכניות תגמול לעובדים שאינם נושאי משרה בכירה, מלבד האמור להלן:

 

                                                      
ות בארץ מקצועות הנדרשים לחברה. במסגרת אינים מהפריפריה הלומדים באוניברסיט"עתיד נאור" הינו פרויקט אשר במסגרתו מוענקות מלגות לסטודנטים מצטי 68

קופת לימודיהם. בתמורה להענקת המלגה מתחייבים הסטודנטים לעבוד בחברה בסיום לימודיהם למשך תקופת פרויקט זה עובדים הסטודנטים בחברה תוך כדי ת
 התחייבות של מספר שנים.
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בגין הצטיינות והצלחה של החברה, וזאת בכפוף להוראות ום בונוס לעובדי החברה דירקטוריון החברה רשאי להחליט על תשל
, הקובעות, בין היתר, כי לא תותר חלוקת בונוס לעובדים אלא בהתקיים תנאי הסף החוזר"(" –)בסעיף זה  69חוזר רשות החברות

ומעלה, בשנה בגינה משולם הבונוס;  5%( תשואת הרווח הנקי השנתי להון היא 1הבאים ובאישור רשות החברות הממשלתיות: )
( לשנה שלאחר השנה 3) -ומעלה; ו 5%( בשנה שקדמה לשנה בגינה משולם הבונוס, הייתה לחברה תשואת רווח נקי של 2)

, במסגרת ומעלה. בנוסף 5%ידי הדירקטוריון, צופה תשואת רווח נקי של -תקציב החברה, המאושר על -בגינה משולם הבונוס 
עלות הבונוס לחברה )לרבות כל התשלומים הכרוכים שעל החברה לשלם בגין תשלום הבונוס( לא תעלה על כי  החוזר נקבע

לא תותר חלוקת בונוס לעובדים אם  וכי פיים המאושרים של החברהעל פי הדוחות הכס מהרווח השנתי הנקי של החברה 10%
הבונוס ישולם לעובדים מיד לאחר . של מנהל רשות החברותלא חולק דיבידנד בשנה בגינה מבוקש הבונוס, אלא באישור חריג 

אמות מידה עליהן יחליט הדירקטוריון ל בהתאםהבונוס יהיה דיפרנציאלי ויחולק  העברת הדיבידנד למדינה. כמו כן קובע החוזר כי
ידה לכל מקבלי הבונוס, חרמת הבונוס אאין לקבוע ובתנאי שלא יעלה על שתי משכורות.  ועל פי נוהל המבוסס על הערכת עובדים

 ולפחות רבע מעובדי החברה יקבלו בונוס שלא יעלה על חצי משכורת. 
 

קוט"ש לשנה לכל עובד או  18,000עובדי החברה הקבועים והגמלאים/שאירים זכאים לסל אנרגיה, עד תקרת צריכה של 
 בחינים שבנהלי החברה.ריכה ביתית ולשימושם האישי, כפוף לתגמלאי/שאיר עבור דירת מגוריהם בלבד, לצ

 
 מדיניות התגמול ביחס לנושאי המשרה הבכירה בחברה  13.7

 
 -ו 2013בדצמבר,  19התגמול, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, בימים  בהתאם לנדרש בחוק החברות, אישרו ועדת

מדיניות משרה הבכירה )", בהתאמה, את מדיניות התגמול של החברה לנושאי ה2014בינואר  9וביום  2013בדצמבר,  26
 "(.התגמול

 
החברה )בהתאמה( תיקון למדיניות התגמול , אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון 2014באוקטובר  2 -ו 2014בספטמבר  16בימים 

רשות החברות הממשלתיות בדבר "עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות של החברה, כנדרש בחוזר 
 . התיקון האמור מדיניות התגמול לאחר שנכלל בה ישרה האסיפה הכללית אתא 2015בפברואר  4 ביום. הממשלתיות"

 
המליצה ועדת הביקורת של הדירקטורין, בכובעה כוועדת תגמול, לאשר לנושאי משרה המועסקים  2016בנובמבר  24ביום 

 2016בדצמבר  20חברות הממשלתיות. ביום , וזאת בכפוף לאישור רשות ה2015בחוזים אישיים תשלום גמול אישי בגין שנת 
 שולם תגמול לשבעה עובדים בכירים לאחר שניתן אישור מרשות החברות הממשלתיות.

 
נושאי משרה המועסקים בהתאם לתנאי ההעסקה הקיבוציים החלים על כלל עובדי  שמונהבחברה , 2016בדצמבר  31נכון ליום 

ידי רשות -יו"ר הדירקטוריון( המועסקים בהסכם עבודה אישי בנוסח שאושר עלמשרה )כולל המנכ"ל ו נושאי שבעההחברה וכן 
לפרטים בדבר מדיניות התגמול ותנאי הכהונה והעסקה של נושאי המשרה הבכירה בחברה  החברות ובהתאם להנחיות הרשות.

  .קטוריוןבדוח הדיר 7ג. ףסעיראה 
 

 תוכניות התייעלות  -שינוי ארגוני  13.8

אישר דירקטוריון החברה באופן עקרוני את מתווה הפעולה של התוכנית לשינוי ארגוני )תוכנית "מצפן"  2008במאי  14ביום 
פרישות  500עובדים עפ"י רשימות הנהלה ובחינה של  2,000לשינוי ארגוני(, אשר התבססה, בין היתר, על פרישות מוקדמות של 
-שנים, על רה מספרהיה אמור להתפרס לאורך תקופה של  מוקדמות נוספות ועל תהליך של צמצום מצבת עובדי החברה אשר

ירת ארגון של יחידות החברה אשר יכלול שינוי מוטת השליטה הניהולית, איחוד פונקציות בעלות יתרונות לגודל, ביטול כפילויות ויצ
באותו הזמן, החברה  מנגנוני ניהול תומכים שמטרתם לשפר תהליכים, גמישות ניהולית וניצול מיטבי של משאבים וכוח אדם.

 העריכה כי יישום התוכנית עשוי להיות כרוך בעלויות בסכומים מהותיים. 
 

ו, בין היתר, על עקרונות התבסס, אשר בוצעו בחברה מספר עדכונים של תוכנית ההתייעלות "מצפן" 2011-2013במהלך השנים 
  של התוכנית האמורה ותוכניות המשך.

 
 ובמסגרת ,בין החברה לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וארגון העובדיםשנחתם חד הסכם קיבוצי מיולפרטים בדבר 

ובדבר התוספת להסכם הקיבוצי המיוחד לפיו  2015עובדים קבועים בשנת  440הוסכם, בין היתר, על פרישות מוקדמות של 
בעניין  2016בדצמבר  11בוצי מיום וכן הסכם קי את מספר העובדים הפורשים בפרישה מוקדמת מיוחדת 20 -החברה תגדיל ב

 .13.5.1, ראה סעיף 2016עובדים עד סוף  350פרישתם המוקדמת של 
 

להערכת החברה, עלויות פרישת עובדים, בין אם במסגרת יישום השינוי המבני, ככל שייושם, ובין אם במסגרת יישום תכניות 
 ההתייעלות בחברה, עשויות להיות מהותיות.

 
 

 סכסוכי עבודה  13.9

 
 .ג. בדוחות הכספיים.35לפרטים אודות סכסוכי עבודה ראה ביאור 

 

                                                      
 .2013ביוני  2מיום  2-7-2013ת חוזר רשות החברות הממשלתיו 69
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 הוראות נוספות לעניין זכויות עובדי קבלן בענפי השמירה והניקיון 13.10

 
צווי חקיקה ספציפיות וכן בהתאם לכל הקשור לזכויות עובדי קבלן בענפי השמירה והניקיון, פועלת החברה בהתאם להוראות ב

 . מירה והאבטחההש הרחבה בענף הניקיון ובענף
 

 מקרקעין ומתקנים ,קבוערכוש  .14

 
  כללי 14.1

 
לעניין הסדר הנכסים( או בהחזקתה או במסגרת  14.3סעיף הנכסים המשמשים את החברה הינם בבעלותה )כפוף לאמור ב

ענקו מקרקעי ישראל(, או מכח רכישה, או מכח הפקעה, או במסגרת זכויות שהו רשותהסכמי חכירה ארוכי טווח )בעיקר עם 
, או זכויות חזקה שקיים ים )למשל, זיקת הנאה או הרשאה לשימוש ללא תמורה שאינה בגדר חכירהידי בעלי הנכס-ללחברה ע

דה לביצוע הסדר פי תכנית עבו-תהליך להסדרתן בחוזה(, או במסגרת זכויות שקיימות לחברה מכוח הדין. החברה פועלת על
זכויות, ומנהלת מעקב אחר אלו אשר אינה יכולה לבצע  יתן לבצע לגביהם רישום והסדרורישום זכויותיה בנכסיה העיקריים, אשר נ

בגינם הליך כאמור. בנוסף, לחברה זכויות באלפי נכסים קטנים )בעיקר חדרי טרנספורמציה למיניהם(, אשר הליך הסדר ורישום 
החברה אינן  מהותי מנכסי המקרקעין זכויותהזכויות בנכסים אלו החל אולם הוא כפוף למגבלות כפי שיפורטו בהמשך. בחלק 

רשומות ואף אינן מוסדרות. החברה משתמשת בנכסים, כולם או חלקם לפי העניין, מזה תקופה ארוכה, והיא פועלת לחתימת 
כל שיש כאלה. מעמדם של נכסי המקרקעין אשר טרם חוזים או הסדרת הזכויות מקום שאלה אינן מוסדרות או לפינוי פולשים כ

דרו נובע מטעמים שונים כגון: סיבות תכנוניות )היעדר פרצלציה או דרישות להסדרת תוכניות מתאר, מספר נכסים רב, תלות הוס
ות. לאור בגורמי חוץ, היעדר מסמכים(, מחלוקות עם רשויות שונות לרבות רשויות מס המונעות קבלת אישורים לרישום הזכוי

ת בכך אינן ך התקופה לסיום הסדרת הרישום, אך להערכתה העלויות הכרוכוהמורכבות אין ביכולת החברה להעריך את מש
 ' בדוחות הכספיים(.ג 12צפויות להיות מהותיות )ראה ביאור 

 
מקרקעי ישראל לחברה למטרה ציבורית, אך בפועל לא  רשותמקרקעי ישראל היא, כי המקרקעין אשר הוקצו על ידי  רשותעמדת 

מקרקעי ישראל. החברה  רשותם לשוב לחזקתו של וקצו, אמוריינם משמשים למטרה לשמה הא נעשה בהם שימוש כלשהו, או 
מקרקעי ישראל וזאת על בסיס  רשותסבורה, משיקולים שונים, כי החלטה זו אינה חלה ביחס לקרקעות שהוחכרו לה על ידי 

פריסה ארצית. אולם, גם אם בכך שלחברה צורך להסדיר מבעוד מועד אתרים למתקני חשמל ב רשותההכרה של הנהלת ה
החלטה זו הייתה חלה ביחס למקרקעין שהוקצו לחברה בפטור ממכרז, הרי שלמועד הדוח החברה עושה שימוש בכל שטחי 

בודדים שעדיין לא הגיע מועד השימוש בהם על פי תכנית  מקרקעי ישראל, למעט רשותידי -המקרקעין שהוקצו לה על
לפיתוח ושימוש. כמו כן, בהתאם להחלטה האמורה, גם אם תידרש החברה להשיב עתידי יים יעוד ק ואף לגביהם  הפיתוח,

מקרקעי ישראל מקרקעין שלא נעשה בהם שימוש, הרי שבהתאם להחלטה האמורה ולאור העובדה שהמקרקעין הוקצו  רשותל
וע בענין זה לקב מקרקעי ישראל לשלם לחברה תמורה בגין ההשבה, בהתאם רשותלחברה בתמורה, תחייב ההשבה את 

 .14.3סעיף לטה האמורה; וכל זאת ככל שלא ייקבע אחרת במסגרת "הסדר הנכסים", ראה בהח
 

נכסים  60 -מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות, גופים פרטיים וכדומה( כ רשותכמו כן, החברה שוכרת מאת גורמים שונים )כגון 
'. ההסכמים נערכים ם, תחנות ניטור, תחנות משנה ארעיות וניידות וכדנוספים המשמשים לשימושים שונים כגון: משרדים, מחסני

בהתאם לצרכי החברה במקומות שונים ולצרכים לתקופות שונות, החל משנה אחת עד לעשר שנים ומתחדשות או מתעדכנות 
. 2025 -ל 2017כולל תקופת האופציות של החברה להארכתם, מסתיימים בין השנים שונים. הסכמי השכירות בגין הנכסים, 

  .החברה סבורה כי תוכל לחדש את הסכמי השכירות בתנאים דומים לאלה הקיימים למועד הדוח
 

עלויות רישום הנכסים ולגבי הארכת הסכמי השכירות הינו מידע הצופה פני עתיד, כהגדרתו המידע בדבר הערכות החברה לגבי 
, בשל היותו מבוסס על מידע הקיים בחברה למועד הדוח ין היתרוזאת, ב בחוק ניירות ערך. אין ודאות אשר להערכה כאמור

 והיותו תלוי בגורמים שונים שאינם תלויים בחברה, כגון תנאי השוק, צורכי החברה, הסכמות עם המשכירים וכדומה.
 

ת תחנות על מנת לעמוד בדרישות מערך ההשנאה ברשת החלוקה, החברה נדרשת לרכוש זכויות במקרקעין מסוימים לצורך הקמ
 רשות מקרקרעי ישראלבין החברה לבין . טרנספורמציה. חלק ממקרקעין אלה נמצאים בבעלותה של רשות מקרקעי ישראל

נתגלעו מחלוקות מסחריות ומשפטיות בקשר לסעיפים שונים בהסכמי החכירה שאמורים להיחתם בין הצדדים בקשר עם 
באזורים אלה. לאחרונה נפתרו המחלוקות אשר היו עלולות לסכן  אשר עלולות לעכב את אספקת החשמל ,המקרקעין האמורים

 באופן מידי את האספקה, 
 

קיים חשש כי העיכובים באספקת החשמל מסיבה זו  ,אך עם זאת, בנסיבות מסוימות, וכל עוד הצדדים לא חתמו על הסכם מחייב
 .קפןעשויים להביא לתביעות כנגד החברה, כאשר בשלב זה טרם ניתן לאמוד את הי

 
 

להבטחת חלק מהתחייבויותיה, לרבות על הנכסים החברה יצרה שעבודים צפים על כלל נכסיה עליהם היא רשאית ליצור שעבוד 
והזכויות המפורטים כאמור, ושלושה שעבודים קבועים לצורך הבטחת התחייבויותיה כלפי גורמים מממנים שונים בגין מימון 

  .בדוחות הכספיים( ..ז19)ראה ביאור  ב ב'הפחתת פליטות ומימון תוכנית החירום של תוכנית החירום שלב א', מימון פרויקט
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 לחברה שני משרדים ראשיים בחיפה ובתל אביב, להלן:
 

 
 מהות הזכות ורישומה שם האתר ומיקומו

שטח קרקע 
 )במ"ר(

 הערות

משרדי הנהלה  .1
 החיפ -ראשית 

זה הן זכויות חכירה  זכויות החברה בנכס
לתקופת חכירה  רשות מקרקעי ישראלעם 

עם אופציה  2048המסתיימת בשנת 
שנים  49 -לחברה להאריך תקופה זו ב

 נוספות.
ומה לטובת החברה בגין זכויותיה רש
לאחרונה הושלם הליך  הערת אזהרה.

פרצלציה בגין הנכס, וכעת החברה בהליך 
 לרישום הזכויות בנכס על שמה. 

ת הערות בגין על המקרקעין רשומו .1 80,000
 הפקעות ואתר עתיקות.

קיים הסכם עם עיריית חיפה לפיו  .2
לא יופקעו חלקים נוספים 

 מהחלקה.

משרדי הנהלה  .2
חוב ר -ראשית 

 החשמל תל אביב

בעלות של החברה הרשומה בלשכת 
 רישום המקרקעין.

 -קיימות שתי הערות על יעוד  .1 14,540
 מבנה לשימור.

החברה פועלת להשבחת הנכס,  .2
באופן שמחד יהיה כרוך בהפרשת 
שטחים לצרכיי ציבור ומאידך יהיה 
כרוך בתוספת זכויות בניה והוספת 

 שימושים.

 
 לחברה שמונה אתרים לוגיסטיים הממוקמים על גבי מקרקעין המשמשים כשטחי אחסון לפי הפירוט כלהלן:

 

 
 מיקום שם האתר

סוג 
 אתר

שטח 
האתר 

 ר()במ"
 מהות הזכויות

 חכירה מעירית ת"א 8,508 לוגיסטי תל אביב מחסן גיבורי ישראל .1

 רמ"יחכירה מ 3,000 לוגיסטי קריית שמונה מחסן קריית שמונה .2

3. 
 קריית גת מגרש קריית גת 

מגרש 
 3,600 ריק

 רמ"יחכירה מ

 רמ"יחכירה מ 121,572 לוגיסטי עכו מרכז לוגיסטי צפון עכו *  .4

 שכירות/הרשאה מעירית ירושלים 775 לוגיסטי ירושלים שטח לאחסון עגלות ציוד ירושלים .5

 בעלות/זכות חזקה )ללא מסמכים( 85,108 לוגיסטי בית דגן מחסן בית דגן .6

 בעלות 106,000 לוגיסטי אשדוד מרכז לוגיסטי לילנד אשדוד .7

 כירת משנה מהחברה לפיתוח קיסריהח 270,000 לוגיסטי חדרה מרכז לוגיסטי "אורות רבין" .8

  598,563   סה"כ שטח 

      

 בהקמה  *
 

 רכוש קבוע 14.2

רכוש קבוע מופעל מורכב הרכוש הקבוע של החברה נחלק לשתי קבוצות עיקריות: רכוש קבוע מופעל ורכוש קבוע בהקמה. 
ק"ו. רכוש  400ה, תחנות מיתוג וקווי מתח על בעיקר מתחנות כוח )כולל מקרקעין, בנינים ומכונות( ומתחנות משנה, רשתות חלוק

 קבוע בהקמה מורכב בעיקר מתחנות כוח ובניינים.
 

ינאית. לפרטים בדבר נכסי החברה הנמצאים בשטחי הרשות שתלחברה נכסים )בעיקר רשתות חלוקה( בשטחי הרשות הפל
  .9.6סעיף ינאית ראה שתהפל

 
 שק החשמללחוק מ 62הסדר העברת זכויות ונכסים לפי סעיף  14.3

פקיעת הזיכיונות  ידי החברה עם-לחוק משק החשמל קובע הוראות שונות לעניין זכויות ונכסים מסוימים שהוחזקו על 62סעיף 
לחלק א' לתוספת לפקודת זיכיונות  46( וזאת על אף האמור בסעיף 1996במרס  4שניתנו לחברה מכוח פקודת זיכיונות החשמל )

 החשמל.
 

  .ו' בדוחות הכספיים.1ביאור , ראה לפרטים נוספים
 

המידע הנכלל בדוח זה ובמסגרת הדוחות הכספיים של החברה בדבר השפעת הסדר הנכסים על החברה ומצבה הפיננסי הינו 
בגדר מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע כאמור מבוסס על פרשנות של החקיקה אשר לנכסים בגינם תחויב 

קביעת השיטה לקביעת ערכם של אלה אשר אינם בשליטתה הבלעדית של החברה, אלא תלויה בין היתר  החברה לשלם ועל
אם תתקבל חוות דעתה וחוות דעת יועציה המשפטיים או ה -בהחלטות השרים. לחברה אין יכולת להעריך איזו חוות דעת תתקבל 

. בנוסף, ובין היתר בשים ישוב ערך הנכסים כאמוראם תתקבל חוות דעת המדינה או פרשנות אחרת, ומהי השיטה שתשמש לחה
מאת החשבת הכללית במשרד האוצר ומנהל רשות  2015במאי,  18אשר נשלח ליו"ר רשות ניירות ערך ביום למכתב לב 

חברה אין ודאות באיזה אופן ושיטה ייושם הסדר , לולתוצאות דיונים המתקיימים בין הצדדים בנושא החברות הממשלתיות
ככל שייושם, ואין לה ודאות כי לא תהייה לכך השפעה מהותית על עסקיה, תוצאות פעילותה או מצבה הפיננסי. בנוסף,  הנכסים,

או  מידע זה מבוסס על הערכות של החברה למועד הדוח. ההערכות כאמור עלולות שלא להתממש או להתממש באופן חלקי
 בשליטתה של החברה.  םוהממשלה או הדין החל, אשר אינ שונה מכפי שנצפה, בין היתר, בשל שינויים בעמדת השרים
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 מוחשייםנכסים לא  .15

 
 מערכות מידע ותקשוב 15.1

 
החברה עוסקת באפיון, פיתוח ויישום של מערכות מידע ופתרונות התומכים בתהליכים עסקיים בחברה בתחומים הבאים: שירות 

עוסקות הוכן תוכנות  סיים, תוכנות בנושאי ביטחון ובטיחות,, שרשרת החשמל, תכנון והקמה של פרויקטים הנדBilling -לקוחות ו
בנושאים ניהוליים, עסקיים ולוגיסטיים. בנוסף, לחברה ניסיון וידע רב שנצבר בנושאים הבאים: תכנון, אירוח והפעלת תשתיות 

 ITטקטורה וטכנולוגיות מחשוב בכל סוגי הפלטפורמות, תשתיות ושירותי טלקום ושליטה ובקרה, חליפות מיגון, התמחות בארכי
, אסטרטגיית מידע עסקי וכן בכל שלבי מחזור החיים SAPמגוונות עם דגש על הגנת מרחב הסייבר, מניה חכמה, יישום חבילת 

 מחשוב וטלקום רבי היקף. של פרויקטים בנושאי 
 

 זיכיונות  15.2

 
 .ותדרי מיקרוגל UHFוכן רישיון שימוש בתדרי  VHFלחברה רישיון שימוש בתדרי 

 
  ספקים .16

עלה על שיעור  2016, ששיעור הרכישה מהם במהלך שנת המאוחדת  הלן מציגה את הספקים המהותיים של החברההטבלה של 
   :2016משיעור רכישות החברה מספקים בכל שנת  10%של 

 

 שיעור הרכישה חומר הגלם שם הספק

 25.93% גז שותפות תמר

 
 .(א)7.9.9.2 ףלה, ראה סעילפירוט בדבר התקשרויות החברה עם ספקים א

 
 מדיניות אשראי - הון חוזר .17

 
 אשראי לקוחות 17.1

 
 רקטוריון.דוח הדיב( 4ב(.6אשראי לקוחות ראה סעיף א., ממוצע ללקוחות והיקף ממוצע של לפירוט בדבר ימי אשראי

 
 אשראי מספקים 17.2

 
 רקטוריון.דוח הדיב( 4.ב(6של אשראי ספקים ראה סעיף א. לפירוט בדבר  ימי אשראי ממוצע לספקים והיקף ממוצע

 
 מימון  .18

 
 כללי: 18.1

 
בדוחות הכספיים.  3תעריף החשמל לצרכנים נקבע על ידי רשות החשמל בהתאם להוראות חוק משק החשמל כמפורט בביאור 

הן מוכרות בפריסה על פני אורך חיי הרכוש על שהיות  תעריף החשמל אינו נותן כיסוי מלא להשקעות ברכוש קבוע בעת ביצוען,
לכן החברה נדרשת לגייס ממקורות מימון חיצוניים את רוב המימון ודי הכרה בפחת, בהוצאות מימון ובתשואה על ההון העצמי, י

תוספות מיוחדות  מאשרת החשמל יחד עם זאת, במקרים מיוחדים רשות לצורכי מחזור החוב הקיים של החברה.כן הנדרש לכך ו
לצורך מימון הקמת יחידות חירום  2010-2009עריף שקיבלה החברה בשנים כדוגמת תוספת בת ,בתעריף למימון ההשקעות

 שלב א'.
 ,לחברה החשמל אישרה רשות 2012 משנת החל, הרשת למקטעי חדש תעריפים בסיס בקביעת המתמשך העיכוב לאור, בנוסף

  לביצוע השקעות במקטעים אלה. מקדמות ,התעריף במסגרת
החוב למאזן ובדבר החלטת דירקטוריון החברה בקשר עם כרית הביטחון של החברה,  לפרטים בדבר יעדי החברה להפחתת יחס

 בדוח הדירקטוריון. 2.ג(1סעיף א.ראה 
  
 

 בדוחות הכספיים. .ג19ראה ביאור  2016לך שנת מהבעל ידי החברה ופירעונות מהותיים  חובלפרטים אודות גיוסי 
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 שיעור ריבית ממוצע על הלוואות  18.2

 
לתקופה של הנקובה ממוצע של הריבית ת פעולותיה באשראי בנקאי ובאשראי חוץ בנקאי. להלן פירוט שיעור החברה מממנת א

)כמפורט בביאור  הולכת הגזלמימון פרוייקט  המעט ההלוואל ,2016בדצמבר  31 יוםשניים עשר החודשים שהסתיימה ב
החברה, בפילוח של אשראי לזמן קצר ואשראי לזמן ארוך ידי מיועדת לשימוש ייחודי ב אשר אינהות הכספיים( בדוח()א( 1ב.)34

 ממקורות בנקאיים וחוץ בנקאיים.
 

 פרטים
נקובה שיעור ריבית 

ממוצע )%( לאשראי לזמן 
 ארוך

 1.96 מקורות אשראי בנקאיים

 5.89 מקורות אשראי לא בנקאיים

 
 הערות:

בריבית קבועה ובריבית משתנה לכל  ,2016בדצמבר  31ום אשר טרם נפרעו בי . שיעור ריבית ממוצע מתייחס להלוואות ואג"ח1
 המטבעות.

 .רוך הינו אשראי אשר מועד פרעונו הינו מעל שנה ממועד גיוסו. אשראי לזמן א2
 

 מגבלות החלות על התאגיד בקבלת אשראי   18.3

 
החברה למקורות מימון נדרשת  ,האחרים השוטפיםצרכיה  ומימון קיים חוב מחזור, את תוכנית הפיתוח של החברהכדי לממן 

 חיצוניים בהיקפים ניכרים. 
 

הול בנקאי תקין פי הוראות ני-יכולתה של החברה ללוות ממערכת הבנקאות הישראלית מוגבלת בשל מגבלות האשראי החלות על
 15%על  י הוראות אלה, בנק ישראלי לא יעניק הלוואות ל"לווה בודד" בשיעור העולהפ-(. על313של בנק ישראל )הוראה מספר 

מהונו העצמי של  25%מהונו העצמי, לאחר התאמות, ובנוסף בנק ישראלי לא יעניק הלוואות ל"קבוצת לווים" בשיעור העולה על 
קים וכן ידם, למעט בנ-נק, לאחר התאמות. המונח "קבוצת לווים" כולל, בין היתר, את הלווה, אדם השולט בו וכל מי שנשלט עלהב

שלהם תלות מסחרית מהותית בחברה. לעניין מגבלות אלה, המדינה אינה נחשבת כלווה והיא אינה לווים אחרים כגון לווים 
   נכללת ב"קבוצת הלווים".

 
, באופן כללי, 2012-פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים(, תשע"ב-על

ערך של תאגיד מסוים, להפקיד פיקדונות באותו תאגיד או להעניק לו הלוואות בשיעור  להחזיק בניירות- רשאי  70משקיע מוסדי

 כפוף לתנאים שנקבעו בתקנות האמורות. ב, או מעבר לכך ומשוויים המשוערך של נכסי 5%של עד 
  

איגרות חוב של מדינת יק באיגרות חוב סחירות )שאינן או קבוצת משקיעים רשאים להחז משקיע מוסדיפי תקנות אלו, -כמו כן, על
כפוף לתנאים שנקבעו במערכן הנקוב הכולל של איגרות החוב מאותה סדרה, או מעבר לכך  25%ישראל( בשיעור של עד 

 בתקנות האמורות.
 
בניירות הערך  גופים מוסדייםפועל, להערכת החברה, בהתבסס על פרסומים פומביים של חלק מהגופים המוסדיים, החזקות ב

 .י התקנות כאמורפ-ן מגיעות לשיעור המירבי המותר להן עלשל החברה אינ
 

הפוטנציאל התיאורטי לקבלת הלוואות ממערכת הבנקאות ומהשוק המוסדי בישראל עומד, להערכת החברה, על סכום הנמוך 
ב לעובדה, )וזאת, גם בשים ל לשם כך החברה, אשר אינו יכול ממילא להוות מקור מימון יחידיהמימון של משמעותית מצורכי 

שלמיטב ידיעת החברה, מושפעת יכולתם של הגופים המוסדיים להעמיד מימון לחברה, גם מהחשיפה הכוללת שלהם למשק 
, חברת נתג"זכולל הגז,  יוספק ל פרטייםיצרני חשמספקים מהותיים אשר תלויים בחברת חשמל, גם  -החשמל בישראל )קרי 
ה שלהם לחברה(. המגבלות הרגולטוריות החלות על מערכת הבנקאות ועל (, ולא רק מהיקף החשיפהאחראית להולכת הגז

ופים אלו, מקשות על החברה לגייס את החוב די גי-השוק המוסדי בישראל, יחד עם מגבלות ההשקעה הפנימיות הנקבעות על
 הבנקאית בחו"ל. בישראל ולכן לעיתים מגייסת החברה את האשראי הדרוש לה משוקי ההון והמערכת בלעדית הנדרש לחברה 

 
 

 אשראי שנתקבל מתאריך הדוחות ועד למועד החתימה על דוח זה   18.4

 
  ועד למועד הדוח נתקבל בחברה אשראי בהיקף זניח. 2016בדצמבר  31לאחר 

  
 

                                                      
לגבי השקעות העומדות כנגד  –מבטח לעניין לגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת גמל שבניהולה;  –חברה מנהלת קופות גמל או קרנות פנסיה לעניין  70

 התחייבויות תלויות תשואה
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 מגבלות החלות על התאגיד מכוח הסכמי מימון  18.5

 
ד בדוחות .19עון מיידי, ראה ביאור י ההסכם, לפירפ-לפרטים בדבר תנאים אשר עשויים לגרום להעמדת חוב החברה על

הכספיים. ביחס לעילות העמדה לפירעון מיידי אשר כלולות בהסכמי מימון בהם התקשרה החברה המוגדרים כ"הלוואות 
 .18.9ת ערך בעניין "אירוע אשראי בר דיווח", ראה סעיף חיית רשות ניירומהותיות" לעניין יישומה של הנ

 
 6201ר בדצמב 31מסגרות אשראי ליום  18.6

 
 שקל חדש.מיליון  1,300בסך של זמינים בנקאיים לחברה קיימים קווי אשראי  2016בדצמבר  31נכון ליום 

 
 אשראי בריבית משתנה  18.7

שראי . להלן פירוט אודות האקל חדשמיליון ש 2,701 -, לחברה אשראי בריבית משתנה בסך של כ2016בדצמבר  31ליום 

 בריבית משתנה שקיבלה החברה:

 טווח הריבית   %( -)ב טווח שיעורי ריבית מטבע

 %(-)ב 2016בשנת 

ת קרן בלתי יתר

 -ל מסולקת

31.12.2016 

 )במיליונים(

מטבע  נמוך גבוה נמוך גבוה 

 מקורי

קל ש

 חדש

 Libor 6m + 2.5 Libor 6m + 1.65 3.80 2.11 285 1,096 דולר ארצות הברית

 Euribor 6m + 2.5 Euribor 6m + 0.325 2.50 0.10 335 1,355 אירו

 Telbor 6m + 1.15 Telbor 6m + 1.15 1.25 1.23 250 250 שקל לא צמוד

 הערה: לא כולל הלוואה למימון פרוייקט הולכת הגז אשר אינה מיועדת לשימוש ייחודי בידי החברה.

 דירוג אשראי  18.8

 
בינלאומיות. לפרטים אודות דירוג האשראי אי קומיות ושתי חברות דירוג אשרמידי שתי חברות דירוג אשראי -מדורגת על החברה

 בדוחות הכספיים. ו.19ראה ביאור  של החברה, 
 

 
 אירועי אשראי בר דיווח  18.9

 
, בדבר אירוע אשראי בר דיווח )בסעיף 2011באוקטובר  30של רשות ניירות ערך מיום  104-15בהתאם לעמדה משפטית מספר 

 . 71מהותייםאודות התקשרות החברה בהסכמי הלוואה  "(, להלן גילויהנחיית רשות ניירות ערךזה: "
 
 

                                                      
מהותית" הינה "כל הלוואה, למעט הלוואה מחברה בת, ובכלל זה התחייבות מכוח , "הלוואה 2017במרץ  19בהתאם לעמדת רשות ניירות ערך, כפי שעודכנה ביום  71

להיות לה השפעה  הנפקת תעודות התחייבות או מימוש מסגרת אשראי, החורגת ממימון התאגיד הרגיל בשל טיבה, היקפה או תוצאתה האפשרית, ואשר יש לה או עשויה
רתה בדוחות הכספיים המאוחדים מהווה חמישה היקפה או ית -ם: )א( ביחס להלוואה שנטלה החברה כחברת אם מהותית על התאגיד; חזקה שיראו הלוואה כמהותית א

מאוחד לתום שנת אחוזים או יותר מסך נכסי התאגיד וכן מהווה עשרה אחוזים או יותר מסך הלוואות התאגיד כחברה אם, כפי שהן מוצגות בדוח על המצב הכספי ה
רתה בדוחות הכספיים המאוחדים מהווה חמישה אחוזים או יותר מסך נכסי התאגיד וכן מהווה עשרה אחוזים היקפה או ית -ואה שנטלה חברה בת )ב( ביחס להלו  ;הדיווח

 או יותר מסך הלוואות כלל החברות הבנות של התאגיד, כפי שהן מוצגות בדוח על המצב הכספי המאוחד לתום שנת הדיווח.
  
 



 

76 
 

 

חוזה ההלוואה/ 
 אג"ח

מאפייני 
 המלווה

יתרת הקרן 
המשוערכת 
 למועד הדוח

 לוח הסילוקין
ריבית נקובה 

וריבית 
 אפקטיבית

מנגנון 
 הצמדה

בטוחות 
שהועמדו 
לטובת 
 המלווה

 מגבלות החלות על החברה בקשר עם ההלוואה

או  CROSS DEFAULTסעיף 
CROSS ACCELERATION 

התחייבות לשעבוד 
 שלילי

התייחסות 
לתנאים מהותיים 
לקבלת אשראי 

)*( 

שינויים מהותיים 
שחלו בהסכמי 

ההלוואה/ הסכם 
 העמדת האשראי

חשמל דולרי 
2024  

במסגרת 
 GMTNתוכנית 

מחודש אפריל 
2008 

אג"ח לא 
סחיר 
המוצע 
לרוכשים 
מוסדיים 
בארה"ב 
ורשום 
 בישראל

תרת ע.נ. י
משוערכת 

מיליון  4,806
 קל חדשש

 

הקרן תפרע 
בתשלום 
אחד ביום 
12/11/2024 

ריבית נקובה 
וריבית  5%

אפקטיבית 
5.125% 

דולר 
 ארה"ב

שעבוד 
צף  על 
כל נכסי 
 החברה

למחזיקי איגרות  החוב זכות לפירעון 
( לא שולם 1מיידי במקרים הבאים: )

חוב כלפי מלווים, של החברה בסכום 
מיליון דולר ארה"ב או  25על  העולה

שווה ערך לכך )לאחר שחלפה 
תקופת הריפוי בגין אי תשלום זה(; 

( קמה הזכות למלווה אחר של 2או )
החברה להעמדת החוב כלפיו 
 25לפירעון מיידי בסכום העולה על 

מיליון דולר ארה"ב או שווה ערך לכך 
 קל חדשבש

התחייבות לשעבוד 
שלילי, למעט: )א( 

צפים בדרגה שעבודים 
שווה לשעבוד הצף 
המבטיח את איגרות 
החוב והמבטיחים 
סכומים באופן יחסי 
לסכומים המובטחים 
בשעבוד צף זה; )ב( 
שעבודים מותרים 
כהגדרתם בתנאי 

 איגרות החוב

------- ------- 

 
 -תנאים מהותיים אחרים 

 ישות המצויות במסמכי ההתאגדות שלה. החברה תנהל ותתפעל את עסקיה באופן הולם ובהתאם לכל דין, לרבות דר .א
 י עילות מקובלות וכן בהתקיים אחד מן האירועים הבאים: פ-( עלPut Optionלמחזיקי איגרות החוב אופציה )בתנאים מסוימים( לדרוש פירעון מוקדם של איגרות החוב ) .ב

, בהתאמה, ורמת Moody'sאו  S&Pהאשראי הבינ"ל ודירוג החוב הבכיר של החברה ע"י  , שתי דרגות דירוג מתחת לדירוגMoody'sאו ע"י  S&Pככל שאגרות החוב ידורגו ע"י  (1)
 חודשים. 3, בהתאמה, בתוך תקופה של Moody'sאו  S&Pדירוג זו לא עלתה חזרה ע"י 

או יותר מזכויות ההצבעה של  50%-חברה או החזקה ביכולת לכוון את פעילות הה -מדינת ישראל חדלה מלהיות, במישרין או בעקיפין, בעל השליטה בחברה )לעניין זה "שליטה"  (2)
 החברה(; 

 הגדרתו של אירוע כאמור בתנאי איגרות החוב(,  כ - Material Adverse Effectבהתרחש אירוע או נסיבות אשר עלולות להוות אירוע בעל השפעה מהותית על החברה ) (3)
 ילות מקובלות, ובין היתר בהתקיים:פי ע-ל ההלוואה עללמחזיקי איגרות החוב זכות )בתנאים מסוימים( לפירעון מיידי ש .ג

 מיליון דולר ארה"ב, או שווה ערך לסכום זה במטבע אחר.  25 -הפקעת נכסים או בקשה למימוש נכסים בשווי הגבוה מ (1)
 ות החוב.פי תנאי איגר-פגיעה בתוקף ו/או באכיפות ו/או בדירוג השעבוד הצף על (2)
 רות החוב הופכות לבלתי תקפות, חוקיות או אכיפות ויש בכך בכדי להשפיע באופן מהותי לרעה על מחזיקי אגרות החוב.התחייבויות החברה על פי מסמכי אג (3)
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 השלכות של הליכי חדלות פירעון על החברה 18.10

 
רישיונות החברה אינם כוללים הוראה מפורשת על פיה במקרה של פתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה יפקע באופן 

איזה מרישיונות החברה. יחד עם זאת, בהתאם להוראות חוק משק החשמל, ובהתאם גם להוראות רישיונות החברה, אוטומטי 
בהתאם לחלק מרישיונות החברה, רשאי השר( לבטל או להתלות את רישיונות החברה, בין היתר,  –רשאית רשות החשמל )או 
על פי חוק משק החשמל ו/או נתקיים סייג מהסייגים לקבלתו,  תנאי הכשירות הנדרשת לקבלת רישיון אם חדלו להתקיים בחברה

תן רישיון לתאגיד אם מונה לו כונס נכסים או מפרק, או שהחליט על פירוק מרצון. ואשר במסגרתם, בין היתר, נקבע כי לא יינ
הרי שייתכן שעם פתיחת בנוסף, אף אם לא יבוטלו או יותלו רישיונות החברה לאור אי התקיימות תנאי הכשירות כאמור לעיל, 

מהתחייבויותיה על פי רישיונותיה השונים. הליכי חדלות פירעון כנגד החברה, לא יהיה בידי החברה לקיים את כל או את חלק 
הפרה של תנאי הרישיון על ידי החברה, עשויה אף היא להוות עילה לביטול את התליית הרישיון הרלוונטי של החברה על ידי 

שר )לפי הרלוונטי(. יצוין, כי ככל שיבוטל או יותלה רישיון כלשהו של החברה, הרי שבהתאם לתנאי רישיונות רשות החשמל או ה
 החברה, לא תהיה החברה רשאית לספק את השירות נשוא הרישיון. 

 
מוד החברה בנוסף, ובהתאם לאמור לעיל, ככל שימונה לחברה כונס נכסים או מפרק, או שתחליט החברה על פירוק מרצון, לא תע

 הכשירות הקבועים בחוק משק החשמל לקבלת רישיונות חדשים. בתנאי 
 

פי חוק משק החשמל, התקשרה החברה מעת לעת בהסכמים אשר עשויים להיות  בנוסף על הרישיונות אשר הוענקו לחברה על
גם חלק מהסכמי החכירה של מבוטלים על ידי הצד האחר להם כתוצאה מפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה, ובכלל כך 

 החברה מול רשויות מקומיות.
 

בידי החברה לעמוד בהתחייבויותיה על פי הסכמי החכירה  מעבר לכך, ככל שלאור הליכי חדלות פירעון כנגד החברה לא יהיה
ת על פי אשר היא צד להם, או על פי הסכמים אחרים אשר היא צד להם או היתרים ורישיונות אחרים אשר להם החברה נדרש

הסכמים על פי  דיני הבנייה, דיני הגנת הסביבה או דינים כלליים אחרים החלים על החברה, עשוי הדבר להוות עילה לביטול אותם
תרים וכן להוביל להטלת סנקציות כנגד החברה, וזאת חרף דיני החוזים הכלליים, או על פי תנאיהם של אותם רישיונות והי

תרים והרישיונות של החברה לא נכללות הוראות מפורשות המאפשרות את ביטול ההסכם, העובדה שבמרבית החוזים, ההי
 ההיתר או הרישיון כאמור אך ורק עקב נקיטת הליכי חדלות פירעון כנגד החברה.

עילות הפרה צולבת והאצה צולבת של העמדה לפירעון מיידי בהסכמים המימון של החברה, לרבות קיומן לפרטים אודות עילות ל
ברה וקיומן של עילות להעמדה לפירעון מיידי בחלק ממסמכי המימון של החברה במקרים חלק מהותי של הסכמי המימון של החב

 ות הכספיים. בדוחד' 19של מתן צו פירוק, הקפאת הליכים, או מינוי כונס נכסים על נכסים מהותיים של החברה, ראה ביאור 
 

 מיסוי .19

 
 כספיים.בדוחות ה 21ראה לעניין זה ביאור 

 
 כללי –סיכונים סביבתיים ורגולציה סביבתית  .20

 
 כללי 20.1

 . 9.10 -ו 8.8, 7.12לפירוט בדבר היבטי איכות סביבה וסיכונים סביבתיים בכל אחד ממקטעי הפעילות של החברה, ראה סעיפים 
 

 חומרים מסוכנים 20.2

 
רה מחזיקה באתרים בהם נדרש החברה מחזיקה, משתמשת ומאחסנת חומרים מסוכנים בחלק מאתריה. בהתאם לכך, החב

היתרי רעלים כדין לצורך עיסוק בחומרים מסוכנים ומקום שהם חסרים היא פועלת להשגתם. החברה נוקטת בפעולות על מנת 
 לעמוד בתנאי ההיתרים.

 
 רישוי עסקים 20.3

 
כאשר במסגרת תנאי , י חוק רישוי עסקיםפ-פעילויות שונות של החברה במתקנים הלוגיסטיים והמנהליים טעונות רישוי על

ך רישוין . נכון למועד הדוח, החברה פועלת להסדרת הרישוי של הפעילויות אשר הליהרישיונות מוסדרים גם היבטים סביבתיים
טרם הושלם בהתאם להוראות הדין ולדרישות הרשויות. הפעלת אתרי החברה ללא רישיון עסק מהווה עבירה על חוק רישוי 

לפרטים בדבר הליך הרישוי  .21.8פעילות העסק. לפירוט נוסף בנושא זה ראה סעיף  עסקים ועלולה להביא להפסקת
  .12.17.1בי ראה סעיף האינטגרטי

 
 ירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבהא 20.4

 
ה, אשר למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה היא אינה חשופה לאירועים או עניינים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה בפעילות

 לא פורטו בדוח. 
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 התייעלות אנרגטית  20.5

פעילות החברה כפופה בין היתר, לחוק מקורות אנרגיה ולתקנות שונות שהוצאו מכוחו, אשר עניינם התייעלות אנרגטית וכן 
להחלטות ממשלה המתפרסמות מעת לעת בנוגע למדיניות להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה. החברה שוקדת 

בשלב זה, הרגולציה ההשלכות שלה ושל יוזמות רגולציה חדשות בתחום. להערכת החברה, עמידה ברגולציה זו ולומדת את על 
 אינה משליכה על החברה השלכות מהותיות.   הקיימת

 
 הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה 20.6

 
 ב' בדוחות הכספיים.  35יות אחרות. לפרטים ראה ביאור נגד החברה הוגשו מספר תביעות ייצוגיות ותביעות מהות

 
 מדיניות התאגיד בניהול סיכונים סביבתיים  20.7

 .7.12סעיף לפירוט בנושא זה ראה 
 

 עלויות סביבתיות והשקעות החברה באיכות הסביבה  20.8

 
ים את מקטע הייצור הנתונים אינם כולל האחרונות.בשלוש השנים להלן פירוט של השקעות החברה באיכות סביבה בחלוקה 

, והם כוללים את מקטע ההולכה וההשנאה ומקטע החלוקה והוצאות כלליות שלא ניתן 77.12.1לגביו ניתן מידע נפרד בסעיף 
 ליחסן למקטע מסוים.

 

 2 0 1 6 2 0 1 5 2 0 1 4 (ם שוטפים, מנוכה מדידות מחדש)מחירימיליוני שקל חדש 

 13 - כ 6 - כ 7 - כ ות והשקעות שונותכישר -סך ההשקעה במתקני איכות סביבה 

 29 - כ 11 - כ 3 - כ עלויות שוטפות )ללא פחת( )דלקים, מחקר ופיתוח, ועוד(

 
החברה בדעה, כי העלויות המהותיות הנדרשות לעמידתה בהוראות החקיקה הנוגעת לאיכות הסביבה ככל שתהיינה יכוסו 

מל, גם אם לאחר דיונים ידי רשות החש-בעבר אושרו הוצאות דומות על במסגרת תעריפי החשמל וזאת בהתבסס על העובדה כי
, ועל כן, וחרף עמדת החברה, אין וודאות כי כלל רבים וביצוע בקרת עלויות. ההחלטה בדבר הכרה בעלויות נתונה לרשות החשמל
ר כיסוי העלויות הנדרשות בדבערכת החברה . העלויות הנדרשות לעמדת החברה כאמור יכוסו בסופו של דבר במסגרת התעריף

דרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על ניסיון הינה מידע צופה פני עתיד, כהגלעמידה בהוראות החקיקה הנוגעות לאיכות הסביבה 
 העבר של החברה במגעיה עם רשות החשמל אשר אין ודאות כי יתמשש, במלואו או בחלקו.

 
 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  .21

 
 משק החשמל, תקנות שהותקנו מכוחו, רישיונות שהוצאו מכוחו והחלטות רשות החשמלהוראות חוק  21.1

 
 כללי 21.1.1

 
 .בדוחות הכספיים ב.1ראה ביאור  , התקנות שהותקנו מכוחו, לפירוט בדבר הוראות חוק משק החשמל

 
 

 רישיונות שהוענקו לחברה מכוח חוק משק החשמל  21.1.2

 
, הינו רישיון להולכה, חלוקה, אספקה, מכירה של חשמל 1997שמל, בשנת הרישיון הראשון שהוענק לחברה מכוח חוק משק הח

"(. בנוסף, הוענקו לחברה רישיונות ייצור עבור יחידות הייצור הרישיון הכלליכללי" )" ידי החברה כ"רישיון-וסחר בו, אשר מכונה על
"ניהול מערכת". פעילות ניהול המערכת , נכלל תחום פעילות חדש בחוק משק החשמל שהוגדר כ2007דה. בשנת י-המופעלות על
 די החברה במסגרת הרישיון הכללי, בלי שניתן לה רישיון ייעודי נוסף לניהול המערכת. י-מבוצעת על

 
הואיל והחברה מחזיקה רישיון להולכה ולחלוקה של חשמל, היא נחשבת כ"ספק שירות חיוני" לפי חוק משק החשמל. בנוסף, הואיל 

מרכזת בידה חלק מהותי מהייצור במשק החשמל, חלות עליה הוראות חוק משק החשמל, המתייחסות לספק והשר קבע כי החברה 
שירות חיוני. כמו כן, נחשבת החברה כספק שירות חיוני לאור העובדה כי בהתאם לרישיון הכללי מבוצעת פעילות ניהול המערכת 

 על ידי החברה.
 

 .7.1.2 - ו 1.1 פיםה מכוח חוק משק החשמל ראה סעילפרטים נוספים בדבר הרישיונות שהוענקו לחבר
 

בהתאם לרישיונות החברה, על החברה לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות כל דין שנכנס לתוקף לאחר מתן הרישיונות ואמנות 
הרישיונות, ורשות בין לאומיות שישראל צד להן בענין הפעולות לפי הרישיון, וזאת כאמור כפוף לכל דין. הפרת הדין מהווה הפרת 

החשמל רשאית לבטל או להתלות את הרישיונות אם מצאה כי הופר תנאי מתנאיהם )לעניין סמכות הרשות לבטל את הרישיונות 
לעניין הפרת החובות הנוגעות לפעילות ודיווח  ( בדוחות הכספיים2ב.1ביאור (. למועד הדוח, פרט לאמור ב21.1.4ראה סעיף 

 דת באופן מהותי בתנאי הרישיונות שניתנו לה. כמרכזי רווח, החברה עומ
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 פי הוראות חוק משק החשמל, התקנות שהותקנו מכוחו של חוק זה והוראות רישיונותיה של החברה-חובות ומגבלות על 21.1.3

 
 ידה-חובות החברה לעניין סוג וטיב השירותים הניתנים על 21.1.3.1

 
 -מחויבת  וראות חוק משק החשמל, החברה כבעל רישיון ספק חיוני,הפי -על

 
לתת שירות לכלל הציבור בלא הפליה בהתאם לאמות המידה שקבעה רשות החשמל, באמינות וביעילות, והכול לפי תנאי  (א)

 רישיונותיה ולפי כל דין; לאמות המידה שנקבעו ראו להלן.
 

 לפי  כל דין;לרכוש חשמל מיצרן חשמל פרטי, ולתת שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכול בהתאם לתנאי רישיונותיה ו (ב)
 

 לתת שירותי גיבוי לבעל רישיון ייצור עצמי, לפי בקשתו, הכול בהתאם לתנאי רישיונותיה ולפי כל דין; (ג)
 

לפעול להבטחת מתן מלוא שירותיה במשך כל תקופת רישיונותיה, לרבות מתן שירותים לפי תכנית הפיתוח שאושרה לפי  (ד)
 עשיית כל הפעולות הדרושות למתן השירותים כאמור.(, תוך 7.7.1חוק משק החשמל )לעניין זה ראה סעיף 

 
יונותיה, יבוצעו ידה מכוח ריש-ם הניתנים עלידה והשירותי-בהתאם, ברישיונותיה של החברה נקבע, כי הפעילויות המבוצעות על

 די החברה באמינות וביעילות וללא הפליה ובאופן שלא תיפגע אפשרות של תחרות הוגנת.י-על
כללי של החברה קובע, כי החברה תספק שירותי תשתית וגיבוי לבעלי רישיונות אחרים וכן כי החברה תרכוש בנוסף, הרישיון ה

חשמל מיצרני חשמל פרטים בהתאם לתנאי רישיונותיהם ובהתאם לכללים שיקבע השר, לרבות קביעת כמויות החשמל שיימכרו, 
 .7.4.1מועדי רכישה ומועדי שינויים. ראה סעיף 

 
מל קובע עוד, כי בעל רישיון ספק שירות חיוני יגבה תשלומים בהתאם לתעריפים שקבעה רשות החשמל וכן כי חוק משק החש

בעל רישיון ספק שירות חיוני ישלם תשלומים לבעל רישיון או לצרכן בהתאם לתעריפים שקבעה רשות החשמל )לרבות אם 
( שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או 1כל סוגי התשלומים: ) התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר(. המונח "תעריפים" כולל את

ל ( שמשלם בע2בעל רישיון ייצור עצמי לבעל רישיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי; )
( שמשלם ספק שירות חיוני 3)רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון אחר, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה; וכן 

 די הצרכן ותשלומים לצרכן בעבור הסדרים לניהול הצריכה.י-לצרכן עבור ייצור חשמל על
 

ק משק החשמל, על רשות החשמל לקבוע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי בעל רישיון ספק שירות חיוני פי הוראות חו-כמו כן, על
בהם הוא חייב לפי חוק משק החשמל, להפסיקם, לעכבם או להגבילם, אם שלא לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה ש

לא שולמו לבעל הרישיון התשלומים בעדם לפי כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן השירות או לביצוע הרכישה כדין.  רשות 
ת משק החשמל )כללים, די השר תקנוי-החשמל קבעה אמות מידה כאמור בספר אמות המידה המפורט להלן. כמו כן, נקבעו על

דירות את המקרים בהם רשאי בעל רישיון ספק שירות חיוני , אשר מס2003-תנאים ומקרים להפסקת אספקת חשמל(, התשס"ג
 להפסיק את אספקת החשמל.

 
)ב( לחוק משק החשמל, את הנוסח המעודכן של "ספר אמות 30פרסמה רשות החשמל, מכוח סעיף  2016 דצמברבחודש 
ע אמות מידה ומדדים אשר לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני, כפי שאלה נתונים הקובהמידה" 

. קביעת אמות מידה נועדה להסדיר את הפעילות במשק החשמל, 72לעדכונים ושינויים אשר מבצעת רשות החשמל מעת לעת
בנוסף, רשות החשמל מפרסמת עדכונים לאמות  ים.לפקח ולהבטיח את טיב החשמל ורמת השירות שמספקת החברה לצרכנ

 המידה באופן שוטף.
 

)ובכלל זה תעריפי צריכת החשמל(, חיבורים לרשת החשמל, ספר אמות המידה דן, בין היתר, בנושאים הבאים: צריכת החשמל 
 יים.אמינות האספקה, שירותי תשתית, רכישת חשמל, תחזוקה, ומשטר הפעלה של בעלי רישיונות ייצור פרט

 
חוק משק החשמל קובע כי רשות החשמל תקבע הוראות לעניין תשלומים שישלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכנים, בשל 

ידה. בהתאם, קבעה רשות החשמל בספר אמות המידה כי ספק שירות חיוני אשר יפר אחת או -הפרת אמות המידה שנקבעו על
ו תשלום כקבוע בכל אחת מאמות המידה אשר הופרו, תוך שישים יום ממועד גין הפרה זיותר מאמות המידה, ישלם לצרכן ב

ים בעקבות מקרים של אי עמידה בהוראות אמות המידה, לסוגיהן, שילמה החברה לצרכנ 2016ביצוע ההפרה כאמור. בשנת 
 מיליוני 2.4 -כולל של כ )בעיקר בגין אי עמידה בלוח זמנים שנקבע באמות המידה לביצוע פעולה( סכומים זניחים יחסית, בסך

 .שקל חדש
 
 חובת החברה להגיש תוכניות פיתוח למשק החשמל 21.1.3.2
 

ובהסכמת שר האוצר, רשאי לדרוש מהחברה, כבעלת רישיון ספק שירות חיוני, להגיש  השר, בהתייעצות עם רשות החשמל
יעצות השר אישר בהתי. פי הוראות הרישיוןתוכנית פיתוח, שלמה או בחלקים לצורך פעילויותיו ל , באופן ובמועד שיידרש,לאישורו

ובהסכמת שר האוצר את התכנית, על החברה כבעלת רישיון ספק שירות חיוני לפעול בהתאם לתכנית  עם רשות החשמל
אם לא הגישה תוכנית פיתוח לאישורו, רשאי השר לקבוע לחברה, בהתייעצות עם רשות החשמל ובהסכמת שר  שאושרה.

 8.6, 7.7סעיפים דבר תוכניות הפיתוח של החברה, ראה ובמקרה כזה יהא עליה לפעול לפיה. לפרטים ב , תוכנית פיתוח,האוצר
 י הרישיון. פ-נות החברה נקבע, כי בעל רישיון שהוא ספק שירות חיוני יגיש לשר תוכנית פיתוח לעניין פעילותו על. ברישיו9.7 -ו
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21.1.3.1. 
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רשות החשמל או לפי הצעתה, רשאי לקבוע תקנות לעניין אחריות בעל ר, בהתייעצות עם פי חוק משק החשמל, הש-כמו כן, על
רישיון הולכה לפיתוח מערכת ההולכה, בהתאם לתוכנית הפיתוח אשר אושרה כאמור לעיל, ובהתאם לתכנון מערכת ההולכה 

שיקבע השר, לשם עולות וכן לקבוע תקנות לעניין חובתו של בעל רישיון לניהול המערכת לבצע פ בידי בעל רישיון לניהול מערכת
  .נקבעו תקנות כאמורלמועד הדוח, לא . הבטחה של רמת הפיתוח הנדרשת במערכת ייצור החשמל

 
 מגבלות על סוגי הפעילויות אותן רשאית החברה לבצע  21.1.3.3
 

נות שניתנו חוק משק החשמל קובע, כי לא יינתן רישיון ספק שירות חיוני אלא לחברה שהתחייבה לעסוק רק בפעילויות לפי הרישיו
לה לפי חוק משק החשמל ובפעולות נלוות להן. עם זאת, בעל רישיון ספק שירות חיוני רשאי לעסוק בפעולות אחרות, שאישרו לו 
השרים, בהתייעצות עם רשות החשמל, שאין בעיסוק בהן כדי לפגוע בפעילויותיו או בפיקוח על מילוי חובותיו לפי חוק משק 

 החשמל. 
 

מרישיונותיה של החברה, מצוינת הפעילות בגינה ניתן הרישיון ואשר החברה רשאית לעסוק בה. כמו כן נקבע בהתאם, בכל אחד 
אשר מפורטות בנספח לרישיון. ופי הרישיון, -ברישיונותיה של החברה, כי בעל הרישיון רשאי לבצע פעולות הנלוות לפעילויות על

 אישור מנהל מינהל החשמל. בחלק מן הרישיונות, פעולות נלוות מסוימות טעונות 
 

על כן, כאשר החברה מתעתדת לעסוק בפעולה נלווית הטעונה אישור מנהל מינהל החשמל או בפעילות אחרת אשר אינה 
 מוסדרת במסגרת רישיונותיה, פונה החברה לקבלת אישור המנהל או השרים, בהתאמה, לצורך כך. 

 
 מגבלות על העברת רישיון, שעבוד, עיקול  21.1.3.4
 
לא  באישור או בעקיפין, אחוק משק החשמל, רישיון או כל חלק ממנו אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, במישרין פי -על

פי החוק, -ן. בנוסף, עלכספים הנובעים ממימושו. כמו כן לא ניתן לשעבד או לעקל ערבויות שנתן בעל הרישיון רשות החשמל
לביצוע הפעילות לפי  רשות החשמלמסוימים של בעל הרישיון, הדרושים לדעת  לקבוע ברישיון, כי נכסים רשאיתרשות החשמל 

 ,. רשות החשמלרשות החשמלהוראות הרישיון, אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור 
יניות השר בתחום משק לה או למדפעל בהתאם למדיניות הממשתלתת אישור להעברה, שעבוד או עיקול כאמור,  הבבוא

שקול בין השאר את תרומת מתן הרישיון לרמת השירותים לציבור, טובת הצרכנים ותרומת מתן הרישיון לתחרות תהחשמל, ו
 במשק החשמל. 

 
קול, במישרין או בעקיפין, של נכסים המפורטים ברישיונות )הכוללים איסור שעבוד, העברה או עינקבע ברישיונותיה של החברה 

בית נכסי החברה(, אלא באישור השר. הרישיון הכללי קובע בנוסף, כי השר רשאי להוסיף או לגרוע מרשימת הנכסים את מר
רישיון כל זכות בנכס שבנספח לרישיון, במשך תקופת הרישיון. הכללת או אזכור נכס, בנספח, אין בה בכדי להקנות לבעל ה

ל(. כמו כן נקבע ברישיונות, כי היו מוקנות לצד שלישי כלשהו, במועד ולגרוע מחובותיו לגביו בהתאם לאמור בחוק משק החשמ
כניסתו של הרישיון לתוקף, זכויות בנכס מהנכסים המשמשים לשם מתן פעילות בעל הרישיון, יבטיח בעל הרישיון ככל יכולתו, כי 

סעיף רישיון. לעניין הסדר הנכסים ראה לא ייווצר מצב בו עלול מימוש הזכויות בנכס כאמור לפגוע בביצוע התחייבויותיו לפי ה
 . ו. בדוחות הכספיים. 1וביאור  14.3

 
בעבר מעת לעת החברה  נתהורישיונות החברה כאמור, פ לחוק משק החשמל( 13)כפי שהיו עד לתיקון  בהתאם להוראות הדין

דובר בשעבוד קבוע של נכסים ובין אם מ ין אם מדובר בשעבוד צףב -לקבלת אישור השר לצורך יצירת שעבודים על נכסיה 
בהתאם להוראות חוק משק החשמל בנוסחו כיום, יצירת שעבודים על נכסי החברה כפופים הנכללים ברישיונות החברה כאמור. 

 לאישורה של רשות החשמל )חלף אישור השר(.
  

לעניין מימוש השעבוד, אך מימוש די השר לשעבודים על נכסי החברה תניות מיוחדות י-בעבר, לא נכללו באישורים אשר ניתנו על
י השעבוד אישורכוללים כל  2011החל משנת לחברה  שניתנו השר לשעבוד באישורי שעבוד טעון אישור בהתאם להוראות הדין.

  יקר כדלהלן:, בעתנאים מגבילים שניתנו לחברה על ידי השר צף על נכסי החברה,ה
 

א י חוק משק החשמל, אלא למי שיהפ-שמשים לביצוע פעילות עלמכירה, העברה או השכרה של נכסים המכל לא תבוצע  -
אל לעסוק בפעילות כאמור באמצעות אותם נכסים ואשר יקבל את זכויותיו בנכסים ויחזיק בהם לשם פי הדין בישר-רשאי על

 י רישיונות המתירים את ביצוען; פ-ביצוע אותן פעילויות, על
 

ילם לפי חוק משק החשמל וישמשו בכל זמן למטרת יש לו רישיון להפעהנכסים האמורים יוחזקו בכל זמן בידי מי ש -
 הרישיונות בלבד; 

 

ימו חובות החברה, כפי ימינוי כונס נכסים זמני או קבוע )בסעיף זה: "הכונס"( יותנה בהתחייבויותיו לפעול באופן שיקו -
 שיהיו מזמן לזמן; 

 

 ת המוקנות בשעבוד, לרבות מינוי הכונס;האישור ליצירת השעבוד אינו מהווה אישור למימוש הזכויו -
 

בהמשך קיום החובות לפי הרישיונות של החברה ובכלל זה  זהות הכונס טעונה אישור מוקדם של השר ומינויו יותנה -
   ;של הפעילויות לפי חוק משק החשמל, באמצעות נכסי ומתקני החברהבהמשך ההפעלה הסדירה 

 

 לת רישיונות יחולו, בשינויים המחויבים, כלפי כל מחזיק אחר ברכוש המשועבד.הסמכויות המוקנות בדין כלפי החברה כבע -
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ישורים האמורים נכתב כי אינם גורעים מכל התחייבות אחרת של החברה, לרבות לפי הסכמי שעבוד אחרים, וכי אינם קובעים בא
 סדרי קדימויות ביחס לשעבודים אחרים של החברה. 

 
 דש בבעל רישיוןמגבלות על שינוי או ארגון מח 21.1.3.5

 
ג, פיצול יון, לרבות מיזולקבוע ברישיון כי שינוי או ארגון מחדש בבעל ריש רשאיתרשות החשמל חוק משק החשמל קובע כי 

 . הוראה דומה ה. במרבית רישיונותיה של החברה נקבערשות החשמל פשרה, הסדר או פירוק מרצון, טעונים אישור

 

רשות ישרין או בעקיפין, אלא באישור ובע כי לא תועבר שליטה בבעל הרישיון, במקמעבר למפורט לעיל, חוק משק החשמל 

 רישיון אחר, ולא ישלוט בו בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין,החשמל, וכן, בעל רישיון לא ירכוש ולא יחזיק אמצעי שליטה בבעל 

רת שליטה כאמור, ובלבד שנתקיימו לאשר העב תרשאי רשות החשמלפי חוק משק החשמל, -. עלרשות החשמלאלא באישור 

 התנאים הנדרשים למתן הרישיון לפי חוק משק החשמל. העברה לל יבמקב

 

ים כי השר רשאי להתנות  מתן  רישיון  של ספק שרות חיוני במבנה ארגוני ומשפטי של תקנות תנאים ונהלים למתן רישיון קובע

וכן להורות על שינוי מבנה ארגוני ומשפטי במהלך תקופת תוקפו של מבקש  הרישיון או במתן התחייבות לשינוי מבנה כאמור, 

הרישיון. השר לא יורה כאמור, אלא לאחר שנתן לבעל הרישיון הודעה, זמן סביר מראש, והזדמנות להשמיע טענותיו לפני השר 

 ים. ח, לא הותנו רישיונותיה של החברה במבנה ארגוני ומשפטי מסודולענין הוראותיו כאמור. למועד ה

 ביצוע פעילות כמרכזי רווח, אופן עריכת והגשת דוחות כספיים  21.1.3.6
 

 ( בדוחות הכספיים.2.ב.1לפרטים בדבר ביצוע פעילות כמרכזי רווח ואופן עריכת והגשת דוחות כספיים של החברה, ראה ביאור 
 
 אחריות המדינה במסגרת הרישיונות וחובות החברה כלפיה  21.1.3.7
 
ר תשלום בו חויבה בגין מעשה או מחדל של החברה, בקשר ת החברה לשפות את המדינה עבופי הוראות רישיונותיה מחויב-על

נוסף, תישא החברה בכל ההוצאות המשפטיות והאחרות של המדינה, ככל שתהיינה בגין חיוב בפי הרישיון. -לפעילותה על
שהגיש צד ג' נגד המדינה כדי לאפשר כאמור. חובת השיפוי לא תחול אלא אם ניתנה לחברה, במועד סביר, הודעה על התביעה 

 לה להשתתף בהגנה והמדינה הסכימה להשתתפותה של החברה בהליך המשפטי. חובת שיפוי זו אינה מוגבלת בזמן או בסכום.
 

כמו כן, בהתאם לתנאי הרישיונות, כל אישור, היתר או הוראה שניתנו לחברה לצורך הרישיון או במסגרתו, בין שניתן לפני מתן 
יון ובין שניתן לאחר מכן, לא יטיל על המדינה כל אחריות כלפי החברה וכל צד ג' ולא ישמש עילה לתביעה של החברה או צד הריש

רבות שימוש בסמכות כאמור, כדי להטיל על לפי הרישיון, -ג' כלפי המדינה. בנוסף, אין בסמכות האישור או הפיקוח הניתנים על
 הרישיון על החברה, או כדי להסיר או להמעיט מאחריות זו.המדינה, אחריות כלשהי המוטלת, לפי 

 
 ביטול התליית ושינוי תנאי רישיונות 21.1.4

 
לפי חוק משק החשמל והוראות רישיונותיה של החברה, רשות החשמל רשאית, בכל עת, לבטל רישיון או להתלותו, וכן היא 

נאי מתנאי הרישיון, שנתקיים סייג מן הסייגים פר תרשאית להוסיף בו תנאים, כללים וחובות או לשנותם, אם מצאה שהו
. בנוסף לפי חוק משק החשמל והוראות משק החשמל לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת להחזקתו לפי חוק

שות החשמל )בהתאם לקבוע ברישיון( לעשות כן, משיקולים של תרומת הרישיון לרמת ר תרישיונות הייצור של החברה, רשאי
עם זאת, רשות החשמל לא תעשה שימוש הרישיון לתחרות במשק החשמל. לציבור, טובת הצרכנים או תרומת השירותים 

, למעט לעניין ביטול רישיון או התלייתו 21.1.1הטעונים אישור של השר כמפורט בסעיף  בסמכויותיה כאמור, בנוגע לרישיונות
גים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת להחזקתו ג מן הסייאם מצאה שהופר תנאי מתנאי הרישיון, שנתקיים סיי

רשות החשמל בדבר בטלותו של תנאי ברישיון או חלקו של תנאי, יחול רק לגבי  לפי חוק משק החשמל. ביטול או קביעה של
חובותיה של אותו התנאי או חלקו של התנאי לפי העניין ואין בהם לכשעצמם כדי לפגוע בתקופו המחייב של הרישיון ולגרוע מ

להשמיע את  הרישיון הזדמנותפי הרישיון. רשות החשמל לא תבטל או תתלה רישיון, אלא אם כן נתנה לבעל -החברה על
פי חוק משק החשמל משיקולים אלו רשאים השרים לקבוע כללים -טענותיו. במקרה שבוטל, הותלה או שונה רישיון שניתן על

 פי כללים כאמור, יהיה שיעור הפיצוי אפס.-למתן פיצוי לבעל הרישיון, אך יכול שעל
 

ונות הייצור של החברה, ניתנה הסמכות לבטל, להתלות או לשנות תנאי רישיון לשר ולא לרשות פי חלק מרישי-אף שעל
יש לקרוא את ההוראות ברישיונות אלה כמקנות את הסמכות בהתאם לתיקונים שנערכו בחוק משק החשמל, החשמל, הרי ש
 החשמל בהתאם לקבוע בחוק משק החשמל לאחר תיקונו במסגרת חוק ההסדרים.לשר או לרשות 

 

 נאיהם.למועד הדוח, רישיונות החברה לא הותלו או בוטלו והחברה לא קיבלה הודעה כי היא אינה עומדת בתנאי מת

תה בבעל רישיון נוסף על האמור, לרשות החשמל מוקנית סמכות לבטל את תוקפו של רישיון ספק שירות חיוני )לאחר שהתר
מים המגיעים )לפי חוק משק החשמל או זה(, אם היא נוכחה לדעת כי בעל רישיון ספק שירות חיוני לא ביצע את כל התשלו

החברה, למעט מקרים חריגים ובנסיבות שלא היו בשליטתה )כגון שביתה(, הקפידה לשלם תנאי הרישיון( לבעל רישיון אחר. 
בפועל החברה  .פי דין, במועדם וכסדרם-ות במשק החשמל, את התשלומים המגיעים להם עללבעלי רישיונות אחרים לפעילוי

לא קיבלה כל הודעה על כוונה לבטל את תוקפו של רישיון שניתן לה ולהערכתה, לאור תפקידה כספק שירות חיוני במשק 
, הסבירות להפעלת סנקציה כה פי דין-החשמל, גם במקרה של הפרת החובה לשלם לבעל רישיון אחר תשלום המגיע לו על

 . חמורה ובעלת השלכות מרחיקות לכת על משק החשמל הינה נמוכה מאוד
 



 

82 
 

לגבי הסבירות להפעלת סנקציות במקרה של הפרת חובת תשלום כלפי בעל רישיון אחר, הינו בגדר מידע  הערכות החברה
רה לאור מעמדה כספק שירות חיוני במשק פי חוק ניירות ערך, ומבוסס על הערכת החב-צופה פני עתיד, כהגדרתו על

להיות מושפעות מגורמים חיצוניים  אין כל וודאות כי הערכות החברה יתממשו, שכן התממשותן עשויההחשמל. יחד עם זאת, 
 .ובכלל כך החלטות רשות החשמל ומדיניותה כפי שתהיה מעת לעת אשר אינם בשליטת החברה

 
, לדרוש ברישיון מתן ערבויות או בטוחות להבטחת מילוי 73ון, עוגנה סמכות השרפי תקנות תנאים ונהלים למתן רישי-על

, הודיעה רשות החשמל על כוונתה 2007התחייבויותיו של בעל הרישיון לביצוע הפעילות לפי הרישיון. בהתאם, בחודש מאי 
פי ההחלטה, תקרת הערבות -עללוי תנאי הרישיונות. לקבוע ברישיונות הייצור הקבועים, חובת הפקדת ערבות להבטחת מי

מיליון דולר. בהתאם להחלטה האמורה הדרישה להעמדת ערבויות  15למחזיק רישיונות לא תעלה על סכום כולל של 
ברישיונות הייצור שניתנו תתבצע בהתאם להתקדמות בהליכי השינוי המבני בחברה, ובכללם הענקת רישיונות פעילויות 

  .החברה להעמיד בפועל ערבות כאמור החברה. למועד הדוח, טרם נתבקשה
 

סנקציות בגין ביצוע פעילות לפי חוק משק החשמל ללא רישיון, בגין הפרת תנאי הרישיונות ובגין הפרת חובות אחרות  21.1.5
 של החברה לפי חוק משק החשמל

ייצור החשמל( ללא חוק משק החשמל קובע, בין היתר, כי ביצוע פעילות הטעונה רישוי לפי חוק משק החשמל )לרבות בתחום 
( לחוק העונשין 3)א()61רישיון מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה משיעור הקנס האמור בסעיף 

)ג( לחוק 61סעיף ב"( וכן קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה  פי ארבעה מהקנס האמור העונשין חוק)" 1977-תשל"ז
 העונשין.

 
קבעו פי עקרונות ש-)ב( )שעניינו עריכת דוחות כספיים על17משק החשמל, כי העובר על הוראות סעיפים  כמו כן, קובע חוק

)שעניינו חובות בדבר  34מל(, ידי רשות החש-)ג( )שעניינו חובת גבייה של תשלומים בהתאם לתעריפים שנקבעו על17השרים(, 
)שעניינו חיוב של  35ירות חיוני, בהתאם לקביעת רשות החשמל( או רישום חשבונאי ודיווח לציבור שיחולו על בעל רישיון ספק ש

בעל רישיון ספק שירות חיוני להגיש לרשות החשמל דינים וחשבונות וכל מידע, בהתאם לדרישותיה, לשם מילוי תפקידיה(, או 
קנס פי שלושה משיעור הקנס אסר שנה אחת או מ -בעל רישיון המפר תנאי מתנאי הרישיון, לעניין פעילות נושא הרישיון, דינו

)ג( 61( לחוק העונשין, וקנס נוסף לכל יום שבו נמשכה העבירה, פי שלושה משיעור הקנס האמור בסעיף 2)א()61האמור בסעיף 
חוק משק החשמל, חוק זה נמנה עם רשימת החוקים המפורטים בתוספת הראשונה ל 65פי סעיף -לחוק העונשין. כמו כן, על

 . 1985-ליות, תשמ"ולחוק העבירות המנה
 

)א( )שעניינה מתן שירות ללא אפליה לכלל הציבור, בהתאם לאמות 17חוק משק החשמל קובע עוד כי העובר על הוראת סעיף 
המידה שקבעה הרשות, באמינות וביעילות, בהתאם לתנאי הרישיון ולפי כל דין, רכישת חשמל מיצרן פרטי ומתן שירותי תשתית 

התאם לתנאי הרישיון ולפי כל דין מתן שירותי גיבוי לבעל רישיון ייצור עצמי, לפי בקשתו, בהתאם לתנאי וגיבוי ליצרן פרטי, ב
הרישיון ולפי כל דין והבטחת מתן מלוא שירותיו במשך כל תקופת רישיונו, לרבות מתן שירותים לפי תכנית הפיתוח שאושרה לפי 

מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה משיעור הקנס  -תים כאמור( דינו , תוך עשיית כל הפעולות הדרושות למתן השירו19סעיף 
)ג( לחוק 61( לחוק העונשין וקנס נוסף לכל יום שבו נמשכה העבירה, פי ארבעה מן הקנס האמור בסעיף 3)א()61האמור בסעיף 

יעת עבירות על החוק, בידי העונשין. בנוסף, קובע חוק משק החשמל, כי נושא משרה, שהפר חובתו לפקח ולעשות כל שניתן למנ
( לחוק העונשין(. חוק משק החשמל קובע, כי אם 3)א()61דינו מאסר שנה אחת וקנס )כאמור בסעיף  -התאגיד או עובד מעובדיו 

ידי תאגיד או עובד מעובדיו, חזקה כי נושא המשרה בתאגיד הפר את חובת הפיקוח האמורה, אלא אם -נעברה עבירה לפיו על
 ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.הוכיח כי נהג 

 
 הוראות חוק משק החשמל והחלטות רשות החשמל בדבר תעריף החשמל 21.1.6

 
בהתאם להוראות חוק משק החשמל, רשות החשמל קובעת את תעריף החשמל. כאמור לעיל, מרבית צרכני החשמל משלמים 

 כל מקטעי הפעילות. עבור חשמל תעריף אחד משוקלל, הכולל את
 

רוט בדבר העקרונות לקביעת תעריף החשמל וכן בדבר אופן קביעת תעריף החשמל בכל אחד מהמקטעים, ראה סעיפים לפי
 .9.11 -ו 7.11

 
 טענות החברה בעניין תעריף החשמל  21.2

 
דתה, אי הכרת רשות נן מספקות כיסוי מלא והולם לעלויותיה. לעמלעמדת החברה, החלטות רשות החשמל בעניין התעריף אי

, מביאה לפגיעה משמעותית בהכנסות החברה הנאמדת וצרו לחברה בנושאים מסוימיםהחשמל במסגרת התעריף בעלויות שנ
. עמדת רשות החשמל, כפי שנמסרה לחברה, היא כי תעריף החשמל אינו חייב להכיר בכל עלויות החברה קל חדשבמיליארדי ש

 רה כספק שירות חיוני.מילוי חובות החבדרושות לדעת רשות החשמל לבהתאם לעלויותיה בפועל, אם אינן 
 

.ה( 1הפער שבין הכנסות החברה לפי נוסחת התעריף, להוצאות החברה על פי הדוחות הכספיים, ראה סעיף א.לפרטים אודות 
 דירקטוריון.הבדוח 

 
את הדיונים לגבי הנושאים השנויים  הנהלת החברה והדירקטוריון מקיימים דיאלוג שוטף עם רשות החשמל על מנת לקדם

 עריף החשמל.במחלוקת בנוגע לת
 

                                                      
 התקנות כמקנות את הסמכות לרשות החשמל.יש לקרוא את חוק משק החשמל נים שבוצעו באף שהסמכות הוקנתה בתקנות לשר, בהתאם לתיקו 73
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 החלטות ממשלה וקבינט 21.3

 
כאמור, פעילות החברה מושפעת מהותית מהחלטות הממשלה, לרבות בנושא משק החשמל ובשל היותה "חברה ממשלתית" 

לת ישראל וגופים ממשלתיים (. במהלך השנים שחלפו החל ממועד חקיקת חוק משק החשמל, קיבלו ממש21.5)ראה סעיף 
מספר החלטות והמלצות בהקשר למשק החשמל, שחלקן אומצו לאחר מכן כתיקונים לחוק משק החשמל וחלקן לא אומצו בחוק 
ואף לא  יושמו, בשל שיקולים שונים לרבות המשך דיונים בין החברה לבין גורמי הממשלה בנושא השינוי המבני ועיצומי העובדים 

  אלו.  בקשר עם החלטות
 

"( "תכנית רב שנתית הקבינטכלכלי( )" -לענייני חברה וכלכלה )קבינט חברתי, אישרה ועדת השרים 2014באוקטובר  5ביום 
 2014באוקטובר,  7מיום  2093אשר אושרה בהחלטת ממשלה מספר  לביצוע הנפקות מיעוט של חברות ממשלתיות"

שלתיות של חברות ממ 74שנתית לביצוע הנפקות מיעוט -ר תכנית רבהחלטה הוחלט, בין היתר, לאשה במסגרת"(. ההחלטה)"
ט בחברות ממשלתיות לצורך יישום התכנית. הקבינט סיווג "(, ולקדם יצירת תשתית חוקית הולמת לביצוע הנפקות מיעוהתכנית)"

התכנית, בשנת  את החברה כחברה שבה למדינה אינטרס בשמירה על שליטה ממשלתית לטווח הארוך. בהתאם, על פי מתווה
בש, תבוצע , בכפוף להחלטת ממשלה על ביצוע שינוי מבני בחברה, ככל שתתקבל, ובשים לב לאופי השינוי המבני שיתג2017

מהון המניות של החברה )בדילול מלא(. בנוסף, במסגרת ההחלטה הנחה  25%הנפקת מיעוט בחברה בשיעור כולל של עד 
ול לכך שהחברות הנכללות בתכנית )כולל החברה( תחלקנה דיבידנד לתקציב הקבינט את רשות החברות הממשלתיות לפע

, והכל בכפוף להתקדמות הליכי ההפרטה 2015-2017ל אחת מהשנים מיליון שקל חדש בכ 500 -המדינה בהיקף כולל של כ
 קיקה, ככל שיידרשו. רשים על פי כל דין ולתיקוני חבהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו ובכפוף למבחני החלוקה ולאישורים הנד

 
 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד  21.4

הפעלת החברה כפופה לאסדרה שלטונית ולפיקוח במגוון רחב של תחומי פעילותה של החברה באמצעות מכשירים רגולטורים 
 מגוונים כגון חוקים, תקנות, צווים, כתבי הסמכה, רישיונות והיתרים.

  
 ומעמד החברה כחברה ממשלתית רגולציה מכוח חוק החברות הממשלתיות 21.4.1

הממשלתיות. כחברה ממשלתית, כפופה החברה  , החברה הינה ״חברה ממשלתית״ כהגדרתה בחוק החברותהדוחלמועד 
להוראות חוק החברות הממשלתיות והתקנות שהותקנו מכוחו. על חברות בת של החברה, שהן חברות בת ממשלתיות 

יות או הזכות למנות יותר ה באספותיה הכללחברה שיותר ממחצית כוח ההצבעכמשמען בהוראות חוק החברות הממשלתיות )
ממחצית מספר הדירקטורים שלה הם בידי חברה ממשלתית, בידי חברה בת ממשלתית או בידי חברה ממשלתית יחד עם 

 שלתיות. לחוק החברות הממ 57חברה בת ממשלתית( חלות הוראות חוק החברות הממשלתיות בשינויים המפורטים בסעיף 
 על החברה מכוח חוק החברות הממשלתיות.  להלן תיאור ההוראות העיקריות החלות

חברות חול על החברה, וכל זאת בכפוף להוראות חוק התלחוק החברות הממשלתיות, פקודת החברות  2פי סעיף -על
 הממשלתיות.

 
  75השקעות בחברה 21.4.2

 ה אלא באישור ועדת הכספים של הכנסת.כל עוד החברה הינה חברה ממשלתית, לא תשקיע הממשלה בחבר
 

 פעולות והחלטות הטעונות אישור הממשלה 21.4.3

לחוק החברות הממשלתיות, החלטות שונות של חברה ממשלתית טעונות את אישור הממשלה,  11בהתאם להוראות סעיף 
וי בזכויות הצמודות למניות ( שינ3( הגדלת הון המניות הרשום של החברה; )2; )( שינוי במטרות החברה1וזאת כמפורט להלן: )

אם יש בהן כדי  -צאה של מניות החברה או הסכמה להעברת מניות כשהיא דרושה לפי מסמכי היסוד ( הק4של החברה; )
או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות  10%להביא לשינוי מהותי ביחסי הכוחות בין חברי החברה או כדי להקנות לחבר חדש 

( הנפקת 6ידי החברה; )-( הנפקת מניות בכורה הניתנות לפדיון על5ה או זכות למנות דירקטור; )או מכוח ההצבעה בחבר
איגרות חוב הניתנות להמרה במניות, והמרה במניות של איגרות חוב שהוצאו בלי זכות המרה או של הלוואה שקיבלה החברה; 

( חידוש ארגונה של 8ית; )חברה שאינה פרט( הפיכת החברה מחברה שאינה פרטית לחברה פרטית או מחברה פרטית ל7)
( הקמת חברה, לבד או עם אחרים, ורכישת מניות בחברה 9החברה, פירוקה מרצון, פשרה, סידור או מיזוג עם חברה אחרת; )

לרבות תאגיד  -״חברה״  -קיימת, למעט רכישת מניות בבורסה בידי חברה שרכישה כזאת היא בין עיסוקיה הרגילים; לעניין זה 
התקשרות, לרבות המשך התקשרות, לביצוע פעילות  -"מיזם" ביו התנאים שיקבע שר האוצר;אחר, וכן מיזם אשר מתקיימים לג

א( זכות שהעניקה 9) ;כלכלית, ובלבד שיש בה כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיה של החברה, רכושה או התחייבויותיה
בין שיהיה בה כדי להגביל, במישרין או בעקיפין, את הממשלה,  חברה או התחייבות שנטלה על עצמה חברה אשר יכול
לרבות בקשר עם ביצוע שינויים מבניים והפרטה, קידום התחרות בתפקידה השלטוני ובין במעמדה כבעלת מניות בחברה, 

מחדל של  לרבות זכות או התחייבות ולפיה מעשה או -לעניין זה, "זכות או התחייבות" והסדרת הענף שבו פועלת החברה;
פי -לב( הצעת ניירות ערך לציבור ע9) ;הממשלה, שאינו בשליטת החברה, יקנה לצד שלישי סעדים ותרופות נגד החברה

תשקיף, אם סברה רשות החברות כי כתוצאה מפרסום התשקיף עלולה המדינה, בהיותה בעלת שליטה בחברה, לחוב 
( פעולה כבעלת 10חוק ניירות ערך, והודיעה על כך לחברה; ) באחריות לנזק שייגרם מחמת פרט מטעה שהיה בתשקיף, לפי

( התחייבות לאחת הפעולות האמורות 11ב(; )9( עד )1מניות בחברת בת ממשלתית באחד העניינים האמורים בפסקאות )
ם, (. החלטות כאמור של חברה בת ממשלתית טעונות גם הן אישור הממשלה, והן תבואנה לפני השרי10( עד )1בפסקאות )

 . 76באמצעות החברה האם, לשם השגת אישור זה

                                                      
 .החברות של המניות מהון מלא בדילול 49% לבין מלא בדילול 25% שבין כולל בשיעור הנפקותחלטה, הנפקות מיעוט הינן לה בהתאם 74
, שהוגשה לממשלה בצירוף חוות דעת רשות החברות הממשלתיות. שר האוצר יםשרהלחוק החברות הממשלתיות. אישור הממשלה יתקבל לפי הצעת  10סעיף   75

 ה לידיעת ועדת הכספים של הכנסת.יביא את החלטת הממשל
 ( לחוק החברות הממשלתיות.2)57סעיף  91
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שלה, טעונה אף היא אישור הממשלה ברה בת ממשלתית החלטה של חברה ממשלתית למכור מניות שהיא מחזיקה בח
 .77ואישור ועדת הכספים של הכנסת

 
 החלטות עסקיות וייעוד רווחים בחברה ממשלתית  21.4.4

על פיהם נוהגת לפעול חברה תית תפעל לפי השיקולים העסקיים שממשלתיות, חברה ממשללחוק החברות ה 4פי סעיף -על
, לא , שיקולי פעולה אחרים. נכון למועד הדוחלא ממשלתית, זולת אם קבעה לה הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת

 לחוק החברות 9)ה( לחוק החברות הממשלתיות, הוראות סעיף 9י סעיף פ-נקבעו לחברה שיקולי פעולה אחרים על
תיות כאמור לחוק החברות הממשל 4הממשלתיות יחולו בשינויים המחויבים גם כשהחליטה הממשלה החלטה בהתאם לסעיף 

האמור קובעות, בין היתר, כי הממשלה תהיה חייבת לקנות את המניות של שאר בעלי המניות שרצונם  9. הוראות סעיף לעיל
 בכך, למעט מניות בכורה הניתנות לפדיון. 

כהגדרתה  )ג( לחוק החברות הממשלתיות, החלטת דירקטוריון בדבר ייעוד רווחים של החברה או בדבר חלוקה33יף פי סע-על
פי החלטת -רות, טעונה אישור רשות החברות. אם חלקה רשות החברות על החלטת הדירקטוריון, תפעל החברה עלבחוק החב

 רשות החברות כפי שאישרה אותה הממשלה. 
חברות הממשלתיות לא יחולו על חברה אשר )ג( לחוק ה33-)א( ו4ות הממשלתיות קובע כי סעיפים א לחוק החבר63סעיף 

 הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, החליטה שטעמים של הצעת מניות לציבור מחייבים שלא להחילן עליה. 
חברות הממשלתיות )ג( לחוק ה33-( ו)א4נכון למועד תשקיף זה, הממשלה לא קיבלה החלטה כאמור, ולפיכך הוראות סעיפים 

 חלות על החברה. 
 

 דוחות כספיים בחברות ממשלתיות  21.4.5

 
לחוק החברות הממשלתיות קובע, כי על הדירקטוריון לדאוג לעריכת מאזן, דוח רווח והפסד כולל ייעוד )א( 33סעיף  (א)

י פ-וחות כספיים מאוחדים. עלד -רווחים, דוח משאבים ואופן השימוש בהם ובחברות ממשלתיות שיש להן חברות בנות 
ים, לקבוע כי חברות ( לחוק החברות הממשלתיות, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפט1)א33הוראות סעיף 

)ב( 33ממשלתיות מסוימות יגישו גם דוחות שנתיים, תקופתיים ומיידיים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, סעיף 
חייב חברה ממשלתית בעריכת דוח נוסף ולקבוע מועד הגשתו. בהתאם, הותקנו תקנות קובע, כי שר האוצר רשאי ל

החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח 
בדבר הפעולות יהן חברות ממשלתיות מחויבות לצרף לדוחות הכספיים דוח נוסף פ-, על2005-הדירקטוריון(, התשס״ו

שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון, ובו ייכללו הצהרות חתומות נפרדות של כל 
נושא משרה החתום על הדוחות. כמו כן, הותקנו מכוח הסעיף האמור תקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים בדבר 

פיהן, -על ״(,ת הממשלתיותתקנות החברו״ )בסעיף זה: 2007-פי(, התשס״חאפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כס
יחויבו חברות ממשלתיות מסוימות, ובהן החברה, לצרף לדוחות הכספיים דוח נוסף בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית 

שרה החתום על על הדיווח הכספי, שבו יפורטו החולשות המהותיות, אם קיימות, וייכללו הצהרות חתומות של כל נושא מ
הדוחות, וכן דוח של רואה החשבון המבקר של החברה שיכלול את חוות דעתו בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על 

 דיווח כספי בחברה ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה.
 24ום ימ״(, שאושר תקנות הדיווחים)״ 1970-י תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש״לפ-על
, חלה חובה על כל התאגידים המדווחים, אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך 2009 דצמברב

 7ל אפקטיביות הבקרה הפנימית שלהם על הדיווח הכספי והגילוי. תיקון נוסף שנקבע ביום עאביב להצהיר -בתל
קנות ג')ו'( לת38 -ב')ו'( ו9ל את סמכותו, בהתאם לסעיפים , נועד לאפשר ליו"ר רשות ניירות ערך להפעי2010באוקטובר 

הדיווחים, לקבוע כי חברה ממשלתית, שהינה גם חברה מדווחת לפי חוק ניירות ערך המיישמת את תקנות החברות 
 הממשלתיות, תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות רשות החברות הממשלתיות. 

ו"ר רשות ניירות ערך, בבקשה שיפעיל סמכותו לקבוע כי החברה, כהגדרתה כחברה ממשלתית ובצייתה החברה פנתה לי
לתקנות החברות הממשלתיות, לרבות האמורות לעיל, תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה 

 בתקנות החברות הממשלתיות. 
להיענות לבקשתה, כי דיווחי החברה  2011בינואר  4תאריך במענה לפניית החברה, החליט יו"ר רשות ניירות ערך ב

בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית ייעשו במתכונת שנקבעה בהוראות תקנות החברות הממשלתיות, וזאת, כל עוד 
 החברה עומדת בהוראות אלו. 

סכת העובדתית אשר הסדר זה, כפוף להתחייבות החברה, כי בכל תאריך דוח, תבחן החברה האם אירע שינוי כלשהו במ
הוצגה בפני סגל רשות ניירות ערך בפניות החברה ותיידע אותו בדבר כל שינוי כאמור. בכלל זה תבחן החברה שינויים 
בהוראות התקנות או בהוראות תקנות החברות הממשלתיות, שינויים במעמדה של החברה המשפיעים על הדינים 

 ות החברות הממשלתיות בחברה וכל שינוי אחר רלוונטי לעניין.החלים עליה, שינויים באופן יישום הוראות תקנ
 לתאריך הדוח, החברה מילאה את ההתניות שהוטלו עליה ומצאה שאין שינוי בתקנות או שינוי רלבנטי אחר.

לפרטים בדבר תהליכים נוספים אותם מבצעת החברה להבטחת נכונותם של הדוחות הכספיים של החברה, ראו סעיף 
 הדירקטוריון. דוחב.ג( 6ג.

 
ב לחוק החברות הממשלתיות קובע, כי במקרה בו ראתה רשות החברות הממשלתיות כי אינטרס ציבורי מחייב 33סעיף  (ב)

זאת, רשאית היא להורות לחברה ממשלתית על דרך הצגת פרטים בדוחות הכספיים או בכל דוח אחר שהחברה נדרשת 
נקבעו בכללים, בדין או בעקרונות החשבונאיים המקובלים ובכללי להגישו לפי כל דין, ובלבד שהוראות לענין זה לא 

הדיווח המקובלים; וכן רשאית היא אם ראתה כי אינטרס ציבורי מחייב זאת, להורות לחברה לגלות את עמדת רשות 
לתאר את המחלוקת בדוחות.  , אם הרשות חולקת על דרך הצגת פרטים בדוחות שהחברה נדרשת להגיש,החברות
ג לחוק החברות הממשלתיות מסמיך את בית המשפט המחוזי, לבקשת רשות החברות הממשלתיות, לצוות על 33סעיף 

ב, שיפעלו בהתאם להוראות 33-א ו33חברה ועל נושאי משרה של חברה שלא פעלה בהתאם להוראות סעיפים 

                                                      
 א לחוק החברות הממשלתיות.15סעיף  92
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כלפי יושב ראש הדירקטוריון ד לחוק החברות הממשלתיות קובע אילו סנקציות ניתן לנקוט 33האמורות. כמו כן, סעיף 
 ב. 33-א ו33ומנכ״ל חברה ממשלתית שלא פעלה בהתאם להוראות סעיפים 

 בדוחות הכספיים.  38לפרטים נוספים והוראות שנתנה רשות החברות לחברה ביחס לדרך הצגת פרטים, ראו ביאור 
שלתיות, לא תערוך החברה את בתקנות דיווח כספי נקבע, כי אם לא יישמה החברה את הוראות רשות החברות הממ

הדוחות הכספיים בהתאם להוראות שנקבעו בגילויי הדעת, כהגדרתן בתקנות. "הוראות הרשות" מוגדרות בתקנות אלו 
( וביום כ"ח באלול 2004במרס  2ב לחוק שניתנו לחברה ביום ט' באדר התשס"ד )33רשות לפי סעיף ה"הוראות של  -כ

הוראות נוספות לפי הסעיף האמור בנוגע לפעילויות החברה, כפי שיינתנו מזמן  (, וכן2004בספטמבר  14התשס"ד )
 לזמן". 

 למועד הדוח, למיטב ידיעת החברה היא מיישמת את הוראות רשות החברות הממשלתיות כאמור, ככל שחלות עליה.
 בדוחות הכספיים.  38 -ו 37, 1.א.2לפרטים בדבר כללים לעריכת דוחות כספיים בחברות ממשלתיות ראה ביאורים 

 
 רשות החברות הממשלתיות 21.4.6

, כי רשות החברות הממשלתיות תייעץ לממשלה, באמצעות שר האוצר, ותייעץ לשרים 78בחוק החברות הממשלתיות נקבע
או  בעניינים הנוגעים לחברות הממשלתיות; תטפל לפי הנחיות הממשלה בעניינים המשותפים לכלל החברות הממשלתיות

קוב אחר מילוי המלצות מבקר המדינה הנוגעות לחברות ממשלתיות ותסייע במילוין; תייעץ ותסייע לחברות ; תעלסוגי חברות
ממשלתיות בניהול עסקיהן; תעקוב ברציפות אחר הפעילות של כל אחת מן החברות הממשלתיות, הגשמת מטרותיה, מהלך 

דוק דוחות המוגשים לה מחברה ממשלתית ואת קיה, מצבה הכספי ומדיניות השכר שלה ותודיע על ממצאיה לשרים; תבעס
החומר עליו מבוססים הדוחות ותעיר הערותיה עליהם לחברה ולשרים; תטפל ותסייע בהקמה ובביצוע של פירוק, מיזוג, פשרה, 

ם הנוגעים להפרטה ותטפל בביצוע שרים בענייניות; תייעץ לוועדת הסידור, חידוש, ארגון ומכירת מניות של חברות ממשלתי
החלטות הפרטה; תפעל לקידום ולהשגת ייצוג הולם; תמלא לגבי חברה ממשלתית כל תפקיד שיטילו עליה הממשלה או 

 פי חוק החברות הממשלתיות.-המיועד לה עלהשרים וכל תפקיד אחר 
 טוריון וועדת דירקטוריון של חברה ממשלתית נציג מטעמה.רשות החברות הממשלתיות רשאית לשלוח לכל ישיבת דירק

מעמדו של נציג רשות החברות בישיבה כאמור הינו כשל דירקטור, לבד מן העובדה, כי אין למנות את קולו במניין החוקי של 
 הנוכחים הנחוץ לשם יצירת קוורום, וכי אין לו זכות הצבעה.

 
 דירקטורים מטעם המדינה 21.4.7

 מינוי דירקטורים מטעם המדינה (א)

זה: ״דירקטור מטעם המדינה״ או ״דירקטור״( מתמנה בידי השרים דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית )בס"ק 
 לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהרכבה ותפקידיה מפורטים בחוק החברות הממשלתיות.

 

 כשירות לכהונה כדירקטור מטעם המדינה (ב)

רקטור, משך הכהונה, תנאי ת קובע תנאי כשירות לכהונה כדירקטור, סייגים לכשירות לשמש כדיהחברות הממשלתיוחוק 
חוק החברות הממשלתיות, כשיר לכהן לא 16פי סעיף -כהונה והוראות בדבר פקיעת כהונת דירקטורים והשעייתם. על

( הוא בעל תואר אקדמי באחד שנה לפחות, ושנתקיים בו אחד מאלה: )א 25כדירקטור בחברה, תושב ישראל שמלאו לו 
)ב( הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ניסיון מן המקצועות המנויים בסעיף האמור; 

( בתפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף 1מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה: )
יים, ניהוליים או ( בכהונה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחר2עסקים משמעותי; )

)א(, כשיר לכהן 1א16פי סעיף -( בתפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה. על אף האמור, על3משפטיים; )
 ( לעיל. אבו האמור בס״ק )כדירקטור בחברה ממשלתית גם מי שהוא בעל תואר אקדמי שני או שלישי, אף אם לא מתקיים 

( דירקטורים, לא יעלה מספר 6מנה בה לא יותר משישה )משהמדינה )ב(, בחברה ממשלתית 1א16פי סעיף -על
( דירקטורים לפחות 7ינה ממנה בה שבעה )(, ובחברה ממשלתית שהמד1)א( על אחד )1א16הדירקטורים כאמור בסעיף 

 אקדמי שלישי. אר( מהם יהיה בעל תו1( דירקטורים, ולפחות אחד )2על שני ) -
 
ית יתמנה דירקטור אחד לפחות שהוועדה לבדיקת הממשלתיות, לכל חברה ממשלתלחוק החברות  2א16פי סעיף -על

לחוק החברות. השרים יהיו רשאים  240מינויים מצאה שהוא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה בסעיף 
לחוק  2א16ברות הממשלתיות, אף אם טרם מונה דירקטור לפי סעיף למנות דירקטורים לחברה ממשלתית לפי חוק הח

 החברות הממשלתיות באותה חברה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי למנוע את מינויו.
 

)א( לחוק החברות הממשלתיות, אלה אינם כשירים לכהן כדירקטור בחברה: )א( שר, סגן שר וחבר 17על פי סעיף 
רה, יושב ראש הכנסת; )ב( עובד החברה ומי שמועסק בשירותה, למעט המנהל הכללי ונציג נבחר של עובדי החב

עניינים -ריון לא ייחשב כעובד החברה לענין זה; )ג( אדם מקרב הציבור, אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגודהדירקטו
עם תפקידו כדירקטור באותה חברה; )ד( מנהל רשות החברות ועובדיה, זולת אם נמצאת החברה בהליך של פירוק או 

טי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת את אי מינויו; )ו( שלדעת היועץ המשפחיסול עסקיה; )ה( מי שהורשע בעבירה 
 פי כל דין אחר.-, או על1983-י פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ״גפ-מי שפסול לכהן כדירקטור בחברה על

לתאגיד א לחוק החברות הממשלתיות, לא יתמנה אדם לדירקטור, אם יש לו זיקה כלכלית לחברה או 17י סעיף פ-על
ור לחברה, או אם יש לו קשר אישי להנהלת החברה או להנהלת תאגיד קשור לחברה כמשמעות מונחים אלה בחוק קש

 החברות הממשלתיות.
 
ג לחוק החברות הממשלתיות, מצאה הוועדה לבדיקת מינויים כי למועמד לכהונת דירקטור, יושב ראש 18פי סעיף -על

                                                      
 הממשלתיות. לחוק החברות 54 -)ב( ו 27סעיף   78
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לא  רה ממשלתית, יש זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה,דירקטוריון או מנהל כללי בחברה כחב
תמליץ על מועמדותו זולת אם מצאה כי יש לו כישורים מיוחדים בתחומי פעולתה של החברה, או שקיימים לגביו שיקולים 

 של כשירות מיוחדת אחרת בנוסף לתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק זה לאותה כהונה.
 

ת הועדה לבדיקת מינויים, אף אם מתקיימים במועמד תנאי הכשירות הקבועים בחוק החברות הממשלתיות, כמו כן, רשאי
לייעץ לשרים בדבר מידת התאמתו של המועמד לתפקיד, בשים לב, בין היתר, לצרכיה של החברה, לגודלה, להרכב 

 הדירקטוריון ויכולת המועמד להקדיש את הזמן הראוי לתפקיד.
 

תרתה ״מינויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים״, דנה של היועץ המשפטי לממשלה שכו 6.5000הנחייה 
במינויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים וחלה גם על מינוי דירקטור מטעם המדינה ומנהל כללי בחברות 

ועליו לפעול לטובת החברה ( דירקטור של חברה ממשלתית חב לה חובת אמונים 1ממשלתיות. להלן עיקרי ההנחיה: )
לטובת עצמו או לטובת בעל המניות שמינהו. העיקרון בדבר איסור על הימצאות במצב של חשש לניגוד עניינים חל גם  ולא

בדי ( אין מקום לכך שעו2על ניגוד העניינים האישי של נושאי המשרה וגם על ניגוד עניינים מוסדי, וכל מקרה ייבחן לגופו; )
כה לקבל החלטות מהותיות הנוגעות לחברה ממשלתית, יכהנו הבכירות ביותר, שהם בעלי הסממדינה בדרגות 

( 3וחריגים למגבלות אלה; ) כדירקטורים באותה חברה. בהנחיה נקבעו מגבלות נוספות גם לגבי עובדי מדינה אחרים,
ר של נטייה פסולה, הוא מינוי מינוי הנעשה בשל קרבה או זיקה או תלות לגורם הממנה בדרגה הנותנת יסוד לחשש סבי

ג לחוק החברות הממשלתיות אינו אוסר על מינוי בעלי זיקה פוליטית, עסקית או אישית לשר משרי 18( סעיף 4פסול; )
ייקטיבי, לפיו מועמד שיש לו זיקה כאמור צריך להיות בעל כישורים מיוחדים בתחומי הממשלה, אך קובע מבחן אוב
מים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת אחרת בנוסף לתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק פעילותה של החברה, או שקיי

המשפט הציבורי בדבר ג אינו מוציא את תחולתם של עקרונות 18החברות הממשלתיות לאותה כהונה. כמו כן, סעיף 
דבר שבשגרה, אלא ( הגישה המתבקשת היא, שהצעת מועמדים בעלי זיקה לא תהיה כ5הפסול שבמינויים פוליטיים; )

( עוד נקבע בהנחיה, 6במקרים חריגים וכאשר מינויים אלה ראויים למעלה מכל ספק בשל תרומה ייחודית ונכבדה ביותר; )
' לחוק יצוני בחברות שההנחיה חלה עליהן שהן גם חברות ציבוריות, אינו דירקטור מטעם המדינה ולכן פרק גכי דירקטור ח

ל מינויו. עם זאת, הצעה של מועמד לתפקיד דירקטור חיצוני, או הצעה בעד מועמד זה או החברות הממשלתיות אינו חל ע
פעולה מנהלית הכפופה לכללי המשפט המנהלי. דרישת הכשירות בחוק מהווה מערכת ראויה של אחר באסיפה, היא 

ושר או יצביעו בעד מינויו, אלא אם דרישות סף למינוי, לפיכך אין זה ראוי, כי שרים יציעו מועמד לכהונת דירקטור חיצוני, א
 ם המדינה.בידי הוועדה לבדיקת מינויים לפי הכללים הנהוגים לגבי דירקטור מטע

 
, שכותרתה ״מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות, בחברות בת 2008ביולי  27של הממשלה מיום  3849החלטה מספר 

לים לעניין כשירות דירקטורים ומינויים. ההחלטה קבעה, יון״ קבעה אף היא כלדהמשך  -ממשלתיות ובחברות מעורבות 
מד לתפקיד דירקטור בחברה ממשלתית, חברה בת ממשלתית או חברה מעורבת, ( איש ציבור המוע1בין היתר, כי: )

( לחוק החברות הממשלתיות )כמפורט 1א)16הכשירות בדבר השכלה המנוי בסעיף אשר מתמנה בהתאם לדרישת 
יד רק אם בנוסף הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום השכלתו, בתחום הניהול או בתחום לעיל(, יתמנה לתפק

( מנהל רשות החברות הממשלתיות רשאי לקבוע, בהתייעצות עם השר האחראי על ענייני 2יסוקה העיקרי של החברה; )ע
נרגיה והמים(, לגבי דירקטורים החברה )כאמור לעיל, השר האחראי על ענייני החברה הוא שר התשתיות הלאומיות, הא

מקצועית, בהתחשב, בין היתר, בתחומי העיסוק של שאינם עובדי מדינה, תנאי התאמה שעניינם מומחיות וכשירות 
החברה, היקף פעילותה והרכב הדירקטוריון שלה, אשר יחולו על עד שליש ממספר הדירקטורים המרבי בחברה. תנאי 

בבואם למנות דירקטורים; בהמשך להחלטת הממשלה, קבע מנהל רשות החברות  ההתאמה האמורים יחייבו את השרים
שנים לפחות ותואר אקדמי  7הממשלתיות כי בחברה יכהן: דירקטור אחד בעל ניסיון ומומחיות בתחום הפיננסי של 

ן ש״ח ומעלה, מיליו 300רלבנטי, דירקטור אחד שכיהן או מכהן בתפקיד בכיר )סמנכ״ל לפחות( בתאגיד בהיקף כספי של 
( עשתה הועדה לבדיקת מינויים 3שנות ניסיון בתפקידו; ) 7דירקטור אחד שהוא מהנדס בתחום עיסוקה של החברה, בעל 

( לחוק החברות הממשלתיות )כמפורט לעיל בסעיף זה( והעבירה 3ב)ג()18שימוש בסמכות הייעוץ הנתונה לה לפי סעיף 
ים בדבר וליועץ המשפטי לממשלה בכתב, יפעלו השרים בהתחשב המלצותיה לשרים, ליועצים המשפטיים הנוגע

בהמלצות הועדה. השרים רשאים להעביר הסתייגויות מנומקות בכתב לוועדה לבדיקת מינויים, אם הם אינם מסכימים 
 להמלצותיה.

 

 הוראות לעניין גמול והוצאות לדירקטורים מטעם המדינה (ג)

ר האוצר, בהתייעצות עם רשות החברות הממשלתיות ובאישור ועדת לחוק החברות הממשלתיות מסמיך את ש 19סעיף 
הכספים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר הגמול וההוצאות שישולמו לדירקטור. בהתאם, הותקנו תקנות החברות 

. תקנות אלו 1994-הממשלתיות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות(, התשנ״ד
את גובה הגמול שישולם לדירקטורים מטעם המדינה ואופן חישובו, בהתאם לסיווגה של החברה לפי הקבוע  מסדירות

 (.1) 10בתקנות האמורות אשר למועד הדוח הינו סיווג 
 

לחוק החברות עוסק בהסדרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה בחברות ציבוריות ובחברות איגרות חוב  20תיקון 
א לחוק החברות קובע כי דירקטוריון חברה 267"(. בהתאם לכך, סעיף מדיניות תגמולהחברות( )")כהגדרתן בחוק 

ציבורית או פרטית שהיא חברת איגרות חוב יקבע מדיניות תגמול בחברה אשר תהא טעונה אישור האסיפה הכללית. יחד 
לו א. תקנות 2013-גמול(, התשע"געם זאת, על החברה חלות תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות ת

מאפשרות לחברה, כחברה ממשלתית או כחברת בת ממשלתית, בתנאים מסוימים הקבועים בתקנות, שלא לאשר את 
מדיניות התגמול באסיפה הכללית. כמו כן, התקנות מאפשרות לוועדת התגמול או לדירקטוריון של חברה ממשלתית או 

ת התגמול עניינים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשונה א' לחוק החברות ולא חברת בת ממשלתית שלא לפרט במדיניו
לקבוע בה הוראות כמפורט בחלק ב' לתוספת האמורה, ביחס לרכיבים במדיניות התגמול אשר נקבעו בהנחיות מכוח חוק 

העסקה החברות הממשלתיות או אושרו בידי רשות החברות הממשלתיות מכוח החוק האמור, או שנקבעו בתנאי 
לחוק יסודות התקציב, והכל באופן שאינו מותיר בידי החברה שיקול דעת לגבי היקף או  29קיבוציים שאושרו לפי סעיף 
  סכום התגמול באותם עניינים.
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 דירקטורים מקרב העובדים 21.4.8

דרכי  , נקבעו1977-בתקנות החברות הממשלתיות )כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור(, התשל״ז
״( ותנאי כשירות. התקנות קובעות את אופן נציג נבחרבחירה של נציג מטעם עובדי החברה המוצע להתמנות כדירקטור )״

א 16בועים בסעיף ך הבחירה של נציגים נבחרים, ותנאי כשירות ספציפיים, אשר אינם זהים לכללי הכשירות הרגילים הקותהלי
עם המדינה. נציג נבחר ייקבע כדירקטור רק בחברה ממשלתית או חברה בת לחוק החברות הממשלתיות לגבי דירקטור מט

( עובדים והיא אינה בנק. מספר הדירקטורים מטעם עובדי החברה יהיה שניים. נכון 100ממשלתית המעסיקה לפחות מאה )
פברואר ב 10מונו ביום בן עמי, אשר מרדכי דרוקר ומר יואב שני דירקטורים מטעם העובדים: מר בחברה מכהנים דוח למועד ה

2016. 
  
 הוראות לעניין הרכב הדירקטוריון 21.4.9

( מכלל 2/3ם מבין עובדי המדינה לא יעלה על שני שלישים ))ד( לחוק החברות הממשלתיות, מספר הדירקטורי17ף פי סעי-על
 לה.חברי הדירקטוריון שנתמנו כנציגי הממש

הרכב הדירקטוריון של החברה כחברה ממשלתית יינתן ביטוי לחוק החברות הממשלתיות, ב 1א18סעיף א ו18פי סעיף -על
סה"כ רקטוריון החברה בדי ניםלמועד הדוח מכההולם לייצוגם של בני שני המינים ולייצוגה של האוכלוסייה הערבית, בהתאמה. 

  ארבע דירקטוריותדירקטורים מתוכם  10
רות ממשלתיות יינתן ביטוי הולם לייצוגם של אנשים עם ממשלתיות בדירקטוריונים של חבהחברות הלחוק  2א18על פי סעיף 

 .מוגבלות, של מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים
 
 חובות מסירת מידע למדינה 21.4.10

החברות הממשלתיות,  ור לשרים ולרשותלחוק החברות הממשלתיות קובע כי דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למס 20סעיף 
 לפי דרישתם, ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.

 
 תקופת כהונה ופקיעתה 21.4.11

חברות הממשלתיות, כתב המינוי יימסר לדירקטור מאת השרים, לאחר קבלת חוות ה)ג( לחוק 18 -)ב( ו18פי סעיפים -על
החברות הממשלתיות. תוקף המינוי הוא מיום  רה באמצעות רשותדעתה של הוועדה לבדיקת מינויים, והעתקו יימסר לחב

 קבע בו מועד אחר.מסירת כתב המינוי לחברה, זולת אם נ
לחוק החברות הממשלתיות קובע כי דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת תוקף מינויו.  21סעיף 

ת קובע כי דירקטור יחדל לכהן, לפני תום לחוק החברות הממשלתיו 22דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש. סעיף 
ופה שלה נתמנה, בקרות אחד מאלה: )א( הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשרים; )ב( הוא נעדר מארבע ישיבות התק

רצופות של הדירקטוריון או משש ישיבות תוך שנה, זולת אם השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, קבעו, בהודעה 
השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות ו למלא תפקידו ויבה מוצדקת להיעדרות; )ג( נבצר ממנלחברה, שהייתה ס

הממשלתיות, הודיעו על כך לחברה; )ד( הוא הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או היא מחייבת, 
ירקטור; )ו( רשות החברות הממשלתיות, או לדעתו, הפסקת כהונתו; )ה( נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות ד

התייעצות עם רשות החברות הממשלתיות, ראו, שאינו ממלא תפקידו כראוי והעבירו אותו, בהודעה לחברה,  השרים לאחר
מכהונתו; )ז( רשות החברות הממשלתיות קבעה כי הוא אינו ממלא את תפקידו באופן המקדם את ביצועה של החלטת 

ד או 59שה או במחדל בדרך הפוגעת ביכולת החברה לקיים הוראה או דרישה שניתנו כדין לפי סעיפים הפרטה, או פעל במע
 ה לחוק החברות הממשלתיות.59

דירקטור שנתמנה בהיותו עובד המדינה או עובד בחברה ממשלתית אחרת, וחדל להיות עובד כאמור, יחדל לכהן מן היום 
ברה, אולם רשאים השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות הממשלתיות, שרשות החברות הממשלתיות הודיעה על כך לח

 לאשר מחדש מינויו.
מכרה הממשלה מניות שהחזיקה בחברה ממשלתית, יחדלו לכהן הדירקטורים, אם הדבר מתחייב מעסקת המכירה, מן היום 

 שהרשות הודיעה עליו לחברה.
חשוד בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון,  חברות הממשלתיות, היה דירקטורלחוק ה 23פי סעיף -על

 להשעותו בהודעה לחברה, ורשאים הם למנות ממלא מקום לתקופת השעייתו.רשאים השרים 
 
 מנין חוקי והשלמתו 21.4.12

ובהם לפחות דירקטור אחד  לחוק החברות הממשלתיות, המנין החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חבריו 28י סעיף פ-על
ראש; והכל כשאין היכריע יושב  -עות שקולות ם המדינה; ההחלטות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדמטע

הוראה אחרת במסמכי היסוד. בהתאם לתקנון החברה, המניין החוקי לישיבות הדירקטוריון הינו שלושה דירקטורים. בהתאם 
חברי הדירקטוריון הרשאים להשתתף בישיבותיו מהמנין החוקי  א לחוק החברות הממשלתיות, פחת מספר23להוראות סעיף 

חת מספר החברים מן המספר המזערי הקבוע בתקנון החברה ומצב זה פימים, או  30-לישיבותיו, ומצב זה נמשך למעלה מ
במספר ימים, רשאית הממשלה, בהתייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, למנות דירקטור או דירקטורים  60-נמשך למעלה מ

 הדרוש להשלמת המנין החוקי.
 

 הוראות לעניין דירקטוריון חברה ממשלתית 21.4.13

 יושב ראש הדירקטוריון (א)

לחוק החברות הממשלתיות קובע, כי דירקטוריון של חברה ממשלתית יבחר באחד מחבריו ליושב ראש  24סעיף 
נויים. הממשלה רשאית למנות יו״ר הדירקטוריון, ובחירתו טעונה אישור השרים לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מי

 צורך בכך ולאחר שנועצה בוועדה לבדיקת מינויים. דירקטוריון מבין חבריו, אם ראתה
א 16חוק החברות הממשלתיות קובע שכשיר לכהן כיושב ראש דירקטוריון של החברה מי שמתקיים בו האמור בסעיף 

וכן ( 1ובלבד שמתקיימים בו התנאי שבפסקה )מדינה, לחוק החברות הממשלתיות לעניין כשירות דירקטורים מטעם ה



 

88 
 

( 1לסעיף האמור. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה )( 2אחד התנאים שבפסקה )
שבאותו הסעיף, אם מתקיימים בו התנאים הקבועים בחוק לעניין זה, והוועדה לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים 

וריון חייב, על אף יושב ראש הדירקטדים לבחירה כאמור. המנהל הכללי של החברה לא יהיה יושב ראש הדירקטוריון. מיוח
כל דין אחר, למסור לשרים ולרשות החברות הממשלתיות, אחת לששה חדשים ובכל עת לפי דרישת השרים או רשות 

ת הדירקטוריון. כן עליו להגיש להם את הצעת החברות הממשלתיות, דין וחשבון בכתב על פעולות החברה ועל עבוד
 ם, לפני הדיון בהם.התקציב, תוכניות העבודה וטיוטת הדוחות הכספיי

 

 עבודת הדירקטוריון (ב)

ישיבות הדירקטוריון של החברה יתקיימו לפי צרכי החברה ולפחות אחת לחודשיים, זולת אם קבעו השרים, לאחר 
רים לפי טיב עסקיה של החברה. כמו כן, על הדירקטוריון לקיים עדים אחהתייעצות עם רשות החברות הממשלתיות, מו

החברות הממשלתיות, או כל אחד מהדירקטורים. יושב ראש הדירקטוריון יזמן ישיבה מיוחדת אם קבעו כך השרים, רשות 
ריון תימסר גם את ישיבות הדירקטוריון ויקבע זמנן, מקומן וסדר יומן בכפוף לאמור בחוק. הזמנה לישיבות הדירקטו

ה ומעמדו בה יהיה כשל לרשות החברות הממשלתיות, והיא רשאית לשלוח לכל ישיבה נציג שיהיה רשאי להשתתף בישיב
 דירקטור, אלא שלא ייחשב במניין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה.

 תפקידי הדירקטוריון (ג)

חברה ממשלתית חייב להכריע בהם, ואין לחוק החברות הממשלתיות קובע שורה של עניינים שדירקטוריון  32סעיף 
את המדיניות הכללית של החברה בתחום מטרותיה,  באפשרותו לאצול סמכויות אלו. בין היתר על הדירקטוריון לקבוע

ואת פעולותיה הפיננסיות; לקבוע מדי שנה את תקציבה, תוכנית הפעולה ותקן עובדי החברה; לעקוב ברציפות אחרי 
ניות והתקציבים של החברה; לאשר מינויים בכירים; לדון בדוחות הכספיים ובכל נושא אחר הגשמת המדיניות, התוכ

המלצת רשות החברות ות החברות הממשלתיות בחרו להעמיד על סדר היום. יצוין, כי שר האוצר רשאי, בשהשרים או רש
יות או חברות ממשלתיות הממשלתיות, לקבוע כללים לעריכת התקציבים ותוכניות הפעולה של כלל החברות הממשלת

 מסוגים מסוימים.
)א( לחוק החברות הממשלתיות, על הדירקטוריון לדאוג לעריכת דוחות כספיים כמפורט בחוק 33בנוסף לאמור, לפי סעיף 

ת להעסיק קרובי משפחה בהתאם לתקנות ירקטוריון מקבל דיווחים בדבר החלטוכן, הד-כמו שלתיות.החברות הממ
טלת עליו החובה )מכוח מעשי , וכן מו2005-ללים בדבר העסקת קרובי משפחה(, התשס״ההחברות הממשלתיות )כ

חקיקה אחרים ומכוח חוזרי רשות החברות הממשלתיות(, לדון בנושאים שונים, דוגמת קביעת מדיניות ניהול סיכונים, 
 דות החברה.טים סביבתיים בפעולות החברה ודיון בדוחות מבקר המדינה אוקביעת מדיניות לקידום היב

 
 המנהל הכללי )מנכ"ל( 21.4.14

יון, כאשר המינוי טעון אישור השרים לאחר ידי הדירקטור-לחוק החברות הממשלתיות, המנהל הכללי מתמנה על 37לפי סעיף 
. החוק קובע התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, אולם רשאית הממשלה למנות את המנהל הכללי אם ראתה צורך בכך,

ובלבד א לחוק החברות הממשלתיות, 16ף ל כללי של חברה ממשלתית, מי שמתקיים בו האמור בסעישכשיר לכהן כמנה
( שבאותו סעיף. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא 2וכן אחד התנאים שבפסקה )( 1שמתקיים בו התנאי האמור בפסקה )

דמאי באחד המקצועות הנמנים בסעיף ( לחוק החברות הממשלתיות )אינו בעל תואר אק1א)16מתקיים בו האמור בסעיף 
האמור(, אם מתקיימים בו התנאים הקבועים בחוק לעניין זה, והוועדה לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים 

 .ולא מתקיים בו סייג מהסייגים הקבועים באותו סעיף לבחירה כאמור
ידי -ציב השנתי ותוכניות הפעולה של החברה שנקבעו עלהמנהל הכללי אחראי לניהול שוטף של ענייני החברה במסגרת התק

הדירקטוריון ובמסגרת החלטות הדירקטוריון. האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג את סמכויות המנהל הכללי, וכך גם 
 הדירקטוריון.

חוי, על כל עניין מהותי דירקטוריון, ללא דייו"ר הלחוק החברות הממשלתיות קובע כי המנהל הכללי חייב להודיע ל 41סעיף 
 שבחברה שנוגע לתפקידי הדירקטוריון.

סוימים, וביניהם: התפטרות, החלטה לחוק החברות הממשלתיות, כהונתו של המנהל הכללי תפקע במקרים מ 42לפי סעיף 
יועץ , הרשעה בעבירה שלדעת האו ועדת השרים, בהמלצת שר האוצר ועל פי חוות דעת הרשות הממשלה ,של הדירקטוריון

פסלות לכהונה על פי חוק  המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת לדעתו את הפסקת כהונתו של המנכ״ל,
לחוק החברות הממשלתיות, הדירקטוריון רשאי להשעות  43או פירוק של החברה. כמו כן, לפי סעיף  החברות או דין אחר,

שגרמה לחברה נזק, והדירקטוריון חייב להשעותו אם הוגש נגדו  את המנהל הכללי אם ראה יסוד לחשד שעבר עבירה פלילית
 כתב אישום בשל עבירה אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה מצדיקה השעייתו.

חברות הממשלתיות, במקרים בהם פקעה כהונת המנכ״ל או שהוא הושעה מתפקידו, )ב( לחוק ה43-)ג( ו42פי סעיפים -על
או עד לתום תקופת השעייתו של המנכ״ל. בהתאם  37על עד שיתמנה מנכ״ל לפי סעיף רשאי הדירקטוריון למנות מנכ״ל בפו

הממשלתיות והחלטת הוועדה לבדיקת להנחיית היועץ המשפטי לממשלה, מינוי מנכ״ל בפועל טעון אישור רשות החברות 
 המינויים כי מתקיימים בו תנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק החברות הממשלתיות.

הליך איתור מנהל כללי בחברה ממשלתית " פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו 2017אר בינו 4ביום 
 .21.4.7 . לפרטים נוספים ראה סעיף"ובחברה בת ממשלתית

 
 בעלי תפקידים מיוחדים בחברה ממשלתית 21.4.15

 רואה חשבון  (א)

דיווח וההחלפה של רואה חשבון לחוק החברות הממשלתיות מסדירים את נושא מינויו, שכרו, חובות ה 44-46סעיפים 
בחברות ממשלתיות. ההחלטה של אסיפה כללית של חברה ממשלתית בדבר מינוי רואה חשבון טעונה אישור של רשות 

, נקבעו כללים בדבר דרכי 1994-ללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(, התשנ״דהחברות הממשלתיות. בכ
פי התקנות האמורות מונו ועדות שתפקידן -נה ושכר של רואה חשבון, לפי העניין. עלהמינוי וביטולו, משך הזמן לכהו
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 להמליץ על המינויים והשכר שישולם.
ון של חברה ממשלתית נדרש, על אף כל דין אחר, למסור לדירקטוריון, לשרים ולרשות החברות רואה החשב

 קורות מיוחדות ולמסור דוחות על תוצאותיהן.י דרישתם, ידיעות על ענייני החברה, לערוך ביפ-הממשלתיות, על
 

נוי פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו "נוהל לרואה חשבון בעת קבלת מי 2015בדצמבר  31ביום 
בחברה ממשלתית". החוזר מסדיר תהליך מובנה לכניסת רואה חשבון כמבקר בחברה ממשלתית כאשר קדם לו רואה 

 חשבון אחר.
 

 מבקר פנימי (ב)

א בחוק החברות הממשלתיות מסדירים את מינויו וסמכויותיו של מבקר פנימי בחברות ממשלתיות. 49 - 48יפים סע
הדירקטוריון של חברה ממשלתית ימנה לחברה מבקר פנימי, זולת אם אישרה רשות החברות שהיקף פעולות החברה או 

 קידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי, והוא יהיה כפוףאופיין אינו מחייב מינוי של מבקר פנימי. הדירקטוריון יקבע את תפ
 ירקטוריון ולמנכ״ל. דוחותיו והצעותיו של המבקר הפנימי יוגשו לדירקטוריון. ליו״ר הד

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שעניינו נוהל ביקורת פנימית בחברות ממשלתיות ובנות  1992ביולי  1ביום 
ק לעידוד טוהר המידות בשרות ואת החו 1992-את חוק הביקורת הפנימית, התשנ"בממשלתיות. החוזר משלב בתוכו 

בחברה ממשלתית וכן את סמכויותיו . כמו כן, החוזר קובע את הנושאים אשר הינם טעוני בדיקה 1992-הציבורי, התשנ"ב
 של המבקר הפנימי.

י מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת , פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו ״מינו2014במאי  22ביום 
הפנימית בחברות הממשלתיות״ )״חוזר הרשות לעניין מינוי ואיכות הביקורת הפנימית״( הכולל הוראות שמטרתן, בין 

חיזוק מעמדו של מבקר הפנים בדרך של חיזוק עצמאותו ואי תלותו בחברה הממשלתית המבוקרת על ידו, שיפור היתר, 
 ית בחברה ואופן ביצוע בדיקת איכות הביקורת הפנימית על ידי גורם חיצוני. איכות הביקורת הפנימ

 יועץ משפטי (ג)

לחוק החברות הממשלתיות קובע כי המינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית יהיה טעון אישור של רשות  47סעיף 
על מניות בתאגיד שהוא סת לא יהיה יועץ משפטי לחברה ולא יהיה שותף בשותפות או בהחברות הממשלתיות. חבר כנ

ללים כ, נקבעו 1992-יועץ משפטי של החברה. בכללי החברות הממשלתיות )מינוי יועצים משפטיים ושכרם(, התשנ״ב
פי התקנות -י העניין. עלבדבר דרכי המינוי וביטולו, משך הזמן לכהונה ושכר של יועץ משפטי, שאינו עובד החברה, לפ

 יץ למנהל רשות החברות הממשלתיות על המינויים והשכר שישולם.האמורות פועלת ועדה שתפקידה להמל
 

שעניינו "היועץ המשפטי  2013 מרסב 7מיום  2013-4-1בנוסף, כללה רשות החברות הממשלתיות בחוזר הרשות 
בחברה ממשלתית", את הצורך במינוי יועץ משפטי פנימי לחברה, אשר ימנה על העובדים הבכירים בה, ואת חשיבות 

 בחברה מכהנת יועצת משפטית פנימית. ו במינוי קבע.מינוי
 

וזר אישור מינוי יועצים שכותרתו "ח 2015-4-1חוזר  את פרסמה רשות החברות הממשלתיות 2015בספטמבר  2ביום 
משפטיים חיצוניים בחברות ממשלתיות ובחברות בנות ממשלתיות ושכרם". החוזר נועד להסדיר את הכללים למתן אישור 

רות הממשלתיות למינוי יועץ משפטי חיצוני וקביעת שכרו. החוזר מפרט לגבי בקשה לקבלת אישור הרשות רשות החב
למינוי יועץ משפטי חיצוני, שיקולי הועדה, תקופת המינוי, העסקת יועץ משפטי לפעולה דחופה, מינוי יועץ משפטי חיצוני 

   שייחשב כמאושר על ידי הרשות, שכר הטרחה וכן נושאים נוספים.
 

 בא כח המדינה באסיפה הכללית (ד)

חוק החברות הממשלתיות, השרים ימנו את בא כח המדינה להשתתפות ולהצבעה באסיפה הכללית של ל 50פי סעיף -על
החברה מכח המניות שהמדינה מחזיקה בהן. הודעה על מועד של אסיפה כללית תימסר לרשות החברות הממשלתיות 

מה רשות החברות הממשלתיות לתקופה קצרה יותר. השרים רשאים, לאחר לפחות שבועיים מראש, זולת אם הסכי
 התייעצות עם רשות החברות הממשלתיות, לתת לבא כח האמור הוראות בדבר אופן הצבעתו באספה הכללית. 

 
 הוראות לעניין בחירת פקידים בכירים 21.4.16

בחברות ממשלתיות, ייעשה בהתאם  לחוק החברות הממשלתיות 79(4)א()32מינויים של פקידים בכירים כמשמעם בסעיף 
פי התקנות, על -. על2005-להוראות תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים(, התשס״ה

פי -דירקטוריון חברה ממשלתית לאמץ נוהל בדבר תנאי הכשירות ואופן הבחירה של פקידים בכירים בחברה, אשר ייערך על
 לאישור רשות החברות הממשלתיות. הוראות התקנות ולהגישו

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו: "קבלת מידע על הרשעות והליכים פליליים במינוי  2013 מרסב 7ביום 
שלתיות את התיקון לתקנות המרשם הפלילי ותקנות השבים )שינויים דיעת החברות הממפקידים בכירים" אשר נועד להביא לי

, המאפשר, בין היתר, למנכ"ל החברה הממשלתית לקבל מידע 2012-השלישית לחוק(, התשע"בבתוספת הראשונה ו
פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מעודכן בנושא  2014ביוני  8ביום  מהמרשם הפלילי לגבי מינוי של פקיד בכיר.

ינוי נושא המשרה הבכיר ביותר ינוי נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברות הממשלתיות, הקובע את אופן ממ
בתחום הכספים בחברה ממשלתית. הליך מינויו של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים יבוצע בדומה להליך מינויו 
של מנכ"ל החברה. עם זאת, איתורו יתבצע באמצעות ועדת איתור , שלא תהיה ועדה של דירקטוריון החברה. ועדת האיתור 

                                                      
תפקידים אחרים שייקבעו על ידי המנהל הכללי, המשנה והסגנים למנהל הכללי, מנהלי האגפים, מנהל עניני הכספים, המבקר הפנימי, מזכיר החברה ונושאי   79

עו"ד רות גלט נ' חברת נמלי ישראל פיתוח  11184/07החברות הממשלתיות. יצוין, כי, בין היתר, לאור פס"ד עב )ת"א( השרים, לאחר התייעצות עם רשות 
ק, חלים עליו הנהלים החלים על פקידים בכירים (, על אף ש"יועץ משפטי" אינו מצוין מפורשות תחת הגדרת "פקידים בכירים" בחו15.6.2009) ונכסים בע"מ

  בחברה.
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ריון החברה באשר לדרישות התפקיד ובחינת העמידה בהן. כמו כן, נקבעו תנאי סף לרמת כשירותו של תונחה על ידי דירקטו
()א()ג( לחוק 2א)16-()א(2א)16נושא המשרה בתחום הכספים, ניסיונו בתחום הפיננסי וניסיונו הניהולי כמשמעו בסעיפים 

ביותר בתחום הכספים בחברה ממשלתית אלא לפי  החברות הממשלתיות. בנוסף, לפי החוזר, לא ימונה נושא המשרה הבכיר
 נוהל שאושר בכתב על ידי רשות החברות הממשלתיות.

 
פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בעניין הליך איתור מנהל כללי בחברה ממשלתית ובחברת  2015בינואר  28ביום 
אותו. החוזר מרכז את העקרונות, הנורמות פורסם תיקון לחוזר האמור אשר החליף  2017בינואר  4משלתית. ביום מ-בת

והפרקטיקה הנוגעים להליך איתור מנכ"ל, בחלוקה על פי ששה שלבים כרונולוגיים בתהליך )החלטת דירקטוריון על פתיחה 
בהליך, קביעת הרכב וועדת איתור ופרסום מודעה; קביעת מתכונת ההליך; פתיחת תיבת הפניות ובדיקת עמידת המועמדים 

; ניקוד מועמדים על פי הקריטריונים הקשיחים והמשקלות; שלב הראיונות; בחירת המועמד המתאים ביותר(. על בתנאי סף
שקוף, ענייני ולהיות מתועד באופן מלא. הליך האיתור מתבצע על ידי וועדת איתור הממונה לעניין  תקין, הליך להתבצע באופן

של החברה )או מי מטעמו( לכל אורך שלבי ההליך. על הוועדה לאתר את  זה על ידי דירקטוריון החברה, בליווי היועץ המשפטי
המועמד המתאים ביותר מכלל המועמדים, והיא תמליץ לדירקטוריון על המועמד אשר צבר את מספר הנקודות המצטבר 

ת וועדת הגבוה ביותר. על הדירקטוריון לקבל החלטה מנומקת, שקופה ומתועדת בעניין המועמד הנבחר, וסטייה מהמלצ
האיתור תעשה בנסיבות חריגות בלבד. לאחר החלטת הדירקטוריון תועבר ההחלטה, בצירוף תיעוד ההליך וחוות דעת היועץ 

 המשפטי בדבר תקינותו, לאישור הוועדה לבדיקת מינויים. 
 

ודה מנכ"לים פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מעודכן בנושא עובדים בכירים שכר ותנאי עב 2014ביוני  9ביום 
על יו"ר פעיל, מנכ"ל ו/או פקידים בכירים  . החוזר חל2010-01בכירים, הבא לעדכן ולהחליף את חוזר שכר מנכ"לים ובכירים ו

בחברה ממשלתית או בת ממשלתית כהגדרתם בחוק החברות הממשלתיות )"בכיר"(. הנוהל בא להסדיר עיסוק נוסף של 
רשימת העיסוקים המותרת ת על עיסוק נוסף של בכירים בשירות הציבורי. ההגבלובכיר, בהתאם לתכליות העומדות ביסוד 

באישור בכתב של היועץ המשפטי של החברה  בין היתר תנהומ ת ומתן היתרגבלומהיתר היא נתן לבכיר ישישלה שיכול 
 ום.ובאישור דירקטוריון החברה. החוזר מגביל את התגמול המותר, ומתיר עיסוק נוסף אחד בלבד בתשל

 
 הוראות לעניין העסקת קרובי משפחה 21.4.17

״(, קובעות כללים התקנות)בס"ק זה: ״ 2005-תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר העסקת קרובי משפחה(, התשס״ה
 המועסקים בחברות ממשלתיות. ונהלים בדבר העסקתם של קרובי משפחה )כהגדרתם בתקנות( של עובדים

 –ובד באותה חברה קרוב משפחה שלו עקבל אדם לעבודה, אם פי התקנות, חברה ממשלתית לא ת-על
 
המועסק בה בתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או בתפקיד המדורג באחת משש הדרגות השכר הגבוהות בחברה בכל  (1)

 סולם שכר הנהוג בחברה;
הות כשהתפקיד המוצע לו הוא לתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג באחת משש הדרגות השכר הגבו (2)

 ם שכר הנהוג בחברה;בחברה בכל סול
 מכלל עובדי החברה. 5%ושיעור קרובי המשפחה המועסקים בחברה עולה על  (3)
 

על אף האמור, נקבע בתקנות שרשאית החברה לקבל לעבודה אדם שהוא המועמד המתאים ביותר למשרה ונתקיימו התנאים 
, המועמד הצהיר על קרובי משפחתו המועסקים יוני ותחרותיהמפורטים בתקנות, ביניהם, שהמועמד נבחר בהליך פומבי, שוו

הכללי ויועצה המשפטי של החברה אישרו את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה ודיווח על כך נמסר והמנהל  בחברה,
 לדירקטוריון.

פות או לקשרי עבודה ככלל, ועל אף האמור לעיל, לא יועסק עובד בחברה ממשלתית אם ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפי
ה עלולה לעורר חשש לניגוד עניינים. בחברה ממשלתית גדולה, כמו בינו לבין קרוב משפחה שלו העובד בחברה או שההעסק

החברה, רשאית ועדת חריגים בחברה )כהגדרתה בתקנות( ליתן היתר מנומק להעסקת קרובי משפחה שמתקיים לגביהם 
ות ים בתקנות, ובלבד ששוכנעה שהעסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות ובתקינהאמור לעיל, בהתחשב בשיקולים המפורט

פעילות החברה ורשאית היא להתנות תנאים להעסקתם או להעסקת אחד העובדים כך שיימנעו יחסי הכפיפות, קשרי 
 העבודה וניגוד העניינים, בלי לרוקן מתוכן את משרות העובדים.

ח השנתי שלה לרשות החברות הממשלתיות את מספר קרובי המשפחה שנקלטו בשנה עוד נקבע, כי חברה חייבת לציין בדו
ן את המספר הכולל של קרובי המשפחה החולפת ותפקידיהם, את מהות קרבתם לעובדים ואת תפקידם. בנוסף, עליה לציי

 המועסקים בחברה.
יהיו,  עבודהנקבע, כי קשרי  2008-בתקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר העסקת קרובי משפחה( )תיקון(, תשס"ח

לאי עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצה, קביעת נהלים וביצוע מטלה או פרויקט וכן קרבת משפחה לממ
 תפקידים באגף כ"א, יחידת החשב, ביקורת פנימית, יחידת המשמעת או ועד העובדים.

י בחברה בה לפי נקבע, כ 2014-( )תיקון(, תשע"דת קרובי משפחהבתקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר העסק
בהתאם לדרישות התקנות תאשר ועדת  )כהגדרתם בתקנות אלה( שפחהקביעת הרשות אין מידע שלם על העסקת קרובי מ

הביקורת של הדירקטוריון את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה, ותדווח על כך לדירקטוריון החברה. כמו כן נקבע כי 
מכלל עובדי החברה, תאשר ועדת הביקורת של הדירקטוריון כי  5%רה בה שיעור קרובי המשפחה המועסקים עולה על בחב

שנבחר כישורים מיוחדים ביחס לשאר המועמדים בהליך הבחירה למילוי תפקידו בחברה וכן תאשר את תקינות למועמד 
יאשר גם  10%בה שיעור קרובי המשפחה עולה על ההליך הפומבי ותמסור דיווח על כך לדירקטוריון החברה. בחברה 

 הדירקטוריון את האמור לעיל. 
 

 ייצוג הולם למגזרים
כחברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שונים בקרב עובדיה, בהתאם לנסיבות העניין, כך 

של נשים  , ייצוגן1998-שים עם מוגבלות, התשנ״חלדוגמא לייצוגם של אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנ
ו של אדם שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה ולייצוג 1951-ה, התשי״אבהתאם לחוק שיווי זכויות האיש

 הדרוזית בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.
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זרים מסוימים", סוקרת את הוראות הדין של היועץ המשפטי לממשלה שכותרתה "ייצוג הולם למג 1.1503בנוסף, הנחיה 
 -( ייצוג נשים 1ימים, בין היתר, בחברות ממשלתיות. ההנחיה דנה בסוגיות כדלקמן: )הרלוונטיות לייצוג הולם של מגזרים מסו

ים ( ייצוג אנש3( ייצוג אוכלוסיה ערבית )לרבות דרוזית וצ'רקסית(; )2לרבות היקף החובה לאתר מועמדות באופן אקטיבי; )
די חברות ממשלתיות, תאגידים ציבוריים ( ייצוג האוכלוסייה הדרוזית ובני העדה האתיופית בקרב עוב4)-עם מוגבלות ו

האמורות ומקיימת מדיניות פרואקטיבית בנושא העסקה , עומדת החברה בהוראות הדין דוחורשויות מקומיות. נכון למועד ה
ך קביעת יעדים איכותיים וכמותיים במסגרת תוכנית ( לעיל, תו4)-(1עיפים )מגוונת ומתן העדפה מתקנת לקבוצות המנויות בס

 .חומש שאושרה על ידי הדירקטוריון
החברה  מנחה את דירקטוריון החברה לקיים דיון בנושא מדיניות 2014ביוני  17בנוסף, חוזר בנושא שכר ותנאי עבודה מיום 

ת החברה לאישור הדירקטוריון יעדים בנושא והדירקטוריון ינחה את נשים עם מוגבלות. במסגרת הדיון תגיש הנהללהעסקת א
ההנהלה לפעול לעמידה ביעדים שיקבע. החלטות הדירקטוריון בנושא יועברו לרשות החברות הממשלתיות יחד עם נתונים 

גבלות ספר עובדי החברה אשר הם בגדר אנשים עם מובדבר המצב הקיים בחברה בנוגע להעסקת אנשים עם מוגבלות: מ
בחברה )ללא שם( והדירוג שלהם בחברה. אחת לשנה, יעלה נושא ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות על סדר יומה של 
ישיבת דירקטוריון החברה וידונו בה בסוגיות שעולות בחוזר זה, לגבי הנעשה בחברה בשנה שחלפה והמתוכנן לשנה 

 ויון לקביעת יעד העסקה רצוי המתאים לאותה חברה.הקרובה. כל חברה מתבקשת לבוא בדברים עם הנציבות לשו
 

, פורסם ברשומות צו הרחבה שהוציא שר הכלכלה להוראות הסכם קיבוצי כללי שנחתם בין נשיאות 2014באוקטובר,  5ביום 
ד (, בנושא "עידו2014ביוני  25הארגונים העסקיים, לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ביום כ"ז בסיוון התשע"ד )

עובדים או  100והגברת תעסוקה של אנשים עם מוגבלות". בהתאם להוראות צו ההרחבה )החל על כל מעסיק המעסיק 
מקרב  2%שיעור של  –ראשונה לכניסת צו ההרחבה לתוקפו בתום השנה ה -יה יותר(, "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות" יה

 ו יותר הם אנשים עם מוגבלות, כגוף שיש בו ייצוג הולם.אבדיו מעו 3%יראו במעסיק אשר  –שניה העובדים, ובתום השנה ה
פרסמה וועדת המעקב שנקבעה לצורך יישום ההסכם הקיבוצי, הוראות ביצועיות לעניין יישומו.  2015באוקטובר  1ביום 

דים אשר מעסיק ההוראות כוללות פירוט באשר להגדרת "אדם עם מוגבלות" לעניין יישומו של ההסכם הקיבוצי, וכן פירוט צע
פועל בתום לב לקידום הייצוג ההולם, אף אם אינו עומד במכסה שנוקט בהן, ביחס למשרות פנויות או חדשות, ייראה כמי ש

ליטתם של עובדים עם מוגבלות בחברת החשמל, הוטמעו בחברה גם הצעדים הקבועה בהסכם הקיבוצי. לצד המשך ק
 יוש משרות חדשות או פנויות.הקבועים בהחלטת וועדת המעקב ביחס להליכי א

 
פורסם חוזר רשות החברות שכותרתו "ייצוג הולם בתפקידי ניהול בחברות ממשלתיות", במטרה להביא  2017בינואר  8ביום 

לידיעת החברות הממשלתיות את הפער הקיים בייצוג נשים בתפקידי ניהול בכירים בחברות ממשלתיות, ולהנחותן לפעולה, 
יום  60בתוך  –, נדרש דירקטוריון החברה לקיים האמור נדרשים לשיפור המצב הקיים. בהתאם לחוזרתוך פירוט צעדים ה

דינית החברה להעלאת הייצוג הנשי בתפקידים הבכירים בחברה, לדון בהצעות החלטה מדיון בנושא  -ממועד פרסום החוזר 
ירים בחברה. עוד נקבע בהוראות החוזר, כי על בנושא, ולפעול להכללת הוראות מתאימות בנוהל איתור ומינוי פקידים בכ

בהתאם להוראות החוזר . דירקטוריון החברה לקיים דיון אחת לשנה בנושא, ולהגיש דוח בנושא לרשות החברות הממשלתיות
ס במר 23דיון בחוזר בישיבתה ביום האמור, ובאישור נציג רשות החברות, צפויה ועדת משאבי אנוש של הדירקטוריון לקיים 

 וועדה לאישור מליאת הדירקטוריון.. לאחר הדיון יועברו המלצות ה2017
 
 
 קבלת מידע מחברה ממשלתית 21.4.18

 חברות הממשלתיותמידע לרשות ה (א)

, םרשאי , לרבות מי שהרשות הסמיכה לכך,לחוק החברות הממשלתיות, רשות החברות הממשלתיות 55פי סעיף -על
מדירקטור מטעם המדינה, מהמנהל הכללי של , וכן 80חברה מעורבתלצורך מילוי תפקידה, לדרוש מחברה ממשלתית או מ

חברה ממשלתית, ובאמצעותו, מכל מי שעובד בחברה או מועסק בשירותיה, מידע וחומר בענייני חברה ממשלתית, 
 ורשאית היא לעיין ברשומות ובמסמכים של חברה כאמור. 

 
, אם החליטה רשות 2005-ידי הרשות(, התשס״הקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר הסמכת בודק בפי ת-על

לעיין ברשומות ובמסמכים של מוסמך הבודק מטעמה החברות הממשלתיות, לצורך מילוי תפקידה, על ביצוע בדיקה, 
חומר בענייני החברה. בודק יהיה בעל מקצוע מתאים, החברה, ולדרוש מהחברה, או מהמנויים בסעיף זה לעיל, מידע ו

נקבעו בתקנות אלה. רשות החברות פי התנאים ש -ת עורך דין, רואה חשבון, שמאי ויועץ כלכלי, עללפי העניין, לרבו
לפרטים בדבר הוראת מנהל הרשות לרואה החשבון . 2009 -ו 2008עשתה שימוש בסמכויות אלו לגבי החברה בשנים 

ג בדוחות 38ראה ביאור ת, לחוק החברות הממשלתיו 45לבצע ביוקרת מיוחדת לפי סעיף , 2017בינואר  11מיום 
 הכספיים.

 

 מידע לציבור הרחב (ב)

ל על רשות ציבורית ובכלל זה על חברה ממשלתית וחברה ח ״(חוק חופש המידע)״ 1998-חוק חופש המידע, התשנ״ח
י קביעת שר המשפטים פ-חופש המידע באופן מלא או חלקי, עלבת ממשלתית, למעט חברות שהוצאו מתחולת חוק 

חוק ומשפט של הכנסת. חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ישראלי או תושב מוקנית זכות לקבל וקה באישור ועדת הח
 בהתאם לחוק חופש המידע.  )ולעניין זה יראו חברה ממשלתית כרשות ציבורית(, מידע מרשות ציבורית,

 
חיות המנהליות הכתובות שעל רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההניתרה מכך, על פי הוראות חוק חופש המידע 

פיהן היא עובדת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, וכן תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע אודות  פעילותה ותחומי 

                                                      
 ת למנות יותר מרבע ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה.ובלבד שיותר מרבע מכוח ההצבעה באסיפה הכללית או הזכו  80
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 אחריותה, הסבר על תפקידיה וסמכויותיה וכן דיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידע ברשות הציבורית.
 

להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, באתר האינטרנט של הרשות  בנוסף, נדרשת רשות ציבורית
נכנסו לתוקף תקנות חופש  2010בחודש ספטמבר הציבורית, אם קיים, ובדרכים נוספות שיקבע השר להגנת הסביבה. 

שות ציבורית להעמיד לעיון לפיהן נקבע, כי על ר 2009-המידע )העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור(, התשס"ט
הציבור מידע שמקורו בדיווח או באיסוף מידע לגבי חומר, ריח או קרינה שנמדדו או נפלטו לאוויר, לקרקע, למים או לים 
והם מסוג העלול לגרום למפגע סביבתי, בדרכים ובמועדים שנקבעו בתקנות הנ"ל. החברה מעדכנת מעת לעת מידע 

 רה.כאמור באתר האינטרנט של החב
 

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, החברה רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע בנסיבות מסוימות, ולא למסור מידע 
ע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה ובביטחון הציבור, או בביטחונו או בשלומו של כאשר יש חשש שהמידע כאמור יפג

ויו פוגע בפרטיות )כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, אדם, ביחס לכל מידע בנושא ששר הביטחון קבע בצו או שגיל
 פי דין.-דע שאין לגלותו על( וכן כל מי1981-התשמ"א

, החברה רשאית שלא למסור מידע במקרים מסוימים, ובין היתר, מידע שעלול לשבש בנוסף, בהתאם לחוק חופש המידע
משא ומתן עם גוף או אדם מחוץ לחברה, מידע ב או אודות פרטי את תפקודה התקין, מידע אודות מדיניות בשלבי עיצו

אודות ניהול פנימי של החברה שאין לו נגיעה לציבור, מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי 
 ית בערכו, וכן רשאית שלא למסור מידע בנסיבות נוספות שנקבעו בחוק חופש המידע.שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממש

 
 

 תקנות וצווים אחרים החלים על החברה כחברה ממשלתיתחוקים,  21.5

 
 1985-חוק יסודות התקציב, התשמ״ה 21.5.1

חברה ממשלתית נחשבת ל״גוף מתוקצב״, כהגדרתו בחוק יסודות התקציב. לפיכך, חלות על החברה מספר הוראות, אשר 
 עיקריהן מפורטים להלן:

 
יכולה להסכים לשינויים בשכר, בתנאי פרישה או לחוק יסודות התקציב, החברה אינה  29בהתאם להוראות סעיף  (1)

ם למה כאמור, אלא בהתאבגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא תנהיג שינויים או הטבות 
 שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר האוצר.

לחוק יסודות התקציב. ראה  29וגד את הוראות סעיף על אף האמור בכל דין, כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא נ (2)
ום לחוק יסודות התקציב, רשאי הוא להפחית סכום השווה לסכ 29גוף מתוקצב לא קיים את הוראות סעיף שר האוצר כי 

ששולם עקב כך מן הסכומים שיש להעבירם לאותו גוף מתקציב המדינה לפי כל דין, ורשאי הוא להפסיק או להפחית כל 
ו השתתפות שהגוף היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה, כל עוד מבצע הגוף תשלומים בניגוד להוראות סעיף מענק א

 זה.
משרד האוצר לפי דרישתו, כל מידע שיש בו צורך למטרות מעקב על החברה כגוף מתוקצב למסור למנהל הכללי של  (3)

 אחר ביצוע חוק יסודות התקציב או חוק תקציב שנתי.
וקצב למסור לממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר מידע אחת לשנה, במועד ובאופן על החברה כגוף מת (4)

 שייקבעו בתקנות.
 

מכוח לפעול לראשונה בית דין למשמעת לשיפוט עובדי המדינה ועובדי גופים מתוקצבים ונתמכים, שהוקם  החל 2011בשנת 
בין היתר, עובד גוף מתוקצב שביצע עבירות משמעת לפי חוק חוק יסודות התקציב. ניתן להעמיד לדין משמעתי בבית הדין, 

זה וכן, כל מי שבשעת ביצוע העבירה היה מנהל כללי, חשב, גזבר, מנהל חשבונות או פקיד של הגוף המתוקצב האחראי 
עת ( הוא נקט אמצעים סבירים להבטחת מני2ירה נעברה שלא בידיעתו; )( העב1לאותו תחום, אם לא הוכיח אחת מאלה: )

 העבירה.
 

 1951-חוק שיווי זכויות האישה, התשי״א 21.5.2

בסוגי המשרות  י חוק זה, בגוף ציבורי, הכולל חברה ממשלתית, יינתן ביטוי הולם בנסיבות הענין, לייצוגן של נשיםפ-על
. בחברה )לרבות בוועדות המכרזים והמינויים של הגוף הציבורי( ובדירוגים השונים בקרב העובדים, ההנהלה והדירקטוריון
דום מעמד האישה משתתפת כחברה בכל ועדת מכרזים לתפקידים מונתה ממונה לקידום מעמד האישה ונציגת הממונה לקי

ידים ברמות נמוכות יותר, משתתפת נציגת הממונה כאמור ככל שישנן מועמדות מרמת מנהל מחלקה ומעלה. במכרזים לתפק
 לנשים בנהלי החברה העוסקים בגיוס, מיון וקידום עובדים.  לתפקיד. בנוסף, נקבעו הוראות לעניין ייצוג הולם

 
 יישוב סכסוכים בין החברה לבין המדינה 21.5.3

 
גד חברה ממשלתית לא תוגש אלא לאחר ידי המדינה נ-רחית עלשל היועץ המשפטי לממשלה, תביעה אז 6.1201לפי הנחייה 

נה לפרקליט המדינה או מנהל המחלקה קבלת אישור אחד מאלה: היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, המש
האזרחית בפרקליטות המדינה. תחילה ייעשה ניסיון ליישוב הסכסוכים בדרך של משא ומתן, תיווך, מתן חוות דעת משפטית 

 ר יחליט היועץ המשפטי לממשלה באשר להמשך.או בדרך אחרת, ואם הסכסוך לא ייושב תוך זמן סבי
משלה מתווה דרך פעולה לפיה מן הראוי להימנע ככל שניתן מהתדיינויות בבית של היועץ המשפטי למ 6.1202הנחייה 

פי דין או -משפט לצורך יישוב סכסוכים משפטיים בעניינים אזרחיים בין חברה ממשלתית לבין המדינה או תאגיד שהוקם על
י הגשת תביעה לבית יד-ראוי שחברה ממשלתית תעשה כל מאמץ ליישב סכסוך כזה שלא עלחברה ממשלתית אחרת ומן ה

פי ההנחיה, חברה ממשלתית שלא עלה בידה ליישב את הסכסוך בדרך אחרת, והיא מבקשת להגיש תביעה, -משפט. על
, בדרכים המפורטות המשפט-תודיע על כך למנהל רשות החברות הממשלתיות אשר יפעל ליישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית

יר, יפנה מנהל רשות החברות הממשלתיות את הסכסוך לטיפולו של היועץ בהנחיה. ככל שהסכסוך לא יושב בתוך זמן סב
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המשפטי לממשלה או מי שייקבע לכך על ידו. לא יושב הסכסוך תוך זמן סביר, יחווה היועץ המשפטי לממשלה את דעתו בפני 
א להחמיץ מועד המשפט כדי ל-אם הנסיבות מחייבות לפנות באופן דחוף לבית הצדדים בשאלה כיצד יש לפעול בהמשך.

ואם שנקבע בחיקוק או למנוע שינוי המצב או נזק רציני אחר, ייעשה מאמץ להאריך את המועד או למנוע את הנזק, לפי העניין. 
המשפט כנדרש בנסיבות העניין, ומיד לאחר מכן לנקוט בצעדים ליישוב  -נתברר שאין זה אפשרי, ניתן יהיה לפנות לבית

 הסכסוך כמפורט לעיל.
 

 ב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתיותיישו 21.5.4

 
ים לחוק החברות הממשלתיות, החל על החברה כחברת תשתית המנויה בתוספת הראשונה, עוסק ביישוב סכסוכ 3פרק ח׳ 

קובעות כי בסכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתית,  3בין חברות ממשלתיות בענייני תשתיות. הוראות פרק ח׳
העברת מידע הנדרש לתכנון תשתית או לביצוע של עבודות תשתית, סכסוכים בעניין תיאום לגבי עבודות תשתית, וביניהם 

בי היקפן של עבודות תשתית, לוחות הזמנים לביצוע עבודות תשתית, התשלום הנדרש בעד ביצוע עבודות תשתית, תיאום לג
או עלול לעכב עבודות תשתית, תפסוק ועדה ליישוב מעבר בשטחים המוחזקים בידי חברת תשתית וסכסוך אחר המעכב 

לחוק החברות הממשלתיות, הסמכות  3"( שתוקם לצורך זה. בכפוף להוראות פרק ח'הוועדה ליישוב סכסוכיםסכסוכים )"
 וב סכסוכים, אלא אם כן החליטה שלא לפסוק בסכסוך.הבלעדית לדון ולפסוק בסכסוך כאמור, נתונה לוועדה לייש

וב סכסוכים רשאית לתת תוקף של הכרעה סופית לפשרה שכל הצדדים לסכסוך הסכימו לה. הכרעה סופית של הוועדה לייש
ן פסק דין של בית משפט והיא ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד בפני בית המשפט הוועדה ליישוב סכסוכים דינה כדי

ם מנהליים. הכרעה סופית של הוועדה ליישוב ים, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט בית המשפט לעניינילעניינים מנהלי
סכסוכים שלא הוגשה עליה בקשת רשות ערעור במועד הקבוע לכך או שלא התקבלה לגביה רשות ערעור, כדין פסק דין סופי 

 של בית משפט. 
 

 מבקר המדינה 21.5.5

גדרתו בחוק, כה מכפיף כל ״גוף מבוקר״, ,(״חוק מבקר המדינה״]נוסח משולב[ ) 1958-חוק מבקר המדינה, התשי״ח
לביקורתו של מבקר המדינה, וקובע, בין היתר, כי: כל חברה ממשלתית היא גוף מבוקר אשר יעמוד לביקורתו של מבקר 

להוראות שונות בדבר המצאת מסמכים וידיעות וחלה עליו החובה למנות צוות לתיקון הליקויים  כפוףמבוקר המדינה; גוף 
ציב תלונות הציבור על י החוק אדם רשאי להגיש תלונה לנפ-יים שיימצאו בבקרה; עלולקבל החלטות בקשר עם תיקון הליקו

גוף מבוקר והנציב יהיה רשאי, במקרה שמצא כי התלונה מוצדקת, להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד 
 לתיקונו.

 
 דוחות מבקר המדינה: 

 
 קורת על חברת החשמל.בשנת הדיווח לא פרסם מבקר המדינה דוחות הכוללים בי

 
 נציב תלונות הציבור 21.5.6

 
כמשמעותו י חוק מבקר המדינה, רשאי נציב תלונות הציבור לברר תלונות נגד החברה בהיותה, כאמור, ״גוף מבוקר״ פ-על

או מחדל או פיגור בעשייה הפוגע במישרין במתלונן עצמו, או המונע ממנו  וזאת בשל מעשהלחוק מבקר המדינה.  9בסעיף 
והמתלונן קיבל, להנחת או שהמעשה פוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה רין טובת הנאה, במיש

דעתו של נציב תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו. ממצאי נציב תלונות הציבור על הבירור 
 שעשה והמלצותיו לתיקון ליקויים מועברים לגוף המבוקר.

 והשגות של לקוחות החברה וכן נמצאת בקשר עם מבקר המדינהלטיפול בתלונות נציבות תלונות הציבור בחברה אחראית 
 בעניין זה.  ונציב תלונות הציבור

 
 דיני מכרזים 21.5.7

קובע כי המדינה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה דתית, קופת  (״״חוק חובת המכרזים) 1992-חוק חובת המכרזים, התשנ״ב
לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, ו במקרקעין, או מוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובין אחולים ו
״חברה  -י הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. לעניין זה, ״תאגיד ממשלתי״ הוגדר כ פי מכרז פומב-אלא על

 יד שהוקם בחוק״.בת ממשלתית, או תאג-ממשלתית, חברת
קובעות הוראות בדבר הליכי המכרזים ונסיבות בהן ניתן  ״(,םתקנות חובת המכרזי)״ 1993-ת חובת המכרזים, התשנ״גתקנו

 לפטור התקשרות מעריכת מכרז.
לצד ההוראות הכלליות של תקנות חובת המכרזים, החלות על כל הגופים עליהם חל חוק חובת המכרזים, הותקן פרק ה' 

הינו פרק מיוחד העוסק בהתקשרויות של חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית. פרק זה לתקנות חובת המכרזים, אשר 
 חברות ממשלתיות וחברות בנות ממשלתיות )לצד ההוראות הכלליות( חובות והוראות המיוחדות להן. מחיל על

חובת המכרזים  , ותקנות1995-נוסף לאמור לעיל, חלות על החברה תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, התשנ״ה
 . 2007-)חובת שיתוף פעולה תעשייתי(, התשס״ז

ים והתקנות מכוחו, על החברה חלות הוראות הסכם הרכישות הממשלתיות. חוק חובת המכרזים והתקנות בנוסף לחוק המכרז
   81.מכוחו קובעים כי התקנות שנקבעו לפי החוק יחולו ככל שאינן סותרות התחייבות של המדינה באמנה בינלאומית

 

                                                      
יו. ההסכם נכנס לתוקף ( מסדיר את הגישה למכרזי הרכישות הממשלתיות בין המדינות החתומות עלGPA -הסכם הרכישות הממשלתיות )ה  81

(, ההסכם מחייב רק את אותן חברות WTO. ייחודו הוא בכך שלמרות שהוא מהווה חלק מהסכמי ארגון הסחר העולמי )1996בחודש ינואר 

 שחתמו עליו )הסכם פלורילטרלי(.
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 חוק הביקורת הפנימית 21.5.8

 
 (5)9 חל, בין היתר, על גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף ״(ורת הפנימיתחוק הביק)״ 1992-חוק הביקורת הפנימית, התשנ״ב

 די מבקר פנימי.י-י חוק הביקורת הפנימית, בכל גוף ציבורי תקוים ביקורת פנימית עלפ-לחוק מבקר המדינה על
 .()ב21.4.15רות הממשלתיות, ראה סעיף פי חוק החב-י עללפרטים בדבר מינוי מבקר פנימ

  
 בקרת איכות ואבטחת איכות 21.6

  בקרת  במסגרת אגף ארגון, איכות ובטיחות בחברה, פועל מגזר בקרת איכות, אשר תפקידיו כדלקמן: ביצוע - בקרת איכות 21.6.1
 מוצר המצורפים לדרישות הרכש; בדיקת ידי החברה הכולל: הכנת דרישות איכות במפרטי ה-איכות למוצרים הנרכשים על

התאמת המוצר לדרישות בשלבי ייצור המוצר ועד לקבלתו בחברה; השתתפות בתהליך טיפול במוצר בו אירע כשל 
 במהלך תקופת האחריות.

יחידות החברה בעלות התעדה לתקני מערכת ניהול )איכות, סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית,  -איכות אבטחת       21.6.2
 .בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות ואבטחת מידע

הינה וולנטרית ואינה מחויבת על פי דין. בנוסף לכך, חלק ממעבדות החברה בעלות הסמכה  האמוריםהתעדה לתקנים ה
לשם הכרה  המעבדות מוסמכותמוחלק מחויבות להיות מוסמכות על פי דין  החברהחלק ממעבדות , מסוים IOSלתקן 

 בוצעות אצל לקוחות החברה.משפטית בתקינות התוצאות המתקבלות ממדידות המ 
 

 תכנון ובנייה  21.7

 
הקמת כלל מתקניה של החברה נעשית בהתאם להיתרי בנייה המוצאים מכוח הוראותיו של חוק התכנון והבנייה. הקמתם של 

, 1998-ספקה של חשמל(, התשנ"חקה וא, חלומתקני רשת חשמל עילית כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה )הסדרת הולכה
 הניתנות מכוח התקנות הנ"ל ובהתאם לחוק התכנון והבניה. ת בהתאם להרשאותנעשי

 
במידה שמסתבר לחברה כי עבודות בניה כלשהן, הטעונות היתר כאמור, לא בוצעו בעבר בהתאם לדין, החברה פועלת מול 

מנהלים בה, היתר חושפת את החברה להליכים פליליים כנגדה וכן כנגד  הרשויות הרלוונטיות לקבלת היתרים כדין. עבודה ללא
 כמו גם לדרישה להריסה של הבניה הבלתי חוקית, הכול בהתאם לחוק התכנון והבניה וההליכים לפיו.

 
ק"ו נדרשות תוכניות מתאר ארציות. הכנת  400בהתאם להוראת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, לשם הקמתם של קווי 

 בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה.  כניות המתאר, כמו גם ההליכים הפרוצדורליים לאישורן, נעשיםתו
 
ן והבניה, בעל זכות במקרקעין רשאי להגיש כנגד הוועדה המקומית שבתחומה חלה תוכנית מתאר תביעה פי חוק התכנו-על

שור של התוכנית. בגין תוכניות מתאר מסוימות התחייבה לפיצוי בגין ירידת ערך המקרקעין, שלא בדרך של הפקעה, כתוצאה מאי
ה לשפות את הוועדות המקומיות שבתחומן חלות תוכניות אלה במלוא הסכומים, אשר הוועדות ייאלצו לשלם לבעלי החבר

פים המקרקעין שייפגעו, הכל כפוף ובהתאם לאמור בנוסח כתבי השיפוי )מלבד תוכנית אחת בה נטל הפיצויים יתחלק בין הגו
וגשו עררים לוועדות הערר הרלוונטיות, שעניינם ירידת ערך. בהתאם המוסדיים המעורבים בתוכנית( כנגד הוועדות המקומיות ה

בדוחות הכספיים(. בכתבי  8ב. 35בי השיפוי, צורפה החברה לעררים כמי שעלולה להיפגע מקבלתם )ראה גם ביאור להוראות כת
או שיעור אחר מסכום הערר  100%וכנית לא מצוינים סכומים אלא מדובר בשיפוי על השיפוי עצמם או בסעיפי השיפוי שבת

ם בדבר תכנון ובניה שהוגש כנגד הוועדה המקומית. סך התביעות מפורט בדוחות הכספיים ומתעדכן מעת לעת. לפרטים נוספי
 בדוחות הכספיים. (ד(5.ב.35, וכן ביאור 7.12.8ראה סעיף 

 
 רישוי עסקים  21.8

 
פריטים טעוני רישוי מאלו המפורטים בצו רישוי  211 -לפי חוק רישוי עסקים, החברה נדרשת לקבל רישיון עסק לכ 21.8.1

, ובין היתר תחנות כוח, תחנות תדלוק, חדרי אוכל ואתרים נוספים שלה. 2013-)עסקים טעוני רישום(, תשע"ג עסקים
על חוק רישוי עסקים ועלולה להביא להפסקת פעילות העסק.  הפעלת אתרי החברה ללא רישיון עסק מהווה עבירה

 למועד הדוח, למרבית יחידות הייצור עצמן במקטע הייצור, יש רישיונות עסק, המתעדכנים או מתחדשים מעת לעת.
 

 52% -ביחס לכ מהפריטים האמורים בלבד, כאשר הוכנו או הוגשו בקשות 47%-למועד הדוח לחברה רישיון לכ 21.8.2
ריטים טעוני רישוי עסק טרם החל הטיפול. החברה פועלת להסדרת רישיון עסק לפ 1% -ל הפריטים ולכנוספים מכל

באתרי ומתקני החברה, זאת בהתאם לחוק רישוי עסקים, וכן מכוח נוהל חברה פנימי בנושא. הסדרת נושא הרישוי 
 2017עלות בגין הסדרתן בשנת כרוכה בעמידה בדרישות כיבוי אש, בהתאם לתקנים העדכניים ביותר, אשר גובה ה

ת בגין כל האתרים )עיקר העבודות בקשר עם כיבוי אש(. מעת לע קל חדשמיליון ש 26 -כעלול להגיע כדי סכום של 
מתקבלות בחברה התראות בגין פעילות ללא רישוי עסקים ובעבר אף הוגשו כתבי אישום נגד החברה ועובדיה. למועד 

 ד החברה. התראות בודדות שהתקבלו בחברה מטופלות בימים אלו לצורך הסרתן. הדוח לא קיימים  כתבי אישום נג
 

אצל החברה התקבלו תנאי המשרד להגנת הסביבה למתן רישיון עסק ליחידות הייצור של החברה והחברה פועלת  21.8.3
 לעמידה בתנאי המשרד במסגרת מילוי תנאי רישיונות העסק.

 
 .9.10 -ו 8.8, 7.12סק, ראה סעיפים לעניין תנאים סביבתיים במסגרת רישיונות ע

 
 .20.3 -ו 7.12.12, 7.12.11לפרטים נוספים בדבר רישוי עסקים ראה סעיפים 
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 הגבלים עסקיים 21.9

"( הממונה"(, הכריז הממונה על ההגבלים העסקיים )"חוק ההגבלים)" 1988-מכוח סמכותו לפי חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח
בעלת מונופולין בתחומי אספקת חשמל )ייצור חשמל ומכירתו(, הולכת חשמל וחלוקתו, ומתן על החברה כ 1999בינואר  5ביום 

שירותי גיבוי לצרכני החשמל ויצרניו. מעמדה של החברה כבעלת מונופולין נובע מהגדרת "מונופולין" על פי חוק ההגבלים ולפיכך 
 תן השירותים בתחומים האמורים.הוא תקף כל עוד החברה מרכזת בידיה למעלה ממחצית מאספקת החשמל ומ

 
הכלים הסטטוטוריים הקבועים בחוק ההגבלים מקנים לממונה, בין היתר, את הסמכות לפנות לבית הדין להגבלים  21.9.1

כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית  , כולו או חלקו,עסקיים בבקשה להורות למונופולין למכור נכס שבידו
בציבור תת לחברה הוראות בדבר צעדים שעליה לנקוט כדי למנוע פגיעה הסמכות ל בתחרות בעסקים או בציבור, את
בגין  קל חדשמיליון ש 24סמכות להטיל עיצומים כספיים בסכום מרבי של  2012או בתחרות: והחל מחודש מאי 

יום גם עבירה תחרותיות דוגמת ניצול לרעה של מעמד מונופוליסטי. בגין פעולות כגון זו קבועה כבר ה-פעולות אנטי
פלילית בחוק ההגבלים העסקיים. כן מקנה החוק לממונה את הסמכות לפנות לבית הדין להגבלים עסקיים )"בית 

 הדין"( בבקשה להפרדת מונופולין לשני תאגידים עסקיים נפרדים או יותר בהתקיים הנסיבות הקבועות בחוק.
הממונה בדבר ההכרזה, שבעקבותיו הגיעה החברה הגישה החברה לבית הדין ערר על החלטת  1999במאי  4ביום  21.9.2

 ( להסכמה עם הממונה, שקיבלה תוקף של פסק דין, כדלהלן:2001במרס  19)ביום 
 

ייצור חשמל  -אים: אספקת חשמל החברה היא בעלת מונופולין במשק החשמל, הכולל, בין היתר, את הרכיבים הב (א)
 יצרניו.צרכני חשמל וומכירתו, הולכת חשמל וחלוקתו, מתן שירותי גיבוי ל

 
נופולין(, חלות על החברה כבעלת מונופולין, הן במשק החשמל בכללותו והן גבלים )בנושא מוהוראות פרק ד' לחוק הה (ב)

  לגבי כל אחד ממקטעיו, כמפורט בסעיף )א( לעיל.
 

ים סעיפים המונעים בשים לב להכרזה על החברה כבעלת מונופולין, לא נכללים בהסכמים של החברה עם יצרני חשמל פרטי
 מיצרנים חשמל פרטיים למכור חשמל לאחרים.

 
 כמונופולין החברה על ההכרזה את שיבטל בבקשה העסקיים ההגבלים על לממונה החברה פנתה 2015, בדצמבר 8 יוםב

 חשמל ילצרכנ חשמל מכירת על חלה אינה היא כי שיובהר כך, ותצומצם תשונה כמונופולין החברה על ההכרזה כי ולחלופין
 לבין החברה ביןזה  בנושא ישיבה נערכה, נוספת מכתבים חלופתול, החברה לפניית בהמשך. (וגבוה עליון במתח) גדולים

  . העסקיים ההגבלים על הממונה
 

 הכרזת ביטול לעניין בדיקה לעריכת משאבים העדר בשל החברה בקשת את הדוחה מענה החברה קיבלה 2016בחודש מרס 
 אפריל בחודש החברה הגישה, לאמור בתגובה. 2017 בשנת בשנית הבקשה את להגיש המלצה עם יחד, צומוצמ או המונופול

 ביולי 10 ביום. עסקיים להגבלים הדין כבית בתפקידו בירושלים המחוזי ש"לביהמ מונופולין כבעלת עליה ההכרזה על ערר 2016
 העסקיים ההגבלים רשות של העבודה תכנית לגיבוש עד ימתינו יםהצדד כי הדין בית הציע בו, הצדדים בנוכחות דיון נערך 2016
 בדיקה תכלול לא שזו וככל, הערר יימחק, לעיל כמפורט החברה שהגישה בבקשה בדיקה תכלול שזו שככל כך, 2017 לשנת
 מקובלת ללעי המפורטת הדין בית הצעת כי הצדדים הודיעו 2016 ביולי 21 ביום.  הסף על לסילוק הבקשה תוכרע, כאמור
 .עליהם

 
, כי הממונה על רשות ההגבלים העסקיים החליטה לכלול ת הדיןלבי להגבלים עסקיים הודיעה הרשות 2016בדצמבר  27ביום 

ם ההכרזה החלה עליה כבעלת מונופולין במכירת חשמל ולצמצ החברהבקשת  בחינה של 2017בתוכנית העבודה לשנת 
 נמחק. 2016די החברה בחודש אפריל , הערר שהוגש על ילצרכנים. נוכח האמור

 
עד למועד פרסום דוח זה לא הייתה להכרזתה של החברה כמונופולין השפעה מהותית על פעילותה, רווחיותה או מצבה הפיננסי 

החברה אינה יכולה להעריך מה תהיינה ההשלכות בעתיד להכרזה האמורה על פעילות החברה, חרף האמור,  של החברה.
רמת הפיקוח הקיימת על החברה ל , וזאת בשים לב בין היתרהכספי, אם כי יתכן ותהיינה לכך השלכות מהותיות רווחיותה ומצבה

פי הוראות חוק משק החשמל ככל שייושם כלשונו -מצד רשות החשמל ורשויות אחרות, ולנוכח השינויים המבניים הנדרשים על
ות ייצור במסגרתן של חברות בנות נפרדות ולאור שימוע שנערך על ה. בדוחות הכספיים(, לרבות תאגודן של יחיד1)ראה ביאור 

 .ידי הממונה על ההגבלים העסקיים בקשר עם מכתבה של רשות ההגבלים העסקיים
 

החברה מיישמת  נוסף לאמור לעיל, כפופה החברה למכלול הוראות חוק ההגבלים, לרבות לעניין הסדרים כובלים ומיזוגים.
ים. תוכנית האכיפה נועדה למנוע מראש, ככל שניתן, הפרה של חוק ההגבלים נושא ההגבלים העסקיתוכנית אכיפה פנימית ב

העסקיים ולמזער נזקן של הפרות שקרו. הלכה למעשה אושר והופץ נוהל חברה שהינו בתוקף למועד הדוח, שנועד לקבוע 
ות מקצועית עליונה בנושא הגבלים עסקיים, מינוי דרכי פעולה לרבות: אחריות, קביעת הממונה על אכיפה פנימית כסמכעקרונות ו

צוות אכיפה פנימית ארצי וצוותי אכיפה פנימית יחידתיים, נהלים ואישורם, טיפול במקרים של הפרות חוק או חשש להפרה 
מטיל ביקורת ודוח לצורך אכיפה פנימית בנושא הגבלים עסקיים. הנוהל  כאמור, שמירת מסמכים, קשר עם גורמי חוץ, הדרכה,

ים את הוראות החוק והנוהל ביחידות הכפופות לו ישירות וכן מטיל אחריות על כל מנהל אגף/ מחוז אחריות על כל סמנכ"ל לקי
  לקיום הוראות החוק והנוהל בתחומי אחריותו.

 
לעשות  נתקבל בחברה מכתב מאת רשות ההגבלים העסקיים, לפיו הממונה על ההגבלים העסקיים שוקל 2014בינואר  1ביום 

שימוש בסמכות המוקנית לו ולהורות לחברה להימנע מלהגדיל, במישרין או בעקיפין, את כושר ייצור החשמל שלה מעבר לסך של 
מכלל כושר הייצור המשקי במשק  50%מגה וואט, וזאת כל עוד כושר ייצור החשמל של החברה גדול משיעור של  13,307

נימוקים משפטיים החברה הציגה  במסגרתם, ונה על ההגבלים העסקייםאת עמדתה לממהגישה החשמל. לאחר שהחברה 
התבשרה החברה במכתב שהתקבל מרשות ההגבלים העסקיים, כי  2015באוקטובר  12ביום  ,וכלכליים כנגד מתן הוראה כאמור

 ורט.לאחר שקילת מכלול הנתונים והנסיבות הרלוונטיות החליט הממונה שלא להטיל על החברה את המגבלות כמפ
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החלה רשות ההגבלים העסקיים בדיקה של התנהלות החברה מול לקוחות עסקיים של מספקים פרטיים, בשל  2015 מרסבחודש 

 , התקבל בחברה מכתב מרשות ההגבלים העסקיים2016בפברואר  2בגין אפליה לרעה של לקוחות אלו. ביום תלונות שהתקבלו 
בהתאם לנטען במכתב האמור,  עמד מונופוליסטי לרעה והודעה על כוונת חיוב".אשר כותרתו "שימוע טרם קביעה בדבר ניצול מ

חשמל  מיצרני חשמל לרכוש עברו אשר גדולים עסקיים לקוחות שקיבלו בשירות ופגעה כמונופול מעמדה את ניצלה לרעה החברה
 פרטיים. חשמל צרנילי המעבר טרם אלה ללקוחות שניתן לקוחות תיקי מנהלי של השירות על ידי הפסקת פרטיים,

 
התקבלה בחברה קביעתו של ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים, לפיה החברה ניצלה את מעמדה  2017במרץ  6ביום 

וק ההגבלים. כמו כן, הוטלו ( לח4א)ב()29-( ו3א)ב()29(, 2א)ב()29א)א(, 29המונופוליסטי לרעה בניגוד להוראות סעיפים 
 (ש"ח 110,000סך של )בעל נושא משרה מכהן  וכן עיצומים כספיים נוספים מיליון ש"ח על החברה 13דרישות עיצום כספי בסך 
. כמו כן, ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים שוקל להטיל עיצום כספי (ש"ח 165,000סך של )בועל נושא משרה לשעבר 

על מנת להציג  ממונהבפני הנושא המשרה  מונו שלוזאת בכפוף לזי בחברה, על נושא משרה נוסף לשעברש"ח(  180,000)בסך 
 .קביעתו של ממלא מקום הממונה על ההגבלים העסקיים המפורטת לעיל. בכוונת החברה לערור על את עמדתו

 
מעבר לכמויות  (nomination) משיכת גזבקשר עם  רשות ההגבלים העסקיים לפרטים בדבר הודעה שנתקבלה בחברה מאת

 (י( בדוחות הכספיים.1א.35ביאור ראה ייצור חשמל בפועל במתקניה,  הדרושות לחברה לצורך
 

 חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות  21.10

כלל משקית ושיקולי פרק ב' לחוק הריכוזיות עניינו בשקילת שיקולי ריכוזיות . חוק הריכוזיות פורסם 2013בדצמבר  11ביום 
קמה "הועדה לצמצום הריכוזיות" בה חברים הממונה על ההגבלים במסגרת החוק, הו .תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות

הממלא תפקיד של ראש אגף כלכלה )אם שר האוצר  העסקיים )כיו"ר הוועדה(, מנכ"ל משרד האוצר או ראש אגף במשרד האוצר
ש הממשלה )אם רא או אחד מסגניו וראש המועצה הלאומית לכלכלה הפועלת לפי החלטת הממשלה מינה אותו כחבר הוועדה(
 .מינה אותו כחבר הוועדה(

 
 'גורם ריכוזי'החברה לאור כך כי הוועדה קבעה לאורו כי החברה הינה עשויה להיות השפעה משמעותית על , חוק הריכוזיותל

משום לחוק והן  4הן בשל היותה תאגיד ריאלי משמעותי, על פי ההגדרה המופיעה בסעיף  וזאת ,כהגדרתו בחוק הריכוזיות
 .)כהגדרת מונח זה בחוק( עולה על מחצית מכלל הפעילות באותו תחום פעילות המצטבר שלה בתחום תשתית חיוניתהשהיקף 

 
  על החברה כמפורט להלן: שפיעה להעשויגורם ריכוזי הגדרת החברה כ

 
ורם בהתאם להוראות חוק הריכוזיות, על כל ג -הקצאת זכויות וכן חידוש או הארכה של זכויות הנתונות לחברה  21.10.1

המוסמך להקצות זכות, לחדשה או להאריכה )זכות משמעה רישיון, חוזה או החזקה בשיעור משמעותי כהגדרתם 
משקית בהקצאת הזכות. המאסדר המקצה את הזכות -בחוק(, בתחום תשתית חיונית, לשקול שיקולי ריכוזיות כלל

כוזי או לאפשר לגורם ריכוזי להשתתף רשאי שלא להקצות אותה לגורם ריכוזי. אם הוא מבקש להקצותה לגורם רי
בהליך ההקצאה, עליו לקיים תחילה התייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות. כמו כן, סימן ג' לפרק ב בחוק הריכוזיות 
מחייב את המאסדר לשקול שיקולי קידום תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות מסוימות. כמו כן, אם הזכות המוקצית 

ם הממונה על הגבלים עסקיים, יהיה עליו להתייעץ עמו טרם ההקצאה. לעניין סימן ג' הגדרת תיכלל ברשימה שיפרס
"זכות" כוללת בנוסף לאמור לעיל גם רישיון בתחום פעילות שאינו תשתית חיונית אם מספר הפעולים באותו ענף 

 מוגבל מטבעו.
 

חוק הריכוזיות מחייב  –ת הממשלתיות הרחבת פעילות החברה לתחום תשתית חיונית נוסף בהליך לפי חוק החברו 21.10.2
לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית בקבלת החלטת ממשלה המאפשרת לחברה ממשלתית שהיא גורם ריכוזי לפעול 
בתחום תשתית חיונית נוסף. לפי החוק, על רשות החברות הממשלתיות להתייעץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות 

 ניין זה. בטרם תגבש את חוות דעתה לממשלה בע
 

 :בנוסף, לאור היותה של החברה חברה ממשלתית, משפיע חוק הריכוזיות על החברה כמפורט להלן
 

ות חוק הריכוזיות, ככל שחברה ממשלתית תבקש בהתאם להורא -הקצאת זכות בתשתית חיונית על ידי החברה  21.10.3
, הרי שיש בכך משום הליך לבצע התקשרות עם צד שלישי לביצוע הפעילות שהיא תחום מתחומי תשתית חיונית

הקצאת זכות על ידי החברה. במצב דברים זה ועדת המכרזים של החברה הממשלתית, כגורם מקצה, מחויבת לשקול 
שיקולי ריכוזיות כלל משקית בהליך ההקצאה. בהתאם, החברה הממשלתית רשאית שלא להקצות את הזכות לגורם 

הזכות לגורם ריכוזי, עליה להתייעץ תחילה עם הוועדה לצמצום ריכוזי. אם החברה הממשלתית מבקשת להקצות את 
הריכוזיות. כמו כן, לפי סימן ג' לפרק ב בחוק הריכוזיות, ועדת המכרזים של החברה תידרש, בנוסף על כל שיקול אחר 

, אם שעליה לשקול על פי דין לעניין ההקצאה, לשקול שיקולי קידום תחרות ענפית בהקצאת זכויות כאמור. כמו כן
 הזכות המוקצית תיכלל ברשימה שיפרסם הממונה על הגבלים עסקיים, יהיה עליה להתייעץ עמו טרם ההקצאה.

לפי סימן ד' לפרק ב בחוק הריכוזיות דין הארכת תוקפה של זכות כדין הקצאת זכות ויחולו  –הארכת תוקפה של זכות  21.10.4
 פי העניין, בהתקיים שני אלו: )א( המחזיק בזכות שלגביהעליה הוראות סימן ב' או סימן ג' לפרק ב לחוק הריכוזיות, ל

מבוקשת הארכת התוקף מחזיק בה תקופה העולה על עשר שנים, בין שנקבעה בהקצאה בודדת ובין שנצברה בכמה 
זכות או הארכה קודמת של תוקפה לא נבחנו לפי הוראות פרק ב לחוק הריכוזיות, בעשר )ב( הקצאת ה -הקצאות; ו

להארכת התוקף המבוקשת. בעת דיון בהארכת תוקפה של זכות, ועדת המכרזים של החברה תדרש השנים שקדמו 
 .לשקול, בין מכלול השיקולים, את מאפייני ההליך להארכת תוקפה של הזכות הנדונה ונסיבותיו

לחוק החברות  1בגיבוש החלטה להפרטת חברה ממשלתית )כהגדרתה בסעיף  –הפרטת חברה ממשלתית  21.10.5
(, תתייעץ רשות החברות הממשלתיות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות בטרם תגבש את חוות דעת או הממשלתיות
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ב לחוק החברות הממשלתיות, לעניין האפשרות להקצות זכויות בחברה הממשלתית 59תזכיר מטעמה, לפי סעיף 
. בנוסף, לפי סימן ג' לפרק ב בחוק לגורם ריכוזי ולעניין התנאים לכך וכן לעניין הגדרת שיקולי הריכוזיות כאינטרס חיוני

הריכוזיות, במסגרת חוות הדעת האמורה תשקול רשות החברות הממשלתיות שיקולים של קידום התחרותיות 
הענפית. כמו כן, אם הזכות המוקצית תיכלל ברשימה שיפרסם הממונה על הגבלים עסקיים, יהיה עליה להתייעץ עמו 

 טרם ההקצאה.
 

 הסכמים מהותיים  22

 
אשר אינם מפורטים בסעיפים אחרים כמים המפורטים להלן הינם הסכמים מהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה ההס

 בפרק זה. 
 

 
 הסכם להקמת מתקן התפלה באתר "אורות רבין"  22.1

 
 . בדוחות הכספיים. (ג(1).ב34לפרטים בדבר ההסכם להקמת מתקן התפלה באתר "אורות רבין" ראה ביאור 

 
 בגין עלויות דלקים עודפותהמדינה לאיגרות חוב ערבות  22.2

 
, אשר הובילו לתוספת משמעותית בעלויות הדלקים לחברה חלו שיבושים משמעותיים באספקת גז טבעי 2011-2012בין השנים 

תקשרה החברה עם ה 2013 -ו 2012בשנים לאור האמור, הנדרשים בייצור חשמל ולנטל תזרימי מהותי ביותר על החברה. 
דה מדינת ישראל לחברה ערבויות לאגרות חוב שגייסה נת ישראל במספר הסכמים להעמדת ערבות, אשר לפיהם העמימדי

 . החברה ולהלוואות שנטלה החברה מתאגידים בנקאיים
 

( אשר יתרת הערך הנקוב שלהן כולל 25נותר הסכם ערבות המדינה בגין אגרות חוב )סדרה  ,2016בדצמבר  31נכון ליום 
 .חדש שקל נימיליו 1,008 -כצמדה הינה הפרשי ה

 
כולל הוראות ביחס לזכויות המדינה לקבלת מידע מהחברה, אישורים הנדרשים מהמדינה לשם העמדת הערבות כאמור  סכםה

בנוסף, גין העמדת הערבות.  על ידי החברה למדינה ב ה, ועמלת העמדת ערבות אשר שולמביצוע שינוי בתנאי אגרות החוב
הערבות מסדיר את אופן חילוט הערבות, ככל שיידרש, ואת חובת החברה לפרוע למדינה את הסכומים אשר העמדת  םהסכ

 ישולמו על ידי המדינה במסגרת חילוט הערבות.
 

הערבות שעבוד צף לטובת המדינה על כלל  ם, רשמה החברה בגין הסכלהבטחת פירעון התחייבויותיה של החברה כלפי המדינה
ודים הרשומים אשר היו קיימים במועד רישום השעבוד כאמור, בהתאם פאסו עם השעב-שווה ביחס פארי נכסי החברה, בדרגה

 ידי החברה.-לאיגרת החוב שהוצאה על
 
 

  תביעות תלויות – הליכים משפטיים 23

 
 שהחברה היא צד להם, נכון למועד הדוח: 82להלן פירוט ההליכים המשפטיים המהותיים

 
 

 תובענות ייצוגיות 23.1

 
 דוחות הכספיים.ב .ב.35בדבר תובענות ייצוגיות ראה ביאור  למידע

 
 

 הליכים תלויים ועומדים:  23.2

 
 בדוחות הכספיים, בהם החברה היא התובעת בהליך.  35להלן הליכים תלויים ועומדים, אשר אינם מפורטים במסגרת ביאור 

 

יפו, כנגד עיריית תל –חוזי בתל אביב, הגישה החברה תביעה הצהרתית לבית המשפט המ2010באוקטובר,  20ביום  )א(
ירייה בשטח כולל של עשרות אלפי מ"ר ואשר אותן חוכרת החברה מהע קרקעות"(, בגין העירייהיפו )בסעיף זה: "-אביב

שנה )שהסתיימה  60עליהם בנויים מבנים שונים המשמשים את החברה. חוזי החכירה עם העירייה הינם לתקופה של 
תקופת החכירה " -" והאופציהשנים נוספות )" 49 -( עם זכות להאריך את תקופת החכירה ב2010באוגוסט,  31ביום 

 " בהתאמה(.הנוספת
 

, המציאה העירייה לחברה "מדריך לחוכר" אשר פירט את התנאים שקבעה העירייה למימוש 2010ביוני,  17ביום 
בין היתר, כי בגין מימוש האופציה על נקבע, במסגרת המדריך לחוכר,  .החכירה כאמור תקופתהזכות להאריך את 

 49חכירה מהוונים עבור כל לשלם לעירייה דמי  יבחרמשווי המקרקעין )במידה והחוכר  91%החוכר לשלם לעירייה 

                                                      
 .קל חדשמיליון ש 001בסעיף זה נכללו הליכים משפטיים שהינם תובענות ייצוגיות וכן תביעות כספיות בסכום העולה על  82
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 7שנים )במידה והחוכר יבחר לשלם לעירייה את דמי החכירה כל  7משווי המקרקעין עבור כל  29%השנים מראש( או 
ופת החכירה הנוספת יוחזר המוחכר, לרבות כל הבנוי והנטוע בו, לרשות העירייה מבלי כי בתום תקשנים מראש( ו

 עירייה. שהחוכר יהיה זכאי לתמורה כלשהי מה

 
במסגרת כתב התביעה אשר הוגש כנגד העירייה, נתבקש בית המשפט להצהיר, בין היתר, כי התנאים שנקבעו על ידי 

סבירים, בלתי הוגנים, ונוגדים את חוזי החכירה המקוריים שנחתמו בין  העירייה במדריך לחוכר הינם מקפחים, בלתי
 הצדדים וכוונת הצדדים, ועל כן הינם בטלים.

 
"(, הצעת העירייה להסדר הבינייםשלחה העירייה לחברת החשמל הצעה להסדר ביניים )" 2011בדצמבר,  6ביום 

לת פסק דין חלוט בעניין. על פי הצעת העירייה עבור התקופה שממועד חתימת חוזה החכירה החדש ועד למועד קב
להסדר הביניים, חברת החשמל תשלם דמי חכירה על פי אחת החלופות כדלקמן: בגין שבע השנים הראשונות של 

משווי הקרקע; או, לחלופין, בגין כל תקופת החכירה  20.3%תקופת החכירה הנוספת, ישולם סך השווה לשיעור של 
 משווי הקרקע.  63.7%השווה לשיעור של שנים(, ישולם סך  49)
 

יצוין, כי במסגרת תביעה מאוחדת שהוגשה כנגד העירייה, בגין אותה עילת התביעה, הגישו חוכרים אחדים לבית 
המשפט המחוזי בקשה לעיכוב הליכים של תביעות פינוי אשר הוגשו כנגדם על ידי העירייה בבית משפט השלום בתל 

הבקשה לעיכוב הליכים, בין היתר משום  ניתנה החלטת בית המשפט הדוחה את 2013טובר, באוק 15יפו. ביום -אביב
שלדעת בית המשפט אין לאפשר מצב בו חוכרים עושים שימוש במקרקעין ללא תשלום דמי חכירה לעירייה, ומכיוון 

ת ערעור שהוגשה לבית שהסדר הביניים המוצע על ידי העירייה הוא הסדר נכון וצודק עד לבירור העניין. בקשת רשו
נכון להיום לא נקבע מועד חדש לדיון בפני בית המשפט והצדדים הופנו המשפט העליון על ההחלטה נדחתה אף היא. 

על ידי בית המשפט לגבש הסדר ביניהם. במהלך תקופה זו ועד לגיבוש הסדר או החלטה אחרת, החברה מקדמת 
  בעת הנכסים.חתימה על מסמכי הסדר הביניים בגין כל נכס מאר

 
הגישה החברה לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה למינוי בורר חיצוני לבירורן של  2007באוקטובר  17ביום  )ב(

 2004בנובמבר  10המחלוקות בין החברה לבין המדינה ונתג"ז בכל הקשור עם ההסכם בין הצדדים, אשר נחתם ביום 
, על ידי היועץ המשפטי לממשלה רשות החברות דאז מנהל ,די ניסןד"ר אומונה  2008חודש מאי ב(. 20092/07)בש"א 

וניירות תשובה  2009דדים מטעמו. ניירות עמדה מטעם הצדדים הוגשו לבורר בינואר לשמש כבורר במחלוקות בין הצ
 .2009לניירות העמדה הוגשו באוגוסט 

 
חברה. הטענות טרם כומתו בסכומים מדויקים, בנייר העמדה מטעם המדינה ונתג"ז הועלו טענות ודרישות שונות כלפי ה

 אך הן עשויות להגיע לעשרות מיליוני דולרים. 
 

במסגרת הבוררות הגישה החברה תביעה כנגד המדינה, לפיה המדינה נדרשה לשפות את החברה בסכומים שונים 
 אשר נשאה בהם במסגרת ניהול הפרויקט.

 
מה הסכמה עקרונית )נוסח הסכם פשרה( בין החברה לנתג"ז, באשר למחלוקות הכספיות בין הצדדים הושגה ונחת

 הטעונה עדיין את אישור המדינה.
 

לרבות ביחס למשא ומתן המתקדם המתקיים בין הצדדים במטרה לפתור את המחלוקת ביניהם  לפרטים נוספים,
  .דוחות הכספייםב)ב( 34, ראה ביאור והסכומים אשר אמורים להיות משולמים לחברה, ככל שיבשיל משא ומתן זה

           
א' אשר עניינה הסדרת תוואי בו יעברו במאוחד קווי חשמל, /6/3פורסמה למתן תוקף תמ"מ/ 2000בדצמבר  14ביום  )ג(

. תוואי התשתיות מצוי בדרום ראשון לציון בצמוד לדרך קיימת. במסגרת הוראותיה קבעה 431מסילת ברזל ודרך 
 יצויים אשר ייקבעו )אם ייקבעו( בגינה. המנגנון קבע, כי מסך הפיצויים שייקבעו, תישאהתוכנית מנגנון לחלוקת נטל הפ

, רכבת נתיבי ישראל( יישאו שלושת גופי התשתית )70%ואילו ביתרת סכומי הפיצויים ) 30% -הוועדה המקומית ב
ראשי או מי שימונה על לוקה אשר תיקבע בוועדת פיצויים אשר בראשה יעמוד השמאי הממשלתי הישראל והחברה(, בח

 ידו.
 

לחוק התכנון והבניה, ולאחר שאלה נדחו על  197אישורה של התוכנית הוגשו בגינה תביעות רבות מכוחו של סעיף  בגין
ידי הוועדה המקומית, הוגשו עררים לוועדת הערר מחוז מרכז. בהתאם להחלטת ועדת הערר, העררים הועברו לדיון 

סך  ניתנו השומות המכריעות. 2011עת עקרונות מנחים לשומתה. במהלך חודש מאי בפני שמאית מכריעה, תוך קבי
נכון למועד הקובע. סכום זה  קל חדש( מיליון ש62הפיצוי אותו קבעה השמאית המכריעה עומד על כשישים ושתיים )

ויי ההפקעה ממנו )על נתיבי ישראל והרכבת, ולפיכך יש להפחית את פיצכולל גם פיצויים בגין שטחים שהופקעו על ידי 
 מנת שלא יינתן כפל פיצוי(. 

 
, הרכבת והחברה עד להסכמה שתגובש בין כל יזמי התוכנית בדבר אופן חלוקת התשלומים בין הצדדים, נתיבי ישראל

ובהתאם לו: מתוך  2012במאי  5סיכמו על מתווה זמני לחלוקת כספי הפיצויים הנ"ל, אשר עוגן בהסכם שנחתם ביום 
(. מן היתרה יופחתו כספי 30%מקומית )ידי הוועדה ה-האמורים להשתלם על םלל של הפיצויים יופחתו הכספיוהסך הכ

חלוקה שווה. חלקה של החברה, בשלב זה, עומד ידי הצדדים ב-תשולם עלהיתרה ופיצויי ההפקעה ששולמו לעוררים, 
 מכריע(.הבוצע ברובו בפועל )אשר  הנכונים למועד התשלוםבערכים  קל חדשמיליון ש 12 -על כ

 
אשר נדחו במלואם על על הכרעותיה של השמאית המכריעה הגישו חלק מן העוררים עררים לועדת הערר מחוז מרכז, 

הוועדה. בעקבות דחיית עררים אלו, הגישו העוררים ערעור מנהלי לבית המשפט לעניינים מנהלתיים מחוז מרכז.  ידי
ערכו בפני בית המשפט לעניינים מנהליים, הוגשו סיכומים, והצדדים ממתינים הסתיימו הדיונים שננכון למועד הדוח, 
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 .  להכרעת ביהמ"ש
 

 'Simens AG, ABB Ltd., Alstom Socie'teזרות הכנגד החברות לפרטים בדבר תביעה שהוגשה על ידי החברה  )ד(
Anonyme, Alstom Grid AG ו- Alstom Grid SAS,  אשר סיפקו לחברה מסדריGIS ()מסדרי מתח מבודדי גז ,

בין  GIS -גבלים העסקיים אשר חשפה כי הקרטל העולמי שהתנהל בשוק מסדרי הקביעת הממונה על ההבעקבות 
ראה ביאור  ולפרטים נוספים בעניין זה גם בישראל כלפי חברת החשמל אלה, יושם על ידי חברות 1988-2004השנים 

 דוחות הכספיים.ב (6ב.35

  
 . ההסכם כלל הסכם משולש ביןEMGהתקשרה החברה בהסכם לאספקת גז טבעי עם חברת  2005בחודש אוגוסט  (ה)

חברות השבו  EMG"( וחברת חברות הגז המצריות" –)יחד  EGPC -ו EGASהחברה לבין חברות הגז המצריות 

 .את הגז שהיא התחייבה לספק לחברת החשמל EMGהמצריות התחייבו להעמיד לרשות חברת 

 . עמדה במלוא התחייבויותיה החוזיות לא EMG, אולם מאז חברת 2008ביולי  1ת החלה ביום אספקת הגז החוזי
 

לפרטים בדבר השיבושים באספקת הגז, החלטת דירקטוריון החברה על כניסה להליך בוררות בינלאומי ותחילתו, פסק 
ריות ותגובת החברה לבית , בקשת הערעור שהוגשה על ידי חברות הגז המצ2015בדצמבר  4הבוררים שנתקבל ביום 

 בדוחות הכספיים. 7ב.35המשפט העליון בשוויץ, ראה ביאור 
 

"( אשר הסכם הפשרהניתן תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט המחוזי להסכם פשרה )" 2016בנובמבר  13ביום  (ו)
ר הליך גישור בין "( לאחחברות סימנס"( וסימנס ישראל בע"מ )יחד: "סימנס)" Siemens AGנחתם בין החברה לבין 

כהחזר רווחים,  ש"ח,מיליון  90במסגרת הסכם הפשרה הסכימה והתחייבה סימנס לשלם לחברה סך כולל של  הצדדים.
וזאת לסילוק תביעת החברה כנגד חברות סימנס בגין תשלומי שוחד שניתנו, על ידי חברות סימנס, לגורמים בחברה 

ס לרכישת חמש טורבינות גז ושירותים נלווים לתחנות כוח של חברת בקשר עם הסכמים בין החברה לבין חברות סימנ
 .DMS-החשמל וכן בעסקה לרכישת מערכת ה

בהסכם הפשרה נשמרה, בין היתר, זכותה של החברה להמשיך בתביעתה כנגד מר דן כהן, דירקטור לשעבר בחברה, וכן 
ההסכמים האמורים לעיל, להשיב לחברה את לתבוע כל גורם אחר בחברה, אשר קיבל שוחד מחברות סימנס בקשר עם 

מלוא סכומי השוחד שקיבלו מחברות סימנס. כן נשמרה זכותה של החברה להמשיך בתביעתה כנגד מעורבים נוספים 
 בפרשה באמצעותם שולמו סכומי השוחד.

 בדוחות הכספיים.  35למידע נוסף בעניין הליכים תלויים ועומדים כנגד החברה ראה ביאור 
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  ביטוח 24

 
 כללי 24.1

 
זוהו בסקרי החברה קובעת מה הם הסיכונים הראויים לביטוח, בהתבסס, בין היתר, על מדיניות ניהול סיכונים ועל הסיכונים כפי ש

החברה הינה חברה עתירת רכוש, המקיימת פעילות ענפה בכל רחבי המדינה. החברה רוכשת סיכונים שביצעה החברה. 
, אשר אמורים לתת מענה וביטוחים ימיים חבויות, הקמה, אחריות נושאי משרה, ביטוחי רכבפוליסות ביטוח כגון ביטוחי רכוש, 

הולם לנזקים אשר עלולים להיגרם לרכושה, לעובדיה ולתביעות של צדדים שלישיים. יש לציין שפוליסות הביטוח מחריגות, בדרך 
עמידה מדינת ישראל לפיצוי בגין נזקי טרור כלל, נזקים שמקורם בטרור ומלחמה, אשר מכוסים באמצעות קרן מיוחדת שמ

  .רכוש וקרן פיצויים ומלחמה מכוח חוק מס
 

 הסיכונים העיקריים המבוטחים   24.2

 
י ונים העיקריים המבוטחים, הינם: נזק פיזי לרכוש, אובדן הכנסות והוצאות דלק מוגדלות, נזקי טבע, וחבויות כלפי צד שלישהסיכ

 וכלפי העובדים.
 

פוליסות ביטוח נוספות במטרה לספק  ליסות ביטוח בהתאם לקבוע ברישיון החשמל. כמו כן, רוכשת החברההחברה רוכשת פו
היא חשופה, בהתאם להחלטת הגורמים המוסמכים בחברה, לאחר התייעצות עם גורמים  םכיסוי נאות ורחב יותר לסיכונים אליה

 די החברה הינן כלהלן: י-שות עלפוליסות הביטוח הנרכמקצועיים בחברה ויועצי ביטוח מחוצה לה. 
 

מיליארד  1גבול הכיסוי בפוליסה זו הינו ל הסיכונים" לכיסוי נזקים לרכוש החברה )למעט רשת החשמל(, פוליסת ביטוח "כ )א(
 אובדן הכנסות והוצאות דלק מוגדלות. כולל כיסוי $. ה

 
כללי, אחריות המוצר, אחריות מקצועית, אחריות בגין  פוליסת ביטוח חבויות הכוללת כיסוי בגין אחריות כלפי צד שלישי )ב(

כמו  מיליון $. 100. גבול הכיסוי בפוליסה הינו נזקי זיהום תאונתי, אחריות בגין קרינה אלקטרומגנטית ואחריות מעבידים
 מיליון $. 10כן, הפוליסה כוללת כיסוי אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי סייבר בגבול כיסוי של 

 
יסות ביטוח הקמה לכיסוי נזקים ותביעות צד שלישי במהלך הקמת תחנות כוח ופרויקטים גדולים אחרים. גבול הכיסוי פול )ג(

 לו הינו ערך הפרויקטים. בפוליסות א
 

 מיליון $. 300פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה המכסה את אחריותם של נושאי המשרה בחברה. גבול הכיסוי הינו  )ד(
 

ויות צד שלישי ימי ואחריות חוכרים המכסה פעילותה הימית של החברה )כגון: פריקה/ טעינה של דלקים, ביטוח חב )ה(
 מיליון $. 500ת, גרירת אוניות פחם וכד'(. גבול האחריות בפוליסה הינו פעילותה של האוניה המגזז

 
 ביטוחי חובה וצד ג' לצי כלי הרכב של החברה. )ו(
 

 ית, אווירית ויבשתית.ביטוח מטענים בהובלה ימ )ז(
 

 ביטוחים לכלי שייט של החברה.  )ח(
 

 ביטוחים נוספים בהתאם לצרכי החברה. )ט(
 

 להערכת החברה, פוליסות הביטוח שנרכשו כאמור, מספקות כיסוי ביטוחי נאות.
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 יעדים ואסטרטגיה עסקית  25

 
 חזון  25.1

 כללי 25.1.1

 
במשק האנרגיה. החברה חותרת לפעול ביעילות ובהוגנות,  החברה שואפת להמשיך להיות החברה העסקית המובילה בישראל

בסביבה תחרותית מתפתחת, במטרה להבטיח לחברה איתנות פיננסית ורווחיות נאותה, הנדרשת לצורך אספקת חשמל זמין 
ואיכותי לכל המשק ולהמשך פיתוח משק החשמל. כל זאת, תוך התאמת החברה לתנאי השוק המשתנים ולתמורות הכלכליות, 
החברתיות והטכנולוגיות בארץ ובעולם, לרבות תחומי האנרגיות המתחדשות, התייעלות אנרגטית, אגירת אנרגיה, "רשת חכמה" 

 ובמטרה לפעול גם בשווקים חדשים ובינלאומיים.
 

 לשם כך:
 
 החברה תפתח ותספק מוצרים ושירותים העונים באופן מיטבי על צרכי לקוחותיה; )א(

 שירות מעולה;)ב(      החברה תספק 
 החברה תבטיח איכות ובטיחות ברמה הגבוהה ביותר; )ג(
 החברה תחתור למצוינות ניהולית, חדשנות טכנולוגית ויעילות מירבית; )ד(
 

 "קיימות". עקרונותהחברה תבצע את כל אלה תוך שמירה מירבית על הסביבה וקידום 
 

 ערכיה המרכזיים של החברה 25.1.2

 
יינה, עובדיה הם הנכס החשוב ביותר, והיא פועלת בראייה עסקית, תוך הדגשת איכות החברה שמה את הלקוח במוקד ענ

 ואמינות בפעולותיה, ורגישות לקהילה ולאיכות הסביבה ועמידה בהוראות הדין.
 
 מטרות עיקריות 25.1.3

 
 לספק מענה מיטבי לצרכי לקוחותיה ברמת יעילות מותאמת לתנאי השוק. )א(
 ובטיב השירותים והמוצרים שתספק. המתחרים באיכות להוביל את השוק ולהקדים את )ב(
 החברה תפעל בכבוד, בהגינות ובאמינות כלפי לקוחות, עובדים, מתחרים, ספקים, מלווים, בעלי מניות וגורמי ממשל. )ג(
החברה תכיר בעובדיה כנכס מרכזי של החברה, תנהל עמם תקשורת פתוחה, תתמוך בקידומם, תיצור הרגשת גאווה  )ד(

 תעודד אותם לפעול מתוך מחויבות ויצירתיות.ייכות ווש
 החברה תשמש דוגמה למצוינות בניהול, בתפעול, בחדשנות טכנולוגית, בממשל תקין ובשקיפות הראויה. )ה(
 החברה תפעל בנחישות לשמירה על הסביבה, תוך הפקת אנרגיה נקייה יותר וחתירה לפיתוח בר קיימא. )ו(
האנושית בה היא פועלת, תוך שיתוף פעולה עם הקהילה וגילוי מעורבות, אכפתיות יבה החברה תהא קשובה לסב )ז(

 ואחריות חברתית.
 
 המטרות יושגו באמצעות: 25.1.4

 
 פיתוח 25.1.4.1

 
שמירת כושר הייצור של החברה כפוף ליישום קריטריון אמינות אופטימלי כך שיתקיים איזון בין עלות האנרגיה הבלתי  )א(

 צעי הייצור.מסופקת לבין עלות תוספת אמ
 

 שילוב אופטימלי של אמצעי ייצור בגז טבעי ופחם להקטנת השימוש בדלקים יקרים והקטנת פליטת המזהמים לסביבה. )ב(
 

תכנון ופיתוח מערכות ההולכה וההשנאה והתאמתה לגידול בצרכי המשק וכניסת יצרנים פרטיים חדשים וזאת  )ג(
ר, אל מרכזי הצריכה, ברמת האמינות והאיכות רת באמצעי הייצובסטנדרטים המבטיחים את העברת האנרגיה המיוצ

 הנדרשות, תוך שמירה על שרידות המערכת.
 

ואיכות פיתוח מערכת החלוקה כמענה לגידול במספר הצרכנים, לגידול בביקוש של צרכנות קיימת, להשגת רמת האמינות  )ד(
  החשמל הנדרשת ומענה לבעיות בטיחות, תוך מזעור עלויות.

 
 ן וביצוע פרויקטי הפחתת פליטות בתחנות כוח וביצוע השקעות אחרות בתחום איכות הסביבה.תכנו ה()
 
 פיתוח תחומי עיסוק נוספים. )ו(
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 תפעול 25.1.4.2

 
 הטמעת מדיניות תפעול ופיתוח סביבתיים. )א(
 

 ת ואמינות טובה.תפעול אופטימלי של אמצעי הייצור, תוך שמירה על איזון כלכלי בהקצאת משאבים וברמת זמינו )ב(
 

יישום מדיניות תפעול ותחזוקה מיטבית, המבטיחה זמינות מערכות בזמן ביקושי שיא, וביצוע שיפוצים  בעלות מינימאלית  )ג(
 האפשרית ועל בסיס שיקולי כדאיות כלכלית.

 
 תפעול מערך הייצור תוך שימוש בתמהיל דלקים אופטימלי. )ד(

 
 לקוחות 25.1.4.3

 
 ם חדשים ללקוחות. פיתוח מוצרים ושירותי )א(
 

 מתן שירות בהתייחס לצרכי פלחי השוק השונים בדגש על הלקוחות האסטרטגיים.  )ב(
 

 טיפוח הקשר עם לקוחות החברה תוך יישום גישת ניהול קשרי לקוחות. )ג(
 
 ניהול משאבים 25.1.4.4

 
 הוליים.שימור, טיוב וטיפוח המשאב האנושי באמצעות פיתוח מסלולי קידום והכשרה מקצועיים וני )א(
 

ביצוע רכש מושכל של דלקים בהתאם לדרישות התפעול, תוך הקפדה על איכות הדלקים ועלותם, הגנת הסביבה, אמינות  )ב(
 אספקת החשמל וגיוון מקורות הדלק.

 
 מציאת פתרון מערכתי כולל למתווה התעריף לרבות שיפור הממשק עם רשות החשמל. )ג(
 

, שמירה על תזרים מזומנים יציב, גיוס הון למימון צרכי החברה, ת רווחיות נאותהניהול פיננסי אחראי שיאפשר השג )ד(
 שמירה על דירוג האשראי של החברה ופעולות לשיפור הדירוג.

 
הסכמה, התנעה ויישום של כלל השינויים הנדרשים לרבות שינויים מבניים במשק החשמל, שינויים ארגוניים והתייעלות  )ה(

 בחברה.
 

  7201לשנת יעדי החברה  25.2

     
 הן בהיבט הלקוחות והן בהיבט שירות פנים חברתי. .הינה שנת השירות 2017שנת  (א)
 
 .תהליכי ההתייעלות בחברהבביצוע שינויים מבניים בחטיבות אשר יתמכו  –שינוי מבני  (ב)
 

 
הקטנת אה מכך מירה על איתנותה הפיננסית של החברה, תוך הקטנת החוב, שיפור הרווחיות וכתוצש –איתנות פיננסית  (ג)

 .EBITDA -יחס חוב ל 
 

 .נוספים בתחום זההסדרת נושאים ו קביעת בסיס תעריף לרשת ההולכה והחלוקה -תעריף החשמל  (ד)
 

 .2017עד סוף שנת  כינוס כל הרכש בחברה )טובין ושירותים( תחת אגף הרכשסיום תהליך  - - כינוס הרכש (ה)
 

, יהול והפחתת תקורות מטה לצורך שיפור האפקטיביות הניהוליתצמצום דרגי הנתוכנית להמשך יישום  –משאבי אנוש  (ו)
 הקטנת הבירוקרטיה והעצמת דרגי הניהול בחברה.

 
ענישה וביצוע סימולציות  הכנסת מערכת מדווחת, קיום הדרכות תעבורה, אכיפה מוגברת לרבות -בטיחות בתעבורה  (ז)

 .נהיגה
 

 .בית וביצוע בדיקות תקופתיותעידוד תזונה נכונה, פעילות ספורטי -בריאות העובדים  (ח)
 

 .המשך התמודדות עם איום הסייבר ואבטחת המידע -ר סייב (ט)
 

 .מול המשאבים המושקעים ביצירתן תכנית העבודה תכלול תפוקות מוגדרות –התאמת תקציב לתפוקות  (י)
 

לאופי , עבור מטרותיה של החברה ותפוקות ומרכזי רווח( )דרך המשך הטמעת תהליך המדידה העסקית –מדידה  (יא)
 .הפעילות בחטיבות ובאגפי החברה
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 מתן דגש לנושא הבטיחות והטמעה של נושא הבטיחות הפרואקטיבית בחברה. –בטיחות  (יב)
 
לימוד וכניסה לתחום אגירת לנושא הרשת החכמה, ערכות מואצת יקידום לימוד וה –קידום פרויקטים אסטרטגיים  (יג)

  האנרגיה,
 ועבודה מול הרגולטורים ולימוד ענף האנרגיות המתחדשות תכנית החלפה בשכונות חדשות ותחילתפריסת מונים חכמים 

 מתוך מגמה להיכנס לתחום באופן משמעותי. 
 
 .נושא השירות שדרוג אסטרטגיית מערכות המידע בחברה בהתאמה לאסטרטגיית החברה, בדגש על -מערכות מידע  (יד)
 
 ת רב שנתית לנושא מורשת חברת החשמל ירת תכנייצ ,שיפור תדמית החברה בקרב הציבור  -רגולציה ותדמית החברה (טו)

 תכנית חינוך מגיל הגן ועד אוניברסיטה.  הכנתו ותחילת יישומה
 
 ףלהפיכת החברה לגורם מוביל ושותנקיטת יוזמה  המשך הידברות שוטפת עם ארגוני הסביבה. - ( קיימות ואיכות סביבהטז)  

 נרגיה בישראל. בפיתוח תחום האנרגיה המתחדשת ואגירת א         
 
 .בתחום התכנון ההנדסי והסייברשירותים הקמת חברת בת לפיתוח עסקי, מכירת –פיתוח עסקי (  ז)י  
 
 מכירת נכסים ונדל"ן ו ת אשר אינן תחומי הליבה המובהקים למיקור חוץבחינת הוצאת פעילויו –(  התייעלות ובחינת פעילויות ח)י  

 .2017-2018בשנים          
 

 והיערכות לאירועי   לקחים מאירועים קיצון קודמים ומאירועי השריפות המשך יישום הפקות -( היערכות לאירועי קיצון בחברהט)י  
 .קיצון        

 
 עסקיפיתוח מידע לגבי  25.3

 
ני, החברה כספק שירות חיופעילות ל בנוסףת ות עסקייופעילו רלאיתו. היחידה פועלת 1995היחידה לפיתוח עסקי הוקמה בשנת 

, יםמשאבוידע מקצועי  שלמיטבי  כדי להביא לניצולבארץ ובחו"ל. מטרות היחידה הן להרחיב את תחומי העיסוק של החברה 
תחומי ב .  פעילות הפיתוח העסקי בחו"ל הינה בעיקר את הכנסותיה ורווחיה של החברה לוכדי להגדי לשפר יכולות מקצועיות

 של . פעילות הפיתוח העסקי בישראל ממוקדת במכירת שירותים וניצול מושכלסייברשירותי תכנון וכן שירותים בתחום הגנת 
 תשתיות ומשאבים של החברה.

החברה עדכנה לאחרונה את מדיניות הפיתוח העסקי שלה ואף פועלת לקבלת אישור להקמת חברת בת שתעסוק בפיתוח העסקי 
 בחו"ל.

 
 למועד הדוח, פועלת היחידה במספר תחומים עיקריים:

 
  .מכירת ידע, שירותי יעוץ  ושירותי הנדסה בארץ ובחו"ל (א)
 תחום שהחברה מצויה בשלב ייזום שלו. .מכירת שירותי הגנת סייבר למערכות קריטיות בחו"ל ובארץ (ב)
 מכירת שירותי תכנון והקמה למתקני חשמל בארץ וכן שירותי התייעלות אנרגטית. (ג)
  .וכדומה גבסגון אפר, פחם, כ -מסחור של מוצרי הלוואי הנוצרים בייצור החשמל  (ד)
 .ניצול מושכל והשכרה של תשתיות, אמצעים וציוד של החברה (ה)

 
עמדה חדשה מטעם צוות של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ולפיה כל פעילות של טיוטת התקבלה בחברה  2015בחודש מאי 

ובהתייעצות עם  ,ת הלאומיות האנרגיה והמיםהתשתיושר מכירת שירותי ייעוץ, תכנון והקמה בחו"ל תחייב אישור של שר האוצר ו
שכן לעמדת החברה הליך  ,בחו"ל הפיתוח העסקיעמדה זו עלולה להביא לפגיעה בפעילות  הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.

האישור הנדרש על פי המכתב עשוי להביא לעיכובים בביצוע הפעילות ועשוי לפגוע בכדאיות העסקאות ו/או באפשרות 
לפי  החברה הגישה חוות דעת משפטית לפיה עמדת משרד המשפטים אינה עולה בקנה אחד עם רישיונות החברה. התממשותן.

התקבלה הבהרת רשות  2015באוגוסט  23ביום שעה לא התקבלה עמדה סופית של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה בנדון. 
רי לא יידרש אישור השרים כאמור ו/או התייעצות עם , קהחברות הממשלתיות לפיה עד לקיום דיון בנושא, יימשך המצב הקיים

 .רשות החשמל לצורך פעילות הפיתוח העסקי בחו"ל
 
 
 תחום התקשורת  )ו( 

 
 בדוחות הכספיים.  (1ב. 10לפרטים אודות הקמת חברת התקשורת ראה ביאור 

 
 חממה טכנולוגית )ז(
 

 .12לפרטים, ראה סעיף 
 

 ץ לגבולות ישראלהקמת חברה בת לפעילות עסקית מחו )ח(
 

אישר דירקטוריון החברה הקמת חברה בת שמטרתה ביצוע פעילות עסקית מחוץ לישראל )קרי,  2011בחודש אוקטובר 
זמים עסקיים נוספים שיבוצעו בחו"ל(. פרויקטים של הקמה והפעלה של תחנות כוח ומתקני חשמל אחרים בחו"ל ומי

ולים עסקיים שונים. כמו כן, אישר הדירקטוריון באותה החלטה מסגרת החברה מעוניינת להקים חברה זו בקפריסין משיק
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( לחוק 9)א()11מיליון אירו. הקמת חברה בת זו מחייבת קבלת אישור לפי סעיף  100כספית לפעילות זו בהיקף של 
פנתה החברה לרשות החברות הממשלתיות בבקשה  2012באוקטובר  10ת. לאור האמור, ביום החברות הממשלתיו

מיליון אירו  20 -בלת אישור הממשלה ורשות החברות להקמת חברת בת בקפריסין, תוך הגבלת מסגרת הפעילות ללק
גרת הפעילות פנתה החברה בשנית בבקשה לאשר הבקשה תוך הפחתה נוספת של מס 2012בדצמבר  24בלבד. ביום 

פנה  2014באוקטובר  26ביום ת הבת. ת של חברמיליון אירו בלבד, כאשר חברת החשמל תחזיק במלוא המניו 10לכדי 
רשות בין . מנכ"ל החברה לרשות החברות הממשלתיות, בבקשה לקיים דיון לצורך קידום הנושא בהקדם האפשרי

נמשכו הדיונים אל מול רשות החברות במטרה להגיע  2015במהלך  .בענייןדיונים מתקיימים  לבין החברההחברות 
 .2017ויימשכו במהלך  2016במהלך . דיונים אלו טרם הסתיימו ורההאמ חברת הבתהקמת למתווה מוסכם ל

 
 הסכם עם רשות האנרגיה הפלסטינאית להקמת תחנות משנה )ט(
 

 ( בדוחות הכספיים.3. א. 35ור לפרטים בדבר ההסכם עם רשות האנרגיה הפלסטינאית להקמת תחנות משנה, ראה ביא
 

  )י(      הסכם סייברג'ים
 

 ( בדוחות הכספיים.2ב  10ביאור  ראה בנושא לפרטים
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   תחזית ההשקעות שתידרשנה לביצוע תוכנית הפיתוח של החברה 26

 
הוצגה תכנית  ,2016 דצמברב 2, אשר אושרה בדירקטוריון ביום 2017-2021בהתאם לתכנית הפיננסית החמש שנתית לשנים 

 השקעות כלהלן:
 2019מיליארד שקל, בשנת  4.1 –יושקעו כ  2018של החברה, בשנת מיליארד שקל בתוכנית הפיתוח  4 –יושקעו כ  2017בשנת 

 מיליארד שקל. 3.6 –יושקעו כ  2021מיליארד שקל ובשנת  3.6 –יושקעו כ  2020מיליארד שקל, בשנת  3.9 –יושקעו כ 
 

ת הפיתוח של בתכנימדידות מחדש(  ובניכוי 83כולל השבות השכר) קל חדשמיליוני ש ,7143 -הושקע סכום של כ 6201בשנת 
 החברה. 

 
 .חדש(מ)מנוכה מדידות  שקל חדשמיליארד  4 -הינו כ 2017ציב הפיתוח של החברה לשנת בהתאם להחלטת הדירקטוריון, תק

 
בפיתוח של רכישות והשקעות דש( מדידות מח כולל השבות השכר ובניכוי) קל חדשמיליוני ש 478 -הושקע סכום של כ 2016בשנת 

 .למקטע מסוים( ותשונות )שאינן משתייכ
 

לשנת  )שאינן משתייכות למקטע  מסוים( , של רכישות והשקעות שונותבהתאם להחלטת הדירקטוריון, תקציב הפיתוח של החברה
 .()מנוכה מדידות מחדש קל חדשמיליון ש 406 -כ הינו 2017

 
הינן בבחינת מידע צופה פני  חברהלתחזית ההשקעות שתידרשנה לביצוע תוכנית הפיתוח של ה ההערכות המפורטות לעיל באשר

עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על התחזיות וההנחות המתוארות לעיל, אשר קיימות בידי החברה נכון למועד הדוח, 
די השר כספק שירות חיוני בדבר תוכניות י-וייתכן כי בסיום בניית תחזית השקעות מעודכנת או בשל הוראות שיינתנו לחברה על

הפיתוח שעליה ליישם, תידרש החברה להשקעות בהיקפים שונים מהאמור לעיל. מידע זה כולל תחזיות, הערכות סובייקטיביות, 
אומדנים ותוכניות אחרות של החברה למועד הדוח בקשר עם הנחות העבודה ששימשו אותה בבניית התחזית ומועדי התממשות 

 דיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינם בשליטתה הבלעדית של החברה.מבוסס על נתונים עתיאותן הנחות. מידע כאמור 
הגורמים העיקריים, העשויים להשפיע על כך שהמידע הצופה פני עתיד לא יתממש או שיחולו שינויים בלוח הזמנים המשוער 

ר הגידול הצפוי בביקוש לחשמל; שיעולביצוען של תוכנית הפיתוח וההשקעות בגינה, בהתאם למתואר לעיל, הינם, בין היתר: שינוי ב
(; זמינות גז טבעי לשימוש במערכת הייצור; .ה בדוחות הכספיים1ביאור יישום השינוי המבני של משק החשמל ושל החברה )ראה 

ם קשיים בקבלת רישוי ו/או שינויי רגולציה בתחום איכות הסביבה והרישוי; שינויים ביחס לתכנית הפיתוח, העדר כיסוי תעריפי מתאי
 ית הפיתוח.בדוחות הכספיים( ויכולת החברה לגייס את המימון הנדרש לביצוע תוכנ 3)ראה ביאור 

 
 אירוע או עניין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים: 27

  

, על ידי )באותו המועד( נעצרו מספר עובדי החברה בעבר ובהווה, וביניהם שני נושאי משרה בכירה בחברה 2014בדצמבר  28ביום 
 על מנת להטות מכרזים בהם התקשרה החברה.  Siemensשוחד מחברת  לקבלתירות ערך, בחשד רשות ני

 
 מאת שוחד קבלת בגין בחברה עובדיםנושאי משרה ו ששה נגדכתב אישום  הוגש לפיה הודעה בחברה נתקבלה 2016 במאי 2 ביום

Siemens AG מ בתמורה לקידום ענייניה שלבע ישראל סימנסו" Siemens AG 1999רזים והתקשרויות של החברה בשנים במכ-
, אשר מכהן אלמקיאסדוד  מרוהם אינם מכהנים עוד בחברה, למעט  מועד באותו בחברה כיהנו אלה ועובדים משרה נושאי .2005

 פרק זמן ממושך עקב נסיבות אישיות, והוא אינו ממלאנעדר מהעבודה  אלמקיאס, פיתוח וטכנולוגיה. מר לתכנוןבחברה כסמנכ"ל 
 .כמנהל אגף מערכת החשמל בחברה לתפקידוממלא מר שמעון פישר, במקביל  אלמקיאס. את מקומו של מר את תפקידו בשלב זה

 
 ששההליך גישור, הרשיע בית המשפט המחוזי בתל אביב חמישה מבין , לאחר שגובש הסדר טיעון במסגרת 2017במרץ  9ביום 

ה, וזאת על פי הודאתם בעבירות המיוחסות להם על פי כתב אישום מתוקן. על נאשמים שהינם עובדים ונושאי משרה לשעבר בחבר
מר . משפטו של 2017דיון בטיעונים לעונש נקבע לחודש מאי  , כאשרפי הסדרי הטיעון יוטלו על המורשעים עונשי מאסר וקנסות

 ממשיך להתנהל.  אלמקיאס
 

                                                      
 ..ג. בדוחות הכספיים1.ו.11לפרטים בדבר השבות שכר ראו ביאור  83
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 דיון בגורמי סיכון .28

 
. יבה העסקית ומתהליכי העבודה והניהול בחברה ומושפעים מגורמים חיצוניים ופנימיים סיכונים מהווים חלק בלתי נפרד מהסב

ה. בהתאם להנחיות אסטרטגיים, סיכונים תפעוליים, סיכונים פיננסים, וסיכוני ציות ורגולציהסיכונים בחברה נחלקים לסיכונים 
בנושא היערכות  2017זר רשות החברות מפברואר ובהתאם לחובנושא ניהול סיכונים,  2009/2המובאות בחוזר רשות החברות 

כולל  החברה מבצעת תהליך ניהול סיכונים החברה ליישום מודל בקרה מקובל לצורך שיפור  אפקטביות תוכניות ההפחתה, 
(ERM.) 
 

 :בהתאם לממצאים ולהמלצות סקרי הסיכוניםלהלן פעולות עיקריות בהן נוקטת החברה 
 
דירקטוריון אשר אחראית לנושא ניהול הסיכונים בחברה: "ועדת תקציב, ניהול פיננסי וניהול הדת לועו להנהלה דיווחים שוטפים •

 סיכונים".
מנהל הסיכונים, ואשר אחראי לפקח על כלל וועדת הנהלה לניהול סיכונים בראשותו של סמנכ"ל קיימות תאגידית פעילות ריכוז  •

 הנושאים הנוגעים לניהול הסיכונים בחברה.
 ., לרבות בקרת התקדמותל סקרי פערים שבוצעויות עבודה בהתבסס עתכנ יישום •
 ניהול סיכונים.לנושא חברה ה יעדכון נוהל •
, ריכוז מדדי ביצוע מעקב על אירועי התממשות וכמעט התממשותהרחבת השימוש במערכת מידע ממוחשבת לניהול סיכונים,  •

 . סיכון, תיאבון לסיכון, תוכניות הפחתה ודירוגי הסיכונים
 
האמור  זאת בהתאם להנחיות חוזר רשות החברותו 2016  כולל סקר סיכונים סיימה עריכת החברה  2016בחודש נובמבר  ,בנוסף

 Committee of -של הוכן עדכנה את האסטרטגיה ומדיניות האב לניהול סיכונים, ע"מ לתת מענה לעקרונות מסוימים במודל 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission . 

 
 יעדי המדיניות לניהול סיכונים הינם, בין היתר:

 
 מזעור הפסדים הנובעים מהתממשות סיכונים להם חשופה החברה. .א

הפחתת הפגיעה האפשרית בהשגת יעדי החברה בתחומים תפעוליים, פיננסיים, אסטרטגיים, בניהול פרוייקטים מהותיים  .ב

 ועוד.

ניהול הסיכונים כולל דיווחים על כמעט התממשות סיכון, כאשר כל עובד יהפוך למנהל הטמעת תרבות ניהולית אפקטיבית ל .ג

 סיכונים בתחומו.

 הפיכת תהליך ניהול הסיכונים לכלי אסטרטגי שמטרתו לשפר את איכות ההחלטות והתפקוד השוטף כאחד. .ד

 ניים.של תהליכים קריטיים לפעילות החברה בהתרחש אירועים קיצו התפקודיתהבטחת הרציפות  .ה

 
 

עה העשויה להיות להם פי מידת ההשפ-בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון של החברה, אשר דורגו, בהתאם להערכת החברה, על
 :ולפי סבירות התרחשותם על פעילות החברה

 
 

 



 

107 
 

 להלן יובא תיאור גורמי הסיכון של החברה:
 

סיווג גורם הסיכון  דירוג 
רשות בהתאם לחוזר 

החברות הממשלתיות 
 2009ביוני,  11מיום 

 נמוכה בינונית גבוהה

השפעה 
משמעותית על 

 החברה

השפעה 
מתונה על 

 החברה

השפעה קלה 
 על החברה

 סיכוני מאקרו

 סיכוני ציות ורגולציה X   (   ציות לדין1)

 סיכוני ציות ורגולציה   X רגולציה וחקיקה חדשה( 2)

 תפעולייםסיכונים    X היערכות וניהול אירועי ביטחון(   3)

 תפעולייםסיכונים   X  וניהול אירועי חירום(   אסונות טבע 4)

 תפעולייםסיכונים    X (   התפוצצות ואש5)

 סיכונים פיננסיים  X  )מטבע וריבית( (   סיכוני שוק6)

 סיכונים תפעוליים   X וסייבר (   אבטחת מידע7)

 פעולייםסיכונים ת  X  זמינות מערכות תקשוב   (8)

 סיכונים ענפיים

 סיכוני ציות ורגולציה   X (   קביעת תעריף החשמל1)

 סיכונים פיננסיים  X  (   גיוס וניהול חוב2)

 תפעולייםסיכונים    X (   דלקים3)

 ציות ורגולציה סיכוני   X (   איכות הסביבה4)

 סיכונים תפעוליים   X (   הון אנושי5)

 סיכונים תפעוליים  X  קשרויות )ללא דלקים(והת ניהול רכש (   6)

 סיכונים תפעוליים   X והגיהות בטיחותה ניהול (  7)

 סיכונים תפעוליים  X  פרויקטים ניהול ( 8)

 לחברה סיכונים ייחודיים

 סיכונים פיננסיים X   (   נזילות1)

 סייםסיכונים פיננ  X  מרכזי רווחפי (   הגשת דוחות כספיים מבוקרים ל2)

 סיכונים אסטרטגיים   X (   תחרות3)

 סיכונים אסטרטגיים  X  תוכנית הפיתוח במקטעי הייצור וההולכה(   4)

 סיכונים אסטרטגיים   X   (   שינוי מבני5)

 סיכונים אסטרטגיים   X ( הסדר הנכסים6)

 סיכונים פיננסיים  X  (   משפטי7)

 תפעולייםסיכונים   X  לקוחותניהול מערך ה( 8)

 סיכונים תפעוליים   X ( יחסי עבודה9)

 סיכונים פיננסיים  X  ( התחייבויות בגין קרן הפנסיה10)

 סיכונים תפעוליים   X ( ניהול מערך הייצור וכשלים טכניים 11)

מערך ההולכה, הציוד ב( ניהול מחזור החיים של 12)
 ההשנאה והחלוקה

X   סיכונים תפעוליים 

 ציות ורגולציהסיכונים   X  והונאות( מעילות 13)

 סיכונים אסטרטגיים  X  ניהול תקשורת( 14)

 סיכונים אסטרטגיים  X  ייזום ופיתוח עיסקי( 15)

 סיכונים תפעוליים   X ניהול מערכת החשמל )ינ"מ, יח"פים(( 16)
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 סיכונים מאקרו כלכליים 28.1

 
 ציות לדין  28.1.1

 
לתחומי פעילות החברה  ציה הרלוונטיתלהרגו. לפירוט ולציה החלה על פעילותהפעילותה של החברה תלויה במידה רבה ברג

על  אשר חליםותקנות  אי עמידה בחוקים .21סעיף מגבלות ופיקוח על פעילות החברה ראה בדבר , לפירוט 6.1ראה סעיף 
, בחברה נגד מנהלים בכיריםהחברה, עלולה להביא לביטול רישיונותיה או להתלייתם, להשתת קנסות, להוצאת צווים אישיים 

 מיתית קשה. לפגיעה תד להביאלהגשת כתבי אישום פליליים נגד מי מאלה ואף 
 
טרם קיבלו ביטוי בתעריף אשר  וסף, העלויות הכרוכות בעמידה בהוראות הדין השונות החלות על החברה הן עלויות מהותיותבנ

 .  החשמל
 

 .21.9נושא ההגבלים העסקיים ראה סעיף לעניין תכנית האכיפה הפנימית שמבצעת החברה ב
 

 בחברות משרה נושאי לשיפוי מראש התחייבות למתן בקשותלעניין מסמך קריטריונים אותו פרסמה רשות החברות לבחינת 
ית בחברה ממשלתית, , במסגרתו מפורטים, בין היתר, קריטריונים הכוללים אימוץ והטמעה של תכנית אכיפה פנימממשלתיות
 בדוחות הכספיים. ה.34ראה ביאור 

 
ואיחודה של תכנית זו עם תכנית האכיפה הפנימית  לעניין תכנית האכיפה הפנימית שמבצעת החברה בנושא דיני ניירות ערך

 בדוח הדירקטוריון. 5, ראה סעיף ג.בדיני החברות הממשלתיות
 

ות והכנת תכנית אב להפחתת סיכוני מעילות לעניין טיפולה של החברה בהפחתת סיכון מעילות והונאות, לרבות מינוי קצין צי
תכנית אכיפה פנימית בתחום איסור מתן שוחד  ומטמיעה אימצהבנוסף, החברה  .28.3.13והונאות ברמת החברה, ראה סעיף 

 .וכן הטמיעה נושא איסור סחר עם מדינות אויב ואיסור הלבנת הוןלעובד ציבור זר . 
 

רת המודעות לנושא ההטרדה מינית בחברה. , ולהגב1998 -ת הטרדה מינית, תשנ"ח החברה פועלת ליישום הוראות חוק למניע
לשם כך גובש בחברה נוהל מקיף בנושא, הוקמו וועדות מרחביות לטיפול בתלונות ומונתה האחראית על מניעת הטרדה מינית 

הדרכות בנושא לכלל עובדי  2014-2016והתנכלות בחברה. במסגרת פעילות החברה להגברת המודעות לנושא, נערכו בשנים 
 .החברה

 
נו בעתיד באופן אשר עלול להשפיע לרעה על מצבה. החברה אינה יכולה לחזות האם הוראות הדין השונות החלות עליה ישת

להיות כרוכות בעתיד בציות להוראות הפיקוח הקיימות עליה או בציות עלולות אף אינה יכולה לחזות את העלויות אשר החברה 
שלילית על פעילותה להיות השפעה עלולה לחול עליה. לעלויות האמורות ועלולים תקנות וכללים חדשים שיותקנו  לחוקים,

העסקית ותוצאותיה הכספיות, בעיקר אם עלויות העמידה או אי העמידה ברגולציה הרחבה לא יוכרו במלואן בתעריף או שאם 
 יוכרו בו, לא יוכרו בו במועד.

 
 רגולציה וחקיקה חדשה 28.1.2

רה נתונה לפיקוח נרחב הן ע"י המחוקק והן ע"י הממשלה כחברה ממשלתית וציבורית וכבעלת רישיון "ספק שירות חיוני" החב
 כמו כן החברה מושפעת באופן שוטף מחקיקה חדשה ועדכוני חקיקה להם היא מחוייבת. ,וגורמי פיקוח נוספים

 
תקנות לחוקים וללרגולטורים הרבים המפקחים עליה, כמו גם רגולטורית, הנובעת בין היתר מכפיפות החברה הודאות האי 

וקיימים הקשורים בסביבה העסקית והתפעולית של החברה העלולים להוביל להשלכות כספיות ניכרות לחברה, לפגיעה  חדשים
עילות חברת פגיעה בפזה הינם  נושאסיכונים עיקריים הנכללים במסגרת  .ביכולת העסקית תחרותית שלה ולמגבלות תפעוליות

פגיעה בפעילות חברת החשמל וכן החשמל כתוצאה מחקיקה חדשה, שינויים בחקיקה קיימת, או כתוצאה מהחלטות ממשלה 
כתוצאה מהחלטות רגולטורים אחרים )לרבות רשות החברות הממשלתיות, רשות ההגבלים העסקיים וכיו"ב( החלות על החברה 

 .ועשויות להשפיע על פעילותה
 

 הוארכו מעת לעת.ו מכוח הוראות חוק משק החשמל רט לעיל, החברה פועלת בהתאם לרישיונות אשר ניתנו להבנוסף וכמפו
כאשר הארכה נוספת של רשיונות החברה , 2017בנובמבר  15עד ליום  הוארךרישיונות החברה למועד פרסום הדוח, תוקף 

 מעבר למועד האמור תהייה טעונה תיקון חקיקה.
 

 בל רישיונות חדשים בהתאם למתווה השינוי המבני כפי שייקבע.ר יישום השינוי המבני, החברה תקלהערכת החברה, לאח
 

אי הארכת רישיונות החברה או שינויים בתנאי רישיונות או בהוראות אחרות הקבועות בחוק משק החשמל עלולים להשפיע באופן 
 מהותי לרעה על פעילותה העסקית של החברה, ותוצאותיה הכספיות.

 
לפרטים בדבר הוראות חוק משק החשמל ורישיונות החברה ביחס להגשת דוחות כספיים על ידי חברת החשמל למרכזי רווח, 

 .21.1.2ראה סעיף 
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 היערכות וניהול אירועי ביטחון 28.1.3

 
סיה הכלכלי במדינת ישראל ובסביבתה, משפיע באופן ישיר על החברה אשר כל או כמעט כל נכהמצב הביטחוני, הגיאופוליטי ו

התעוררותן של פעולות איבה גדולות במזרח התיכון נגד ישראל, אי יציבות במצב הפוליטי ופעילותה מצויים במדינת ישראל. 
 ברה.הותי בפעילות החבישראל או במדינות הסמוכות לה, או הרעה ביחסי המסחר הבינלאומי של ישראל עלולות לפגוע באופן מ

 
של לאור המצב הגיאופוליטי במדינת ישראל ויחסיה עם שכנותיה, במקרה ו שראלת יהחברה הינה ספק החשמל העיקרי במדינ

אסון או שיבושים אחרים, אין למדינת ישראל גיבוי לרשת החשמל של החברה והלכה למעשה רשת החשמל במדינת ישראל 
ים אחרים בישראל ומחוצה מבודדת בכל הנוגע לייצור חשמל ואספקתו לתושבים, ללא אפשרות רכישת חשמל ו/או גיבוי מספק

עלולים לפגוע בפעילות החברה בכל אחד ממקטעיה, לרבות במתקני הייצור, ההולכה, המיתוג  ייםאירועים ביטחונבנוסף,  לה.
ההשנאה וחלוקת החשמל, ומערכי הובלת הדלק ואחסונו. פגיעה במתקני החברה תפגע בכושר הייצור שלה ועלולה לפגוע 

החברה, חלק מהמתקנים , אמין ואיכותי לכלל לקוחותיה. להערכת גורמי חירום במדינה ולהערכת ביכולתה לספק חשמל רציף
 עלולים להוות יעד להתקפות טרור או אירועים ביטחוניים אחרים. 

 
הרשות העליונה לכוח לשעת חירום )לתחום חשמל(, שחבריה הם מנכ"ל החברה )ראש הרשות(, סמנכ"לים בחברה, מנהל משק 

ום בחברה, מנהל מינהל החשמל ומנהל ענייני החשמל במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, מקיימת דיונים לשעת חיר
החברה בנוסף,  להבטחת כוננות מערך אספקת הכוח בשעת חירום.שמטרתם קבלת החלטות בכל הקשור להכנות הדרושות 

לראשי גורמי החירום במדינה למתן הגנות על מתקני החברה מבצעת שורה של פעולות לטיפול באיומים השונים וביניהן, פנייה 
לשיפור המוכנות, תיאום  הרגישים, קידום הטיפול בנושאי חילוץ והצלה בחברה, ביצוע תרגילים פנימיים ומשותפים עם גורמי חוץ

 הערכות לחירום עם משטרת ישראל, פיקוד העורף ועוד. 
 

, החברה עלולה להיות בסיכון ולהוות מוקד לפעולות איבה ת ישראל ולתושביהבשל השירותים החיוניים שמספקת החברה למדינ
שיכוונו למתקניה, לרבות פעולות סייבר. החברה מקפידה לבצע שמירה נרחבת על מתקניה ומקבלת הנחיות מגורמים מורשים 

ד העורף ואחרים. אשר לייצור שות חירום לאומית )רח"ל(, משרד הביטחון, המשטרה, פיקובנושאים בטחוניים שונים, לרבות ר
החשמל, החברה ביצעה הערכה לאיום זה ונוקטת צעדי מנע הנוגעים לעובדים במתקניה. אין ביכולת החברה לצפות בוודאות אם 

אם לאו, או אם מתקניה ייפגעו בעת מלחמה ומה תהיה ההשפעה של פגיעה והתקפות מסוג זה על מתקניה יתרחשו בעתיד 
 כאמור ככל שתהיה.

 
ריגות בדרך כלל נזקים שמקורם בטרור ומלחמה, אשר מכוסים באמצעות קרן ידי החברה מח-פוליסות הביטוח הנרכשות על

מיוחדת שמעמידה מדינת ישראל לפיצוי בגין נזקי טרור ומלחמה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. אם יקבע בעתיד כי החברה לא 
זקי מלחמה, או שסכומי הפיצוי שייקבעו לחברה יהיו נמוכים מאלה להם זכאית שלום נזכאית לתשלום ממס רכוש בכל הנוגע לת

 י הוראות הדין, עלולה להיות לכך השפעה לרעה על תוצאות החברה.פ-להחברה כיום ע
 

 וניהול אירועי חירום אסונות טבע 28.1.4

 
, צונאמי, רעידת אדמה חמורה צפותוה , שיטפונותצוני במיוחדקיאו  החברה ומתקניה חשופים לפגעי טבע כגון מזג אוויר חריג

עה של ופגי אף להביא להתממשות של אסונות נוספים כגון התפוצצות, אש וסיכוני בטיחות וביטחון נוספים( יםבאזור)אשר עשוי
 גלים אלקטרומגנטיים על מערכת החשמל, העלולים לפגוע במתקני החברה ובעסקיה. 

 
ועדת " –בנושא רעידות אדמה וצונאמי )בסעיף זה  ת תפעול ולוגיסטיקהחטיבבראשות סמנכ"ל בחברה קיימת ועדת היגוי 

פועלות ארבע ועדות משנה אשר עוסקות בתכנון וביצוע היערכות החברה לאירועים אלו במטרה לצמצם לה בכפוף "(, אשר יהיגו
ועדת  .ם לאחר האירועולאפשר צמצום במשך זמן השיקו כתוצאה מאירוע רעידת אדמהלחיי אדם ומתקנים ולמזער את הנזק 

 עם רעידות אדמה, הכוללת ביצוע סקרים סיסמיים בחלק מאתרי החברהההיגוי קבעה תכנית עבודה רב שנתית להתמודדות 
העלולות להיפגע. על סמך ניתוח תרחישים אלה, מועברות המלצות  נקודות תורפהמזוהים זרתם ניתוח תרחישים שונים שבעו

  , כאשר ישומן נמצא בשלבים שונים במתקני החברה.של מערכת החשמל כיבים שוניםלביצוע חיזוקים ועגונים של ר
 

נערכה החברה לפעילות ושליטה , משבי רוח עזים וכד'(, במסגרת היערכות החברה לחורף )מזג אוויר חריג, סופות שלגים
גבוה מהצפי לפי  : היערכות לשיא ביקושבוצעו פעולות היערכות בחטיבת ייצור ואנרגיה וחטיבת לקוחות, ובכללםבמתכונת חירום, 

, תחזוקת יחידות תחמ"ש, קווי הולכה וחלוקה בהתאם לתוכנית העבודה, ריענון נהלים חטיבתיים בנושא הפעלת מטות התחזית
 ובדיקות מוכנות להפעלתם.  חירוםבמצב 

מידע הערכות מכלל  אלה נבדקים לקראת תרגיליםכאשר לחורף, לקיץ ו יםמוכנות כלל חברתי יתרגיל החברה מבצעת כל שנה
לצורך רציפות תפקודית של תהליכים  לרבותיותר תרגילים אלו נותנים מענה להתארגנות טובה  .של החברה תומכותוהשליטה ה

 .קריטיים כנדרש בניהול סיכונים כולל
 

 .בחברה כוננות מצב הוכרז בו אחד אירוע ועוד חירום מצב הוכרז לקראתםאשר  אירועי מזג אוויר 2היו  2016במהלך שנת 
 אירוע גל שריפות שפקד חלקים נרחבים במדינה, שבמהלכו הוכרז בחברה מצב חירום.  2016בנוסף, היה בשנת 

 
יצוין כי ביטוח "כל הסיכונים" של החברה מכסה את הסיכון הכרוך באסונות טבע, למעט ביחס לרשת החשמל ובכפוף להשתתפות 

 .ח של החברההעצמית הנקובה בפוליסת הביטו
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 התפוצצות ואש 28.1.5

 
-, חומרים מסוכנים, מטענידליקים ונפיצים אש מסוגים שונים. לאור הימצאות דלקיםלסיכוני התפוצצות ו מתקני החברה חשופים

מתקני חשמל ובקרה רבים ומכונות סובבות באש גלויה, טמפרטורות ולחצים גבוהים, עבודות אש )ריכוז חומרים דליקים(, ביצוע 
בה ביחס למתקנים אחרים. התרחשותה של שריפה בתחנת כוח סיכוני אש גדולים בהרקיימים בתחנות הכוח  ת לחיכוך,שגורמו

עלולה להביא לנזקים ישירים כתוצאה מהפסקת פעילותן של יחידות ייצור וכן לגרום לנזקים עקיפים כתוצאה מהפעלת התחנות 
ות בנוסף, שריפות עלול ניקוי, תיקון, החלפת מיתקנים, פינוי פסולת וכדומה.האחרות בדלקים יקרים יותר. אירועי שריפה כרוכים ב

 להוות איום בטיחותי לעובדים במתקני החברה ולמי שעוסק בכיבוין.
 

 ,עם כניסת החברה לעידן גז טבעי, סיכוני התפוצצות ואש העלולים להוביל לאירוע המוני ולנזקים גדולים גדלו. כמענה לסיכון
לבנות מתקני גז טבעי לפי דרישות התקנים המחמירים ביותר ולבצע עבודות תחזוקה או עבודות אחרות בקרבת  החברה מקפידה

 מתקני גז לפי דרישות תחיקתיות של מדינת ישראל ונמצאת בפיקוח רשות הגז. 
 

והחברה תחויב בה אשר ייתכן  עצמיתהשתתפות  בחיובביטוח "כל הסיכונים" של החברה מכסה נזקי שריפה ישירים ועקיפים 
. החברה מפעילה מערך להתמודדות עם סיכוני אש, הכולל מערכות גילוי וכיבוי אש מתוחכמות אשר בהתאם לפוליסת הביטוח

תוכננו והותקנו בהתאם לדרישות תקנים ישראליים ובינלאומיים מחמירים, מערך כבאות וצוותי חרום אתריים, עורכת תרגילים 
את שיתוף הפעולה ולתרגל את היכולות המבצעיות הנדרשות לכיבוי שריפות  על מנת לבחון משותפים עם שירותי הכבאות

ומעבירה הדרכות בהיקף גבוה לעובדיה, על מנת להעלות את מודעותם לסיכוני אש ולתת להם כלים להתמודדות עם  גדולות
גיזום  באמצעותסטרטגיים ת קווי חשמל אלמניעת שריפות עצים בודדים, יערות, חורשות בקרבבנוסף, החברה פועלת . שריפות

וכן פועלת לקבלת האישורים  מירת מרחקי הגיזום הנדרשיםוביקורת חזותית של התקרבות עצים לקווי חשמל תוך הקפדה על ש
די י-. בנוסף, בסקרי סיכונים המבוצעים עללגיזום וכריתת עצים הנמצאים בקירבת קווי חשמלהנדרשים לתכנית רב שנתית 

ביטוח במסגרת ביטוח "כל הסיכונים" לרכוש החברה, מוערכים, בין היתר, סיכוני לם הביטוחים ומהנדסי ברוקרי חברותמהנדסי 
 ביטולם.או במתקני החברה ומתקבלות המלצות לצמצומם  אש
 

מספר  מבצעתו ערכות גילוי וכיבוי אש במתקניהמ ן שלהכבאות ומצבלסגירת הפערים בין דרישות רשות החברה בנתה תכנית 
 .2017 שנת שיתפרסו עד סוףבתחום גילוי וכיבוי אש רב של פרויקטים 

 
 .ההתמודדות של החברה עם סיכון זההחברה מבצעת בחינה נוספת של תוכנית הפחתת הסיכון על מנת לשפר את 

 
 
 )מטבע וריבית( סיכוני שוק 28.1.6

 
 דוח הדירקטוריון.ב( 2שוק של החברה ראה סעיף ב.הלפרטים בדבר סיכוני 

 
 וסייבר אבטחת מידע 28.1.7

 
המספקת חשמל למדינת ישראל. תהליכים עסקיים בשרשרת החשמל  תשתית לאומית אסטרטגיתחברת חברת החשמל היא 

מתקפת סייבר עלולה לפגוע בתהליך ייצור ואספקת החשמל במדינה.  פריצה  ולפיכך תלויים בתשתיות תקשוב מורכבות
 כים עסקיים פיננסיים, דליפת מידע רגיש או פגיעה בתדמית החברה. לתשתיות התקשוב עלולה לגרום לפגיעה בתהלי

 
 ., בכמות האירועים בפועל ובחומרתם, בארץ ובעולםהאמור בשנים האחרונות קיימת עליה הדרגתית ברמת האיום יצוין, כי

 
גיבוי ואבטחה הגנה,  מניעה,המידע, בין היתר באמצעות מנגנוני התפעול, התקשוב והחברה פועלת למניעת כשלים במערכות 

אבטחת ההגנה ווהעלאת רמת רך המחשוב שלה, כולל הגנה ממרחב הסייבר. החברה פועלת לשיפור למניעת כשלים במע
המידע במספר מישורים, ביניהם הפעלת מרכז סייבר ארצי לניטור וטיפול באירוע סייבר ברשתות החברה, העלאת רמת אבטחת 

והעלאת מודעות מתמדת לנושא בקרב  הסברהפעולות ות וכלים טכנולוגיים מתקדמים, פתרונהמידע של הרשתות הקריטיות, 
 עובדי החברה.

 
של החברה מכוסה, בדומה לשאר הרכוש התפעולי של החברה, בכיסוי ביטוחי כנגד "כל התקשוב והמערכות הממוחשבות ציוד 

רגולציה ופיקוח בתחום סייבר  בהנחייתרה פועלת הסיכונים" כולל אובדן רווחים/הוצאות דלק מוגדלות בעקבות נזקים. החב
 ואבטחת המידע למערכות החברה. 

 
 
 זמינות מערכות תקשוב 28.1.8

מערכות התקשוב בחברה תומכות בין השאר בתהליכים העיסקיים המרכזיים לרבות ייצור ואספקת חשמל, תהליכים פיננסיים, 
 אנוש ועוד. לוגיסטיים, אחזקה, שירות ללקוחות, ביצוע פרוייקטים, משאבי

עלולים להוביל לשיבושים בפעילות העיסקית של החברה ולהוביל  ,חוסר זמינות של מערכות המידע והתקשורת ו/ או ריבוי תקלות
 לנזק כספי, תפעולי ותדמיתי.

 שעות, כשל במערכות 24מינהלתית מעל  מחשוב חוסר זמינות של רשת קשורים למצביסיכונים עיקריים הנכללים במסגרת זו 
 קריטיות והיעדר חדשנות.תקשורת 
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במסגרת ההתמודדות עם סיכונים אלה מתבצעים בין השאר תכנון והקמת רכיבים בעלי זמינות גבוהה, גיבויים, קיום מערכות 
UPS קיימים בחברה שני מרכזי מחשבים ) . בנוסף,וגנרטור חירום, מניעת חיבור ציוד לא מורשה ותוכנות אנטי וירוסData 

Centers )כמו כן נעשות תוכניות , כולל קביעת דרכי וזמני התאוששות ממצבי חירום בתחוםבחיפה ות"א תוך גיבוי הדדי ביניהם .
 .רענון וחדשנות טכנולוגית ,אב למחשוב

 
 סיכונים ענפיים 28.2

 
 קביעת תעריף החשמל 28.2.1

 
מל, תעריפי החשמל ודרכי חוק משק החשהכנסות החברה מבוססות על תעריף החשמל אשר גובה החברה מהצרכנים. בהתאם ל

מל. מצבה הפיננסי של החברה, הכנסותיה, רווחיה ותזרים המזומנים שלה ידי רשות החש-עדכונם, נקבעים באופן בלעדי על
מושפעים אפוא באופן מהותי מרמת תעריפי החשמל. ככלל התעריף נקבע בהתאם למנגנון של הכרה בעלויות הדרושות למילוי 

סף ת חיוני, כגון: דלקים, עלויות תפעול ותחזוקה ועלויות הון )פחת, מימון ותשואה על ההון(. לפירוט נוחובות החברה כספק שירו
 .  7.11 בדבר אופן קביעת תעריף החשמל ועדכונו ראה סעיף

 
שהחברה מוציאה בפועל; בנוסף, על מכירה במסגרת התעריף במלוא העלויות וההוצאות  בחלק מהמקרים רשות החשמל אינה

המועד  שהתעריף כולל מנגנון עדכון אשר נועד לפצות את החברה על הפער שנוצר בין המועדים בהם נגרמות לה עלויות לביןאף 
ים הנגרמים לה כאשר עלויותיה בפועל בו מעודכן התעריף, מנגנון זה אינו מפצה לדעת החברה באופן מלא, על הפערים התזרימי

 גבוהות מהותית מהצפוי.
 

ושא קביעת בסיסי התעריפים החדשים למקטעי ההולכה והחלוקה נמצא בהליכים מתקדמים, החברה מעריכה לאור העובדה שנ
את חד משמעית בצורה  לקבוענכון להיום אין בידי החברה יכולת כי בעתיד הקרוב יעודכנו בסיסי התעריפים למקטעים. עם זאת, 

והייצור, או את היקפי הרכוש והעלויות שיוכרו לה לכשאלה מועד קביעת בסיסי התעריפים החדשים למקטעי ההולכה, החלוקה 
 ייקבעו. 

 
 .  7.11 לפרטים אודות פניותיה של החברה לרשות החשמל ביחס לנושאים שונים הקשורים לתעריף החשמל, ראה סעיף

 
 גיוס וניהול חוב 28.2.2

 
ות הפיתוח של החברה למיחזור לחברה צורכי מימון וגיוס חוב בהיקפים משמעותיים, המשמשים בין היתר למימון תכני

 . נוספים בהתאם להחלטות החברהבויות פיננסיות קיימות ולצרכים התחיי
 

ממוסדות הלוואות ובחו"ל ו חוב בישראל אגרות נפקות ציבוריות ופרטיות של ה ידי החברה נעשים באמצעות-גיוסי החוב עלככלל, 
  .פיננסיים ישראליים וזרים

 
דירוג האשראי של החברה בארץ תלויה בגורמים רבים, בהם:  ,מיטבייםבתנאים  החוב הנדרש לה יכולתה של החברה לגייס את

תנאי השוק בארץ ובעולם, שיעורי ריבית, זמינות אשראי , ביצועים הפיננסיים של החברה )כולל רמת המינוף שלה(הובחו"ל, 
של גופים מוסדיים למנפיק בודד ולמשק החשמל  )כולל מגבלות חשיפות אשראי ללווה בודד של בנקים בארץ ומגבלות חשיפה

המצב הגיאופוליטי ובישראל(, אמון המשקיעים בחברה, התנאים הכלכליים, הביטחוניים, המשפטיים והפוליטיים בישראל 
ובמדיניות ההפרטה של שייושמו,  כלותנאי השינוי המבני במשק החשמל כבמתכונת . כמו כן תלויה יכולת הגיוס בישראל

 .הממשלה
וייס על ידי החברה יהיה בתנאים כי החברה תוכל לגייס את מלוא החוב הנדרש לה או כי החוב שיגמלאה אין וודאות  לפיכך,

 טובים לחברה.
 

 .צופה החברה כי היא תידרש לגייס חוב בהיקפים משמעותיים 2017-2018בהתאם לתחזיות החברה, בשנים 
 

, עלולות להיות תתממש ת העילותבמקרה שאח. ת העמדה לפירעון מיידיועיל חלק מחוזי המימון בהם התקשרה החברה כוללים
 לכך השפעות שליליות מהותיות על עסקי החברה, תוצאותיה העסקיות ומצבה הפיננסי. 

   
 בדוחות הכספיים. (.ד19ראה ביאור  לפירוט בדבר התנאים העיקריים בחוזי המימון של החברה שעשויים לגרום לפירעון מיידי

 
 
 דלקים  28.2.3

 
התלות הגוברת של החברה בייצור חשמל באמצעות גז טבעי יוצרת לה סיכונים הן כתוצאה מהמספר המצומצם של ספקי הגז 

 הטבעי והן ממגבלות הקשורות למערכת הולכת הגז הטבעי.
 

ייה המגזזת ( המסופק באמצעות האונLNGלמועד הדוח, המקורות לאספקת גז טבעי לחברה הינם שדה "תמר" והגז הנוזלי )
ספקת הכמויות החוזיות על א"(. במציאות הנוכחית, מחסור באספקת גז טבעי יכול להיווצר כתוצאה מאי ספקי הגז" –)בסעיף זה 

מכשל בצנרת המוליכה את הגז הטבעי משדה "תמר" אל נקודת הכניסה החופית למערכת ההולכה  ידי אחד משני ספקי הגז,
 ת ההולכה הארצית להזרים לחברה את כמויות הגז החוזיות העומדות לרשותה.באשדוד ו/או מאי יכולתה של מערכ
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ל את מערכת הייצור די ספקי הגז עשויים לגרום לחברה להפעיי-שיבושים באספקת הגז הנובעים מהפרות חוזי הרכש על
. בנוסף, שיבושים בהולכת באמצעות דלקים חלופיים יקרים יותר ומזהמים יותר וזאת על מנת לספק לצרכנים את הביקוש לחשמל

הגז מהשדה אל החוף ו/או במערכת הולכת הגז הארצית, אשר תיקונם עלול להימשך זמן רב, מוערכים אמנם בהסתברות נמוכה  
די החברה, אולם הנזק הכספי הצפוי מהתרחשות אירועים אלו עלול להיות גבוה, במיוחד אם בעקבות השיבושים באספקת י-על

 יכולת ייצור מספקת בדלקים חלופיים על מנת לספק את הביקושים לחשמל.  הגז לחברה לא תהיה
 

הדלקים השונים בהם משתמשת החברה בתהליך ייצור החשמל נרכשים באופן ישיר או עקיף ממקורות מחוץ לישראל  בנוסף,
(. חלק מהותי מהדלק בארץוסולר שנרכש מבתי הזיקוק  7.9.5כאמור בסעיף בצנרת המסופק על ידי ספק מקומי )למעט גז טבעי 

דלקים תלות הרבה במקורות זרים, חשופה החברה לסיכונים רבים כגון עיכוב באספקת נרכש בחוזים שתוקפם מוגבל. בשל ה
אשר עלולים להיגרם כתוצאה מחוסר יציבות פוליטית או ביטחונית, לרבות במקרה של מלחמה ממושכת או סגירת נמלי הים 

חורות על מדינת ישראל, שביתות בנמלים וכדומה. לשיבושים באספקת הדלקים השונים המשמשים והאוויר בעקבותיה, חרם ס
 חברה הן מבחינה פיננסית והן מבחינה תדמיתית. לייצור חשמל השלכות שליליות על ה

 
ם החזויה עת באופן שוטף בחינה של צריכת הדלקילצורך בחינת ההתחייבויות החוזיות של החברה לרכישת דלקים, החברה מבצ

ועל מגוון רחב של נתונים )תחזיות ביקוש לחשמל, ביצועי מערכת לטווח הקצר והארוך. ההערכה מתבססת על כלים אנליטיים  
הייצור, תחזית מחירי דלקים ועוד( שלגביהם קיימת רמת אי וודאות גבוהה. לצורך הפחתת הסיכון להערכת יתר/ חסר של כמויות 

ית מפורטת לביצוע תהליך החישוב, כולל מקורות לנתונים השונים וגורמי אישור להנחות היסוד גובשה תוכנ ,הדלקים הצפויות
 ותוצאות החישוב, תוכנית זו מהווה תוכנית להפחתת הסיכון.

 
הקבוע בהסכם עם שותפויות  Take or Pay -לפרטים אודות החשיפה של החברה להקדמת תשלומים בגין גז בהתאם למנגנון ה

 ( בדוחות הכספיים. 1.א.35ר תמר ראה ביאו
 

, בדבר הסדרת השימוש בקיבולת צינור 2012ר בנובמב 29לפרטים בדבר עמדת החברה בנושא החלטת רשות הגז הטבעי מיום 
 ( בדוחות הכספיים. 1.א.35הגז מאסדת תמר לתחנת הקבלה באשדוד, והסיכונים הכרוכים בה לדעת החברה, ראה ביאור 

 
ויות הדלקים גז טבעי, עלויות הדלקים של החברה עשויות להיות גבוהות באופן משמעותי מעלבהעדר אספקה זמינה של 

המוכרות לחברה בבסיס התעריף. על אף שהחברה מאמינה כי עלויות הדלקים הגבוהות יכוסו בסופו של דבר בתעריף, פער 
למועד בו יעודכן התעריף והחברה תפוצה בגין הזמן בין המועד בו נגרמות לחברה ההוצאות בגין רכישת הדלקים היקרים כאמור, 

 ית בתזרים המזומנים של החברה. לפגיעה מהות עשוי לגרוםהוצאות אלו, 
  
 
 איכות הסביבה 28.2.4

 
, המתייחסים לנושאים שונים כגון זיהום אוויר, זיהום קרקעות פעילויות החברה כפופות לחוקים ותקנות בנושא הגנת הסביבה

לתי מייננת )שדות חשמליים ומגנטיים(, עיסוק בחומרים מסוכנים ועוד. במהלך השנים האחרונות חלה ומים, מניעת רעש, קרינה ב
החלים על פעילותה של החברה, בפיקוח על איכות הסביבה ובאכיפת תקני סביבה. מגמה זו צפויה, הסביבתיים החמרה בתקנים 

כות הסביבה עלולה ות החוק והתקינה בתחום אילהערכת החברה, להימשך ואף להחמיר בשנים הבאות. אי עמידה בהורא
חשיפה פלילית ומנהלית, לרבות הטלת קנסות ועיצומים והוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה ללחשוף את החברה ומנהליה 

 . להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים
 

למנוע או למזער את הסיכונים החברה לומדת את השלכות החוקים והתקנות המוצעים בתחום איכות הסביבה, פועלת 
ת והתפעוליות הנובעות מהחוקים הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותיה, נערכת להשלכות הכלכליות, המשפטיו

והתקנות ומקצה כספים בתקציביה לשם מילוי החוקים והתקנות בתחום איכות הסביבה החלים עליה ואלו אשר צפויים לחול 
ל ודאות שהעלויות שידרשו מהחברה בקשר עם החוקים והתקנות הקיימים והצפויים בתחום איכות עליה. יחד עם זאת, אין כ

טרות אלה, אולם להערכת החברה, נכון למועד דוח זה, ובהתבסס על ידי החברה למ-ל הסכומים שהוקצו עלהסביבה לא יעלו ע
כוסו במסגרת תעריף שות רגולטוריות חדשות יהוראות חוק משק החשמל, העלויות המהותיות שיושתו עליה כפועל יוצא מדרי

 החשמל. 
 

 .20 -ו 9.10, 8.8, 7.12ל החברה והשלכותיהן עליה ראה סעיפים לפירוט בדבר הוראות איכות סביבה החלות ע
 
 הון אנושי  28.2.5

 
ם מוכשר ומתאים סיכוני הון אנושי משפיעים על יכולת הניהול, התכנון והתפעול של החברה. קשיים ביכולת לגייס ולשמר כוח אד

והיעדר גמישות ניהולית מספקת, עלולים להקשות על היכולת התפעולית והניהולית של החברה. החברה מתמודדת עם סיכון זה 
באמצעות תכנון משאבי אנוש לטווח בינוני וארוך, תחלופת כוח אדם שוטפת, ניוד ורוטציה, תכניות והסדרי שימור כוח אדם 

ארעיים )במקצועות נדרשים(, יישום תכניות איגום והכשרה טכנולוגית הנדסית וייעודית והכנת עתודה לעובדים קבועים ולעובדים 
 ניהולית.
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 והתקשרויות )ללא דלקים( ניהול רכש 28.2.6

 
כשלים בהליכי הרכש בחברה ו/או מול הספקים בתחומים תפעוליים, פיננסיים, חוקיים ועוד )ללא רכש דלקים( עלולים לפגוע בין 

 .ילות השוטפת של החברה ובאספקת החשמל, בביצוע פרויקטים ובהיערכות לחירוםהיתר בפע
 

, ספק ציוד או חומר גלם קריטי עלול להוביל לחוסרים ולפגוע ביכולת הייצור ובתפעול השוטף. כמו כן חדלות פירעון שלאירוע של 
ת ציוד פגום, עלולים לפגוע בתפעול השוטף נמוכה בשל מגבלות תקציביות, מקרים של איחורים באספקות וכן אספק רמת מלאי

איכות הסביבה עלול להביא להפרה של חוקים, תקנות  בדרישותובעמידה בלוחות זמנים של פרויקטים. אי עמידת ספק שירותים 
 ורגולציה בתחום איכות הסביבה. 

 
פגע כתוצאה מגורמים שונים ובכללם בנוסף, קיימת חשיבות רבה לאופן ההובלה והאחסון של הציוד וחומרי הגלם העלולים להי

תקלות תחבורה, גישה מוגבלת לנמלים, פגעי טבע וכו'. החברה מאחסנת את הציוד בהתאם להוראות הספקים ובהתאם לנהלים 
 על מנת להימנע מאחסון ציוד ו/או חומרים מסוכנים בצורה שאינה מבוקרת.

 
 והגיהות בטיחותניהול ה 28.2.7

 
חושפים את עובדיה לסיכוני בטיחות שונים בגינם עלולה החברה להיות חשופה לתביעות  עולייםהתפ יהופעילויותהחברה עיסוקי 

הוראות מגבשת ובכלל כך החברה וביטולם ם אלה בגין נזקי גוף או נזקים אחרים. החברה נוקטת בכל האמצעים לצמצום סיכוני
ואף מחמירים ביחס בנושא בטיחות וגהות  עליה ותהחלעבודה, הוראות בטיחות ונהלים המשקפים את דרישות החקיקה והתקינה 

בתחום  לצורך הפחתת הסיכונים ,כמו כןלצורך הגנה על שלומם ובריאותם של עובדיה.  אליהם, ופועלת לפי הוראות ונהלים אלה
ל החברה על אף האמור, אין ביכולתה שנכתבות תוכניות ניהול בטיחות ביחידות החברה השונות לפיהן פועלות היחידות.  זה,

אשר  למנוע כליל את הסיכון האמור. יצוין כי החברה מחזיקה כיסויים ביטוחיים לעובדים ולצד ג' בכפוף לדמי השתתפויות עצמיות
 .הייתכן והחברה תחויב בהם בהתאם לפוליסות הביטוח של

 
 סיכוני פרויקטים 28.2.8

 
ם כגון: אי עמידה בלוחות זמנים, אי עמידה בדרישות עוסקת בניהול מגוון פרויקטים. פעילות זו כרוכה בחשיפה לסיכוני החברה

איכות, אי עמידה בתקציב, היערכות חסרה או עודפת במלאי, חוסר במשאבים )כוח אדם, ציוד, תקציב(, ניצול לא אופטימאלי של 
טכניים בציוד  , טעויות אנוש בקבלת החלטות, כשלים בפרויקטים בתחומים חדשים בהם אין לחברה ניסיון קודם, כשליםמשאבים

ומכונות העלולים להשליך על לוחות הזמנים ותקציב הפרויקט, אירועים בטיחותיים, השפעת מזג אוויר קיצוני, מצב בטחוני שאינו 
יציב העלול לגרום לאי הגעה של ספקים ומשאבים מחו"ל, עיכובים בביצוע פרויקטים, עיכובים בקבלת אישורים סטטוטוריים 

מים או ממצאים בלתי צפויים בבדיקות קרקע, החלטות שגויות בקביעת תכנית העבודה ושלבי העבודה ט, פגוהיתרי בנייה לפרויק
 הנדרשים, תלות בקבלני משנה לביצוע הפרויקט, תמחור שגוי של הפרויקט או חלקים ממנו ועוד. 

 
גד החברה, לאי עמידה שת תביעות נהתממשות סיכוני הפרויקטים, עלולה לגרום לפגיעה במוניטין של החברה, להוות עילה להג

בלו"ז, בתקציב ובאיכות הפרויקטים, לשיבושים בשרשרת אספקת החשמל, לפגיעה בנפש או ברכוש עקב אירועים בטיחותיים, 
 ולפגיעה במצבה הפיננסי של החברה.

 
אשר יאפשר . (ברגורוטנ אורות רביןבשני אתרי התחנות הפחמיות )להפחתת פליטות עתיר השקעה  פרויקטהחברה מבצעת 

. בהיותו פרויקט המתבצע לראשונה 2020להסתיים בשנת  הפרויקט עתיד  .בהוראות היתרי הפליטה לאתרים אלו לעמודלחברה 
 ,יבן של תחנות כוח פעילותל-בפרויקט הכולל עבודות רבות המתבצעות בו זמנית בלב יתבמדינת ישראל בצירוף המורכבות המובנ

 מסוגים שונים לרבות כספיים, רגולטוריים, בטיחותיים וכדומה.  הוא מגלם בחובו סיכונים
חשיבותו של הפרויקט הן בהיבט ההשקעה והן בהיבט הסיכון ממקד אליו תשומת לב ניהולית של החברה והוא מדווח באופן 

 .החברה דירקטוריוןולשוטף למנכ"ל 
החברה נמצאת בקשר שוטף עם  .רד להגנת הסביבהכל שינוי בלוחות הזמנים של הפרויקט מחייב קבלת אישור מראש מהמש

ים על התקדמות הפרויקט, לרבות עיכובים בלוחות הזמנים של הפרוייקט באורות רבין יטנהמשרד, ומדווחת לגורמים הרלוו
 הכספיים. ז. בדוחות1 ביאור ראההאחרות והשפעתם על לוחות הזמנים של היחידות 

 
 סיכונים ייחודיים לחברה 28.3

 
  ותסיכוני נזיל 28.3.1

 
 העסקיות בדרישות לעמוד בכדי זמינים כספיים משאבים מספיק יהיו לא לחברה שבו למצב הקשור סיכון הינו נזילות סיכון

ושמירה על רזרבה כספית. גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח,  לרבות התחייבויותיה הפיננסיות ,השוטפות
לעמידה בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובמצבי קיצון מבלי שיגרמו לה הפסדים ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת 

  בתדמית.משמעותיים או פגיעה 
 

נזילות כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בהכרח בשליטתה ובין היתר, כתוצאה  לסיכוני חשופה להיות עשויה החברה
יותר  יקרים חלופיים דלקים באמצעות הייצור מערכת להפעיל את לחברה לגרום עשויים אשר הטבעי גזה באספקת משיבושים

)על אף שהחברה מאמינה כי עלויות הדלקים הגבוהות יכוסו בסופו של דבר בתעריף, פער הזמן בין המועד בו יגרמו לחברה 
גורם לפגיעה מהותית ההוצאות בגין רכישת הדלקים היקרים כאמור, למועד בו יעודכן התעריף והחברה תפוצה בגין הוצאות אלו, 
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 . ו/ או כתוצאה מעיצומי עובדים אשר ישפיעו על הגבייה בתזרים המזומנים של החברה(
 

  2017פשרו לה לעמוד בהתחייבויות הצפויות לשנת אאשר יבלתי מנוצלים וקווי אשראי נכון למועד הדוח לחברה עודפי מזומנים 
 

זמן בהתאם לצרכיה, ההון בארץ ו/או בחו"ל  בשווקי  ים שוניםלטווח יםכספ גיוסי באמצעותהחברה מנהלת את סיכון הנזילות 
מסגרות אשראי חדשות בבנקים בארץ ובחו"ל ושמירה על  המספק לפני המועד הנדרש על פי תחזיות החברה וכן באמצעות יציר

 יתרת אודות לפרטים) 2015באוקטובר  15בהתאם להחלטת הדירקטוריון מיום  )כרית ביטחון(שמירה על רזרבה  והכל תוך
   .בדוח הדירקטוריון( ()ד(2(ג.1.א סעיף ראה החברה של המזומנים

 
 הגשת דוחות כספיים מבוקרים למרכזי רווח 28.3.2

 
החברה כספק שירות חיוני מחויבת בהתאם לחוק משק החשמל להגיש דוחות כספיים במתכונת כפי שקבעו השרים בהתייעצות 

בהם, העקרונות החשבונאיים לעריכתם, ההצהרות והביאורים שיצורפו אליהם. בהתאם, עם שר המשפטים לעניין מידת הפירוט 
"(, וכן על פי תקנות משק החשמל)" 1997-על פי תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון(, תשנ"ח

בנפרד לכל אזור, לכל פעילות ולכל מרכז דוחות כספיים רישיונותיה של החברה, מחויבת החברה, כספק שירות חיוני, להגיש 
ידה. "מרכז רווח" מוגדר בתקנות אלו כיחידה בעלת כל הרישיונות שברווח, וכן להגיש דוחות מאוחדים לעניין פעילויותיה לפי 

 מבנה הכנסות והוצאות סגור, ללא סבסוד צולב עם פעולות של יחידה אחרת.
 

( בדוחות 2ב.1לפרטים נוספים בנושא זה ראה ביאור ים מבוקרים לפי מרכזי רווח. למועד הדוח, החברה אינה מגישה דוחות כספי
 הכספיים.

 
 תחרות  28.3.3

 
בשנים  יחד עם זאת,. למועד הדוח, החברה מייצרת, מוליכה מחלקת ומספקת את מרבית החשמל הנצרך במדינת ישראל

בשנת ומל גדולים )צרכני מתח עליון וגבוה( במכירת חשמל לצרכני חש החברהבנתחי השוק של  תלולהחלה ירידה  האחרונות
ח מעבר צרכנים אלו לרכישת , וזאת לנוכ50% -ירד אל מתחת להחברה במכירת חשמל ליצרנים גדולים נתח השוק של  2016

 .חשמל מיצרני חשמל פרטיים
  

ה כמונופולין החברה לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה שיבטל את ההכרזה על החברבדבר פניה שביצעה  לפרטים
  .21.9ראה סעיף ולחלופין כי ההכרזה על החברה כמונופולין תשונה ותצומצם, 

 
, ממשלת ישראל ורשות החשמל נוקטות צעדים לעודד כניסת יצרני חשמל פרטיים למשק 6.5יחד עם זאת, כמתואר בסעיף 

יצרני החשמל הפרטיים במשק החשמל הגדלת חלקם של הביאו להחשמל, וקיבלו בשנים האחרונות שורה של החלטות, אשר 
. החלטות אלו להערכת החברה, צפויות אשר נועדו להיטיב עם היח"פים מסוימותוהסדרות רשת בטחון בישראל, תוך מתן 

 של יצרנים פרטיים, לרבות ייצור באמצעות אנרגיה מתחדשת.  האנרגיה להמשיך לגרום, לעלייה משמעותית בהיקף ייצור
 

רנים פרטיים יוצר אי ודאות באשר להיקף ייצור החשמל ריות השונות ליצר הפרטי וריבוי ההסדרות הרגולטוהתרחבות שוק הייצו
 לצרכנים וביחס ליכולתה של החברה להתחרות עם היח"פים במקטע הייצור.  החברה לייצר ולספק  תידרשאותו 

 
ברשת ההולכה ו/או החלוקה של החברה, החברה  מאחר ורוב היח"פים משתמשים ,על אף גידול בהיקף הייצור הפרטיעם זאת, ו

נים הקרובות צפוי גידול יחד עם זאת, יש להביא בחשבון כי בש ותית בהיקף המכירות במקטעי הרשת.לא צופה ירידה משמע
 החברה.  ההולכה והחלוקה של ברשתות אשר לא צפויים להשתמשבהיקף יצרנים עצמיים 

 
מתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל " -2009משנת  ם היסטורייםבדבר מחלקי החשמל רשות החלטתבנוסף, 

אספקה ברשתות  מהחברהוכן החלטות נוספות הנותנות תמריץ כלכלי לחלוקת חשמל ע"י גורמים פרטיים המקבלים  היסטוריים"
   .במקטע החלוקהגם כושר התחרות של החברה נתח ובב , פוגעיםמתח גבוה או נמוך

 
פים, לרבות בקשר עם עתירה שהגישה החברה נגד רשות החשמל במסגרתה נתבקש בית המשפט להורות לרשות לפרטים נוס

 . 9.4סעיף החשמל לחדול מכל פעילות הנוגעת להפרטת משק החשמל וחלוקת החשמל בישראל, ראה 
 

ספקה נוסף לרישיון הייצור יצרנים פרטיים מחזיקים רישיון אהעובדה שבמישור פעילות האספקה ומכירת החשמל של החברה, 
 לצמצום פעילות החברה במקטע זה בהתאם.   המביא  ,המאפשר להם לשמש גם כמספקים לצרכנים סופיים

לפירוט נוסף בדבר השלכות של גידול בהיקף הייצור הפרטי על פעילות החברה בכל אחד ממקטעי הפעילות שלה, לרבות 
 . 7.4רווחיות החברה ראה סעיף הכנסות ול השפעה ע
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 תוכנית הפיתוח במקטעי הייצור וההולכה 28.3.4

 
קנותיו ורישיונותיה של החברה והיותה "ספק שירות חיוני", נדרשת החברה להגיש בהתאם להוראות חוק משק החשמל ות

 או איחור . אי עמידה של החברה בתוכנית הפיתוח84לאישורו של השר תוכנית פיתוח לצורך פעילותה וכן לקיימה ולעמוד בתנאיה
 לסנקציות פליליות ולביטול כל או חלק מהרישיונות אשר הוענקו לה. ומנהליה לחשוף את החברה  י, עלולמשמעותי בעמידה בו

 
הצרכים העתידיים של משק החשמל בישראל עשויים להשתנות בהתאם למספר רב של פרמטרים ובכללם ביקוש עתידי לחשמל, 

כניסת יצרני חשמל ווליטי פ-י ייצור, דלקים שונים שיסופקו לחברה, המצב הגיאושינויים אקלימיים, פיתוחי טכנולוגיות ואמצע
שמל. בהתאם, נדרשת החברה לחיזוי של פרמטרים עתידיים בעת עיבוד והכנה של תוכנית הפיתוח. ככל פרטיים למשק הח

תוכנית הפיתוח של החברה שלא די החברה, עלולה י-שבפועל יתנהגו הפרמטרים לחיזוי באופן שונה מהותית מאופן חיזויים על
וע ביכולתה של החברה לספק את צורכי משק החשמל, וכתוצאה מכך לפגוע בחברה להתאים לצורכי משק החשמל ולפג

ובתוצאותיה ובעמידתה בהתחייבויותיה כ"ספק שירות חיוני". כדי להתגבר על הבעיה המתוארת לעיל, החברה מבצעת עדכון 
 תוכנית הפיתוח עצמה. ד של תוכנית הפיתוח, מעדכנת אותם במידת הצורך ומעדכנת את תקופתי של הנחות יסוד לעיבו

 
ייבים את החברה לקבל מספר רב של אישורים, וביניהם היתרי ידי החברה מח-ביצוע תוכנית הפיתוח והקמת מתקנים חדשים על

י יתקבלו אין ודאות כ -יתקבלו, וככל שיתקבלו  שר אין ודאות כיא -בניה, רישיונות עסק, אישורים סביבתיים ואישורים נוספים 
חשו עיכובים. בנוסף,  אין ודאות כי החברה תצליח לעמוד בלוח הזמנים או בתקציב אשר נקבעו לביצוע תוכנית במועד וללא שיתר

 הפיתוח. 
תוכניות  -גם בעתיד  החברה מצפה שכךו -. בעבר 7.7.4ביצוע תוכנית הפיתוח דורש השקעות הוניות מהותיות, כמפורט בסעיף 

וואות ממוסדות פיננסיים מקומיים וזרים וכן מגיוסי חוב בהנפקות ציבוריות ידי לקיחת הל-הפיתוח מומנו, באופן מלא או חלקי, על
כנית הפיתוח נכון למועד פרסום הדוח, קיימת אי ודאות באשר ליכולתה של החברה לבצע את תואו פרטיות, בישראל או בחו"ל. 

 . גייס חוב ממקורות חיצוניים ו/או משיקולי תקציב אחריםלתוכל שהחברה לא ככל היתר,  וזאת, בין
 

התיישנות רשתות החלוקה מקשה על החברה לעמוד ביעדי אמינות אספקת החשמל שקבעה. עיכובים נוספים בחידוש רשתות 
כמו כן יצוין, כי הפרמטרים  החברה.פגיעה באמינות אספקת החשמל ללקוחות הסיכון להחלוקה כאמור, עלולים להגביר את 

 המפורטים לעיל ביחס למקטעי הייצור וההולכה, עשויים להשפיע גם על פיתוח מקטע החלוקה.
  

 . 7.7.4, ראה סעיף Dלפרטים אודות החלטת דירקטוריון החברה להקפיא את קידום פרויקט 
 
 שינוי מבני 28.3.5

מל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, מטרת חוק משק החשמל היא להסדיר את הפעילות במשק החש

 והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות.  יעילות,

למועד הדוח, החברה מייצרת, מוליכה, מחלקת ומספקת את מרבית החשמל הנצרך במשק הישראלי. ולפיכך שינוי מבני במשק 
דה של החברה במשק החשמל באחת או יותר מהפעילויות הללו וכן יש את מעמפי חוק משק החשמל עלול להחל-החשמל על

 להפחית את  מעמדה המונופוליסטי של החברה באותה פעילות.
 

קיימת אי וודאות  ,למועד הדוח. מבנה משק החשמל, כפי שהוא קבוע בחוק משק החשמל, מחייב ביצוע שינוי מבני בחברה
החברה ופעילותיה, נכסיה והתחייבויותיה יאורגנו מחדש על מנת  והדרך שבהושם חוק משק החשמל יישבו מהותית ביחס לאופן 

 לעמוד בהוראות חוק משק החשמל. 
 

 בחברת החשמל, לרבות חידוש המגעים בנושא זה בהשתתפות החברה, נציגי העובדיםלפרטים בקשר עם השינוי המבני 
בלתי תלוי בתוצאות הדיונים  .ה בדוחות הכספיים.1ר ראה ביאו,והגורמים הרלוונטיים בממשלה ולפרטים נוספים בנושא זה

 בנושא שינוי מבני, החברה גיבשה תוכנית לביצוע שינויים פנימיים )התייעלות רב תחומית ועוד(.
 

(, ו/או לא תתקבלנה ההסכמות בהתאם לדיונים המתקיימים בין הצדדיםאם הוראות חוק משק החשמל לא ישונו )לרבות 
, אזי יתכן כי החברה תיאלץ ליישם את השינוי בהתאם לדיונים המתקיימים בין הצדדיםוה אשר יגובש המתוהנדרשות ליישום 

המבני כפי שהוא מותווה בחוק משק החשמל, וזאת בין באופן בו מבינה החברה כי חוק משק החשמל יכול להיות מיושם, כמתואר 
 , ובין אם במתווה אחר. כספיים.ה בדוחות ה1בביאור 

 
ודאות באשר למתכונתו הסופית של השינוי המבני, מועד יישומו או השלכותיו על החברה, עסקיה וח אין עדיין למועד הד

 צפויה להיות השפעה מהותית על החברה, עסקיה, פעילותה ותוצאותיה הפיננסיות.  ותוצאותיה, אולם ליישום השינוי המבני

 

 הסדר הנכסים  28.3.6

ידי החברה -חשמל קובע הוראות שונות לעניין זכויות ונכסים מסוימים שהוחזקו עללחוק משק ה 62, סעיף 14.3כמתואר בסעיף 
עם פקיעת הזיכיונות שניתנו לה מכוח פקודת זיכיונות החשמל, שלגבי חלקם אמור להיערך הסדר בין המדינה לבין החברה 

 וח, לא נקבעו הוראות בעניין. שיסדיר את רכישתם מהמדינה לפי ערך הנכסים ביום הקניית הזכויות והנכסים. למועד הד
 בין החברה לבין גורמי מדינה ביחס מתנהלים דיוניםבדוחות הכספיים השנתיים למועד פרסום הדוח ו.  1 בהמשך לאמור בביאור

 להסדר הנכסים, אולם הצדדים טרם הגיעו להסכמות ולא התקבלו החלטות בנושא.

                                                      
 כמפורט לעיל, בהתאם להוראות חוק משק החשמל,  אישור השר, ככל שיינתן, יינתן בהתייעצות עם רשות החשמל ובהסכמת שר האוצר. 84
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השפעה מהותית על החברה או על תוצאותיה הכספיות או על מצבה אין להסדר הנכסים נכון למועד דוח זה, להערכת החברה, 

הפיננסי. יחד עם זאת, לחברה אין אפשרות להעריך מה יהא הסיכום בפועל לגבי הסדר הנכסים, מה תהיינה השלכותיו )ככל 
 בה הפיננסי. לא ישפיע באופן מהותי על מצ הסדר הנכסים עתידי של יישוםששתהיינה( על החברה ואין לה כל ודאות 

 
 לפרטים נוספים, לרבות בנוגע להוראות חוק משק החשמל בעניין זה, עמדות החברה והגופים הממשלתיים והמגעים המתנהלים

 . ו. לדוחות הכספיים השנתיים.1ביניהם, ראה ביאור 
 

ניין זה, עמדות החברה נוגע להוראות חוק משק החשמל בעלרבות בקשר לשינוי מבני ובלפרטים נוספים בדבר הסדר הנכסים, 
 .ו. בדוחות הכספיים. 1.ה  וביאור 1, ראה ביאור  ביניהם, והגופים הממשלתיים והמגעים המתנהלים

  
 משפטי  28.3.7

 
מיליארד שקל חדש.   18.8  -נגד החברה הוגשו תביעות משפטיות המסתכמות לתאריך חתימת הדוחות הכספיים לסך של ככ

  17.7-לסך כולל של ככולן המסתכמות בקשות לתובענות יצוגיות שהוכרו,  2וכן ייצוגיות בקשות לתובענות   9במסגרתן נכללות 
בקשות לתובענות ייצוגיות אשר אינן נקובות  3. כמו כן, קיימות ב בדוחות הכספיים35בביאור מיליארד שקל חדש ומפורטות 

על ההחלטה לדחיית בקשה לאישור תובענה  בעשרות מיליונים( וערעור שהוגש יםמוערכות על ידי המבקש 2בסכום )מתוכן 
ל חדש. לדעת הנהלת החברה, המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, לא תישא מיליארד שק 9-ייצוגית בהיקף של כ

 20של החברה )ראה ביאור  החברה בהוצאות בגין תוצאות התביעות מעבר להפרשה הכלולה בסעיף הפרשות בדוחות הכספיים
 .גישה זו מהווה תוכנית להפחתת הסיכון .של החברה( בדוחות הכספיים

 
 
 לקוחותניהול מערך ה 28.3.8

 
החברה מעניקה אשראי ללקוחותיה וכתוצאה מכך חשופה החברה לסיכון של הפסד כספי כתוצאה מחדלות פירעון או ירידה 

יתרת החוב של לפרטים אודות או במאפיינים ייחודיים של חלק מלקוחות החברה ) באיכות האשראי של חייבים או צדדים לחוזה
 85. החברה פועלת בנושא אכיפת הגבייה בעזרת מידע "אורות אדומים"' בדוחות הכספיים(ג 6הרשות הפלשתינאית ראה ביאור 

 המתקבל באופן שוטף מחברות המידע העסקי ומועבר למחוזות החברה.העסקיים וחותיה אודות הרעה במצבם העסקי של לק
 

 יחסי עבודה   28.3.9

 
בודה בחברה מושתתים בעיקרם על העקרונות הקבועים בחוקת העבודה. חוקת העבודה והנהלים שהוצאו מכוחה, עיחסי ה

מהווים את המקור הנורמטיבי הראשי בכל הנוגע לקבלה לעבודה בחברה, סיום עבודה, תנאי עבודה ויחסי עבודה. תוקפה של 
הנהלת  ,13.5.2 בסעיףכמפורט  .2015בדצמבר  31 ביום פג חוקת העבודה, שמעמדה המשפטי הוא של הסדר קיבוצי דו צדדי,

נת להגיע להסכמות בדבר הסכם עבודה חדש ומעודכן שיחליף את חוקת מ-דיונים מול ארגון העובדים על מקיימתהחברה 
 העבודה.

 
שום מערך הסכמי החברה פועלת לשמירה על יחסי עבודה תקינים, תוך קיום הידברות שוטפת עם ארגון העובדים ושמירה על יי

העבודה בחברה. שינוי בתחום יחסי העבודה, לרבות עקב הנחיות או החלטות רלוונטיות של רגולטורים ובכללם הממונה על 
 י ביטוי בסכסוך עבודה, שעלול להוביל לעיצומי עובדים עד כדי שביתה כוללת וממושכת. השכר, יכול לבוא ליד

 
לפגיעה ת חשמל, בעתיד, עיצומים או שביתה כוללנים או מתמשכים, עלולים לגרום קאף שבעבר לא נגרמה פגיעה מהותית באספ

 החשמל הסדירה ללקוחות החברה, בהכנסות החברה, בתוצאותיה העסקיות, בתדמית ובמוניטין שלה.  באספקת
 

, לרבות נת ששינויים במערכת יחסי העבודה בחברהמ-הסתדרות ועם רשויות המדינה עלההחברה מקיימת הידברות עם 
 אישור הגורמים הרלוונטיים. ככל ששינויים אלובמסגרת השינוי המבני, שינויים ארגוניים ותוכניות התייעלות, ייעשו בהסכמת וב
 יהיה להשפיע על החברה ופעילותה.ייושמו ללא הסכמת ארגון העובדים, עשוי הדבר להוביל לסכסוך עבודה, אשר עלול 

 
, ותהליכי התייעלות פנימיים או כפועל יוצא משינוי ארגוני המבני השינוי יישום במסגרת בדיםעו פרישת עלויות ה,החבר להערכת

 לצורך הפחתת הסיכון פועלת החברה להשגת הבנות בנושאים המפורטים לעיל., עשויות להיות מהותיות. שייושמו ככל
 

 דוחות הכספיים.בג. 35באור , ראה לפירוט בדבר סכסוכי עבודה
 

 גין קרן הפנסיההתחייבויות ב 28.3.10

 
נקבעות על פי  "(,הקופההגמל המרכזית לקצבה בגין עובדי דור א' ודור ב' המבוטחים בפנסיה תקציבית, )" לקופת ההפקדות

אקטואריות  מספר הנחות וכולל עתידי תזרימי המאזן האקטוארי המחושב על ידי אקטואר הקופה בסוף שנה המבוסס על היוון
מזו אשר נחזתה של החברה תהיה גבוהה  ינה פנסיה צוברת(. קיים סיכון כי ההתחייבות האקטוארית)הפנסיה של עובדי דור ג' ה

להידרש לבצע הפקדות  עשויה חברההת וכך, יותחייבוההההפקדות על פירותיהן לא יכסו את  כולל כך שנכסי הקופהעל ידה, 

                                                      
(, כגון התראות אודות לקוחות אסטרטגיים DIBusiness Data Israel) Bיות מחברת המידע לת מידע אשראי על עסקים, חברות ויישוהחברה מקב -אורות אדומים  85

 בנושאים פיננסים שונים לרבות, פשיטות רגל, חשבונות חסומים וכו'. 
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 להשתנות עלול לקופה ההפקדות לחישוב האקטוארי להמוד להיות מהותיים לחברה. בנוסףבסכומים אשר עשויים  הנוספות לקופ
שינויים במודל האקטוארי כאמור  הכלכלי. ובאקלים בהוראות רגולטוריותהחיים,  בתוחלת בהתאם לשינויים בעתיד, בין היתר,

 לעיל עשויים לחייב את החברה לבצע הפקדות נוספות, בסכומים משמעותיים, לקופה.
 

ההבדלים בין המח"מ והתשואה על  נכסים להתחייבויות, בין היתר, בשלמוכוונת התאמת  פהנכסי הקושל ההשקעות מדיניות 
לבין המח"מ והתשואה על איגרות חוב ממשלתיות צמודות  הקופהאיגרות חוב ממשלתיות אשר בהם מושקעים מרבית נכסי 

שסך נכסי הקופה יהיה נמוך מסך  . הבדלים אלו עלולים להוביל לכךלפיהן מחושבות ההתחייבויות הפנסיוניות של החברה
, ובמקרה זה תידרש החברה להשלים את הפער בין נכסי הקופה להתחייבויותיה, וזאת בסכומים אשר זכאיםהתחייבויות הקופה ל

 עלולים להיות משמעותיים.  
 

 ניהול מערך הייצור וכשלים טכניים בייצור 28.3.11

 
על אמינות התחנה כולה וגם על אמינות מערכת החשמל. במקרה של לאמינות הציוד הקיים בתחנות כוח, עשויה להיות השפעה 

ל בציוד, עלולה התחנה להיות מוגבלת בכושר הייצור, ואף חמור מכך, לצאת ממעגל הייצור. תיקון תקלות רחבות היקף כרוך כש
ועלויות דלק חליפיות בגלל בעלויות ישירות ועקיפות גבוהות מאד על ציוד, חלקי חילוף, עבודת מומחים, קבלנים ועובדי חברה 

 תחנות מושבתות העובדות בדלק זול והפעלה של תחנות אחרות העובדות בדלק יקר ומזהם יותר. 
 

היצרן(, עשויה הפעלה ו/או תחזוקה לא אופטימאליות של יחידות היצור )כגון במשטרי תפעול קיצוניים או שלא ע"פ הנחיות 
בדרישות רגולטוריות, לפגיעה בביצועי היצור, לשחיקה מוגברת של יחידות היצור הוביל לאי עמידה בדרישות מנהל המערכת ול

ת בנוסף, יש סיכון של כשלים טכניים במתקני היצור, מסיבות טכניות ופיזיקאליות שונווקיצור אורך חייהן ותקלות במערך היצור. 
יכון זה, מבצעת החברה בקרות תחזוקה ותפעול בכדי להקטין סהגבלתו לתקופות ממושכות. העלולות להביא להפסקת היצור או ל

 ובקרה של מלאי)כגון: ניהול ותכנון תחזוקה, ניטור מצב הציוד, ניתוח אירועים חריגים, שיפור מיומנויות צוות הפעלה וניהול 
 החלפים האסטרטגיים(.

 
כאי עמידת החברה  רשעלול להתפעמידה במלוא הביקושים לחשמל, הדבר מוביל לאי במקרים בהם סיכון זה מתממש ו

 עלול להשפיע לרעה על החברה, מבחינות ביצועיה ותדמיתה בעיני הציבור. ו הוראות הדין, ולכןאפי רישיונותיה -במחויבויותיה על
 

בשנים האחרונות השתלבו מספר רב של תחנות מחז"מ במערך הייצור של החברה. יחידות אלו מאופיינות בצרכי תחזוקה 
מספר התקלות ביחידות במיוחד במערכת השריפה.  ,י הוראות היצרן עקב קצב שחיקה ובלאי מהיר יותרבתדירות גבוהה על פ

הגם שביטוח "כל הסיכונים" של החברה מכסה דרך כלל אלה גבוה יותר ביחס ליחידות אחרות ואורך חייהן המתוכנן קצר יותר. 
להליך   הטיפול בתביעות הביטוח, שבמקרים רבים מגיעותתקלות חמורות בציוד, ההשתתפות העצמית בביטוח זה היא גבוהה, ו

 משפטי, אורך זמן רב.
 

תפעול נכון, ניטור רציף של נתונים, הקפדה על תחזוקה חזויה ותחזוקה מתוכננת במרווחים המומלצים ורכש של ציוד אמין, 
כשלים טכניים ולכן להגברת אמינות ות הינם, להערכת החברה, האמצעים היעילים להורדת מספר טכנולוגיות מוכרהמבוסס על 

 הציוד. 
 

פעה שלילית על אמינות החברה מצמצמת את היקף השיפוצים המתוכננים על בסיס שיקול מושכל. למדיניות זו עלולה להיות הש
 הציוד וזמינות התחנה.  

 
  הציוד במערך ההולכה ההשנאה והחלוקהניהול מחזור החיים של  28.3.12

 
רום לפגיעה באמינות האספקה מערך ההולכה, השנאה וחלוקה, עלול לגהציוד בשל מחזור חיי  העדר ניהול מטבי לכל אורכו 

ללקוחות החברה, העדר עמידה בדרישות חקיקה ורגולציה, חשיפה מוגברת לסכנות התחשמלות ושריפה, אובדן הכנסה עקב 
 ריבוי כשלים טכניים, פגיעה בתדמית החברה, פגיעה אפשרית בסביבה.    

 
פיתוח חלקי של מערך ההולכה השנאה וחלוקה, הנובע או  הארוך קיימת סבירות לעלייה ברמת הסיכון עקב העדר פיתוחבטווח 

 ושהגיע ניםציוד ישו רשת מהכרה חלקית של תעריף החשמל בעלויות הפיתוח הנדרשות ובכלל זה בעלויות הנדרשות להחלפת
 התפעוליים. הםלסיום חיי

 
 

 מעילות והונאות 28.3.13

 
 מעילות סיכוני של רחבה לקשת בשנה, ולכן חשופה שקלים מיליארדי של כולל בהיקף נרחבת עסקית פעילות הלתמנ החברה
תשלום,  נכסים, אמצעי של לרעה היתר, ניצול נכללים, בין במסגרת סיכון זה .ותדמיתי כספי לנזק לגרום עלולים אשר והונאות
 .מכרזים ועוד הטיית

 
 בתוך להתממש עשוי והונאות מידע. סיכון מעילות מערכות מספר י"ע היתר בין נתמכים בחברה המרכזיים העבודה תהליכי
הבאים:  בתחומים להתממש זוהו, עלולות אשר העיקריות המידע התומכות בו. החשיפות מערכות באמצעות או העבודה תהליך

 ניהול שכר, מלאי, וניהול אחסנה ,דיםמיוח פרויקטים ומביצוע מגבייה מכרזים, הכנסות ספקים, ניהול עם רכש והתקשרויות
 וסודות מסחריים.  מידע תשלום, ניהול באמצעי ושימוש השקעות

 
סיכון מעילות והונאות, וכן סקר ממוקד לסיכונים אלו בתחום מוקדי סקר  2015 -ו 2014במסגרת הטיפול בסיכון, בוצע בשנים 
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 הרכש וההתקשרויות. 
 

, נערכה בחינה 2017במרס  14, שהתקיים ביום 2016הכספיים של החברה לשנת  הדיון בוועדה לבחינת הדוחות במסגרת
 -והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה בהתבסס על קריטריונים שנקבעו על ידי ה

Organizations of the Treadway Commission Committee Of Sponsoringת הנוגעים . במסגרת זו, עודכנו עקרונו
מניעת הונאות, מעילות ושוחד במטרה לסייע לחברות להגן על עצמן ועל בעלי המניות שלהן מפעולות הונאה מבפנים ומבחוץ וכן ל

 הפעילות משגרת כחלק הסיכונים של כולל לניהול סיכונים של וזיהוי מהערכה ומעבר סיכונים בהערכת העוסקים עקרונות עודכנו
 .בה תההחלטו וקבלת החברה של
 

יישום המלצות הסקר יבוצע ויושלם במסגרת תכנית ההפחתה אשר כאשר  והונאות מעילות בתחום סיכונים סקר ערכה החברה
תרבות אירגונית בהתאם לקווי המדיניות  הטמעתל צעדיםיכלול, בין היתר, ו 2017-2019מימושה ההדרגתי יימשך בשנים 

 ותוהונא מעילות סקרי ביצוע ;(מאוד וגבוהעיון לבעלי תפקידים רגישים בסיכון גבוה הדרכות וימי  לרבותלמניעת מעילות והונאות )
 מתודולוגיה גיבוש ,אלה לסיכונים הפחתה תכנית וחיבור החברה לקוחות עם בממשק אשר הסיכונים ניתוח; נושא ממוקדי
 כלי הפעלת; הממוחשבות במערכות יותסמכו הפרדת; רכש ומלאי, לקוחות וכספים בתחומימדדי בקרה בפועל של יישום  למימוש
 רגישים תפקידים בעלי לגבי בקרה פעולות(; וכן בנוסף יישום וההונאות המניעות עולם על בדגש)מידע דלף  למניעת ממוחשב

 .מאוד גבוה בסיכון
 

 אשר סייע בהכנתגפי צוות בין א החברה מינתה קצין ציות למדיניות מעילות והונאות. לצורך סיוע לקצין הציות מונה בין היתר 
. 2014-2015 שבוצעו בשניםתכנית אב להפחתת סיכוני מעילות והונאות ברמת החברה בהתבסס על תוצאות סקרי הסיכונים 

  חר יישום תכנית ההפחתה ביחידות החברה השונות.א  עוקב והדירקטוריון. קצין הציות התוכנית אושרה על ידי מנכ"ל החברה 
 

במסגרת זו גיבשה החברה  פנימית בתחום איסור מתן שוחד. אכיפה תכנית תבצעת בין היתר גםבמסגרת תכנית ההפחתה מ
 -די ארגון הי-מתווה לתכנית בתחום איסור מתן שוחד לעובד ציבור זר בהתאם לקריטריונים המנחים שנקבעו, בין היתר, על

OECD אכיפה פנימית למניעת שוחד ובמסגרתה פורסם קודמה תכנית  2016, ואיסור כללי על שוחד עפ"י הדין הישראלי. בשנת
נוהל חברה "איסור מתן שוחד ומערך אכיפה", ובוצעו פעולות להמשך קידום תכנית האכיפה, לרבות מינוי בעלי תפקידים לפי 

 , ופעולות נוספות יבוצעו בהתאם לנוהל האמור.2017הנוהל, תכנית עבודה בנושא תימשך לשנת 
 

לוועדת היגוי ייעודית לנושא מעילות והונאות אשר ציות על סטטוס התקדמות תוכנית ההפחתה מדווח קצין האחת לתקופה 
 בראשה עומד הסמנכ"ל בעל הסיכון.

  
בעקבות סקרי הסיכונים כאמור ומתוך הבנה של חשיבות הטיפול בסיכוני מעילות והונאות, החליטה החברה להעלות את דירוג 

 2016בהתאם להתקדמות תכנית האב ובהתבסס על פעילויות שנעשו בשנת  .2015עי זאת החל מרבעון רביוהסיכון לגבוה, 
 החליטה ועדת ההיגוי העליונה לנושא מעילות והונאות להוריד את דירוג הסיכון לבינוני.

 
 ניהול תקשורת 28.3.14

ו התחזקות דעת קהל אירועים פנימיים או חיצוניים בעלי השפעה תדמיתית שלילית ו/אבהיעדר היערכות וטיפול תקשורתי לקוי 
לפעול ולהוביל את החברה לשינויים הציבורי ביחס לרצונה של החברה  86מחזיקי הענייןשלילית על החברה עלולים לפגוע באמון 

 תפעוליים וניהוליים משמעותיים
בעת ם בקיום קשר שוטף ורציף עם התקשורת כולל העברת מסרי ,בין השאר ,החברה עוסקת ,לצורך התמודדות עם סיכון זה

 נאותים וכיו"ב.יחסי עבודה קיום ללקוחות,  מיטבי שירותמתן  משברים שונים הקשורים באספקת החשמל,התרחשות 
 

 ייזום ופיתוח עיסקי 28.3.15

לקיים פעילות עסקית בתחומים שמעבר לפעילות החברה כספק שירות חיוני, בארץ ובחו"ל, על מנת להרחיב את החברה שואפת 
הביא לניצול מיטבי של ידע מקצועי ומשאבים, ולהגדיל את הכנסותיה ורווחיה של החברה. פעילות תחומי העיסוק של החברה, ל

דינות הבלקן, מדינות אפריקה ועוד. פעילות הפיתוח העסקי בישראל ח אירופה, מהפיתוח העסקי בחו"ל מתרחשת בעיקר במזר
 ממוקדת במכירת שירותים וניצול מושכל של תשתיות ומשאבים של החברה.

כשלים בתהליכי פיתוח עסקי לרבות היעדר ייזום, עיכובים בלו"ז וכשלים ביישום מודלים עסקיים חדשים )מוצרים, שירותים 
 .ופעילויות חדשות( עלולים להוביל לפגיעה ביכולת העסקית תחרותית של החברה ובאיתנות הפיננסית שלה

ת המשפיעים על תימחור הפרויקט, בחירת שותף עיסקי לא מתאים הסיכונים העיקריים הינם קושי מקצועי ועלויות משאבים גבוהו
 וכניסת חברות מתחרות בינלאומיות נוספות הפוגעות בסיכויי הזכייה של החברה.

 
 ניהול מערכת החשמל )ינ"מ, יחפים( 28.3.16

תוך הכוונת  היחידה לניהול המערכת אחראית לניהול שוטף של מערכת הייצור, ההולכה וההשנאה ברמה ארצית וברמה אזורית,
כל זאת תוך הבטחת שרידות המערכת ברמת סיכון סבירה ושמירה  תיהןמסייצור החשמל ביחידות הייצור השונות וחלוקת הע

ך מיטבית על בטיחות, אמינות, איכות החשמל ועלויותיו. כמו כן, היחידה שותפה לקביעת תוכנית הפיתוח לטווח הקצר, בינוני וארו
יצרני  שלזי גז מול ספקי גז וחברת נתג"ז וניהול  הפעילות והשנאה ואחראית לניהול של תפעול חו של מערכת הייצור, ההולכה

 פרטיים בהיבט מסחרי, תפעולי ופרויקטלי.חשמל פרטיים במתח עליון ומספקים 
 

                                                      
 .ברהותה, מוצריה או שירותיה של החמשפיעות ו/ או עשויות להיות מושפעות מפעיל הפנימיות או החיצוניות לחברה אשר כלל הקבוצות 86
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כת ההולכה כשלים בניהול משק החשמל בהיבט התפעולי והמסחרי תוך מזעור עלויות ובפרט בניהול מערך היצור הדלקים ומער
הול תהליכי התחשבנות מול יצרני ומספקי חשמל פרטים, עלולים לגרום לפגיעה בזמינות ואמינות החשמל ללקוחות וההשנאה וני

 ו/או פגיעה פיננסית בחברה
 

והנחיית הסביבה  הגנתשל המשרד ל"פים, אי עמידה בדרישות רגולטוריות הקשורים בניהול יח כשליםבמסגרת סיכון זה נכללים 
כשל בתחזיות  הפעלת יחידות בדלק גיבוי, הפעלת יחידות פחמיות,בנוגע לסדר שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, 

החברה  .החשמל מערכתליטה ובקרה של ש, תחזית יצור אנרגיות מתחדשות או צריכת דלקים והיעדר שילוב חדשנות בביקוש
 גיבשה תוכנית עבודה לצורך הפחתת סיכון זה.

 
 של רשות החברות הממשלתיות 1-5-2013לחוזר  בהתאםנוספים  פרטים .29

 
 כספים שקיבלה החברה מהמדינה 29.1

 
 בפרק ד' לדוח תקופתי זה. 22לפירוט בדבר הלוואות שקיבלה החברה מהמדינה, ראה תקנה 

 
 גילוי לגבי תאגידים מוחזקים  29.2

 
  להלן יובאו פרטים בדבר תאגידים מוחזקים:
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שם 
 התאגיד

ארץ 
ומקום 

 אגדותהת

זכויות החברה בתאגיד )לרבות אמצעי 
שליטה, זכויות נכסיות, זכויות בחלוקת 

רווחים ופרטים, למיטב ידיעת החברה, על 
מחזיקים אחרים בתאגיד המוחזק 

 וזכויותיהם(

שמות נושאי המשרה ונציגים אחרים המכהנים או כיהנו 
ותגמול מהתאגיד  2016מטעם החברה בתאגיד בשנת 
 הונה זוהמוחזק בגין כ

הסכמים מהותיים בין החברה לבין 
התאגיד המוחזק, לרבות ערבויות 

לצדדים שלישיים להבטחת 
 תחייבויות התאגידה

מועדי אסיפות כלליות במהלך 
ופת הדוח, הנושאים תק

שנדונו בהן וההחלטות 
שהתקבלו, אופן הצבעת 

החברה והגורם שהחליט על 
 אופן ההצבעה

חברת 
נכסי 

הירדן 
 בע"מ

 של החברה.חברה בת  ישראל
וכן  87ממניותיה 99.98%החברה מחזיקה 

מהזכויות שצמודות למניות, כולל  100% -ב
זכויות לקבלת דיבידנד, זכויות הצבעה 
והזכות למנות בעלי תפקידים ודירקטורים 
בידי החברה, והכל כפוף להוראות חוק 

 חברות הממשלתיות.ה

משרה או לא מכהנים נושאי  2014בדצמבר  31החל מתאריך 
 .88נציגים אחרים מטעם החברה בתאגיד המוחזק

 

לא התקיימו במהלך שנת  אין
 אסיפות כלליות. 2016

חברת 
מגרשי 

קבלנים 
 בע"מ

 

 .89(100%חברה בת בבעלות מלאה ) ישראל
מהזכויות  100% -החברה מחזיקה ב

ת, כולל זכויות לקבלת שצמודות למניו
י דיבידנד, זכויות הצבעה והזכות למנות בעל
 -תפקידים ודירקטורים בידי החברה, והכל
 כפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות.

או  הנים נושאי משרהלא מכ 2014בדצמבר  31החל מתאריך 
 .90נציגים אחרים מטעם החברה בתאגיד המוחזק

 

אין הסכם מהותי מבחינת החברה. 
חברת מגרשי קבלנים בעלת זכות 

ביב של מגרש א-חכירה מעיריית תל
ב אנילביץ שעליו בנוי בניין ברחו

משרדים אשר נמצא בשימוש 
החברה בתמורה לקבלת זכות 
השימוש בנכס נושאת החברה בכל 
העלויות הקשורות באחזקת הנכס 

 לרבות מיסים אגרות וכו'.

לא התקיימו במהלך שנת 
 אסיפות כלליות. 2016

החברה 
הלאומית 
לאספקת 

פחם 
 בע"מ

 (.100%חברה בת בבעלות מלאה ) ישראל
ות מהזכוי 100% -החברה מחזיקה ב

שצמודות למניות, כולל זכויות לקבלת 
דיבידנד, זכויות הצבעה והזכות למנות בעלי 
 -תפקידים ודירקטורים בידי החברה, והכל

כפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות 
 ותקנון חברת הפחם.

לפי תקנון חברת הפחם, מתוך תשעת חברי 
יגים מטעם הדירקטוריון ששה הינם נצ
 החברה ושלושה מטעם המדינה.

מונה מנכ"ל חברת החשמל, מר עופר  2016בדצמבר  25 יוםב
והוא מכהן כיום כדירקטור  כדירקטור בחברת הפחם ,בלוך

מינה דירקטוריון  2016בינואר  9. בישיבתו מיום היחיד בחברה
מינוי זה  –חברת הפחם את מר בלוך לתפקיד יו"ר החברה 

רים לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת טעון אישור הש
 מינויים.

מקרב עובדי חברת  5דירקטורים נוספים ) 6הליך מינויים של 
החשמל ואחד מטעם הציבור( נמצא בעיצומו, אך נכון למועד 

 טרם הושלם. –הדו"ח 
דירקטורים מקרב עובדי חברת החשמל אינם מקבלים גמול 

 ,נוסף עבור כהונתם כדירקטורים בחברת הפחם
, עו"ד שי אלמלח, עובד בחברה, 2012בנוסף, החל מינואר 

מכהן כיועץ משפטי של החברה המוחזקת. מר אלמלח לא 
 קיבל ואינו מקבל תגמול נוסף בגין כהונתו כאמור.

 

החברה רוכשת את כל הפחם 
הנדרש לה באמצעות החברה 
הלאומית לאספקת פחם בע"מ, 
בהתאם להסכם שנחתם בין 

לרכישת  2004י הצדדים בחודש יול
פחם ואספקתו לתחנות הכוח של 

לפירוט  החברה הצורכות פחם.
 . 7.9.6בדבר ההסכם ראה סעיף 

 

 

 

                                                      
 ידי נאמני עזבון פנחס רוטנברג.-' נוספת מוחזקת עלידי נושאי משרה בנאמנות עבור החברה ומניה רגילה א-מניות רגילות א' מוחזקות על 66 87
 פועלת לקבלת אישור למינוי דירקטורים מטעמה בחברה המוחזקת.החברה עדיין  ,הדוחפרסום נכון למועד  88
 י נושאי משרה בנאמנות עבור החברה.יד-מניות נדחות מוחזקות על 630 89
 פועלת לקבלת אישור למינוי דירקטורים מטעמה בחברה המוחזקת.החברה עדיין  ,הדוחפרסום נכון למועד  90
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ארץ  שם התאגיד
ומקום 

 התאגדות

זכויות החברה בתאגיד )לרבות אמצעי שליטה, זכויות 
נכסיות, זכויות בחלוקת רווחים ופרטים, למיטב ידיעת 

 המוחזק וזכויותיהם( החברה, על מחזיקים אחרים בתאגיד

שמות נושאי המשרה ונציגים 
אחרים המכהנים או כיהנו 

מטעם החברה בתאגיד בשנת 
ותגמול מהתאגיד  2016

 המוחזק בגין כהונה זו

הסכמים מהותיים בין החברה 
לבין התאגיד המוחזק, לרבות 

ערבויות לצדדים שלישיים 
 להבטחת התחייבויות התאגיד

 מועדי אסיפות כלליות במהלך
תקופת הדוח, הנושאים שנדונו 

בהן וההחלטות שהתקבלו, 
אופן הצבעת החברה והגורם 

 שהחליט על אופן ההצבעה

החברה 
המנהלת של 

קרן השתלמות 
של עובדי 

חברת החשמל 
 לישראל בע"מ

ממניות ההנהלה ומהזכויות למינוי  50%החברה מחזיקה  ישראל
ותרים נ 50%דירקטורים, ללא זכויות להשתתפות ברווחים. 

מוחזקים כדלקמן: האגודה לעזרה הדדית בין עובדי חברת 
(, עמותת עובדי 25%החשמל במרחב הדרום )מחזיק סופי( )

( 16.667%חברת החשמל במרחב הצפון )ע"ר( )מחזיק סופי( )
והקרן לחסכון ועזרה הדדית של עובדי חברת החשמל בירושלים 

 (.8.333%בע"מ )מחזיק סופי( )
 

כהנים בקרן ההשתלמות מ
דירקטורים מקרב עובדי החברה 

 ,מרדכי לויהמכהנים מטעמה: 
יצחק מנדלמן,  ,צרפתי שלומי

אינם  .רות גרנט פורת ועופר קרן
מקבלים תגמול נוסף בגין 

 כהונתם כאמור.
עו"ד איריס יואכימס, עובדת 
בחברה, מכהנת כיועצת 
משפטית של החברה המוחזקת. 
אינה מקבלת תגמול נוסף בגין 

 כאמור.כהונה 
גור אחיעזרא, עובד בחברה, 
מכהן כמבקר הפנימי  של 
החברה המוחזקת. אינו מקבל 
 תגמול נוסף בגין כהונתו כאמור. 

 

 2016לא התקיימו במהלך  אין
 אסיפות כלליות.

 

החברה לפיתוח 
משאבי אנרגיה 

 פמ"א בע"מ
 
 
 
 
 
 

 

 ישראל
 
 

 
 

 30.77% -מהמניות ומהזכויות בהון ו 49.99%החברה מחזיקה 
 מהזכויות למינוי דירקטורים.

לישראל  ידי כימיקלים-יתר המניות מוחזקות שווה בשווה על
 בע"מ ובתי זיקוק בע"מ.

מדינת ישראל מחזיקה במניית יסוד אחת, המקנה לה זכויות 
 מסוימות בניהול ומינוי דירקטורים.

למיטב ידיעת החברה ונכון 
למועד הדוח, החברה אינה 

 פעילה.
 

ת החברה ונכון למיטב ידיע
למועד הדוח, החברה אינה 

 פעילה.
, הופסקה 2001במהלך שנת 

פעילותה של פמ"א, בשל 
החלטת בעלי המניות להפסיק 
את הזרמת הכספים לפעילותה. 
בהקשר זה נחתם הסכם בין 
בעלי המניות, בו הוגדרה 
מתכונת הפסקת הפעילות של 

 פמ"א ומכירת נכסיה.  

 2016לא התקיימו במהלך שנת 
 אסיפות כלליות.
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 יפתח רון טל עופר בלוך

 יו"ר הדירקטוריון המנהל הכללי

 
 
 
 
 
 
 

  
 2017במרס,  20תאריך: 

 
 
 



 
 

 
 

 חברת החשמל
 לישראל
 בע"מ

 

 דוח הדירקטוריון -פרק ב' 

 על מצב ענייני החברה

 לשנה שנסתיימה

 2016 בדצמבר 31ביום 
 
 
 

 

 

 

 

 



 חברת החשמל לישראל בע"מ
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לשנה שנסתיימה ירקטוריון חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: "החברה"( מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ד
)להלן:  1970-: "תקופת הדוח"( בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל)להלן 2016 בדצמבר 31ביום 

  ."רשות החברות"( )להלן: להוראות רשות החברות הממשלתיותו"תקנות ניירות ערך"( 
 
 
 

 :הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 
 :תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 
 לליכ (א
 
 

החברה פועלת כמערכת אחת משולבת ומתואמת העוסקת באספקת חשמל לצרכנים, החל משלב ייצורו של החשמל, הולכתו,  
הכל בהתאם לרישיונות אשר הוענקו לה לכל סוג פעילות, ואשר הינם בתוקף,  - חלוקתו, אספקתו של החשמל וכן בסחר בו

החברה עוסקת גם בהקמת תשתיות הנדרשות לפעילויות האמורות.  .2017 רבבמבנו 15 , עד יוםזה דוחעל  החתימהלמועד 
, וכן היא פעילותה של החברה כוללת שלושה תחומי פעילות עיקריים: ייצור חשמל, הולכה והשנאה של חשמל וחלוקת חשמל

 .החברה מספקת חשמל למרבית צרכני החשמל במדינהפועלת כמנהל מערכת החשמל. 
ממניותיה ולפיכך היא ופעילותה כפופים בין היתר להוראות חוק  99.85% -ת ישראל המחזיקה בכהחברה הינה בבעלות מדינ 

פועלת החברה  1996במרס  5"חוק החברות הממשלתיות"(. החל מיום  )להלן: 1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה
חשמל החליף את פקודת חוק משק ה "חוק משק החשמל"(. ותקנותיו )להלן: 1996-בהתאם לחוק משק החשמל, התשנ"ו

חשמל )להלן: "רשות החשמל"( אשר תפקידה בין השאר קביעת  -זיכיונות החשמל ולפיו הוקמה הרשות לשירותים ציבוריים 
תעריפי החשמל ודרכי עדכונם וכן מתן רישיונות ופיקוח על מילוי הוראות שנקבעו ברישיונות. לפרטים נוספים אודות חוק משק 

 )להלן: "דוחות כספיים"(. 2016 בדצמבר 31ליום  דוחות הכספייםב 1החשמל ראה ביאור 
  

 בתקופת הדוח העסקיתתמצית השינויים בסביבה  סקירת (ב
 

 
בדבר הוראות דין מהותיות החלות על החברה בתחום הגנת הסביבה, לרבות פירוט בנוגע לפרוייקט הפחתת  לפרטים (   1

 .ז. בדוחות הכספיים. 1הפליטות, ראה ביאור 
 
 דוחות הכספיים.ב .ג.35 ראה ביאורמתווה הרפורמה בחברה בנושא החלטת בית הדין הארצי לעבודה,  לפרטים בדבר (   2
 
.ח. בדוחות 1ראה ביאור הנוגעות לפעילות החברה, הממונה על ההגבלים העסקיים בדיקות והחלטות לפרטים בדבר  (    3

 הכספיים.
 
וכן בנושא אישרור ל אגרות חוב והלוואות בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן, ש תלפרטים בדבר גיוסים ופירעונו (4

 בדוחות הכספיים..ג. 19ביאור ראה ועדכון דירוג האשראי של החברה, 
 

 .הכספיים בדוחות 3 ביאור ראה, הדוח בתקופת לחשמל הרשות והחלטות תעריף עדכוני בנושא לפרטים  ( 5
 

 בדוחות הכספיים. 29ביאור ראה  סימנסמחברת חתם בקשר לפרשת השוחד הסכם הפשרה שנלפרטים בנושא   ( 6
 דוח תיאור עסקי התאגיד. –בפרק א'  27לפרטים בנושא כתבי האישום שהוגשו בפרשה זו ראה סעיף  

 
 .ג. בדוחות הכספיים.35 -. וו.11, ראה ביאורים 2016בדצמבר  11הסכמי השכר שנחתמו ביום לפרטים בנושא  (7

   
 הפלשתינאית והרשות ירושלים מזרח חשמל חברת על חשמל הגבלות לעניין המשפט בבית הדיונים בנושא רטיםלפ (8

 13 ביום נחתםש הפלסטיני החשמל משק ולהסדרת הפלסטיני החשמל חוב לפתרון שגובש העקרונות הסכם ובדבר
 .הכספיים בדוחות .ג.6 ביאור ראה, 2016 בספטמבר

 
  2016 בספטמבר 1" שנחתם ביום תמר" משותפות החברה ידי על טבעי גז לרכישת להסכם ןהתיקו בדבר לפרטים (    9

 .בדוחות הכספיים.א. 35 ביאורראה 
 

לפרטים בנושא בדיקה מטעם רשות החברות הממשלתיות לבחינת בקרות החברה על התהליכים המכרזיים  (10
 .יים.ג. בדוחות הכספ38וההתנהגות מול נותני שירותים, ראה ביאור 

 
 בדוחות הכספיים. 20לפרטים בדבר סיווג ההפרשות להשבת סכומים לצרכנים כחשבון פיקוח נדחה, ראה ביאור  (11
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 : )המשך(תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 
 מידע הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות (ג
 

 טרטגיהיעדים ואס (1
 
 
 בפרק א'. 25לפרטים כלליים בדבר היעדים והאסטרטגיה של החברה ראה סעיף   

 
מדריך בהתאם להנחיות ה ובדירקטוריון החברה בהנהלת ואושרה הוצגה קיימא בר לפיתוח האסטרטגית המדיניות

 דרכי נקבעוו החברה ל"מנכ של בראשותו לתהליך ועדת היגוי מונתה, כן כמולפיתוח בר קיימא בחברות ממשלתיות. 
  .ודיווח מעקב

שנתיות בתחומים -מימוש תכניות עבודה שנתיות ורבב המטפלים צוותי עבודה 20 -מונו כתחת פועלה של ועדת ההיגוי 
 מגוונים כגון: 

של מתקני החברה,  יחזות שיפור, טיפול בחומרים מסוכנים, הסביבה מניעת זיהום פיקוח והתייעלות אנרגטית פנימית, 
 חיסכון במים, שימוש מושכל בנייר ועוד.תשתיות דלק, שדרוג פסולת, ול בטיפ

הענקת פרס המנכ"ל לקיימות, עדכון  ות שונות במסגרת נושא הקיימות התאגידית כגון:ויליפעכמו כן, החברה מקדמת 
, עובדים כגון:) שילוב גורמים שונים בהירתמות לנושא בנושאי קיימות, והדרכות פנימיות אתר האינטרנט של החברה

 .ועוד( ספקים , לקוחות,שותפים עסקיים
בנוסף  לרבות יעדים ולוחות זמנים.נושא לקידום העל הפעילות  יםדיווחלרשות החברות הממשלתיות  החברה מגישה

 .החברה באתר פורסמו אשר, 2012-2015 לשנים תאגידית קיימות דוחות הוציאה החברה
 
 

 עיקריים פיננסיים םיעדי (2
 

, אישרה את היעדים הפיננסיים לתום תקופת התכנון הפיננסי 2016בדצמבר  22את הדירקטוריון, בישיבתה מיום מלי 
 ( כדלקמן:2017-2021החמש שנתי )

 
  .5.5 יחס של עד  הינו היעדEBITDA: -ל נטוריאלי  פיננסי חוב יחס (א

הפיננסי הריאלי נטו של החברה )היחס מבוסס על החוב  5.7 -היחס עומד על כ 2016מבר לדצ 31בפועל ליום 
 מיליוני  7,610 של בסך, 2016שנת לEBITDA  -ה מיליוני שקל חדש ועל 43,228שהינו  2016מבר דצב 31ליום 
 (.חדש שקל

 
 (.79% -כ על עומד היחס 2016 מברדצב 31 ליום)נכון  בהדרגה 75% -ל יקטן)מינוף(  המאזן לסך החוב סך יחס (ב

 
 החברה של האשראי דירוג בדבר)לפרטים  בחברה היום הקיים לפחות' BBB-' של בינלאומי דירוג על שמירה (ג

 (.הכספיים בדוחות. ו.19ביאור  ראה
 

מיליארד שקל חדש. )בהתאם להחלטת דירקטוריון כי קווי  2.2 -מזומנים וההשקעות לזמן קצר לא יפחתו מ יתרת (ד
מיליון שקל חדש, מהווה השלמה לכרית  800אשראי מובטחים לא מנוצלים לתקופה של מעל שנה עד לשווי של 

 מיליארד שקל חדש(. נכון ליום החתימה על הדוחות הכספיים החברה עומדת ביעד.  3הביטחון בסך של לפחות 
 

 מיליארד 0.5 של בהיקף נטו ריאלי פיננסי חוב הפחתת הינו, שנתית החמש הפיננסית לתוכנית בהתאם היעד (ה
 חדש שקל מיליארד 1.4 -כ של בסך כאמור נטו בחוב קיטון יש 2016 בשנת בפועל. לפחות בשנה חדש שקל

 .חדש שקל מיליארד 2.3 -כ של בסך כאמור נטו בחוב קיטון  2015ובשנת 
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 )המשך( רשות החברות מידע הנדרש בהתאם להוראות (ג
 
 

  :תכנית אסטרטגית ליצירת מודעות ומוכנות לחירום בחברת החשמל (3
 

לחירום ועיקרי "התכנית האסטרטגית ליצירת מודעות ומוכנות לחירום" הוצגו ואושרו בדיון  החברההערכות 
דיווח  .סטטוס התכניתהוצג בדירקטוריון  2015בספטמבר . 2013באוגוסט  14ביום ראשונה לבדירקטוריון החברה 

 .2017במרס  2ביום דירקטוריון הוצג ב 2016בדבר סיכום הפעילות לשנת 
 

ביולי  11בנושא מיום רשות החברות התכנית מבוססת על הנחיות רשות החברות הממשלתיות, כפי שפורטו בחוזר 
2012. 

בחירום על בסיס סדרי עדיפויות התכנית כוללת את מדיניות ויעדי החברה להמשך רציפות תפקודית ואספקת חשמל 
 לקוחות החברה בשעת חירום.  ולאחריהם לשארמוגדרים בראש ובראשונה למפעלים חיוניים 

התקבל מרשות חירום לאומית )רח"ל( תרחיש ייחוס למספר מצבי חירום, על רום, יבמסגרת היערכות החברה לח
 .2017בסיסו החברה נערכת למתן מענה בשנת 

 

מנחים במדינה, מכינה תכניות ונהלי חירום, מוגדרים רמות שירות לחירום, הגופים התוף עם החברה פועלת בשי
לחירום, מפעילה מערך חוסן אירגוני ואישי, מבצעת הדרכה, אימון ותרגול של עובדים ומערכות  כח אדםדואגת לריתוק 

 למצבים שונים ומבצעת הפקת לקחים מאירועי אמת ותרגילים ומעקב אחר יישומם.
 מערך ניהול סיכונים בכפוף לדרישות הרגולציה, לרבות תכניות לזיהוי הסיכונים ופעילות למזעורם.  קייםחברה ב

החברה רכשה פוליסת ביטוח לנזקים והוצאות עקיפות כתוצאה מאירועי אסונות טבע, אש, התפוצצות, זיהום ופגיעות 
 מכניות.

 לשעת חירום וכשלים תפעוליים.החברה מחזיקה מלאים של דלקים, חומר וציוד כמענה 
המתורגלים  החברה הקימה מערך מטות הפעלה, מטות חילופיים לדילוג בעת הצורך, כללים ומערכות דיווח לחירום

 כל שנה.
 

 לחברה מערך אבטחה, כיבוי אש, ציוותי חילוץ והצלה למענה ראשוני ומידי, כולל האמצעים הנדרשים לחירום.
 ת במערכות המחשוב, הקשר, הדוברות והמידע לציבור.החברה נערכה להמשכיות עסקי

החברה מבצעת תרגילים ארציים פנימיים על בסיס שנתי קבוע, משתלבת בתרגילים לאומיים, תרגילים של משרדי 
 ממשלה, רשויות ייעודיות, פיקוד העורף, משטרת ישראל, הן ברמה הארצית והן ברמה המחוזית / מקומית.

 

רה מצב "חירום" פעמיים: אירוע חורפי בינואר ואירוע גל השריפות שפקד את המדינה הוכרז בחב 2016במהלך 
 בנובמבר. בנוסף, הוכרז בחברה מצב "כוננות" פעם אחת בעקבות תחזית מזג אויר חורפי.

 
 

 בדוחות הכספיים. 38ראה ביאור הממשלתיות בהתאם להוראות רשות החברות למידע נוסף  (4
 

 רשות להחלטת בהתאם 2016 לשנת בפועל העלויות לבין החשמל בתעריף המוכרות העלויות בין פערים על דיווח (ד
 2015בפברואר  9 החשמל מיום

 שהוכרו הסכומים בין להשוות ובמתכונת שנקבעה על ידה. מטרתו , כאמור,החשמל רשות להחלטת בהתאם ניתן זה גילוי 
לרכיבי התעריף השונים בוצע על סמך אומדנים והערכות  הייחוס זאת, עם יחד.  בפועל תהתוצאו לבין בתעריף רכיב כל בגין

, זו הקצאה מתבססת עליהן וההנחות העלויות הקצאת לעניין.  החשמל תעריף את הבנתה בסיס על, החברה ביצעה אותם
 תייחסות להוצאות המימון והמס.  בדוחות הכספיים בדבר מקטעי הפעילות של החברה. גילוי זה אינו כולל ה 37ביאור  ראו

יצוין כי החברה הסתייגה ממתכונת ההצגה שקבעה הרשות וזאת מטעמים שונים, אך הרשות לא קיבלה את עמדתה של  
 החברה בעניין.
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 רשות להחלטת בהתאם 2016 לשנת בפועל העלויות לבין החשמל בתעריף המוכרות העלויות בין עריםפ על דיווח (ד
 )המשך( 2015בפברואר  9 החשמל מיום

 
  מקטע הייצור

 רכיב תעריפי במיליוני שקל חדש סעיף

 

סה"כ 
 דלקים הכנסות

רכישות 
 חשמל

 -תפעול 
 שכר

 –תפעול 
אחרות 
)כולל 

הוצאות בגין 
 (פנסיונרים

 
 תייעלותה

והכנסות 
 פחת אחרות

תשואה 
מוכרת 

משוקללת 
ברוטו/רווח 

 תפעולי

הכנסות לפי התעריף בפועל/בתוקף 
 - - - - - - - 15,300   ....... (1כפי שמחושב על ידי החברה )

בניכוי/בתוספת החזר חוב צרכני בגין 
 - - - - - - - 1,335   ... שנים קודמות הכלול בתעריף בפועל

גין פיגור בניכוי/בתוספת פיצוי ב
 - - - - - - - (1,600)  .............. בעדכון בגין השנה השוטפת

        15,035   ..................... בספרים הכנסות"כ סה
 סטייה עקב בפועל בהכנסות סטייה

        (18)  ...................... (2) צריכה בהתפלגות
        58  (9) "פורש"י חמ מזומן בסיס על הכרה

הכנסות תיאורטיות מהתעריפים לפני 
סטיה  ובניכוי החלת התייעלות

בהתפלגות הצריכה והכרה ע"ב מזומן 
 1,219  1,951  (522) 1,541  1,785  1,834  7,267  15,075   ......................... (3של חמ"י ורש"פ )

 -  -  522  (238) (284) -  -  -   .............................. ייחוס התייעלות

הכנסות תיאורטיות מהתעריפים לאחר 
ניכוי התייעלות ובניכוי סטיה 

בהתפלגות הצריכה והכרה ע"ב מזומן 
 1,219  1,951  -  1,303  1,501  1,834  7,267  15,075   .............................. ל חמ"י ורש"פש

         
         (4מיונים לעומת הדוחות הכספיים )

 -  -  -  (96) (159) -  255  -   .......................... נלוות דלק – 1מיון 
השקעות בתחנות כח  – 2מיון 

 -  246  -  (246) -  -  -  -   ......................................... בפעולה
 36  99  -  (135) -  -  -  -   גין רכוש משותףשירותי הון ב – 3מיון 
 46  24  -  (70) -  -  -  -   .. שירותי הון בגין חלקי חילוף – 4מיון 

 (12) - -  12  -  -  -  -   מימון הון חוזר אשראי ספקים – 5מיון 

סה"כ הכנסות תיאורטיות מהתעריפים 
 1,289  2,320  -  768  1,342  1,834  7,522  15,075   ............... ממוינות לפי דוחות כספיים

         
 תוצאות בפועל על פי באור המקטעים

(5) ...............................................   15,355  7,487  1,864  1,261  1,023 (77)  2,436  1,361 
בתוספת/בניכוי נכסי פיקוח 

 (265) -  -  -  -  -  -  (265)  .......................... (6) שנוכו/התווספו
 (16) -  -  (39) -  -  -  (55)  ...........................(7הכנסות שונות )

 -  (164) -  147  17 -  -  -   ................ שיפוצים השקעתים –מיון 

 1,080  2,272  (77) 1,131  1,278  1,864  7,487  15,035   .................................. סיכום ביניים

 (209) 48  77  (363) 64  (30) 35  (40)  ................................. (8הפרשים  )
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 
 ל החברה וסביבתה העסקית: )המשך(תיאור תמציתי ש  .1

        בהתאם להחלטת רשות 2016דיווח על פערים בין העלויות המוכרות בתעריף החשמל לבין העלויות בפועל לשנת  ד(
 )המשך( 2015בפברואר  9החשמל מיום 

 
  מקטע הייצור )המשך(

 רכיב תעריפי במיליוני שקל חדש סעיף

 

סה"כ 
 דלקים הכנסות

רכישות 
 חשמל

 -תפעול 
 שכר

 –תפעול 
אחרות 
)כולל 

הוצאות 
בגין 

 (פנסיונרים

 התייעלות
והכנסות 

 פחת אחרות

תשואה 
מוכרת 

משוקללת 
ברוטו/רווח 

 תפעולי

         
         הפרשים מוסברים

 (103) - - (103) - - -   ................ אי הכרה בעלויות שיפוצים
 (249) - - (249) - - -   ......................... מבצע פרישה עלות

 163  - - 163 - - -   ... בגין פעילים ופנסיונרים שכר חריגות
 (94) - - (94) - - -   ................ בגין פינוי אסבסט הפרשה
 אחרות בגין הסכם פשרה עם  הכנסות
 , החזר ביטוח בקיזוז הפרשה סימנס

 86  - 86 - - - - -   ............................ קרקע רוגוזין בגין
 הכרה בהשקעות בתה"כ  עודף

 המקוזז חלקית ע"י אי הכרה  בפעולה
 34  - - - - - - -   ........ פחת מלאי חלקי חילוף וצאותבה

 אי הכרה בצריכת חשמל במתקני 
 (34) - - - - - - -  ......................................... החברה

 (58) - - - - - - (58)  ........................(9) רש"פ ע"ב מזומן
 סטייה עקב בפועל בהכנסות סטייה

 18  - - - - - - 18   ......................... הצריכה בהתפלגות
הכנסות/הוצאות בגין שנים קודמות 

 238  - - - - - - -  ........... גדן נכסי פיקוחשלא נרשמו כנ
         
         

 
 ללא ניטרול השפעת אי גביית תעריף ממוצע והכרה על בסיס מזומן חמ"י ורש"פ. *
 .ההוצאות בצד נרשמו אשר מימון בגין פיקוח נכסי כוללים אינם הפיקוח נכסי **

 הכנסות אחרות )חד פעמיות(. ***
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 צב עסקי התאגיד: )המשך(הסברי הדירקטוריון למ .א
 

 : )המשך(תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 רשות להחלטת בהתאם 2016 לשנת בפועל העלויות לבין החשמל בתעריף המוכרות העלויות בין פערים על דיווח (ד
 )המשך( 5201בפברואר  9 מיום החשמל

  
  הולכה מקטע
 רכיב תעריפי במיליוני שקל חדש סעיף

 
 
 

                                                          

סה"כ 
 הכנסות

רכישות 
 חשמל

תפעול 
)כולל 

הוצאות בגין 
 מקדמות פחת (פנסיונרים

 
 
 
 

 התייעלות
והכנסות 

 אחרות

תשואה מוכרת 
משוקללת 
ברוטו/רווח 

 תפעולי

הכנסות לפי התעריף בפועל/בתוקף 
 - - - - - - 3,711   ....... (1כפי שמחושב על ידי החברה)

בניכוי/בתוספת החזר חוב צרכני בגין 
 - - - - - - 21   .. שנים קודמות הכלול בתעריף בפועל

בניכוי/בתוספת פיצוי בגין פיגור 
 - - - - - - (86)  ............ בעדכון בגין השנה השוטפת

       3,646   ................... סה"כ הכנסות בספרים

       9   (9) הכרה על בסיס מזומן חמ"י ורש"פ
ה בהכנסות בפועל עקב סטייה סטיי

       7   .................... (2בהתפלגות צריכה )
הכנסות תיאורטיות מהתעריפים לפני 

החלת התייעלות ובניכוי סטיה 
בהתפלגות הצריכה והכרה ע"ב מזומן 

 818  (362) 192  897  759  1,358  3,662   ....................... (3של חמ"י ורש"פ )

 (131) 362  -  (145) (86) -  -   ............................. ייחוס התייעלות

הכנסות תיאורטיות מהתעריפים 
לאחר ניכוי התייעלות ובניכוי סטיה 

בהתפלגות הצריכה והכרה ע"ב מזומן 
 687  -  192  752  673  1,358  3,662   ............................. של חמ"י ורש"פ

        
        (4) מיונים לעומת הדוחות הכספיים

 (4) -  -  -  4  -  -   ריבית בגין יחסי עובד מעביד – 1מיון 

"כ הכנסות תיאורטיות מהתעריפים סה
 683  -  192  752  677  1,358  3,662   ............. ממוינות לפי דוחות כספיים 

        
תוצאות בפועל על פי באור המקטעים 

(5) ..............................................   3,721  1,368  465  929  -  14  945 
בתוספת/בניכוי נכסי פיקוח 

 (65) -  -  -  -  -  (65)  ......................... (6שנוכו/התווספו )

 14  -  -  -  (24) -  (10)  ......................... (7ונות )הכנסות ש

 894  14  -  929  441  1,368  3,646   ................................ סיכום ביניים 

 211  (14) 192  (177) 236  (10) (16)  ................................ ( 8הפרשים )
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד: )המשך( .א
 

 : )המשך(תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 רשות להחלטת בהתאם 2016 לשנת בפועל העלויות לבין החשמל בתעריף המוכרות העלויות בין פערים לע דיווח (ד
 )המשך( 2015בפברואר  9 מיום החשמל

  
  )המשך( הולכה מקטע
 רכיב תעריפי במיליוני שקל חדש סעיף

 
 
 

                                                          

סה"כ 
 הכנסות

ת רכישו
 חשמל

תפעול 
)כולל 

הוצאות בגין 
 מקדמות פחת פנסיונרים(

 
 
 
 

 התייעלות
והכנסות 

 אחרות

תשואה מוכרת 
משוקללת 
ברוטו/רווח 

 תפעולי

        
        הפרשים מוסברים

 (38) -  -  -  (38) -  -   ........................ עלות מבצע פרישה
 25  -  -  -  25  -  -   ... ופנסיונרים פעילים בין שכר חריגות

זה נובע מעיכוב בעדכון בסיסי  פער1
תעריפים במקטעי הרשת. יש לציין כי 

חלק מפער זה מכוסה על ידי 
המקדמה שניתנה על ידי הרשות, 

 264  -   192 (177) 249  -  -   .......... אשר לא שויכה לרכיב ספציפי
מתקני צריכת חשמל מאי הכרה ב

 (5) -  -  -  -  -  -   ........................................ החברה
 (9) -  -  -  -  -  (9)  ...................... (9) רש"פ ע"ב מזומן

סטייה בהכנסות בפועל עקב סטייה 
 (7) -  -  -  -  -  (7)  ........................ בהתפלגות הצריכה

הכנסות/הוצאות בגין שנים קודמות 
 251  -  -  -  -  -  -   .......... שלא נרשמו כנגדן נכסי פיקוח

        
 ללא נטרול השפעת אי גביית תעריף ממוצע והכרה ע"ב מזומן חמ"י ורש"פ *
 פיקוח אינם כוללים נכסי פיקוח בגין מימון אשר נרשמו בצד ההוצאות.נכסי ה **

במקטעי ההולכה והחלוקה הרשות מפעילה מקדמי הפחתה על כל רכיבי ההכנסה ולא קבעה באיזה רכיב ספציפי החברה  ***
 .מקטעים הנ"לבכי מקדם ההפחתה זהה על כלל רכיבי ההכנסה  הונחלצורך ניתוח הפערים  צריכה להתייעל.

 
  

                                                      
 רשות החשמל, חלק מהפערים נובעים מגורמים שאינם קשורים בעיכובים בעדכון התעריף.  לעמדת 1
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 : )המשך(תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 רשות להחלטת בהתאם 2016 לשנת בפועל העלויות לבין החשמל בתעריף המוכרות העלויות בין פערים על דיווח (ד
 )המשך( 2015לפברואר  9 מיום החשמל

  חלוקה מקטע

 ריפי במיליוני שקל חדשרכיב תע סעיף

 
 
 

סה"כ 
 הכנסות

תפעול 
)כולל 

הוצאות 
בגין 

 מקדמות פחת פנסיונרים(

 
 
 
 

 התייעלות

והכנסות 
 אחרות

תשואה 
מוכרת 

משוקללת 
ברוטו/רווח 

 תפעולי

הכנסות לפי התעריף בפועל/בתוקף כפי 
 - - - - - 3,456   .......................... (1שמחושב על ידי החברה )

בגין שנים בניכוי/בתוספת החזר חוב צרכני 
 - - - - - (8)  ........................ קודמות הכלול בתעריף בפועל

בניכוי/בתוספת פיצוי בגין פיגור בעדכון בגין 
      (88)  ........................................... שוטפתה השנה

      3,360   .................................. בספרים הכנסות"כ סה
בהכנסות בפועל עקב סטייה בהתפלגות  סטייה

      (80)  .................................................. ( 2צריכה )
      4   ............ ( 9"י ורש"פ )חמעל בסיס מזומן  הכרה

הכנסות תיאורטיות מהתעריפים לפני החלת 
התייעלות ובניכוי סטיה בהתפלגות הצריכה 

 998  (1,329) 552  1,241  1,822  3,284   ..............(3והכרה ע"ב מזומן של חמ"י ורש"פ )

 (336) 1,329  -  (418) (575) -   ............................................ ייחוס התייעלות

הכנסות תיאורטיות מהתעריפים לאחר ניכוי 
סטיה בהתפלגות הצריכה  התייעלות ובניכוי

 662  -  552  823  1,247  3,284   .................. והכרה ע"ב מזומן של חמ"י ורש"פ 
       

       (4מיונים לעומת הדוחות הכספיים )
 (18) -  -  -  18  -   .............. ריבית בגין יחסי עובד מעביד – 1מיון 

 -  - -  53  (53) -   ...................................... פחת מונים – 2מיון 

מהתעריפים ממוינות סה"כ הכנסות תיאורטיות 
 644  -  552  876  1,212  3,284    ........................................ לפי דוחות כספיים

       
 482  57  -  1,337  1,738  3,614   ......... (5תוצאות בפועל על פי באור המקטעים )

 (96) -  -  -  -  (96)  . (6בתוספת/בניכוי נכסי פיקוח שנוכו/ התווספו )

 21  -  -  -  (179) (158)  ........................................ (7הכנסות שונות )

 407  57  -  1,337  1,559  3,360    ................................................ סיכום ביניים
       

 (238) (57) 552  (461) (347) 76   ............................................... ( 8הפרשים )
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 : )המשך(תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 רשות להחלטת בהתאם 2016 לשנת בפועל העלויות לבין החשמל יףבתער המוכרות העלויות בין פערים על דיווח (ד
 )המשך( 2015לפברואר  9 מיום החשמל

  )המשך( חלוקה מקטע

 רכיב תעריפי במיליוני שקל חדש סעיף

 
 
 

סה"כ 
 הכנסות

תפעול 
)כולל 

הוצאות 
בגין 

 מקדמות פחת פנסיונרים(

 
 
 
 

 התייעלות

והכנסות 
 אחרות

תשואה 
מוכרת 

משוקללת 
ו/רווח ברוט

 תפעולי

       
       הפרשים מוסברים

 (192) -  -  -  (192) -   ....................................... עלות מבצע פרישה
 125  -  -  -  125  -   ...............................................  שכר חריגות

 -  (53) -  -  -  -   .............................  רוגוזין קרקע בגין הפרשה
פער זה נובע מעיכוב בעדכון בסיסי תעריפים 2

במקטעי הרשת. יש לציין כי חלק מפער זה 
ידי המקדמה שניתנה על ידי הרשות,  מכוסה על

 (190) -  552  (462) (280) -   ......................... אשר לא שויכה לרכיב ספציפי
 (11) -  -  -  -  -   ......... אי הכרה בצריכת חשמל ממתקני החברה

 (4) -  -  -  -  (4)  .................................... (9רש"פ ע"ב מזומן. )
סטייה בהכנסות בפועל עקב סטייה בהתפלגות 

 80  -  -  -  -  80   ................................................. (2הצריכה )
הכנסות/הוצאות בגין שנים קודמות שלא נרשמו 

 15  -   -  - -  -   .......................................... כנגדן נכסי פיקוח
       

 

 ללא נטרול השפעת אי גביית תעריף ממוצע והכרה ע"ב מזומן חמ"י ורש"פ. *
 .נכסי הפיקוח אינם כוללים נכסי פיקוח בגין מימון אשר נרשמו בצד ההוצאות **

ת מפעילה מקדמי הפחתה על כל רכיבי ההכנסה ולא קבעה באיזה רכיב ספציפי החברה במקטעי ההולכה והחלוקה הרשו ***
 מקטעים הנ"ל.בכי מקדם ההפחתה זהה על כלל רכיבי ההכנסה  הונחלצורך ניתוח הפערים  צריכה להתייעל.

  
  

                                                      
 .התעריף בעדכון בעיכובים קשורים שאינם מגורמים נובעים מהפערים חלק, החשמל רשות לעמדת 2
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 )המשך( :תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 רשות להחלטת בהתאם 6201 לשנת בפועל העלויות לבין החשמל בתעריף המוכרות העלויות בין פערים על דיווח (ד
 )המשך( 2015 בפברואר 9 מיום החשמל

 
 :פרטניות הנחיות

 
בעדכון  סה"כ חיובי צרכנים בגין צריכת חשמל בשנת בדוח )לרבות חיובים בגין מקדמות, פריסות, פיצוי בגין פיגור (1)

  .וחובות צרכניים אחרים וחיובים שטרם הופק חשבון בגינם בסוף תקופת הדיווח(
      

הסכום משקף את הסטייה שנוצרת מכך שהתעריפים ליחידת כמות נקבעים על פי התפלגות תיאורטית, וההתפלגות  (  2)
 בפועל שונה. 

      
החזר חובות צרכניים בגין העבר( אילו לא היו סטיות ההכנסה התיאורטית בגין תקופת הדיווח )משמע ללא  ( 3)

העלויות שהחברה סבורה שיש לאשר לה בגין תקופת הדיווח  בהתפלגות הצריכה והתעריף היה מעודכן באופן רציף.
וטרם אושרו ורשמה בגינם בסוף התקופה נכסי פיקוח. משמע, הכנסה זו כוללת גם רווח שמוגדר רווח שטרם מומש 

  החשבונאים. על פי הכללים
      

  סכומים שנכללים בתעריף ברכיב מסוים ונכללים בדוחות הכספיים ברכיב אחר. ( 4)
     

  הינם זהות  לסה"כ ההוצאות במקטע, למעט הוצאות מימון ומס.  8עד  3עמודות  (5)
     

  הפחתה/הוספה של נכסי פיקוח שנוכו/התווספו בסעיפי ההוצאות בדוח ורווח והפסד.  ( 6)
 
  .הכנסות המקטע כוללות הכנסות שלא יוחסו להן עלויות  הכנסות מפעילות לא מפוקחת הנכללות בהכנסות המקטע. (7)

   
  .ההפרשים בין הכנסות תיאורטיות ממוינות לפי דוחות הכספיים לבין סיכום הביניים ( 8)

על התיאורטי מוצג בסימן חיובי.  ההכנסות ותשואה מוכרת משוקללת ברוטו/רווח תפעולי, עודף הכנסות בפועל 
 ביתר העמודות עודף הוצאה על הכנסה מוצג בסימן שלילי.

    
 בצד התאמות בוצעו. הכספיים בדוחות הרשומים הסיווגים פי על שלא ההוצאות מסעיפי בחלק הכירה התעריף את בקבעה הרשות

 נאותה השוואה שתתקבל כך, הכספיים בדוחות הרשוםמ בשונה הרשות ידי על שהוכרו הסעיפים באותם ההוצאות ובצד ההכנסות
 .להוצאותיה החברה הכנסות בין

 
  רכיבים לפי לפערים העיקריים ההסברים פירוט להלן

 -דלק   .1

 הפערים מדלקים נובעים מהסיבות הבאות: 
 

 הדלקים הנצרכת אשר מורכב מרווח/הפסד ממחיר אשר נובע מפערים בין המחיר המוכר לבין עלות  -רווח/הפסד מדלקים
 מהמלאי ומרווח/הפסד תמהילי הנובע מהכרה נורמטיבית של הרשות אשר שונה מביצועי החברה בפועל.

 נובע מפערים בין העלויות הנלוות בגין דלקים בפועל לבין העלויות הנלוות הנורמטיביות. -פער מנלוות דלקים 
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 : )המשך(ר תמציתי של החברה וסביבתה העסקיתתיאו .1

 רשות להחלטת בהתאם 2016 לשנת בפועל העלויות לבין החשמל בתעריף המוכרות העלויות בין פערים על דיווח (ד
 )המשך( 2015 בפברואר 9 מיום החשמל

 )המשך( רכיבים לפי לפערים העיקריים ההסברים פירוט להלן

 -תפעול  .2

 מהסיבות הבאות: בעיקרם נובעים הייצור במקטע הפערים 

 הכח תחנות של השיפוצים עלויות במלוא הכרה אי  
 בגין העלויות ממוצע על התפעול בעלויות ההכרה את מבססת הייצור למקטע תעריפים בסיס ספר בעניין הרשות החלטת
 החברה של התפעול יותעלו את נכונה מייצגות אינן הללו בשנים התפעול עלויות. החברה לעמדת 2006 – 2002 השנים

 בשנים. הנוכחי מהתמהיל מהותית שונה חשמל ליצור ששימשו הכח תחנות תמהיל אלו בשנים שכן, הבוחן לתקופת
 המאופיינת(, מ"מחז) משולב מחזור של בטכנולוגיה הפועלים חדשים ייצור אמצעי לשימוש הכניסה החברה האחרונות

 ודורשת, גבוהה במחזוריות הציוד את המכלה בטכנולוגיה, גבוהות ותבטמפרטור פועלות אלה תחנות. גבוהה בנצילות
 .מאד גבוהה בעלות, ציוד בחידוש והן בתחזוקה הן יותר כבדות הוצאות

  עלות מבצע פרישת עובדים. 
 

 .הפרשה שבוצעה בגין פינוי אסבסט 
 

  ,שכר חריגות בגין השבה בעקבות קטנו התפעול הוצאותמנגד. 
 

 בעיקרם מהסיבות הבאות:נובעים במקטעי הרשת הפערים 
 

 והחלוקה ההולכה במקטעי התעריפים בסיס בעדכון מתמשך מעיכוב. 

 עובדים פרישת מבצע עלות. 

 אסבסט פינוי בגין שבוצעה הפרשה. 
 

 -פחת  .3

עודף ההכרה ברכיב הפחת במקטע הייצור נובע בעיקרו מעודף הכרה בהשקעות בתח"כ בפעולה המקוזז בחלקו ע"י חוסר 
 התעריפים בסיס בעדכון מהעיכוב בעיקרם נובעיםבמקטעי הרשת  הפחת ברכיב הפערים ה של מלאי חלקי חילוף.הכר

 . אלו םבמקטעי
 לרכיב שויכה לא ואשר החשמל רשות ידי על שהוכרה, המקדמה ידי על מכוסים הרשת במקטעי ההכרה מפערי חלק כי לציין יש

  .ספציפי
 

 בגין 2016עמיות שהתקבלו בשנת הכנסות חד פ –הכנסות אחרות  . 4

 הסכם הפשרה עם סימנס •
 תקלה בגזרין גבהחזר ביטוחי  •
 השקעה בחברות אחרותירידת ערך של  •
 ירידת ערך בגין קרקע רוגוזין •
 

 –הכנסות משנים קודמות  .5

 תוספת הכנסות:התקבלה  2016במסגרת החלטת רשות לעניין עדכון שנתי 
 

 ביבה.הכרה בעלויות איכות הס •
 הכרה בעלויות הסבה לגז חיפה. •
 הכרה במלוא העלויות האדמניסטרטיביות. •
 פיצוי בגין איחור של עלויות צרכן. •
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 : )המשך(תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

  החשמל רשות מול עיקריות פתוחות סוגיות ה(
הסכומים המפורטים בטבלה זו מייצגים  .רשות החשמללהחברה  הנמצאות במחלוקת ביןוט של סוגיות מהותיות פירלהלן 

להשלכות הכספיות לפערים הקיימים, אין כל וודאות כי רשות החשמל תכיר בכל או בחלק בנוגע את הערכות החברה בלבד 
 מן הסכומים המפורטים להלן:

 *פירוט כספיות  השלכות הסוגיה

הכרה במלוא  אי
עלויות הפנסיה של 

 עובדי החברה

 שקלים מיליארד 7.7-כ
נכון לדצמבר  חדשים
2016 

לא קיבלה החלטה בנושא הכרה בעלויות הפנסיה של עובדי  הרשות
 מיליארדי שקל חדש(: בהחברה. לעמדת החברה הסכום מורכב )

                                                   מיליארדי שקל חדש. 7.3 –פער הכרה בעלויות פנסיה בתפעול 
מיליארדי שקל   2.6 -על עודף יעודה על עתודה אשר טרם הוכרה  ריבית
                        . חדש

 מיליארדי שקל חדש. 0.6 –פנסיה שלא הוכרו ברכוש  עלויות
 2.8 -בגין השבה לצרכנים בסך של כהתחייבות פיקוח מנגד ישנה 

 חדש.מיליארדי שקל 
. יועצי הרשות בוחנים תחשיב חלופי, הרשות בבדיקת נמצא הנושא

  .ומתקיימים דיונים מול הצוות המקצועי בחברה

 בסיסעדכון  אי
 הולכה תעריף
 וחלוקה

 

 חדש שקל מיליארד 8 -כ
מצטבר לתקופה ינואר ב

  2016ועד דצמבר  2006

 עד ףבתוק להישאר אמור היה והחלוקה ההולכה למקטעי התעריף בסיס
 להחלטת בהתאם. חדש תעריף בסיס קביעת עד או 2005  שנת תום

 החברה. 2012 באפריל 1 -מ רטרואקטיבית התחשבנות תחול הרשות
 לפני התעריף עודכן לא בהם השנים עבור גם רטרואקטיבי פיצוי מבקשת

להורות  2015 בנובמבר 30 ביום. החברה הגישה עתירה לבג"ץ 2012
יום שימוע ציבורי לבסיס תעריפים חדש,  ולקבל  45לרשות לפרסם בתוך 

 2016באפריל  18ביום  ימים מיום פרסום השימוע 60החלטה בתוך 
תיקבע לדיון וכי הצדדים  כאמורהתקבלה החלטת בית המשפט כי העתירה 

ובהן יתייחסו למגעים  2016ביולי  10יגישו הודעות מעדכנות עד ליום 
ר חדש לרשות החשמל. במסגרת דיונים המתקיימים ביניהם ולמינוי של יו"

שנערכים בין החברה לצוות המקצועי ברשות בעניין גיבוש בסיס התעריף 
הועבר לרשות מסמך המשקף את  2016למקטעי הרשת, בנובמבר 
 עמדתה של החברה בנושא.

 -צולב  סבסוד
תעריף עלויות 

 מערכתיות

 שקליםמיליארד  2.5 -כ
  2014 תבשנ חדשים

צולב של  מדובר בסבסוד
צרכני החברה את צרכני 

 "פיםהיח
 

 מיוםלתעריף ניהול מערכת, החל  2015פרסמה החלטה באוגוסט  הרשות
תעריף זה  ומושת על כלל צרכני החשמל במשק.  2015 בספטמבר 13

כולל עלויות ניהול מערכת אדמיניסטרטיביות, עלויות שירותים לאיזון 
 החברה לעמדתרים נלווים. עלויות בגין שירותי גיבוי והסד המערכת,

של הרשות בעלויות המערכתיות הינה חלקית בלבד באופן שעדיין  ההכרה
וקיימים  חר"פ, מאהיחמתקיים סבסוד צולב בין צרכני החברה לצרכני 

לק חנושאים אשר לא נכללו בעלויות המערכתיות שקבעה הרשות, וכן 
   . תהנדח לבג"ץ בנושא ת החברהמהעלויות הוערכו בחסר.  עתיר
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 : )המשך(תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 )המשך( החשמל רשות מול עיקריות פתוחות סוגיות ה(
 

 פירוט* השלכות כספיות  הסוגיה

 לעלויות כיסוי חוסר
 במקטע שיפוצים

 הייצור

מיליארד שקל  1.4 -כ
 -2010חדש בשנים 

2016 

השיפוצים במקטע הייצור הינו חלק מעלויות התפעול, לגביהן הרשות  רכיב
. 2006 – 2002מבססת את ההכרה על ממוצע העלויות בגין השנים 

לעמדת החברה עלויות התפעול בשנים הללו אינן מייצגות נכונה את עלויות 
 הכחהתפעול של החברה לתקופת הבוחן, שכן בשנים אלו תמהיל תחנות 

ימשו ליצור חשמל שונה מהותית מהתמהיל הנוכחי. בשנים האחרונות שש
החברה הכניסה לשימוש אמצעי ייצור חדשים הפועלים בטכנולוגיה של 

"מ(, המאופיינת בנצילות גבוהה. טכנולוגיה זו דורשת מחזמחזור משולב )
הוצאות גבוהות מאד בשיפוצים ביחס לטכנולוגיה שהייתה קיימת בעבר. 

ת המקצועי ברשות החשמל קיים עודף כיסוי תעריפי ברכיבים לעמדת הצוו
 המכסה את החוסר בעלויות התפעול. אחרים המשויכים למקטע הייצור

לחברה כי הנושא יידון בבסיס התעריפים הבא למקטע הייצור אך  נאמר
 .החברה דורשת פיתרון עוד במהלך תקופת הבסיס הנוכחי

  

 בעלויות הכרה אי
 ורייצ יחידות הקמת

 חדשות

  חדש שקלמיליוני   650 -כ
 ברכוש הכרה אי

החשמל קבעה את עלויות ההקמה המוכרות של יחידות הייצור  רשות
)"יחידות ייצור חדשות"( באופן  2003בינואר  1שנכנסו לפעולה החל מיום 

נוצרו פערי הכרה בעלויות ההקמה.  רוב הפערים מכך נורמטיבי. כתוצאה 
ות פיתוח והרכבה ובעלויות ריבית בזמן הקמה, נובעים מאי הכרה בעלוי

עיכובים שאינם  בשלכתוצאה מחריגה מתקופת ההקמה הנורמטיבית 
בשליטת החברה. סכום זה הינו בגין עלויות מעבר לבסיס הנורמטיבי אשר 
לצורך הכרתן פנתה החברה לרשות החשמל. בנוסף, הפער כולל עלויות 

העדכון השנתי  במסגרת גינן. פנסיה אשר כאמור טרם התקבלה החלטה ב
מעבר  הנוספות, הרשות החליטה סופית לא להכיר בעלויות 2015לשנת 

 .גזר ואלון תבור יחידותלבסיס הנורמטיבי  ב
 

 במלוא הכרה אי
 מלאי של הון עלויות
 במקטע חילוף חלקי

 הייצור

מיליון שקל חדש  410-כ
 2016 – 2010בשנים 

  )שרותי הון(.

יפוצים, גם עלויות מלאי חלקי חילוף מוכרות במסגרת לעלויות הש בדומה
. לכן גם כאן אי ההכרה 2006 – 2002עלויות התפעול על בסיס השנים 

נובעת משינוי בתמהיל צי יחידות הייצור ביחס לעבר.  מלאי חלקי חילוף 
שונה מהותית בתמהילו ובערכו מעלויות מלאי חלקי החילוף שהרשות 

שנים האחרונות חל גידול משמעותי ברמת עשתה בהן שימוש, מאחר שב
המלאי המוחזק בעיקר לאור הצורך בהצטיידות בחלקי חילוף עבור יחידות 

במקביל, החברה עדיין נדרשת להחזיק מלאי גם עבור כשמחזור משולב, 
 היחידות הישנות שעדיין פועלות. 

  

 בחלק הכרה אי
 לגז הסבה מעלויות
  בחיפה

אי הכרה ₪ מיליון  70
  שברכו

ההסבה לגז בחיפה נקבעו באופן זמני על פי העלויות שהוכרו באתר  עלויות
ביחס לעלויות  רידינג. אי ההכרה נובעת מכך שהעלויות בחיפה גבוהות יותר

רשות החשמל דרשה הסברים  שהוצאו להסבת הגז ברידינג ואשכול
 לפערים והנושא עדיין בבדיקה.  

התקבלה תוספת רכוש  2016י בהתאם להחלטת הרשות בעניין עדכון שנת
והרשות החליטה כי בחינת שקל חדש מיליון  45-בגין עלויות אלו בסך של כ

 הנושא הסתיימה ולא יבחנו סוגיות נוספות.
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 : )המשך(תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית .1

 )המשך( החשמל רשות למו עיקריות פתוחות סוגיות ה(
 

 פירוט* השלכות כספיות  הסוגיה

 מתקני חשמל צריכת
 חברה

מיליוני שקל חדש  עשרות
 בשנה

אינו כולל כיסוי לעלויות החברה בגין  התעריפי, המנגנון 2002מיולי  החל
 צריכת חשמל במתקניה.

 עלויות במסגרת בתעריף הוכרה 2010 משנת הייצור תעריף בבסיס
 החשמל לעלויות ביחס חדש שקל מיליון 6-כ של ינוריתמ עלות התפעול
 תעריפי כיסוי מקבלת לא החברה זאת לאור. החברה במתקני הנצרכות

 . לה המוכרת העלות מלוא את לגבות יכולה ולא אלו עלויות בגין
לעדכון שהתקבל מהצוות המקצועי ברשות הנושא יטופל במסגרת  בהתאם

 .  רק בסיס תעריף חדש למקטע הייצורפ
 לחברה נוצרו השנים לאורך, זה בנושא הרשות של טיפולה היעדר לאור

    שקלים חדשים. מיליוני מאות של בהיקף נצברים הפסדים

הכנסות  חישוב
 דלקיםהחברה בגין 

בהתאם למודל 
 המשקי 

תוך שימוש  מדלקים, הרשות מחשבת את הכנסות החברה 2014-מ החל 
 במודל משקי.   ההשלכות:

 אי הכרה תעריפית בגין מדיניות העמסה של מנהל ל ופהחש החברה

  .השפעות משקיות כאלו ואחרות שאינן תלויות בה שלהמערכת ב

 של התחשיבים את לבקר יכולת לחברה אין"פ יחחיסיון נתוני  מפאת 

 .הרשות

החברה פנתה לרשות החשמל מספר פעמים לצורך עדכון המתודולוגיה 
 מאילוצים הנובע מדלקים החברה הכנסות חישובהתעריפית הקיימת ל

 את להסדיר. לאחרונה פנתה החברה לרשות על מנת רבים תפעוליים
 אשר מחייב מנגנון יעמוד בבסיסו אשר הדלקים סל בעניין המול העבודה

 . הכספי הדיווח על הבקרה ואפקטיביות הודאות את יגביר
 

 

  אקסוגניות עלויות

 להכרה מנגנון
 אקסוגניות בעלויות

הוראת  מכחאקסוגניות הן הוצאות חריגות הנכפות על החברה  ויותעל 
בעדכון   דין.  כיום לא קיים מנגנון מוסדר לטיפול בעלויות אקסוגניות.

פרויקטים של השקעה בתחנות כח בפעולה  3 -השנתי הרשות הכירה ב
 בתחום איכות הסביבה, אשר הקמתם הסתיימה

 הכרה בעלויות
 הפחתת פרויקט
 חנותבת פליטות

  הפחמיות

פורסמה החלטה בנושא ובמסגרתה הוחלט כי  2015בנובמבר  25ביום  
ההכרה בעלויות הפרויקט יתבססו בשלב זה על תקציב השקעה כוללת 

בעלויות מתקני הפחתת  ההכרה ההחלטה פי על, בנוסף. 2013לשנת 
שנים; אורך חיי התחנות הפחמיות הוארך ויעמוד על  25 -פליטות נפרסת ל

 יוכרו הקמה בזמן ריבית עלויות; המתקנים תשנים מיום הפעל 25
הרשות "ץ, לבג עתירה הגשת ולאחר, החברה דרישות לאור. נורמטיבית

, ראה ביאור 2016במרס  10פרסמה את ההחלטה ל"שימוע מאוחר" ביום 
להחלטה החברה העבירה את התייחסותה  . בדוחות הכספיים.ח. 3

. למועד אישור הדוחות טרם התקבלה 2016באפריל  17 לשימוע בתאריך
 החלטה בנושא.

 

 .בטבלה השונים הסעיפים בין חפיפה קיימת המקרים מן בחלק שכן זו  בטבלה המפורטים הסכומים את לחבר ניתן לא כי יצוין* 
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 
 מצב כספי: .2
 

 :2015 בדצמבר 31 -ו 2016 בדצמבר 31מים להלן נתוני המצב הכספי של החברה לי
 
 

   חדש שקל במיליוני                           

 

בדצמבר  31
2016 

בדצמבר  31
 אחוזים )קיטון( גידול 2015

 מספר
 הסבר

      
      נכסים שוטפים

 (1א( 38% 964  2,524  3,488   ..................... מזומנים ושווי מזומנים
  136% 553  407  960   ......................... השקעות לזמן קצר

 (2א( 0% 10  4,145  4,155    .............. לקוחות בגין מכירות חשמל
 (3א( 26% 166  637  803   ........................ חייבים ויתרות חובה

 (4א( 23% 192  839  1,031   ................................... מלאי דלקים

  (5%) (7) 132  125   ................................ מלאי מחסנים

  10,562  8,684  1,878 22%  
      
      

      נכסים שאינם שוטפים
 (4א( (22%)  (242) 1,124  882   ................................... לקיםד מלאי

 ב( (49%)  (795) 1,617  822   ........................... לזמן ארוך חייבים

  (31%)  (26) 83  57   .................... השקעה בחברה כלולה

  1,761  2,824 (1,063) (38%)  
      

נכסים בגין הטבות לאחר סיום 
 ג(     העסקה:

הפנסיה על עודף נכסי תוכנית 
  ............................. מחויבות לפנסיה

 5,987  5,286  701  13% 
 

  (16%)  (306) 1,921  1,615   ............................. כספים בנאמנות

  7,602  7,207  395  5%  
      

 ד(     רכוש קבוע, נטו:
  (4%) (2,092) 55,636  53,544   .................... רכוש קבוע מופעל, נטו

  10% 682  6,806  7,488   ......................... רכוש קבוע בהקמה

  61,032  62,442 (1,410) (2%)  
      

  (1%) (16) 1,295  1,279   ................ ים בלתי מוחשיים, נטונכס
      

  0% (216) 82,452  82,236   ..................................... נכסים סך
      

יתרות חובה של חשבונות פיקוח 
  ........................................... נדחים

 2,098  837  1,261 151% 
 ז(

      
 של חובה ויתרות נכסים סך

  ................... נדחיםפיקוח  חשבונות
 84,334  83,289  1,045 1% 
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 סברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד: )המשך(ה א.
 

 מצב כספי: )המשך( .2
 

 
 :2015 בדצמבר 31 -ו 2016בדצמבר  31להלן נתוני המצב הכספי של החברה לימים 

 
 

  חדש שקל במיליוני 

 

בדצמבר  31
2016 

בדצמבר  31
2015 

 גידול
 אחוזים )קיטון(

 מספר
 הסבר

      
      התחייבויות שוטפות

י מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אשרא
  4,876  ..................................................אחרים

 
2,756  

          
 (1 ה( 77%  2,120

  (2%) ( 31)  1,753  1,722  ............................ ספקים ונותני שירותים
  (9%) (165)  1,802  1,637  ................................. זכאים ויתרות זכות

מקדמות ממזמיני עבודות בניכוי עבודות 
  3%  13  424  437  ................................................. בביצוע

 (2 ה( (9%) (70)  762  692  .............................................. הפרשות 

 9,364  7,497  1,867  25%  
      

 ו(     שוטפות שאינןהתחייבויות 
  (3%) (1,212)  34,923  33,711  ............................................ אגרות חוב

  (13%) (686)  5,248  4,562  ................. התחייבויות לתאגידים בנקאיים
התחייבויות בגין הטבות אחרות לאחר סיום 

 1%  34  2,732  2,766  ................................................ העסקה
 

 ז( (100%) (2,758)  2,758 -  ............ לצרכניםפרשות להשבת סכומים ה
  (14%) (786)  5,788  5,002  ................................. מיסים נדחים, נטו  

  0% (7)  2,511  2,504  ....................... אגרות חוב למדינת ישראל
  (14%) (371)  2,591  2,220  ........................ למדינת ישראל התחייבות

  5% 41  756  797  ................................. התחייבויות אחרות

 51,562  57,307  (5,745 ) (10%)  

      
      

      הון
  0% -   908  908  .............................................. הון מניות
  (11%) (85)  803  718  ............................................. קרנות הון

  (89%) (240)  271  31  ............................. הון מדידה מחדש קרן
  8%  1,181  14,712  15,893  ................................................. עודפים

  17,550  16,694  856  5%  
      

      
  (4%) (3,022)  81,498  78,476  ............................... סך התחייבויות והון

      
      

 ז( 227%  4,067  1,791  5,858   .......יתרות זכות של חשבונות פיקוח נדחים
      

 של זכות ויתרות הון, התחייבויות סך
 1% 1,045  83,289  84,334   ..........................  נדחיםפיקוח  חשבונות
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 כספי: )המשך(מצב  .2
 

 

 2015בדצמבר  31לעומת  2016בדצמבר  31 ליוםלהלן הסברים בדבר הנתונים הכספיים של החברה כמפורט בטבלאות לעיל  
 בדוחות הכספיים(. 37 -ו 36ברמת החברה )למידע אודות הדיווח המגזרי או מקטעי הפעילות של החברה ראה ביאורים 

 
 :נכסים שוטפים א(
 

  
  מזומנים וויוש מזומנים (1 

 

 .א( בנושא נזילות בתקופת הדוח.6לפרטים בנושא הגידול ביתרת המזומנים ראה להלן סעיף א. 
 
  לקוחות (2
 

אודות התפתחויות ביתרת הלקוחות ובכללם לקוחות שונים ברחבי הרשות הפלשתינאית וחברת חשמל מזרח  לפרטים
 בדוחות הכספיים. 6ירושלים ראה ביאור 

 
  חובה ויתרות םחייבי(      3
 

וכן מהגידול בחייבים בגין עובדים מיסים עירוניים וגידול בהוצאות מראש בעיקר בגין ביטוחים מנובע ברובו הגידול 
בדוחות הכספיים( בקיזוז השינוי בחלויות השוטפות של עסקאות  ..ג35 -ו .ו.11בשל השפעת הסכם השכר )ראה ביאור 

 ההגנה בתקופת הדוח.
 
  דלקים מלאי (4
 

מיליוני שקל חדש  ביתרות מלאי הדלקים )שוטף ולא שוטף( הנובע בעיקר מירידה  50בתקופת הדוח חל קיטון של כ 
 במלאי הסולר אשר קוזז בחלקו בשל עלייה במלאי הפחם . 

 

וכן את מלאי המזוט  2017 שנתבמלאי הדלקים המוצג ברכוש השוטף משקף את תחזית החברה לשימוש בדלקים 
וכן  הנזכרתיתר מלאי הדלקים, אשר על פי תחזית החברה ישמש אותה מעבר לתקופה   כירה בתקופה זו.המיועד למ

 מלאי המזוט המיועד למכירה מעבר לתקופה זו מוצג בסעיף הרכוש הלא שוטף.
  

 
 חייבים לזמן ארוך: ב(
 
 

. בדוחות הכספיים(, וכן בשל ג.6ור מהחזר החוב הפלשתינאי בהתאם להסכם העקרונות שגובש )ראה ביאנובע  הקיטון עיקר 
כך שהכספים שנצטברו בו הועברו לטובת  ()לצורך השקעות במקטעי ההולכה והחלוקה יההחלטה על סגירת החשבון הייעוד

הפעילות השוטפת ובנוסף חל קיטון ביתרת השווי ההוגן של עסקאות ההגנה לזמן הארוך ובחוב חברת נתיבי גז בגין פרוייקט 
.ג. בדוחות 35 -.ו. ו11מנגד, חל גידול בחובות עובדים לזמן ארוך בשל השפעת הסכם השכר )ראה ביאור  הולכת הגז.

 הכספיים(.
 
 
 :נכסים בגין הטבות לאחר סיום העסקה (ג
 
 

בתקופת הדוח חל גידול בסעיף עודף נכסי תוכנית הפנסיה על המחויבות האקטוארית בעיקר בשל גידול בנכסי  (1
ההשפעות של התשואה על נכסי התוכנית )קופת הפנסיה והפיצויים( שקוזזה חלקית מגידול התוכנית בעקבות 

ומהסדרה של חריגות השכר בהסכם הקיבוצי במחויבות האקטוארית הנובע בעיקר מירידה בשיעור הריבית להיוון 
 .2016בדצמבר  11המיוחד שנחתם ביום 

 
מחשבון הכספים בנאמנות בהתאם להוראת בית המשפט מיליון שקל חדש  331בתקופת הדוח הועברו לחברה  (2

 המחוזי.
 

 בדוחות הכספיים. 11 לפרטים נוספים ראה ביאור
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א

 

 מצב כספי: )המשך( .2
 

 השקעות ברכוש קבוע:        ד(

 

 
מיליוני  3,657 -מיליוני שקל חדש, בהשוואה לכ 3,529 -מו לכסך כל ההשקעות החדשות ברכוש קבוע בתקופת הדוח הסתכ         

 .3% -מיליוני שקל חדש ובשיעור של כ 128 -קיטון של כ שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד.
 

 השקעות החברה ברכוש קבוע בתקופת הדוח היו כדלהלן:         
 

   ביום לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31 
2016 

 בדצמבר 31
 2015 

 יוני שקל חדשבמיל 
   

 1,389  1,477    ................. תחנות כח, מחז"מים, מבנים
 430  294   .................... תחמ"שים וקווי מתח עליון

 117  27    ....... ק"ו 400תחנות מיתוג וקווי מתח על 
 920  905   ......................... רשתות לחלוקה ומונים

 453  449   ..................................... מלאי מחסנים
 348  377   .............................................. אחרות

 3,657  3,529   ................................................ סה"כ
   

 
 . בדוחות הכספיים.12ביאור אה לפרטים נוספים ר

 
 
 :התחייבויות שוטפות (ה
 
 

 אחרים אשראי ומנותני בנקאיים מתאגידים אשראי (1
 

 .2017שנת בהצפוי  ןהגידול נובע בעיקרו מהעברה של אגרות חוב לחלויות השוטפות בשל פירעונ
 

 הפרשות (2
 

לפרטים  .ת ערך מכוח חוק התכנון והבנייההקיטון בהפרשות נובע בעיקרו מהפחתת ההפרשה הקיימת בגין תביעות יריד
 .בדוחות הכספיים( ד( 5.ב.35 ראה ביאור

 
 

 :שוטפות לא התחייבויות (ו
 
 

  התחייבויות פיננסיות לזמן הארוך
 
עסקאות הגנה, אגרות , החברה לזמן ארוך כוללות אגרות חוב, התחייבויות לתאגידים בנקאיים התחייבויותיה הפיננסיות של 

 45,273סך של  2015בדצמבר  31ליום ( מיליוני שקל חדש 42,997 בסך שלישראל והתחייבויות למדינת ישראל,  חוב למדינת
  .)מיליוני שקל חדש

 להלן. .ב( 6.סעיף א ראה הרכב ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על לפרטים
 בדוחות הכספיים. .ג.19ביאור לפרטים על גיוסים ופירעונות מהותיים ראה 

 . . בדוחות הכספייםו.26ביאור בראה דוח בסיסי הצמדה  המטבעיתעל החשיפה  יםלפרט
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א

 

 מצב כספי: )המשך( .2
 

 : נדחיםפיקוח יתרות של חשבונות   (ז
 

 
 : 2015בדצמבר  31לעומת  2016בדצמבר  31ליום נדחים פיקוח של חשבונות  הלן הסברים בנוגע לשינויים העיקרייםל

 

 
מיליוני שקל חדש של חשבון פיקוח נדחה, בגין אי עדכון רציף של  1,966 -בסך של כ חובה ליתרת זכות מיתרת מעבר (1

 רכיב הדלקים בתעריף.
 

מיליוני שקל חדש ביתרת זכות של חשבון פיקוח נדחה, בגין השתתפות צרכנים במימון תוכנית  506 -קיטון בסך של כ (2
 ירום שלב ב'.ח

 
של חשבון פיקוח נדחה, בגין פער בין מועדי  שקל חדש  מיליוני 1,836 -בסך של כ זכות ליתרת חובה מיתרת מעבר (3

 עדכון התעריף בפועל לבין התעריף התיאורטי )ללא רכיב הדלק(. 
 

ל מיצרני חשמל פרטיים של חשבון פיקוח נדחה, בגין רכישות חשמ זכותמיליוני שקל חדש ביתרת  328 -בסך של כ גידול (4
 וולטאים.-ומתקנים פוטו

 
 שקל חדש ביתרת חובה של חשבון פיקוח נדחה, בגין תעריף חברתי לאוכלוסיות נזקקות. מיליוני 152 -קיטון בסך של כ (5
 

שקל חדש ביתרת חובה של חשבון פיקוח נדחה, בגין שחיקת התחייבויות החברה במטבע  מיליוני 67 -קיטון בסך של כ (6
 ועברות לצרכני החשמל.חוץ המ

 
 .העומס לניהול הסדרים בגין, נדחה פיקוח חשבון של חדש שקל מיליוני 58 -כ של בסך זכות ליתרת חובה מיתרת מעבר (7
 

 מיליוני שקל חדש ביתרת חובה של חשבון פיקוח נדחה בגין ריבית נחשבת. 46 -גידול בסך של כ (8
 

 .בעבר שהופחתו בהשקעות הכרה בגין נדחה פיקוח חשבון של החוב ביתרתמיליוני שקל חדש  16 -כ  של בסך גידול (9
 

 מיליוני שקל חדש בגין הפרשי הצמדה למדד. 76 -נדחה ביתרת זכות בסך של כ פיקוח חשבון יצירת (10
 

 לפרטיםשקל חדש.  מיליוני 2,857 של זכות ביתרת נדחה פיקוח חשבון כנגד לצרכנים סכומים להשבת ההפרשות סיווג (11
 .הכספיים בדוחות 20 אורבי ראה נוספים

 
 

 ..כו. בדוחות הכספיים2לפרטים אודות המדיניות החשבונאית לעניין רישום חשבונות פיקוח נדחים ראה ביאור 
 .הכספיים בדוחות 3 ביאור ראה החשמל רשות והחלטות חשמל תעריף בנושא לפרטים
 בדוחות הכספיים.  14ביאור בתקופת הדוח ראה נוספים אודות יתרות של חשבונות פיקוח נדחים והשינויים בהם  לפרטים
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 :השוואה וניתוח תוצאות הפעילות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד .3
 

 :חדשים שקליםבמיליוני ורווח כולל אחר להלן דוחות רווח והפסד  א(
 

 
לשנה שנסתיימה  

מבר בדצ 31ביום 
2016  

לשנה שנסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

 שינוי  2015

הסבר 
מספר 
 סעיף

 
 והפסד רווח דוחות

במיליוני 
 שקל חדש

 
% 

במיליוני 
 שקל חדש

 
% 

במיליוני 
 שקל חדש

 
%  

 100% 22,690   ............................ הכנסות
          

 ב( (2%) (359) 100% 23,049
עלות הפעלת מערכת 

 79% 18,011   ............................ החשמל

        
 ג( (2%) (319) 80% 18,330

רווח מהפעלת מערכת 
  (1%) (40) 20% 4,719  21% 4,679   ........................... החשמל
  0% - 0% (9) 0% (9)  .................. אחרות הכנסות

  (2%) (20) 4% 904  4% 884   ......... הוצאות מכירה ושיווק

  2% 11  3% 719  3% 730   ....... הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מהתחייבויות 

 (2(ו (46%) (245) 2% 531  1% 286   .................. נטו לפנסיונרים
  8% 214  11% 2,574  12% 2,788   ........ מפעולות רגילותרווח 

 (ה 28% 499  8% 1,778  10% 2,277   .................... הוצאות מימון
רווח לפני מיסים על 

  (36%) (285) 3% 796  2% 511   .......................... ההכנסה

  (403%) (875) 1% 217  (3%) (658)  ............. הכנסהה עלמיסים 
רווח אחרי מיסים על 

  102% 590  3% 579  5% 1,169   .......................... ההכנסה
חלק החברה בהפסדי 

  117% (14) 0% (12) 0% (26)  ................... חברות כלולות
רווח לפני חשבונות פיקוח 

  102% 576  2% 567  5% 1,143   ............................. נדחים
חשבונות  ביתרות תנועות

 .ז(2א. (111%) 382  (1%) (344) 0% 38   ....... פיקוח נדחים, נטו ממס

  430% 958  1% 223  5% 1,181   .................... רווח לתקופה

        
 

 :אחר כולל)הפסד(  רווח על מאוחדים דוחות
 

של תוכנית  מחדש מדידות
 (7(ו (283%) (371) 1% 131  (1%) (240)  .....הטבה מוגדרת, נטו ממס

        
תזרים מזומנים, נטו  גידור
  554% (72) 0% (13) 0% (85)  ................................ ממס

        
רווח )הפסד( כולל אחר 

  (375%) (443) 1% 118  (1%) (325)  ........................... לתקופה
 

      
 

  151% 515  1% 341  4% 856   ............ לתקופה כולל רווח
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד: )המשך( א.
 
 )המשך( :אשתקד התקופה המקבילהלעומת  בתקופת הדוחהשוואה וניתוח תוצאות הפעילות  .3
 

 :הכנסות ב(
 

מיליוני שקל חדש בתקופה המקבילה אשתקד,  23,049 מיליוני שקל חדש לעומת 22,690 וח הינוסך ההכנסות לתקופת הד
 נובע בעיקר מ: 2% -הקיטון בשיעור של כ

 
 
יליוני מ 22,844 -מיליוני שקל חדש, לעומת כ 22,467 -הסתכמו לסך של כ בתקופת הדוחהכנסות ממכירות חשמל  (1

מיליוני שקל חדש, המהווה  377 -של כממכירת חשמל בסך בהכנסות  קיטוןאשתקד.  בתקופה המקבילהשקל חדש 
 .2% -של כ קיטון

 
 
בתקופה המקבילה  205 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ 223 -הכנסות שונות בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ (2

 מיליוני שקל. 18 -אשתקד. גידול של כ
 

 - שיא הביקוש לחשמל
 

  דוח תיאור עסקי התאגיד של החברה –בפרק א'  7.5תקופת הדוח ראה סעיף באשר לשיא הביקוש לחשמל ב
 
 
 :עלות הפעלת מערכת החשמל (ג

 
 18,330 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ 18,011 -הסתכמה לסך של כ בתקופת הדוחעלות הפעלת מערכת החשמל 

 (, הנובע בעיקרו מ:2% -)כ קל חדשמיליוני ש 319 -כשל  קיטוןאשתקד,  בתקופה המקבילהמיליוני שקל חדש 
 
 
 הדלקיםצריכת  עלות (1
 

מיליוני שקל  8,440 -מיליוני שקל חדש לעומת כ 7,496 -הסתכמה עלות צריכת הדלקים לסך של כ בתקופת הדוח
 .11%-של כ קיטוןהמהווה  ,מיליוני שקל חדש 944 -של כ קיטוןחדש בתקופה המקבילה אשתקד, 

 
 לקים נובע בעיקרו משימוש בתמהיל דלקים זול יותר. בעלות צריכת הדהשינוי 

 
 

 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  חדשים שקלים במיליוני השינויים פרוטלהלן 

 "כסה במחירים שינוי בצריכה שינוי הדלק סוג

 7  2  5  ............................................................................ מזוט

 (896) (352) (544) ............................................................................. פחם

 (174) 26  (200) ............................................................................ סולר

 152  (182) 334  ........................................................................ טבעי גז

 LNG ................................................................  296 (235)  61גז נוזלי 

 (850) (741) (109) ........................................................................... "כסה

 (94)   .................................................. ירידת ערך מזוטשינוי ב

 (944)   ....................................... סה"כ שינויים כולל ירידת ערך 

 
 
 חשמל רכישות (2
 

מיליוני שקל חדש ברכישות חשמל לעומת התקופה המקבילה אשתקד  582 -בתקופת הדוח חל גידול בסך של כ
 וולטאים.-יצרני חשמל פרטיים ומגידול בהיקף יצרנים פוטוהנובע בעיקר מכניסה של 
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 )המשך( :אשתקד התקופה המקבילהלעומת  בתקופת הדוחהשוואה וניתוח תוצאות הפעילות  .3
 
 
 :והפחתות פחת (ד
 

 :דהוצאות הפחת וההפחתות המוצגות בדוח רווח והפסלהלן פירוט 
 

   לשנה שנסתיימה ביום 

 

 בדצמבר 31
 2016 

 בדצמבר 31
2015 

  

 שינוי ב% הפרש במיליוני שקל חדש הוצאות פחת והפחתות
    

 3% 113  4,314  4,427    ................. הפעלת מערכת החשמל

 7% 11  150  161   ................................מכירה ושיווק

 0% -  114  114   ............................. הנהלה וכלליות

 - 120  -  120   ............. הוצאות )הכנסות( אחרות *

 5% 244  4,578  4,822    ...................... "כ הוצאות פחתסה

   
  

 
 .ד. בדוחות הכספיים.12הפסד מירידת ערך מקרקעין. לפרטים ראה ביאור  *
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 )המשך( :אשתקדהתקופה המקבילה לעומת  בתקופת הדוחהשוואה וניתוח תוצאות הפעילות  .3
 
 
 מימון: הוצאות (ה
 

 לשנה שנסתיימה ביום 

 בדצמבר 31 
 2016 

 בדצמבר 31
 הפרש 2015

 במיליוני שקל חדש 

הוצאות )הכנסות( מימון בגין הפרשי שער והפרשי הצמדה   א.
 ושערוך עסקאות הגנה

   

הפרשי שער בגין התחייבויות פיננסיות במטבע חוץ, הנובעים 
 -מתיסוף בשיעור של כבעיקר מהפרשי שקל/דולר כתוצאה 

 -בשיעור של כמתיסוף כתוצאה  אירוהפרשי שקל/ו 1.46%
 (234) (151) (385)  ................................................... בתקופת הדוח 4.78%

שערוך עסקאות ההגנה כתוצאה משינויים בתקופה של שערי 
 240  33  273   .......................................................................החליפין 

שערוך עסקאות ההגנה כתוצאה משינויים בתקופה של מדד 
 107  (161) (54)  ............................................................. המחירים לצרכן

שערוך עסקאות ההגנה לשווים ההוגן הנובעים בעיקר 
מהשינויים בעקומי הריביות להיוון ובסיכון האשראי שחלו 

 283  144  427   ............................................................... בתקופת הדוח
ירד ש הפרשי הצמדה בגין התחייבויות פיננסיות צמודות למדד

ת הדוח זאת לעומת ירידה של בתקופ 0.3%בשיעור של 
 124  (157) (33)  .................................... תקדבתקופה המקבילה אש 0.9%

הכנסות בגין הפרשי שער והפרשי הצמדה  ושערוך 
 520  (292) 228   .............................................................. עסקאות הגנה

    ריבית ואחרות הוצאות.  ב
 (149) 2,459  2,310   ............................................................... הוצאות ריבית

 47  (17) 30   ........................................ הוצאות )הכנסות( מימון אחרות

 (102) 2,442  2,340    .......................................... סה"כ הוצאות ריבית ואחרות

    ד מפדיון מוקדם של אגרות חובג.  הפס
 82  -  82   ...................................................... מוקדם מפדיון הפסד     

 500  2,150  2,650   ........................................ סה"כ הוצאות מימון לפני היוון     
    

    עלויות אשראי.  היוון ד
 1  372  373   ......................... שהוונו על פרויקטים בהקמה מימון הוצאות

    
 499  1,778  2,277   .....................................................  מימון הוצאות"כ סה

    
  

עסקאות ההגנה שעשתה החברה  .כנגד החשיפה במטבע חוץ )בעיקר בדולר( החברה מיישמת מדיניות הגנות לשער החליפין
להתחייבות שקלית צמודת מדד   שקל חדש צמוד החליפו למעשה את ההתחייבות במטבע חוץ  כנגד לאורך השנים מטבע חוץ

   .בריבית קבועה
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 : )המשך(התאגידהסברי הדירקטוריון למצב עסקי  .א
 

 )המשך( :אשתקדהתקופה המקבילה לעומת  בתקופת הדוחהשוואה וניתוח תוצאות הפעילות  .3
 
 

 )המשך( מימון: הוצאות (ה
 

 הריבית בשיטת שימוש תוך מופחתת בעלות הפיננסיות התחייבויותיה את מודדת החברה  IAS39להוראות בהתאם
 המדידה שיטות בין הפער. והפסד רווח דרך הוגן בשווי נמדדות אלו ייבויותהתח על ההגנה עסקאות זאת לעומת. האפקטיבית

 .שונים שוק מגורמי מושפעת להיות העשויה חשבונאית חשיפה לחברה יוצר)בגין עסקאות הגנה שאינן מהוות גידור חשבונאי( 

 ריביות בעקומים לעסקה ובסיכון האשראי של הצדדי היתר בין, שימוש נעשה ההוגן לשווים ההגנה עסקאות הערכת בעת
כתוצאה . הנמדדות התקופות בין ההוגן בשווי משמעותיים לשינויים גורמים שינויים בגורמים אלו,, בהתאם. רלוונטיים להיוון

לעומת הוצאה בסך  הדוח בתקופת חדש שקל מיליוני 427 -כבסך של הוצאה  של תזרימי ולא חשבונאי רישום מכך התבצע
 מהפער כאמור נובע החברה של והפסד רווח בדוח רישום זה קל חדש בתקופה המקבילה אשתקד.מיליוני ש 144 -של כ

 .תזרימית הוצאה מהווה ולאהשונות  המדידה שיטות בין החשבונאי

 במטרה זאת עם יחד. החשבונאית ולא הכלכלית לחשיפה בהתאם הינה שלה השוק סיכוני בניהול החברה מדיניות להיום נכון
. התקן הנחיות לפיעל עסקאות הגנה חדשות  גידור חשבונאות מיישמת החברה הנזכרת החשבונאית יפההחש את לצמצם

 בדוחות הכספיים. 26 ביאור ראה לפרטים

 
 

 :נוספות בתקופת הדוח תוצאות עסקיות  (ו
 

 

1) EBITDA  7,152 לעומת חדש שקל מיליוני 7,610 בתקופת הדוח( והפחתות פחת, מיסים, מימון הוצאות בנטרול)רווח 

  .אשתקד בתקופה המקבילה חדש שקל מיליוני
 

מיליוני שקל חדש בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד,  245 -קיטון בהוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים בסך של כ (2
מנגד,  .מרישום נכס השבת כספים מפנסיונריםו השכרהסדרת חריגות הנובע בעיקרו מהכנסה חד פעמית כתוצאה מ

 11ההסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם ביום לפי עובדים במסגרת מבצע פרישה  350פרישת צאות בשל נרשמו הו
מיליוני שקל חדש בתקופת המקבילה אשתקד בשל  602 -. זאת לעומת הוצאה חד פעמית בסך של כ2016בדצמבר 

  בדוחות הכספיים.  11לפרטים ראה ביאור   עובדים אשתקד. 460מבצע הפרישה של 
   

מיליוני שקל חדש בהשוואה לתקופה  66 -בהוצאות שכר בגין נלוות פנסיה בגין עובדים פעילים בסך של כ קיטון (3
 11 לפרטים ראה ביאורמהסדרת חריגות השכר. המקבילה אשתקד הנובע בעיקרו מהכנסה חד פעמית כתוצאה 

מיליוני שקל חדש  162-של כ החברה רשמה נכס לקבל בגין החזרים והשבות סכומים בסךכן,  מוכ ות הכספיים.בדוח
 כנגד הקטנת עלות השכר.

 
. לפרטים בדבר השפעתו 2016חלטה לעניין העדכון השנתי לשנת ה, פרסמה רשות החשמל 2016בר דצמב 19ביום  (4

בדוחות  ג..3 ראה ביאור 2016מבר דצב 31יתרות חשבונות פיקוח נדחים ליום תוצאות החברה בתקופת הדוח ועל על 
 הכספיים. 

 
. לשם כך החברה נערכת למכירת חלק ניכר מפריטי חלקי חילוףהוחלט על פרויקט צמצום מלאי  2016נת בש (5

 מיליוני שקל חדש.  63 -המלאי, בעקבות כך בוצעה הפרשה לירידת ערך בהתאם לאומדן החברה על סך של כ
 

בדוחות  21ראה ביאור  לפרטים בנושא השפעת השינוי בשיעור מס החברות על תוצאות החברה בתקופת הדוח, (6
 הכספיים.

 
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, השינוי ברווח )הפסד( כולל אחר בגין מדידות מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת  (7

מיליוני שקל חדש  )הפסד( לאחר השפעת המס נובע בעיקרו משינוי בשיעור הריבית להיוון ששימשה  371 -בסך של כ
 ת.לחישוב המחויבות האקטוארי

 
( בדוחות 4א.  35ראה ביאור  2016בדצמבר  31לפרטים אודות התקשרויות של החברה עם יצרנים פרטיים ליום  (8

 הכספיים.
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 )המשך( :אשתקדהתקופה המקבילה לעומת  בתקופת הדוחהשוואה וניתוח תוצאות הפעילות  .3
 

 

מציג שינויים לאחדים מכללי הדיווח הקודמים אשר בעיקרם קשורים להצגה של חשבונות   14IFRSכספי בינלאומי תקן דיווח  (ז
 (.בדוחות הכספיים .ו. כ2)ראה ביאור  פיקוח נדחים

פיקוח חשבונות תנועות ביתרות להלן אומדן השפעת שינויי ההצגה בסעיפי דוח רווח והפסד ביחס לאופן ההצגה כך שסעיף "
 .IFRS 14" הוצג לפי סעיפי ההכנסה ו/או ההוצאה הרלוונטיים טרם יישום הוראות תקן דיווח כספי בינלאומי ם, נטו ממסנדחי

 

 השפעת שינויים אלו הינם על אופן ההצגה בסעיפי דוח רווח והפסד בלבד ואין הם משפיעים על תוצאות הפעילות של החברה.

 

 

 

 לשנה שנסתיימה ביום 
 2016 בדצמבר 31

 

דוחות 
 כספיים

התאמה 
להצגה לפני 

 IFRSיישום 
14 

הצגה לפני 
 IFRSיישום 

14 

  22,984  294  22,690  ...................................................................... הכנסות

  17,997 (14)  18,011  ......................................... עלות הפעלת מערכת החשמל

  4,987  308  4,679  ...................................... לרווח מהפעלת מערכת החשמ

 (9) -  (9)  .............................................................הכנסות אחרות

  884 -   884  .................................................... הוצאות מכירה ושיווק

  730 -   730  .................................................. ת הנהלה וכלליותהוצאו

  286 -   286  .............................. הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים, נטו

  3,096  308  2,788  ................................................... רווח מפעולות רגילות

  2,534  257  2,277  ............................................................... הוצאות מימון

  562  51  511  .......................................... לפני מיסים על הכנסה רווח

 (645)  13 (658)  .......................................................... מיסים על הכנסה

 (26) -  (26)  .................................. החברה כלולחלק החברה בהפסדי 

  1,181  38  1,143  .................................. רווח לפני חשבונות פיקוח נדחים 

 -  (38)  38  .............. ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נטו ממס  תנועות

  1,181 -   1,181   ותנועות נטו ביתרות חשבונות פיקוח נדחים לתקופה רווח
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 )המשך( :אשתקדהתקופה המקבילה לעומת  בתקופת הדוחשוואה וניתוח תוצאות הפעילות ה .3

 

 

 )המשך( (ז 

 

 

 לשנה שנסתיימה ביום 
 2015 בדצמבר 31

 

דוחות 
 כספיים

התאמה 
להצגה לפני 

 IFRSיישום 
14 

הצגה לפני 
 IFRSיישום 

14 

 23,413  364  23,049   ...................................................................... הכנסות

 18,977  647  18,330   ......................................... עלות הפעלת מערכת החשמל

 4,436  (283) 4,719   ...................................... לרווח מהפעלת מערכת החשמ

 (9) -  (9)  .............................................................הכנסות אחרות

 904  -  904   .................................................... הוצאות מכירה ושיווק

 719  -  719   .................................................. הוצאות הנהלה וכלליות

 531  -  531   .............................. הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים, נטו

 2,291  (283) 2,574   ................................................... רווח מפעולות רגילות

 1,963  185  1,778   ............................................................... ת מימוןהוצאו

 328  (468) 796   .......................................... לפני מיסים על הכנסה רווח

 93  (124) 217   .......................................................... מיסים על הכנסה

 (12) -  (12)  .................................. חברה כלולהחלק החברה בהפסדי 

 223  (344) 567   .................................. רווח לפני חשבונות פיקוח נדחים 

 -  344  (344)  .............. ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נטו ממס  תנועות

 223  -  223    ותנועות נטו ביתרות חשבונות פיקוח נדחים לתקופה רווח
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 :)המשך( השוואה וניתוח תוצאות הפעילות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד .3
 

 )המשך( (ז 

 

 לשנה שנסתיימה ביום
 2014בדצמבר  31

 ות כספייםדוח 

התאמה 
להצגה לפני 

 IFRSיישום 
14 

הצגה לפני 
 IFRSיישום 

14 

 25,084  (128) 25,212   ...................................................................... הכנסות

 19,967  2,858  17,109   ........................................  עלות הפעלת מערכת החשמל

 5,117  (2,986) 8,103   .....................................  רווח מהפעלת מערכת החשמל

 (93) - (93)  ............................................................. הכנסות אחרות

 901  -  901   .................................................... הוצאות מכירה ושיווק

 1,082  (21) 1,103   .................................................. הוצאות הנהלה וכלליות

 (3) -  (3)  .............................. הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים, נטו

 3,330  (2,965) 6,295   ................................................... רווח מפעולות רגילות

 2,681  (157) 2,838   ............................................................... הוצאות מימון

 649  (2,808) 3,457   ........................................... הפני מיסים על הכנסלרווח 

 172  (744) 916   .......................................................... מיסים על הכנסה

 (12) -  (12)  .................................. חברה כלולהברה בהפסדי חלק הח

 465  (2,064) 2,529   .................................. רווח לפני חשבונות פיקוח נדחים 

 -  2,064  (2,064 )  ............... ממס נטו, נדחים פיקוח חשבונות ביתרות תנועות

 465  -  465   ותנועות נטו ביתרות חשבונות פיקוח נדחים לתקופה רווח

    

 
 :הערות

 . החברה של הפעילות תוצאות לע השפעה אין ההצגה לאופן

בהתאם למדיניות  בוצע השונים ההוצאה או/ו ההכנסה לסעיפי" תנועות ביתרות פיקוח נדחים, נטו ממס" סעיף פיצול

 . 14IFRS תקן דיווח כספי בינלאומי החשבונאית של החברה טרם יישום הוראות
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

  :ההשוואהת ואה וניתוח תוצאות הפעילות בתקופהשוו .4
 

 :חדשים שקליםבמיליוני ורווח כולל אחר להלן דוחות רווח והפסד  א(
 

 
לשנה שנסתיימה  

בדצמבר  31ביום 
2015 

לשנה שנסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

 שינוי 2014

הסבר 
מספר 
 סעיף

 
  ............ והפסד רווח דוחות

במיליוני 
 שקל חדש

 
% 

במיליוני 
 שקל חדש

 
% 

במיליוני 
 שקל חדש

 
%  

 ב( (9%)  (2,163) 100% 25,212  100% 23,049   ........................... הכנסות
עלות הפעלת מערכת 

 ג( 7% 1,221  68% 17,109  80% 18,330   ........................... החשמל
רווח מהפעלת מערכת 

  (42%) (3,384) 32% 8,103  20% 4,719   ........................... החשמל

 ה( (90%) 84  0% (93) 0% (9)  ................  אחרות הכנסות

  0% 3   4% 901   4% 904   ......... ה ושיווקהוצאות מכיר

 (ו (28%) (284)  4% 1,003   3% 719   ...... הוצאות הנהלה וכלליות
)הכנסות( הוצאות 

 ז( (17,800%)  534  0% (3)  2% 531   נטו מהתחייבויות לפנסיונרים
  (59%)  (3,721)  25% 6,295   11% 2,574   ....... מפעולות רגילותרווח 

 (ח (37%)  (1,060)  11% 2,838   8% 1,778   .................... הוצאות מימון
לפני מיסים על  רווח

  (77%)  (2,661)  14% 3,457   3% 796   .......................... ההכנסה

  (76%)  (699)  4% 916   1% 217   .............הכנסהה עלמיסים 
אחרי מיסים על  רווח

  (77%)  (1,962)  10% 2,541   3% 579   .......................... ההכנסה
חלק החברה בהפסדי 

  -  -  0% (12) 0% (12)  ................... חברות כלולות

  (78%) (1,962) 10% 2,529  2% 567  לאחר חברות כלולות רווח
חשבונות  ביתרות תנועות

  (83%) 1,720  ( 8%) (2,064) (1%)  (344)  ....... נטו ממס ,פיקוח נדחים

        
לתקופה ותנועות רווח 

ביתרות חשבונות פיקוח 
  (52%) (242) 2%  465  1%  223   ............................  נדחים

        
 

 :אחר כולל)הפסד(  רווח על מאוחדים דוחות
 

של תוכנית  מחדש מדידות
  .....הטבה מוגדרת, נטו ממס

 
 131 

 
 1% 

 
 1,143 

 
 5% 

 
(1,012) 

 
 ט( (89%) 

        
תזרים מזומנים, נטו  גידור
  ................................ ממס

 
(13) 

 
 0% 

 
(6) 0% 

 
(7) 

 
117%  

        
  (90%)  (1,019) 5%  1,137  1% 118   .................. רווח כולל אחר

 
      

 
  (79%) (1,261) 6% 1,602  1% 341   ......................... כוללרווח 
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד: )המשך( א.
 
 :)המשך( ההשוואהת והשוואה וניתוח תוצאות הפעילות בתקופ .4
 

 :הכנסות ב(
 

 
הקיטון בשיעור  ,2014בשנת חדש מיליוני שקל  25,212מיליוני שקל חדש לעומת  23,049הינו  2015בשנת סך ההכנסות 

 נובע בעיקר מ: 9% -של כ
 
מיליוני   24,893 -מיליוני שקל חדש, לעומת כ 22,844 -הסתכמו לסך של כ 2015בשנת הכנסות ממכירות חשמל  (1

 -של כ קיטוןמיליוני שקל חדש, המהווה  2,049 -של כממכירת חשמל בסך בהכנסות  קיטון. 2014בשנת שקל חדש 
 הגורמת לשינוי בהתפלגות הצריכה. ומכניסת יצרני חשמל פרטיים ע בעיקרו מירידה בתעריף החשמלהנוב 8%

 
קיטון  .2014בשנת  319 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ 205 -הסתכמו לסך של כ 2015בשנת  –הכנסות שונות  (2

 .ורמי חוץקיטון בהכנסות בגין עבודות מגמהנובע בעיקרו  מיליוני שקל חדש 114 -כ של
 

 
 :עלות הפעלת מערכת החשמל (ג

 
 

 17,109 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ 18,330 -הסתכמה לסך של כ 2015בשנת עלות הפעלת מערכת החשמל 
 מגידול בעלות צריכתנובע בעיקרו  הגידול. (7% -)כ מיליוני שקל חדש 1,221 -כשל  גידול, 2014בשנת מיליוני שקל חדש 

 שות חשמל.וברכי דלקיםה
 
 הדלקיםצריכת  עלות (1
 

מיליוני שקל  8,440 -לסך של כ)כולל הפרשות ואומדנים חשבונאיים( הסתכמה עלות צריכת הדלקים  2015בשנת 
 . 5% -של כ גידולהמהווה  ,מיליוני שקל חדש 401 -של כ גידול, 2014בשנת מיליוני שקל חדש  8,039 -חדש לעומת כ

 
 הדלקים נובע מתמהיל דלקים יקר יותר בקיזוז ההשפעה של ירידות מחירי הדלקים. בעלות צריכתהשינוי  עיקר

 
 
 2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  חדשים שקלים במיליוני השינויים פרוטלהלן 

 "כסה במחירים שינוי בצריכה שינוי הדלק סוג

 40  (96) 136  ............................................................................ מזוט

 (395) (295) (100) ............................................................................. פחם

 310  (93) 403  ............................................................................ סולר

 439  493  (54) ........................................................................ טבעי גז

 LNG ................................................................  263 (210)  53גז נוזלי 

 (1) -  (1) ........................................................................... מתנול

 446  (201) 647  ........................................................................... "כסה

 (45)   ............................................. שינוי בגין ירידת ערך מזוט

 401    ................................................. סה"כ לאחר ירידת ערך 

 
 

 חשמל רכישות (2
 

מכניסה של יצרני חשמל  מיליוני שקל חדש ברכישות חשמל הנובע בעיקר 945 -חל גידול בסך של כ 2015בשנת 
 וולטאים.-פרטיים ומגידול בהיקף יצרנים פוטו
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 :)המשך(ההשוואה ת והשוואה וניתוח תוצאות הפעילות בתקופ .4
 

 :והפחתות פחת (ד
 

 :2014נת בשו 2015בשנת הוצאות הפחת וההפחתות המוצגות בדוח רווח והפסד להלן פירוט 
 

 הוצאות פחת והפחתות 

לשנה שנסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

2015 

לשנה שנסתיימה 
בדצמבר  31ביום 

2014 

 
 

 הפרש

 
 

 שינוי ב%

 5% 198  4,116  4,314    ................. הפעלת מערכת החשמל

 6% 8  142  150   ................................מכירה ושיווק

 (3%) (4) 118  114   ............................. הנהלה וכלליות

 5% 202  4,376  4,578    ...................... "כ הוצאות פחתסה

   
  

 
 
 הכנסות אחרות: (ה
 

 40מיליוני שקל חדש הנובע מפיצוי שהתקבל מחברת הביטוח בגין תקלה ביחידה  84 -קיטון בהכנסות אחרות בסך של כ
 .2014ח גזר בשנת ובתחנת הכ

 
 
 :וכלליות הנהלה הוצאות (ו

 
בעיקרו מקיטון בהפרשה לחובות מסופקים ובהוצאות  מיליוני שקל חדש הנובע 284 -קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ

 .2015בגין עבודות עבור גורמי חוץ בשנת 
 
 

 :נטו לפנסיונרים מהתחייבויות הוצאות (ז
 

מיליוני שקל חדש.  הגידול נובע בעיקרו מהסכם  534 -ך של כבס 2015בשנת נטו לפנסיונרים  תמהתחייבויוהוצאות גידול ב 
 .  2015בשנת  שה מוקדמתעובדים בפרי 460לפרישת 
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 :)המשך(ההשוואה ת והשוואה וניתוח תוצאות הפעילות בתקופ .4
 

 מימון: הוצאות (ח
 

 
 לשנה שנסתיימה ביום  

בדצמבר  31 ניתוח סכום ההפרשים
2015 

בדצמבר  31
 הפרש 2014

 במיליוני שקל חדש                 מיליוני שקל חדש

הוצאות )הכנסות( מימון בגין הפרשי שער והפרשי   א.
 הצמדה ושערוך עסקאות הגנה

   

, חוץ הפרשי שער בגין התחייבויות פיננסיות במטבע
מירידה בשיעור הפיחות בדולר בתוספת בעיקר  יםהנובע
 (2,261) 2,110  (151)  ................................... בשיעור התיסוף באירו ההעליי

משינויים בתקופה של כתוצאה ות ההגנה שערוך עסקא
 1,638  (1,605) 33   ........................................................ שערי החליפין 

משינויים בתקופה של כתוצאה שערוך עסקאות ההגנה 
 (139) (22) (161)  ................................................ מדד המחירים לצרכן

שערוך עסקאות ההגנה לשווים ההוגן הנובע מהשינויים 
בעקומי הריביות להיוון ובסיכון האשראי שחלו בתקופת 

 62  82  144   ..................................................................... הדוח
 הפרשי הצמדה בגין התחייבויות פיננסיות צמודות למדד

של ירידה לעומת  0.9%שירד בתקופת הדוח בשיעור של 
 (139) (18) (157)  .............................. בתקופה המקבילה אשתקד 0.1%

הוצאות בגין הפרשי שער והפרשי הצמדה  ושערוך 
 (839) 547  (292)  ........................................................ עסקאות הגנה

    ריבית ואחרות הוצאות.  ב
 (123) 2,582  2,459   ......................................................... הוצאות ריבית

 (66) 49  (17)  .................................. הוצאות )הכנסות( מימון אחרות

 (189) 2,631  2,442    .................................... סה"כ הוצאות ריבית ואחרות

 (1,028) 3,178  2,150   .................................. סה"כ הוצאות מימון לפני היוון

    עלויות אשראי.  היוון ג
 32  340  372   ................... שהוונו על פרויקטים בהקמה מימון הוצאות

    
 (1,060) 2,838  1,778   ...............................................  מימון הוצאות"כ סה

    
  

 

 :הדוח בתקופת תוצאות עסקיות  (ט
 

1) EBITDA  )מיליוני שקל  7,152 -מסתכם בסך של כ 2015 בשנת )רווח בנטרול הוצאות מימון, מיסים, פחת והפחתות

 . 2014בשנת מיליוני שקל חדש  10,671 -סך של כ חדש לעומת
 

הנובע  מיליוני שקל חדש 1,012 -בסך של כ של תוכנית הטבה מוגדרת כולל אחר בגין מדידות מחדש ברווחון קיט (2
 ומיישום הנחת גידול שכר.   ששימש לחישוב המחויבות האקטואריתהריבית להיוון שיעור במשינוי בעיקרו 
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 :אשתקד הרבעון המקביללעומת  ברבעוןתוצאות הפעילות  השוואה וניתוח .5
 

 :חדשים שקליםבמיליוני ורווח כולל אחר להלן דוחות רווח והפסד  א(
 

 
לשלושת החודשים  

 31 שנסתיימו ביום
  2016בדצמבר 

לשלושת החודשים 
 31שנסתיימו ביום 

 שינוי 2015בדצמבר 

הסבר 
מספר 
 סעיף

 
 והפסד רווח דוחות

במיליוני 
 ל חדששק

 
% 

במיליוני 
 שקל חדש

 
% 

במיליוני 
 שקל חדש

 
%  

 ב( 0% 13  100% 5,219  100% 5,232   ............................ הכנסות
עלות הפעלת מערכת 

 ג( 2% 70  87% 4,545  88% 4,615   ............................ החשמל
רווח מהפעלת מערכת 

  (8%) (57) 13% 674  12% 617   ........................... החשמל

  - 45  0% -  1% 45   .... אחרות (הכנסותהוצאות )

  6% 12  4% 213  4% 225   ..........מכירה ושיווק הוצאות

  43% 63  3% 146  4% 209   ....... הוצאות הנהלה וכלליות
מהתחייבויות הוצאות 

 ד( 3,731% 597  0% 16  12% 613   .................. נטו לפנסיונרים
מפעולות )הפסד( רווח 

  (259%) (774) 6% 299  (9%) (475)  ............................. רגילות
 ה( 205% 545  5% 266  16% 811   .................... הוצאות מימון

לפני מיסים )הפסד( רווח 
  (3,997%) (1,319) 1% 33  (25%) (1,286)  ...................... על ההכנסה

  (5,636%) (789) 0% 14  (15%) (775)  ............. הכנסהה עלמיסים 
אחרי מיסים )הפסד( רווח 

  (2,789%) (530) 0% 19  (10%) (511)  ...................... על ההכנסה
חברות חלק החברה בהפסד 

  360% (18) 0% (5) 0% (23)  ............................. כלולות
לפני חשבונות )הפסד( רווח 

  (3,914%) (548) 0% 14  (10%) (534)  .................... פיקוח נדחים
חשבונות  ביתרות תנועות

  (160%) 75  (1%) (47) 1% 28   ....... פיקוח נדחים, נטו ממס

        

  1,443% (473) (1%) (33) (10%) (506)  ................. לתקופההפסד 

        
 

 :חרא כולל)הפסד(  רווח על מאוחדים דוחות
 

של תוכנית  מחדש מדידות
  (174%) 47  (1%) (27) 0% 20   .....הטבה מוגדרת, נטו ממס

        
תזרים מזומנים, נטו  גידור
  196% (45) 0% (23) (1%) (68)  ................................ ממס

        
  (4%) 2  (1%) (50) (1%) (48)  .. הפסד כולל אחר לתקופה

 
      

 
  567% (471) (2%) (83) (11%) (554)  .......... לתקופה כולל הפסד
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד: )המשך( א.
 
 )המשך( :אשתקד ברבעון המקביללעומת  ברבעוןהשוואה וניתוח תוצאות הפעילות  .5
 

 :הכנסות ב(
 

סך בהגידול מיליוני שקל חדש ברבעון המקביל אשתקד,  5,219מיליוני שקל חדש לעומת  5,232 סך ההכנסות לרבעון הינו
 מיליוני שקל חדש, אינו מהווה שינוי משמעותי. 13 -של כ

 
 

 :עלות הפעלת מערכת החשמל (ג
 

מיליוני שקל  4,545 -מיליוני שקל חדש לעומת סך של כ 4,615 -הסתכמה לסך של כ ברבעוןעלות הפעלת מערכת החשמל 
 בעיקרו מ: הנובע (2% -)כ מיליוני שקל חדש 70 -כשל  גידולאשתקד,  ברבעון המקבילחדש 

 
 הדלקיםצריכת  עלות

 
 ברבעוןמיליוני שקל חדש  1,864 -מיליוני שקל חדש לעומת כ 1,970 -הסתכמה עלות צריכת הדלקים לסך של כ ברבעון

 . 6% -של כ גידולהמהווה  ,מיליוני שקל חדש 106 -של כ גידולהמקביל אשתקד, 
 

  דלקים יקר יותר. משימוש בתמהילבעלות צריכת הדלקים נובע בעיקרו השינוי 
 

 
 2016 בדצמבר 31ביום  לשלושת החודשים שנסתיימו חדשים שקלים במיליוני השינויים פרוטלהלן 

 "כסה במחירים שינוי בצריכה שינוי הדלק סוג

 (20) 9  (29)  ............................................................................ מזוט

 (62) 72  (134)  ............................................................................ פחם

 39  17  22   ............................................................................ סולר

 139  (134) 273   ........................................................................ טבעי גז

 LNG ................................................................   102 (51)  51גז נוזלי 

 147  (87) 234   ........................................................................... "כסה

 (41)    ................................................. ירידת ערך מזוטשינוי ב

 106     ....................................... סה"כ שינויים כולל ירידת ערך 

 
 

 הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים, נטו: (ד
 

בקיזוז השפעת חריגות  עובדים 350מליוני שקל חדש נובע בעיקרו ממבצע הפרישה של  597 -הגידול ברבעון בסך של כ
 בדוחות הכספיים. 11ה ביאור . לפרטים ראהשכר
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 

 )המשך( :אשתקד הרבעון המקביללעומת  הרבעוןהשוואה וניתוח תוצאות הפעילות  .5
 

 מימון: הוצאות (ה
 

 
 החודשים שנסתיימו ביום לשלושת 

 בדצמבר 31 
2016 

בדצמבר  31
 הפרש 2015

 במיליוני שקל חדש 

א.   הוצאות )הכנסות( מימון בגין הפרשי שער והפרשי 
 הצמדה ושערוך עסקאות הגנה

   

 375  (198) 178   ...... הפרשי שער בגין התחייבויות פיננסיות במטבע חוץ 
שערוך עסקאות ההגנה כתוצאה משינויים בתקופה של 

 (368) 126  (242)  ........................................................ שערי החליפין 
תקופה של שערוך עסקאות ההגנה כתוצאה משינויים ב

 73  (132) (59)  ................................................ מדד המחירים לצרכן
שערוך עסקאות ההגנה לשווים ההוגן הנובעים בעיקר 
מהשינויים בעקומי הריביות להיוון ובסיכון האשראי שחלו 

 405  58  462   ......................................................... בתקופת הדוח
 הפרשי הצמדה בגין התחייבויות פיננסיות צמודות למדד

ברבעון  0.7%לעומת  0.3%ברבעון בשיעור של שירד 
 60  (90) (30)  ...................................................... המקביל אשתקד

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשי שער והפרשי הצמדה  
 545  (236) 309   ............................................. ושערוך עסקאות הגנה

    ריבית ואחרות הוצאות.  ב
 (29) 598  569   ......................................................... הוצאות ריבית

 13  (7) 6   ................................................ הוצאות מימון אחרות

 (16) 591  575    .................................... סה"כ הוצאות ריבית ואחרות

 529  355  884   .................................. סה"כ הוצאות מימון לפני היוון     

    
    עלויות אשראי.  היוון ג

 (16) 89  73   ................... שהוונו על פרויקטים בהקמה מימון הוצאות

    
 545  266  811   ...............................................  מימון הוצאות"כ סה

    
  

 
 :נוספות ברבעון תוצאות עסקיות  (ו

 
 

EBITDA  חדש שקל מיליוני 1,473 לעומת חדש שקל מיליוני 838 ברבעון( והפחתות פחת ,מיסים, מימון הוצאות בנטרול)רווח 

  .אשתקד ברבעון המקביל
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 : )המשך(הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד .א
 
 :הדוח בתקופת זילותנ .6
 

   :כללי (א
 
 (2015לעומת שנת  2016)שנת  תקופת הדוח (1

 
 :תזרים מזומנים מפעילות שוטפת (א
 

לעומת תזרים  חדששקל מיליוני  6,466 -של כבסך  חיוביהסתכם התזרים מפעילות שוטפת לתזרים בתקופת הדוח 
  בתקופה המקבילה אשתקד. יםחדש יםשקל מיליוני 7,624 -כ בסך של חיובי

הנובע בעיקרו מקיטון ביתרת  מיליוני שקלים חדשים 1,158 -בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כקיטון 
 .ופת הדוח ומשיכות שבוצעו ממלאי הדלקים בתקופה המקבילה אשתקדהזכאים בתק

 
 :תזרימי מזומנים לפעילות השקעה (ב
 

מיליוני שקלים  2,758 -כ בסך של שליליבתקופת הדוח הסתכם התזרים אשר שימש לפעילות השקעה בתזרים 
 ה אשתקד. בתקופה המקבילחדשים  יםשקל מיליוני 867 -כ בסך של שלילילעומת תזרים  חדשים

מיליוני שקלים חדשים נובע בעיקרו מפירעון של  1,891 -השינוי בתזרים מזומנים מפעילות השקעה בסך של כ
של אגרות חוב והלוואות בתקופה המקבילה אשתקד בקיזוז  תפיקדונות בתאגידים בנקאיים ששמשו לצרכי פירעונו

 . בתקופת הדוח אמנותהכספים שהועברו מחשבון הנו קבועים הקיטון בהשקעות בנכסים
 
 :תזרימי מזומנים מפעילות מימון (ג
 

לעומת תזרים  ים חדשיםשקל מיליוני 2,719 -כ בסך של שלילימימון בתזרים  לפעילותתקופת הדוח הסתכם התזרים ב
 . אשתקדבתקופה המקבילה  שקלים חדשים מיליוני 8,691 -של כ בסך שלילי

מיליוני שקלים חדשים נובע בעיקרו מההרחבות של אגרות  5,972 -בסך של כהשינוי בתזרים מזומנים לפעילות מימון 
החוב בתקופת הדוח לעומת פירעונות גבוהים של אגרות חוב והלוואות בתקופה המקבילה אשתקד )לפרטים ראה 

 בדוחות הכספיים(.  .ג. 19ביאור 
 

  (2014לעומת שנת  2015)שנת  ת ההשוואהותקופ (2
 
 :לות שוטפתתזרים מזומנים מפעי (א

 

לעומת תזרים  חדששקל יליוני מ 7,624 -של כבסך  חיוביהסתכם התזרים מפעילות שוטפת לתזרים  2015בשנת 
  .2014בשנת  יםחדש יםשקל מיליוני 10,366 -כ בסך של חיובי

ריף תעמירידות בנובע בעיקרו  יםחדש יםמיליוני שקל 2,742 -כ השינוי בתזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של
בספטמבר  13 –מה  והשניה 11.8% -מחודש פברואר בשיעור של כ הראשונה ,2015בעקבות העדכון השנתי החשמל 

החברה עדיין גבתה מצרכניה עלויות עודפות בגין משבר  2014וכתוצאה מכך שבשנת  נוספים 5.89% -בשיעור של כ
היה תשלום חד פעמי בגין הסכם  2015ת , בשנבנוסףומגבייה עודפת של דלקים שוטפים.  2012הגז שחל בשנת 

 .הפרישה המוקדמת
 

 :תזרימי מזומנים לפעילות השקעה (ב
 

 מיליוני שקלים חדשים 867 -כ של בסך שליליהסתכם התזרים אשר שימש לפעילות השקעה בתזרים  2015בשנת 
  .2014בשנת חדשים  יםשקל מיליוני 5,782 -כ בסך של שלילילעומת תזרים 

של  נותמפירעומיליוני שקלים חדשים נובע בעיקרו  4,915 -ים מזומנים מפעילות השקעה בסך של כהשינוי בתזר
  .ששימשו לפירעונות של אגרות חוב והלוואות פיקדונות בתאגידים בנקאיים

 
 :תזרימי מזומנים מפעילות מימון (ג

 

 לעומת תזרים ים חדשיםשקל ליונימי 8,691 -כ בסך של שלילימימון בתזרים  לפעילותהסתכם התזרים  2015בשנת 
 . 2014בשנת  שקלים חדשים מיליוני 3,379 -של כ בסך שלילי

של גבוהים מפירעונות  מיליוני שקלים חדשים נובע בעיקרו 5,312 -מימון בסך של כלפעילות השינוי בתזרים מזומנים 
  .2014בשנת לעומת הנפקות גבוהות של אגרות חוב  2015בשנת  אגרות חוב והלוואות

 
  דוח תזרים מזומנים של החברה.על תזרים המזומנים של החברה ראה נוספים  לפרטים
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד: )המשך( א.
 
 )המשך( :הדוח בתקופת נזילות .6
 

 :מקורות מימון (ב
 

 :כללי (1
 

ומהלוואות מגופים בנקאיים  לו"בישראל ובח אגרות חובהחברה מממנת את פעילותה ממקורותיה העצמיים, מהנפקת 
 ראההלוואות בנקאיות שנטלה החברה בתקופת הדוח,  כוללהחברה בתקופת הדוח  לגיוסי באשר ובחו"ל.  בישראל

 .הכספיים בדוחות .ג.19ביאור 
 

 :הלוואות לזמן ארוך (2
 

 42,997 -הינה כ 2015בדצמבר  31 -ו 2016בדצמבר  31ליום לזמן ארוך  החברהשל  ההתחיבויות הפיננסיותיתרת  
 :כדלהלןלפי הפירוט  שקל חדש בהתאמה, 45,273 -וכ מיליוני שקל חדש

 

  

  31ליום 
 2016 בדצמבר

  31ליום 
 2015 בדצמבר

 במיליוני שקל חדש  

    :מדד צמודות שקליותהתחייבות 
 1,414  3,785    .............................................................. סחירותאגרות חוב 
 9,283  6,812    ........................................................  לא סחירותאגרות חוב 

 2,511  2,504    ....................................... למדינת ישראל צמיתות ת חוב אגרו

 345  295    ............................................................................ הלוואות

 13,553  13,396  (1)  ............................................................................... סה"כ

    
    :צמודות לא שקליות התחייבויות
 437  2,191    .............................................................. סחירותאגרות חוב 
 657  196    ......................................................... לא סחירותאגרות חוב 

 1,250  250    ............................................................................ הלוואות

 2,344  2,637    ............................................................................... סה"כ

    
    :צמודות דולרהתחייבויות 

 2,790  2,749    .............................................................אגרות חוב בארה"ב
 3,971  3,518  (2)  ............................................................................ הלוואות

 19,120  18,513    ........................ אגרות חוב שרשומות למסחר בבורסת סינגפור

 25,881  24,780    .......................................... צמודות דולר התחייבויותסה"כ  
    

    התחייבויות נקובות במטבע חוץ אחר:
 2,430  2,465    ............................................................ אגרות חוב ביפן ביין

 1,639  1,355    .................................................................... הלוואות באירו

    

 45,847  44,633    ............................................................................... סה"כ

    
 -  50    ........................................... הלוואה דולרית של חברת הפחם

 277  703    ................................................. פרמיה ניכיון והוצאות נדחות
 (2,431) (4,585)   ........................................................... שוטפות לחלויות מיון

 1,596  2,211    ................................................... הארוך לזמן הגנה עסקאות

 (16) (15)   ............................................................. מימוניתחכירה  מיון

סה"כ אגרות חוב, התחייבויות לתאגידים בנקאיים אגרות חוב 
 45,273  42,997    .......... למדינת ישראל והתחייבויות למדינת ישראל לזמן ארוך

    
 

 של  וסך, 2016בדצמבר  31 ליום מיליוני שקל חדש 1,008בערבות מדינת ישראל בסך חוב  ואגרותכולל הלוואות  (1)
 .2015בדצמבר  31 מיליוני שקל חדש ליום 1,058

 

מיליוני שקל  551של  וסך ,2016בדצמבר  31 ליום מיליוני שקל חדש 485כולל הלוואות בערבות מדינת ישראל בסך  (2)
 .2015בדצמבר  31חדש ליום 
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 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד: )המשך( א.
 
 נזילות בתקופת הדוח: )המשך( .6

 
 מקורות מימון: )המשך( (ב
 
 

 אות לזמן ארוך: )המשך(הלוו (2
 

 להלן פרטי ההלוואות הרשומות בספרי החברה ואשר קיימת להן ערבות מדינה: 
 

 מקור מטבע שוק חוזה פרטי
  31ליום  יתרה

 2016 בדצמבר
 ריבית

 *משוקללת
תאריך פירעון 

 סופי

  

 שקלים מיליוני
  חדשים

 

     
 2025ביוני  17 5.84 485  דולר בנק מסיטי הלוואה

 2017ביולי    9 1.70 1,008  חדש שקל 25 סדרה חוב רותאג

   1,493   "כסה

 
 במספר משיכות. והתקבל וההלוואותריבית משוקללת מאחר  *

  .הריבית כוללת עמלת ערבות
 

 :2016 בדצמבר  31 -ממוצע אשראי לזמן ארוך ל (3
 

מיליוני שקל חדש ועיקרו  47,189 -היה כ האשראי נלקח מתאגידים בנקאיים ואחרים. ממוצע האשראי לתקופת הדוח 
 , פרמיה / ניכיון של אגרות חוב(.הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב )כולל עסקאות הגנה, נדחות

 
 

  אשראי ספקים ולקוחות (4
 

 בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31 ליום 

 2016 2015 

  
 ימים

ממוצע 
 אשראי

 
 ימים

ממוצע 
 אשראי

     
 1,707  46  1,614  44  ................ ..................................................... ספקים
 3,096  47  3,049  49  ............... ............................................... )*( לקוחות
 וחברת הפלסטינאית   הרשות חובות בנטרול לקוחות

 1,674  28  )*(........ (הכספיים בדוחות 6 ביאור)ראה  ירושלים מזרח
 
 27 

 
 1,662 

     
 

 שראי מיום הפקת החשבונית ועד מועד התשלום.ימי האשראי המוצגים לעיל מייצגים את ימי הא (*) 
 )חובות עבר בגין עלויות מערכתיות מנוטרלים מהחישוב(
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 :חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .ב
 
 האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה: .1
 

כלתו, כישוריו וניסיונו העסקי . לפרטים אודות השמר אבי דויטשמן האחראי בחברה על ניהול סיכוני שוק הינו סמנכ"ל כספים וכלכלה
 . 2016א' )פרטים בדבר נושא משרה בכירה בתאגיד( בפרק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 26דויטשמן ראה תקנה  אבישל מר 

 
 

 :תיאור סיכוני השוק בחברה  .2
 

עקרון העלות כאמור בביאור   רשות החשמל. המחיר מבוסס על -חברת החשמל מוכרת את מוצריה במחיר שנקבע על ידי גוף חיצוני 
. יחד עם זאת, בקביעת העלות המוכרת לחברה, רשות החשמל קבעה עלויות של המרכיבים השונים בתעריף, בדוחות הכספיים .א 3

שלעיתים אינן תואמות את עלויות החברה בפועל. מכיוון שכך, הרי שלגבי עיקר פעילותה, אין החברה חשופה לסיכוני שוק, זולת 
 :בסעיפים שלהלן המפורט

 
  סיכוני מטבע א(
 

 :פיננסיות התחייבויות
 

מיליוני שקל חדש  28,407, סכום של 2016בדצמבר  31 -רוב הכנסות החברה נקובות בשקל חדש.  יחד עם זאת, נכון ל 
וצאה מכך, לפני ביצוע עסקאות הגנה(, הינו במט"ח. כת)ארוכות הטווח של החברה הפיננסיות מהתחייבויותיה  63%המהווה 

תנודות בשערי חליפין גורמות להוצאות המימון של החברה להשתנות ובהתאם לכך עלולות להשפיע על תוצאותיה הפיננסיות 
 של החברה.  

בשל ההיקף הניכר של התחייבויות ארוכות הטווח במט"ח, תוצאות הפעילות של החברה מתבטאות ברווחים או הפסדים  
 המושפעים מתנודתיות בשערי החליפין בין שקל חדש למט"ח. 

  . בקביעת בסיס תעריף החשמל במקטע הייצור הגדירה רשות החשמל מנגנון גידור 
צמוד ל"סל קובע" שהוגדר על ידי רשות החשמל כצמוד לדולר ולאירו בשיעורים של ת כבמנגנון נקבע להיוהמגודר  הסכום 

הכנסות המימון הנגזרות מחשיפת החברה למט"ח או  בהתאמה. הסכום המגודר נועד לשקף חלק מהוצאות 25% –ו 75%
 ולהעבירו לצרכני החשמל. 

ספר צעדים שנועדו לצמצם את ההשפעה של באשר לחשיפה הנותרת מעבר לסכום המגודר בתעריף, החברה נקטה במ 
על ידי הקטנת החשיפה הנותרת למט"ח באמצעות ביצוע עסקאות הגנה. יחד עם זאת, קיבולת  התנודתיות בשערי החליפין

 השוק עלולה להיות מוגבלת ולגרום לחריגה בחשיפת החברה למט"ח ביחס לרמת החשיפה הרצויה על פי מדיניות החברה. 
 

 :חשופה לתנודות שערי המטבע בגיןבנוסף, החברה 
 

  אשר אין בגינם פיצוי בתעריף החשמל.  או צמודים למט"חבמט"ח ו/  הנקוביםתשלומים שוטפים לספקים 
 

  .המחיר המוכר תשלומים לספקי הגז בגין התקופה שממועד ההכרה בתעריף החשמל ועד למועד התשלום בפועל
הינו שער המחאות יחד עם זאת, שער החליפין המוכר בתעריף החברה. זהה למחיר אותו משלמת החשמל  בתעריף

לסוף החודש עבור צריכת הגז בחודש  םהקודהשלישי יום העסקים ידי בנק לאומי לישראל בע"מ ב-הנקבע עלגבוה 
 העוקב.

 
 סיכוני ריבית ב(   

 
הנושאות ריבית משתנה. גייסה להתחייבויות פיננסיות שהחברה חשופה לשינויים בשיעורי הריביות השוררות בשוק, ביחס 

נדרשת החברה ליטול.  םאשר אות גיוסי החובכמו כן, עלייה בשיעורי הריביות השוררות בשוק עלולה לייקר משמעותית את 
 חשיפה זאת עלולה להשפיע על תוצאותיה הפיננסיות של החברה.

 
  שינוי מחירי תשומות (ג
 

 
קים, חלק מעלויות התפעול וחלק מעלויות ההון, נקבע כצמוד לשינוי מדד סל התשומות של רכיבי התעריף, מלבד עלויות דל

 . אותם רוכשת החברה המחירים לצרכן. מכאן, שהחברה חשופה לסיכוני שוק הנובעים מעליה ריאלית של מחירי התשומות
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 )המשך(: חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .ב
 

 )המשך(: תיאור סיכוני השוק בחברה  .2
 

 חשיפה חשבונאית בגין מדידת עסקאות הגנה בשווי הוגן  כוןסי (ד
 

החברה מודדת את התחייבויותיה הפיננסיות בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית  IAS39 תקן בהתאם להוראות 
יוצר  האפקטיבית, בעוד עסקאות הגנה על התחייבויות אלו נמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד.  הפער בין שיטות המדידה

לחברה חשיפה חשבונאית אשר עשויה להיות מושפעת מהשינויים שחלו בשערי המטבע, מדד המחירים לצרכן ושיעורי 
 הריבית.

חשיפה הכלכלית.  יחד עם זאת במטרה לצמצם את החשיפה להגן על ה הנכון להיום מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק הינ 
 26ביאור לפי הנחיות התקן.  לפרטים ראה  ת גידור על עסקאות הגנה חדשותחשבונאו שואפת ליישםהחשבונאית, החברה 

 בדוחות הכספיים.
 

  
 שינויים בשוק ההון המשפיעים על כספי היעודה לפנסיה ועל המחויבות לפנסיה (ה
 

ה"(, מחויבת לקיום יעודה כספית בקופת גמל מרכזית לקצבה )להלן: "הקופכעמית בקופת הגמל המרכזית לקצבה החברה 
שתאפשר תשלומי פנסיה לפנסיונרים ולעובדים הזכאים, בהתאם להתחייבות האקטוארית המחושבת על ידי אקטואר הקופה. 
הקופה מחשבת את החבות האקטוארית של החברה לעובדים בתוכנית הפנסיה, על מנת לקבוע את הסכום שעל החברה 

בדוחות  .י.11בין החברה כמפורט בתקנון הקופה ראה ביאור לפרטים אודות הסדרי התשלום בין הקופה ללהפקיד כיעודה. 
 הכספיים.

בהתאם להתחייבות זו החברה תהיה אחראית להשלמת גרעון בין היעודה לבין ההתחייבות. יחד עם זאת, קיימת אי וודאות  
 מסוימת לגבי גובה ההפקדות שיידרש לקופת הפנסיה.

תחזית של תזרימי המזומנים הצפויים בעתיד ועל מספר הנחות ההפקדות לקופת הפנסיה של החברה מבוססות על  
אקטואריות. התחייבויות הפנסיה של החברה בפועל עשויות להיות שונות מאלו החזויות. בנוסף, המודל האקטוארי לחישוב 

כלכלי ההפקדות לקופת הפנסיה עלול להשתנות בעתיד בהתאם לשינויים בתוחלת החיים, בנושאים רגולטורים, באקלים ה
לפרטים נוספים ראה ביאור  ועניינים אחרים. שינויים אלה יכולים לגרום לעודף או גרעון בהתחייבויותיה של החברה לקופה.

 בדוחות הכספיים. 11
 בהקשר זה, הסיכונים העיקריים אליהם חשופה החברה הם:  

 
נכסים שונים שעיקרם אגרות חוב היעודה בקופה כוללת  – מדיניות ההשקעות של הקופה והשפעתה על היעודה ( 1

לפיכך תשואת היעודה מושפעת ומניות  פיקדונות בנקאיים הצמודים למדד ,, אגרות חוב קונצרניותממשלתיות
 מהסיכונים הגלומים בהתנהגות השווקים וההשפעה שיש לכך על הרכב והשווי הנכסי של הנכסים ביעודה. 

 

ות החוב הממשלתיות השפעות גדולות יותר על הערך הכספי של לשינויים בתשואות של אגר – סיכוני מח"מ  (2
ההתחייבויות )העתודה( לעומת הערך הכספי של הנכסים )היעודה( וזאת עקב המח"מ הארוך יותר של העתודה 
לעומת זה של היעודה. מזעור סיכוני השוק מחייב אפוא ביזור השקעות במונחי תמהיל הנכסים הפיננסיים 

 אשראי והתאמת המח"מ, ככל שניתן, למח"מ העתודה. המוחזקים, דירוג ה
 

 אי עמידת צד שלישי בהתחייבויותיו כלפי הקופה עלולה לגרום לירידה בערך נכסי הקופה. - סיכוני אשראי  (  3
 
 

 אשראי סיכוני (ו
 

 ה. בדוחות הכספיים. 26ביאור לפרטים ראה 
 
 

 חשיפה חשבונאית למדד המחירים לצרכן ז(
 

 יוםבהתאם לתעריף ריאלי הצמוד למדד המחירים לצרכן. בעקבות המעבר לדיווח כספי נומינלי )החל מ ןה הינהכנסות החבר
( נוצרה אי הקבלה בין ההוצאות הנומינליות להכנסות המוכרות בהתאם לתעריף ריאלי. החברה מגשרת על 2014ינואר ב 1

 -. ו. ו3ם נוספים ראה ביאורים ההצמדה למדד. לפרטי הפער באופן חלקי באמצעות רישום חשבון פיקוח נדחה בגין הפרשי
 . יז בדוחות הכספיים14
 
 

 כללי (ח
 

 26ביאור לפרטים נוספים אודות מדיניות החברה באשר לחשיפות לסיכונים השונים ומדיניות ההגנה שהחברה מיישמת ראה  
  בדוחות הכספיים.
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם: )המשך( ב.
 
 ות החברה בניהול סיכוני שוק מדיני .3

 
 

ככלל, החברה פועלת בנושא כספים והשקעות על פי נוהל החברה במטרה למזער סיכונים פיננסיים, תוך פיזור השקעותיה בבנקים 
 להלן מדיניות החברה בניהול סיכוני השוק אליהם היא חשופה: שונים. 

 
 

    י מטבעמדיניות החברה בניהול סיכוני שוק לחשיפה לסיכונ  א( 
 

מדיניות החברה הינה לנהל סיכוני השוק הנובעים מהחשיפה הכלכלית של החברה. במטרה לצמצם את חשיפת החברה 
 . לתנודות במטבע חוץ, קיבל דירקטוריון החברה החלטות בקשר לחשיפת החברה

 פיים.ג. בדוחות הכס 26ביאור ראה  וריבית משתנה למט"ח שיפהלפרטים אודות מדיניות הטיפול בח
 

 מדיניות החברה בדבר ניהול סיכון ריבית  ב(
 

 בדוחות הכספיים.ג.  26ביאור לפרטים ראה     
 
 

 מדיניות החברה להתמודדות עם סיכוני השוק המשפיעים על כספי היעודה לפנסיה  ג(  
 
 

החברה  ם מתוך נכסיה, במטרה להתמודד עם סיכוני השוק המשפיעים על יכולת הקופה לעמוד בתשלומים לעובדים הזכאי   
 :להלן פועלת בדרכים המפורטות

 
 בכל הנוגע לכספי היעודה מייעדת החברה את ניהול סיכוני השוק לחשיפה כלכלית. (1
 
 ולפקח על קיום הוראות הדין והסכםמחלקה ייעודית שתפקידה לבקר את הפעילות הכספית של הקופה  בחברה (2

 מנהלת של הקופה.שרותי הניהול בין החברה לבין החברה ה
 

 לחברה נציג בדירקטוריון הקופה ובוועדותיו )בנוסף לנציג מטעם עובדי החברה(. (3
 

הדירקטורים כאמור, שותפים לקביעת המדיניות הראויה לניהול כספי הקופה ובכלל זה: מתן מענה לסיכון פערי מח"מ   
סיכוני הלווה לייחסות תה, השקעות תוך בין הנכסים להתחייבויות בדרך של התאמות מח"מ הנכסים ככל האפשר

 והיקף ההשקעה וכן השקעת מרבית נכסי הקופה בנכסים צמודי מדד.
 

בהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללים לניהול קופת הגמל המרכזית לקצבה(, התשע"ג  (4
, קיים 2014במרס  31ידי משרד האוצר ביום ולתקנון הקופה שאושר על  2012-3-2, לחוזר אגף שוק ההון 2012 –

  .מנגנון פריסה של הגרעון האקטוארי באופן שמקל על תזרים המזומנים של החברה לקופה

 

המדיניות בנוגע לניהול כספי הפנסיה היא של הקופה ולא של החברה. היעודה בקופה כוללת נכסים שונים שבעיקרם  (5
ופיקדונות בנקאיים הצמודים למדד. לפיכך, תשואת היעודה  ניות, מניות, אגרות חוב קונצראגרות חוב ממשלתיות

 מושפעת מהסיכונים המובנים בהתנהגות השווקים וההשפעה שיש לכך על הרכב ושווי הנכסים ביעודה.
 

 

 היקף הסמכות בהנהלת החברה בניהול החשיפה לסיכוני שוק ד(
 
 

מסיכוני שוק, כפי שפורט לעיל, נקבע כי מנהל אגף כספים מורשה על פי מדיניות החברה בנושא הטיפול בחשיפה הנובעת 
מנהל אגף כספים אינו מוגבל כמותית בקשר עם הסמכות לאשר  לאשר עסקאות להחלפת מטבע ועסקאות להחלפת ריבית.

 יותה.עסקאות הגנה. בנוסף, קבע הדירקטוריון כי עובדים מסוימים בחברה יבצעו בשם החברה עסקאות הגנה בהתאם למדינ
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם: )המשך( ב.
 
 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק: )המשך(  .3
 

 
 : הפיקוח על מדיניות ניהול סיכונים ואופן מימושה ה(

 
 

 כללי (1
 

לניהול סיכוני שוק פיננסיים, בדרך של מעקב חודשי על ההתחייבויות  מעקב תקופתיהחברה מנהלת 
הגנות על פי צרכיה  תצעמבלה וההגנות עליהן. החברה עוקבת בתקופת הדוח אחר התחייבויותיה והפיננסיות ש 

 ובהתאם למדיניות שנקבעה.
 
 ניהול שוטף (2
 

בחברה קיים צוות חטיבתי האחראי ליישום מדיניות החברה בטיפול בחשיפה למט"ח וריבית משתנה, אשר מנטר את 
 ביצוע עסקאות הגנה בהתאם.התפתחות החשיפה אחת לחודש וממליץ על 

 
 מנגנוני הבקרה של החברה (3
 

הביקורת הפנימית בחברה מקיימת מפעם לפעם מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון וועדותיו, בעניין החשיפה 
לסיכוני שוק, בין היתר, למניעת סטיות ממדיניות החברה בניהול סיכוני שוק. הביקורת נעשית על פי תקני ביקורת 

  .המאושרות על ידי וועדת הביקורת של הדירקטוריון לים ועל פי תוכניות עבודהמקוב
 

 פיקוח הדירקטוריון (4
 

החברה על מאזן ההצמדה ומצב החשיפות הכולל  תדווחמאחת לרבעון, במסגרת הועדה לבחינת הדוחות הכספיים, 
תבחן את מצב החברה רבעון ומעלה במהלך כל  8%של החברה למטבע חוץ, ליום המאזן. בפיחות מהותי של 

 החשיפות ותדווח לוועדת התקציב, ניהול פיננסי וניהול סיכונים של הדירקטוריון.
 

 
  דוח בסיסי הצמדה (ו

 
 

בדוחות  .ו.26ביאור  אה, רת ההשוואהולתקופ 2016בדצמבר  31 םולימידע בדבר תנאי ההצמדה של היתרות הכספיות ל
 הכספיים.
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 דרכי ניהולם: )המשך(חשיפה לסיכוני שוק ו ב.
 
 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק: )המשך(  .3

 
 סיכון מטבע רגישותמבחני ז(     

 
 :2016בדצמבר  31ניתוחי רגישות למטבע חוץ ליום  (1)
 

 

הפסד )רווח( מעלייה 
 שווי הוגן בגורם שוק

הפסד )רווח( מירידה 
 בגורם שוק

 (10%) (5%)  5% 10% גורם שוק: דולר

 יליוני שקל חדשבמ 

      
      נכסים פיננסיים:

 19  10  (194) (10) (19) השקעות לזמן קצרו מזומנים ושווי מזומנים
 72  36  (722) (36) (72) חייבים לזמן קצר וארוך 

      
      התחייבויות פיננסיות:

 (48) (24) 481  24  48  ספקים 
 (15) (8) 150  8  15  הלוואות לזמן קצר

 (2,751) (1,375) 27,508  1,375  2,751  הלוואות ואגרות חוב
      

      עסקאות הגנה:)*(
 2,478  1,239  (24,783) (1,239) (2,478) דולר -החלפת שקל או שקל צמוד 

      

 (245) (122) 2,440  122  245  סה"כ

      
 
הדולרי של עסקאות ההגנה. סך השווי ההוגן של עסקאות ההגנה מול במבחני הרגישות מופיע רק השווי ההוגן של הצד  *

 מיליוני שקל חדש. 1,580הדולר בכללותם הינו התחייבות של 
 
 

 

הפסד )רווח( מעלייה 
 שווי הוגן בגורם שוק

הפסד )רווח( 
 מירידה בגורם שוק

 (10%) (5%)  5% 10% גורם שוק: אירו

 במיליוני שקל חדש 

      
      סיים:נכסים פיננ

  20  10 (202) (10) (20) מזומנים ושווי מזומנים
      
      

      התחייבויות פיננסיות:
 (5) (2)  48  2  5 ספקים 

 (136) (68)  1,355  68  136 הלוואות ואגרות חוב
      
      

      עסקאות הגנה:)*(
  42  21 (418) (21) (42) אירו -שקל צמוד שקל או החלפת 

      

 (79) (39)  783  39  79 סה"כ

      
במבחני הרגישות מופע רק השווי ההוגן של הצד האירו  של עסקאות ההגנה. סך השווי ההוגן של עסקאות ההגנה              *

 מיליוני שקל חדש.  11מול האירו בכללותם הינו התחייבות של 
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 משך(חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם: )ה ב.
 
 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק: )המשך(  .3
 

 )המשך( רגישות סיכון מטבעמבחני ז(     
 

 )המשך(: 2016בדצמבר  31ניתוחי רגישות למטבע חוץ ליום  (1)
 
 

 

הפסד )רווח( מעלייה 
 שווי הוגן בגורם שוק

הפסד )רווח( 
 מירידה בגורם שוק

 (10%) (5%)  5% 10% גורם שוק: יין

 ליוני שקל חדשבמי 

      
      

      התחייבויות פיננסיות:
      

 (284) (142)  2,840  142  284 הלוואות ואגרות חוב
      
      

      עסקאות הגנה:)*(
  255  128 (2,553) (128) (255) יין -שקל צמוד שקל או החלפת 

      

 (29) (14)  287  14  29 סה"כ

      
 

חני הרגישות מופע רק השווי ההוגן של הצד היין של עסקאות ההגנה. סך השווי ההוגן של עסקאות ההגנה מול במב *
 מיליוני שקל חדש. 651היין בכללותם הינו התחייבות של 

 
ניתוח הרגישות אינו כולל את השפעת הגידור בתעריף אמנם לחלק מהעלויות בגין חשיפה למטבע חוץ או בהצמדה  א(

 כיסוי בתעריף החשמל הנוכחי.אליו יש 
 

 .ו. בדוחות הכספיים.26ביאור מידע בדבר חשיפת המכשירים הפיננסיים למטבע חוץ בהתאם לערכם בספרים ראה  ב(
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם: )המשך( ב.
 
 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק: )המשך(  .3
 

 )המשך( רגישות סיכון מטבע מבחניז(     
 

 :2015בדצמבר  31ניתוחי רגישות למטבע חוץ ליום  (2)
 

 

הפסד )רווח( מעלייה 
 שווי הוגן בגורם שוק

הפסד )רווח( מירידה 
 בגורם שוק

 (10%) (5%)  5% 10% גורם שוק: דולר

 במיליוני שקל חדש 

      
      נכסים פיננסיים:

 18  9  (181) (9) (18) מזומנים ושווי מזומנים
 20  10  (195) (10) (20) השקעות לזמן קצר

 84  42  (842) (42) (84) חייבים לזמן קצר וארוך
      

      התחייבויות פיננסיות:
 (39) (19) 387  19  39  ספקים 

 (18) (9) 180  9  18  הלוואות לזמן קצר
 (2,876) (1,438) 28,760  1,438  2,876  הלוואות ואגרות חוב

      
      עסקאות הגנה:)*(

 2,271  1,136  (22,711) (1,136) (2,271) דולר -החלפת שקל או שקל צמוד 

      

 (540) (269) 5,398  269  540  סה"כ

      
 
הגנה מול במבחני הרגישות מופיע רק השווי ההוגן של הצד הדולרי של עסקאות ההגנה. סך השווי ההוגן של עסקאות ה *

 מיליוני שקל חדש. 365הדולר בכללותם הינו התחייבות של 
 
 

 

הפסד )רווח( מעלייה 
 שווי הוגן בגורם שוק

הפסד )רווח( 
 מירידה בגורם שוק

 (10%) (5%)  5% 10% גורם שוק: אירו

 במיליוני שקל חדש 

      
      נכסים פיננסיים:

 21  11  (212) (11) (21) מזומנים ושווי מזומנים
      
      

      התחייבויות פיננסיות:
 (6) (3) 62  3  6  ספקים 

 (164) (82) 1,639  82  164  הלוואות ואגרות חוב
      
      

      עסקאות הגנה:)*(
 11  6  (113) (6) (11) אירו -החלפת שקל צמוד 

      

 (138) (68) 1,376  68  138  סה"כ

      
י הרגישות מופע רק השווי ההוגן של הצד האירו  של עסקאות ההגנה. סך השווי ההוגן של עסקאות ההגנה             במבחנ *

 מיליוני שקל חדש.  21מול האירו בכללותם הינו התחייבות של 
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם: )המשך( ב.
 
 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק: )המשך(  .3
 

 )המשך( רגישות סיכון מטבעמבחני  ז(    
 
 : )המשך(2015בדצמבר  31ניתוחי רגישות למטבע חוץ ליום  (2)
 

 

הפסד )רווח( מעלייה 
 שווי הוגן בגורם שוק

הפסד )רווח( 
 מירידה בגורם שוק

 (10%) (5%)  5% 10% גורם שוק: יין

 במיליוני שקל חדש 

      
      

      התחייבויות פיננסיות:
      

 (257) (128) 2,567  128  257  הלוואות ואגרות חוב
      
      

      עסקאות הגנה:)*(
 229  115  (2,294)  (115) (229) יין -החלפת שקל צמוד 

      

 (28) (13) 273  13  28  סה"כ

      
 

השווי ההוגן של עסקאות ההגנה מול במבחני הרגישות מופע רק השווי ההוגן של הצד היין של עסקאות ההגנה. סך  *
 מיליוני שקל חדש. 1,073היין בכללותם הינו התחייבות של 

 
ניתוח הרגישות אינו כולל את השפעת הגידור בתעריף אמנם לחלק מהעלויות בגין חשיפה למטבע חוץ או בהצמדה  א(

 אליו יש כיסוי בתעריף החשמל הנוכחי.
 
 .ו. בדוחות הכספיים.26ביאור יים למטבע חוץ בהתאם לערכם בספרים ראה מידע בדבר חשיפת המכשירים הפיננס (ב
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 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם: )המשך( ב.
 
 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק: )המשך(  .3
 

  סיכון ריבית מבחני רגישות(     ח
 
 
 :2016בדצמבר  31ניתוחי רגישות לשיעורי הריבית ליום  (1)
 

 )רווח( הפסד מירידה בגורם שוק שווי הוגן ד מעלייה בגורם שוק)רווח( הפס 

 

 200עליה של 
 -10% -5%  +5% +10% נקודות בסיס *

ירידה של 
נקודות  200

 בסיס *

 במיליוני שקל חדש 

        התחייבויות פיננסיות
הלוואות לזמן ארוך בריבית 

 213  34  17  3,239  (17) (33) (192) קבועה
לזמן ארוך בריבית הלוואות 
 -  -  -  2,604  -  -  -  משתנה

 874  100  50  6,632  (49) (97) (721) אגרות חוב סחירות
 3,347  575  284  34,583  (277) (547) (2,747) אגרות חוב לא סחירות

 2,428  327  155  2,941  (140) (267) (916) אגרות חוב למדינת ישראל
 386  (113) (53) 1,942  62  118 (308) עסקאות החלפה 

 (1) (1) (1) 10  -  1  -  עסקאות אקדמה

 7,247  922  452  51,950  (421) (825) (4,884) סה"כ

        
  

 
 :2015בדצמבר  31ניתוח רגישות לפי שווי הוגן ליום  ( 2)
 
 

 ק)רווח( הפסד מירידה בגורם שו שווי הוגן )רווח( הפסד מעלייה בגורם שוק 

 

 200עליה של 
 -10% -5%  +5% +10% נקודות בסיס *

ירידה של 
נקודות  200

 בסיס *

 במיליוני שקל חדש 

        התחייבויות פיננסיות
הלוואות לזמן ארוך בריבית 

 275  48  23  3,662  (23) (46) (245) קבועה
הלוואות לזמן ארוך בריבית 

 -  -  -  3,977  -  -  -  משתנה
 190  17  9  2,002  (9) (17) (159) וב סחירותאגרות ח

 3,870  709  350  38,593  (341) (673) (3,202) אגרות חוב לא סחירות
 4,104  390  185  3,515  (167) (320) (1,230) אגרות חוב למדינת ישראל

 277  (79) (35) 1,219  52  95  (209) עסקאות החלפה 

 -  -  -  (75) -  -  -  עסקאות אקדמה

 8,716  1,085  532  52,893  (488) (961) (5,045) סה"כ

        
 
החברה בחרה להציג את גודל השינוי בריבית, אשר בעבורו יבוצעו מבחני הקיצון למכשירים פיננסים הרגישים לשינוי בשער  *

טי יומי גבוה יותר בשער הריבית (, לאחר שנבדק ולא נמצא שינוי אבסולו2%נקודות בסיס ) 200הריבית, בשיעור של 
נקודות בסיס הוא שינוי היכול להתרחש  200במהלך עשר השנים הקודמות למועד הדיווח, ולאחר שהעריכה כי שינוי של 

 בתרחיש חמור אך מתקבל על הדעת באותה ריבית. 
 

   
 

  



 חברת החשמל לישראל בע"מ

 ההחברי על מצב עניינ דוח הדירקטוריון
 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

  

48 
 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם: )המשך( ב.
 
 י שוק: )המשך(מדיניות החברה בניהול סיכונ  .3
 

  מחירי דלקיםסיכון  רגישותמבחני (     ט
 

 
 :2016בדצמבר  31מבחני רגישות לשווי ההוגן של מלאי הדלקים ליום  (1) 

 
 

 שינוי במחיר  שינוי במחיר 

 20% 10% 5% 

 הוגן שווי
 במיליוני

 (20%) (10%) (5%) חדש שקל

        
 (41) (20) (10) 204  10  20  41  מזוט
 (63) (31) (16) 313  16  31  63  סולר
 (144) (72) (36) 718  36  72  144  פחם

 LNG  3  1  1  14 (1) (1) (3)גז נוזלי 

 (251) (124) (63) 1,249  63  124  251  "כסה

        
 
 
 

 :2015בדצמבר  31מבחני רגישות לשווי ההוגן של מלאי הדלקים ליום  (2)
 
 

 וי במחירשינ  שינוי במחיר 

 20% 10% 5% 

שווי הוגן 
במיליוני 
 (20%) (10%) (5%) שקל חדש

        
 (23) (12) (6) 116  6  12  23  מזוט
 (44) (22) (11) 221  11  22  44  סולר
 (112) (56) (28) 562  28  56  112  פחם

 LNG  3  2  1  17 (1) (2) (3)גז נוזלי 

 (182) (92) (46) 916  46  92  182  "כסה

        
 

   
 

 .מיסים השפעת ללא משוערים מכירה בערכי הינו המוצג ההוגן השווי א(
 

החברה רוכשת דלק לשימוש עצמי בלבד ואין באפשרותה למכור דלקים לצרכי מסחר )למעט במקרים חריגים  ב(
 באישור מיוחד ולצרכים תפעוליים(.
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 היבטי ממשל תאגידי: ג.
 
 :תרומות .1
 
 

 .החברות רשות הנחיות לנוכח מלתרום מנועה חברהה
 

 :ופיננסית חשבונאית מיומנות בעלי דירקטורים .2
 

 5 עלמספר המזערי של דירקטורים בחברה בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית יעמוד הדירקטוריון החברה, לקביעת בהתאם 
מספר חברי הדירקטוריון שלה. להערכת החברה, מספר זה , וזאת בהתחשב, בין היתר, בגודל החברה, סוג פעילותה ויםדירקטור

 יאפשר לדירקטוריון לעמוד בחובות המוטלות עליו בהתאם לחוק ולמסמכי ההתאגדות של החברה.
 

פורט,  עו"ד ו"ח אריה רפרוחשבונאית ופיננסית:   מומחיותדירקטורים בעלי  חמישהבחברה  מכהניםהדוח על המצב הכספי,  ליוםנכון 
 , מר מרדכי בן עמי וגב' אורלי גרטי סרוסי.אבו ריש ראיקרו"ח  ,רראריק פו

 
אבו ריש. עקב כך, מספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית  ראיקהסתיימה כהונתו של רו"ח  2017 במרץ 13 ביום

אלא נתונה אינה נתונה בידי החברה למנות דירקטורים בחברה  הסמכותפחת מהמספר המזערי שנקבע על ידי הדירקטוריון. יצוין, כי 
רשות החברות והתריעה  למנהלפנתה  החברה 2016בנובמבר  30ביום  , לאחר התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים.השריםבידי 

 מומחיות חשבונאית ופיננסית.   יבעל יםבפניו על הצורך במינוי דחוף של דירקטור
 
 

 לתי תלוייםב דירקטורים .  3
 

  .תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור בדבר הוראה בתקנונה ימצהא לא החברה
 

  :של החברההמבקר הפנימי  .4
    

 
   תהפנימי תפרטי המבקר (א

 
 .ניצה רוגוזינסקירו"ח  (1

 

 החלה רו"ח ניצה רוגוזינסקי את תפקידה כמבקרת הפנימית ונציבת תלונות הציבור בחברה. 2014באפריל  27ביום  (2
  

 )להלן: "חוק החברות"(, 1999  –, תשנ"ט )ב( לחוק החברות146בתנאים הקבועים בסעיף  עומדת תהפנימי תהמבקר (3
 "חוק הביקורת הפנימית"(.  :להלן) 1992 - לחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב 8-א' ו3ובהוראות סעיפים 

 
זולת תפקיד בחברה תפקיד נוסף על הביקורת הפנימית,  המבקרת הפנימית הינה עובדת החברה ואינה ממלאת ( 4

 ההממונה על תלונות הציבור והממונה על תלונות העובדים. במילוי התפקיד הנוסף כאמור אין כדי לפגוע במילוי תפקיד
 )מילוי תפקיד נוסף זה כאמור מתאפשר גם בהתאם לחוק(. העיקרי

 

אין קשרים  תמיהפני תלמבקרהמבקרת הפנימית אינה מחזיקה בניירות ערך של החברה או של גוף הקשור אליה, ו (5
מחוץ לחברה תפקיד היוצר או העלול ליצור  תממלא ואינה ,עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים עם החברה

 .פנים תכמבקר הניגוד עניינים עם תפקיד
 

 
 דרך המינוי של המבקר הפנימי  (ב

 
את מתכונת הבחירה של מבקר  , אישר דירקטוריון החברה, בהתאם לחוזר רשות החברות בנושא,2013בנובמבר  21ביום  

פנימי כפי שהוצגה על ידי וועדת הביקורת.  ועדת האיתור, שמונתה לצורך ההליך, בחנה את המועמדים שניגשו להליך על פי 
המתכונת שנקבעה, דירגה את המועמדים בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש, והמליצה על רו"ח ניצה רוגוזינסקי כמועמדת 

 פקיד.המתאימה ביותר לת
 

החליט דירקטוריון החברה לאמץ את החלטת ועדת האיתור ולמנות את רו"ח ניצה רוגוזינסקי למבקרת  2014בפברואר  6ביום  
 הפנימית של החברה.
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 )המשך( היבטי ממשל תאגידי: ג.
 
 )המשך( :של החברההמבקר הפנימי  .4
 

 
 זהות הממונה על המבקר הפנימי (ג

 
 ות ציבור כפופה ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל.בקרת הפנימית ונציבת תלונהמ (1
 
 -, התשל"ה לחוק החברות הממשלתיות 49לחוק החברות וסעיף  148הות הממונים הינה בהתאם להוראת סעיף ז (2

1975. 
 
 של הדירקטוריון וארגון אנוש משאבי ועדת, הביקורת)ועדת  הדירקטוריון, 2015 ספטמבר -ים אוגוסט חודשבמהלך ה (3

"ל לסמנכ הפנימית המבקרת מעמד עדכון אושר, כן כמו .הפנימית הביקורת של הארגוני המבנה שינויאת  ראיש( והמליאה
 .תקני

 
ידי ועדת -)א( לחוק הביקורת הפנימית, וכפי שנקבע על4בהתאם לסעיף  הינםתפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי  (4

 ידי דירקטוריון החברה. -על 2012 במאי 24ביום הביקורת, בהתאם לסמכות אשר הואצלה לה לשם כך 
 

הנוהל מעוגנות בנוהל "הביקורת הפנימית ונציבות תלונות הציבור" בחברה.  תהפנימי תהחובות והסמכויות של המבקר (5
בוועדת הביקורת של הדירקטוריון ואושרו ע"י הוועדה בפברואר  , בין היתר,. העדכונים נידונו2015עודכן במהלך שנת 

2016 . 
 
 ת העבודה תכני  ד(
 

 בחודש הדירקטוריוןמליאת   ידי עלשל הדירקטוריון ו הביקורת וועדת ידי על אושרה 2016 לשנת העבודה תכנית (1
 .2015 דצמבר

וסקר  2017, תכנית העבודה השנתית של הביקורת הפנימית לשנת 2017-2019תכנית העבודה הרב שנתית לשנים  
של הדירקטוריון  הביקורת וועדת(, שעל בסיסו הוכנו התכניות, נדונו ואושרו בהסיכונים )הכולל את סקר מעילות והונאות

  .2016 דצמבר -ים נובמבר בחודש דירקטוריוןבמליאת הו
  

, כתהיגיה סדורה לערו( מבוססת על מתודול2017-2019תכנית העבודה השנתית והרב שנתית של הביקורת הפנימית ) (2
הסקר נערך במקביל לסקר הסיכונים הכולל בחברה, שבמסגרתו  –הונאות ומעילות(סקר סיכונים )הכולל סיכוני לרבות 

זוהו והוערכו הסיכונים המהותיים המשפיעים על יכולת החברה להשגת יעדיה העדכניים. כמו כן, הסקר נערך בהלימה 
שנתית לשנים -ותכנית העבודה הרב סקר הסיכונים לביקורת הפנימית. (2015עם סקרי מעילות והונאות בחברה )

 .2016ועד אוקטובר  2015חודשים דצמבר בנערכו  2017-2019

תכנית העבודה של הביקורת הפנימית כוללת את המשאבים הנדרשים לצורך ביצוע ביקורות מתוכננות, ביקורת פתע  ( 3
העבודה  באתרי החברה וביקורת מעקב אחר יישום המלצות מדוחות ביקורת ודוחות מבקר המדינה. כמו כן, תכנית

יו"ר הדירקטוריון, יו"ר ועדת הביקורת, , אשר נעשות לבקשת לא מתוכננות ובדיקות כוללת הקצאת משאבים לביקורות
התכנית כוללת משאבים לעיתים בקדימות למטלות אחרות. בנוסף,  ,והמבקרת הפנימיתהמנכ"ל, חברי הדירקטוריון 

 לצורך טיפול בתלונות שאינן מתחום הצרכנות.
 
שנתית והשנתית, כפי שאושרו בוועדת הביקורת ובדירקטוריון, -בהתאם לתוכניות העבודה הרב ,רכת החברהלהע (4

)כנדרש  שנים 3-אחת לכלפחות בחברה  תיוהישוהיקף עבודת הביקורת הפנימית הינו נדרש ומספק על מנת לכסות את 
 . בהוראות הדין(

 
"התקשרויות החברה בעסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )ינואר  :ביקורת בנושא דוח הופץ 2016בחודש דצמבר       (5

לחוק החברות ועסקאות חריגות כהגדרתן בחוק  270)לרבות עסקאות הטעונות אישור לפי סעיף  ("2015דצמבר  –
  החברות(.

 
 ביקורת של חברות מוחזקות ה(

נימי עצמאי. הפיקוח על עבודת המבקר הפנימי "חברת הפחם"( מונה מבקר פ :להלןלחברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ )
 הפנימי המבקרבין  2012 יוניבחברת הפחם מתבצע על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון חברת הפחם. בהתאם לסיכום מחודש 

קבל לעיונו כל חומר הקשור לביקורת הפנימית בחברת מלבין יו"ר דירקטוריון חברת הפחם, המבקר הפנימי של החברה 
 שר נדרש לו לצורך ביצוע עבודתו. הפחם וא
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 )המשך( היבטי ממשל תאגידי: ג.
 
 )המשך( :של החברההמבקר הפנימי  .4
 

 
 היקף העסקה   (ו

 
 המבקרת הפנימית מועסקת במשרה מלאה. (1

 
ם )לא כולל עובדי מזכירות/אדמיניסטרציה ולא כולל לימודי בשנת הדיווח יחידת הביקורתלהלן מספר שעות ההעסקה של  (2

 : והשתלמויות(
 

 
תכנית עבודה,  – ביקורת פנימית 

דרישות, טיפול בתלונות שאינן מתחום 
הצרכנות, ביקורת מעקב אחר יישום 

 המלצות וביקורת אתרים

 ציבור טיפול בתלונות
 מתחום הצרכנות

 14,400 –כ 39,700  –כ  ביקורת בגין פעילות בישראל

 
שאינן עובדים העוסקים בתחום הביקורת הפנימית ותלונות  23 מועסקים הפנימיתהביקורת נכון למועד הדיווח, ביחידת  (3

עובדים העוסקים בתחום הטיפול בתלונות ציבור מתחום הצרכנות )מחלקת נציבות תלונות  8-ו מתחום הצרכנות,
יקורת במיקור עובדי אדמיניסטרציה. כמו כן, היחידה מסתייעת בשירותי ב 2-(, זאת בנוסף למבקרת הפנימית והציבור

 רשים מומחיות שאין ברשות הביקורת הפנימית. ואו בנושאים הדבעריכת ביקורות , לשם סיוע בהיקף זניח חוץ
 
 

 עריכת הביקורת ז(
 

חוק הביקורת הפנימית להוראות הדין, לרבות בהתאם ומטלות הביקורת נערכות על פי תקנים מקצועיים מקובלים  (1 
 יות הניתנות מעת לעת בחוזרי רשות החברות הממשלתיות.והנחיות רשות החברות הממשלת

 מידע.מערכות בתחום גם הגישה הביקורת הפנימית דוחות  2016דצמבר  -בתקופה ינואר  (   2

ויחידת הממשלתיות,  בתוכניות נכללת גם בדיקת נושא ניהול הסיכונים בחברה, בהתאם לנדרש בחוזר רשות החברות (3
 הינה בין היחידות המבוקרות.ה של החברניהול הסיכונים 

 בדרישות שנקבעו בתקנים המקצועיים.  העמד תהפנימי תהדירקטוריון וועדת הביקורת מעריכים כי המבקר (4
 
 

 גישה למידע  (ח
 

למבקרת הפנימית ולבאים מכוחה ניתנת גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית, לצורך ביצוע תפקידם, לכל מסמך נתון, 
ידע, רגיל או ממוחשב, לרבות נתונים כספיים. המבקרת הפנימית והבאים מכוחה רשאים להיכנס לכל נכס מאגר נתונים או מ

 לחוק הביקורת הפנימית. 9וזאת בהתאמה לאמור בסעיף  ,ולבדוק אותו
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 )המשך( היבטי ממשל תאגידי: ג.
 
 )המשך( :של החברההמבקר הפנימי  .4

 
 

 דין וחשבון המבקר הפנימי  ט(
 

בין היתר, נערכים דיונים בדוחות בהשתתפות הנהלת החברה ודיונים בוועדת מוגשים בכתב. הפנימית  הביקורתות דוח (1
מעקב על יישום לרבות שנתי הכולל סיכום עבודת הביקורת הפנימית,  דוח מוגשמידי שנה ביקורת של הדירקטוריון. 

  הלן.ל 4 בסעיףהחלטות והמלצות כמפורט 
 
דוחות במתכונתם הסופית ליו"ר הדירקטוריון, למנהל הכללי וליו"ר וועדת הביקורת של מוגשים ה, במהלך שנת העבוד (2

בנוסף, הדירקטוריון. דוחות הביקורת מוגשים לחברי וועדת הביקורת של הדירקטוריון באמצעות מזכיר הדירקטוריון. 
כונים, דוברת החברה, מנהל מחלקת המבקר, מנהלת הסי רואה חשבוןהדוחות הסופיים מופצים גם להנהלת החברה, 

SOX .ובקר סיכון מעילות והונאות 
 

מסמכי בדיקה. בתקופה זו  1-ו דוחות בדיקה 47 ,דוחות ביקורת 49 דוחות: 97 הופצו 2016 דצמבר –בתקופה ינואר  (3
 24, 2016 בפברואר 18בתאריכים: דוחות הביקורת הפנימית דיונים על  11קיימה וועדת הביקורת של הדירקטוריון 

בספטמבר  1, 2016באוגוסט  18, 2016באוגוסט  4, 2016 ביוני 30, 2016 במאי 19, 2016 באפריל 7, 2016 במרץ
 .2016בדצמבר  29, 2016בנובמבר  24, 2016באוקטובר  27, 2016

 
מוגש  . הדוח השנתי של הביקורת הפנימיתפעילות הביקורת באותה שנההמסכם את בכתב דוח שנתי נערך מידי שנה  (4

 "ל. ולמנכליו"ר הדירקטוריון, ליו"ר וועדת הביקורת של הדירקטוריון 
ליו"ר הדירקטוריון, ליו"ר וועדת הביקורת  2016הוגש בחודש ינואר  2015הדוח השנתי של הביקורת הפנימית לשנת 

 .2016אר הדוח הוצג ונדון בוועדת הביקורת ובמליאת הדירקטוריון בחודש פברו"ל. ולמנכשל הדירקטוריון 
ליו"ר הדירקטוריון, ליו"ר וועדת הביקורת  2017הוגש בחודש ינואר  2016הדוח השנתי של הביקורת הפנימית לשנת 

 2מליאת הדירקטוריון בתאריך בו 2017בפברואר  16 של הדירקטוריון ולמנכ"ל. הדוח הוצג בוועדת הביקורת בתאריך
 .2017במרס 

 
 

 ת המבקר הפנימיהערכת הדירקטוריון את פעילו (   י
 

היקף, אופי ופעילות הביקורת הפנימית הינם מספקים וסבירים כדי לממש את יעדי הביקורת בחברה. כמו כן, הנושאים 
 שנים, כנדרש בהוראות הדין. 3-המהותיים מכוסים לפחות אחת ל

 
קורת הפנימית בחברות בעניין "מינוי מבקר פנים ובדיקת איכות הביהממשלתיות בהתאם לדרישת חוזר רשות החברות 

 הסתיימהשנים. הבדיקה הקודמת  3-יש לבצע בדיקה של איכות הביקורת הפנימית אחת ל, 22.5.2014ממשלתיות" מיום 
 .  2013בשנת 

 
אשר יבצע  ,בודק לבחירתלביצוע הליך  22.10.2015עדת הביקורת מיום הדירקטוריון את הצעת ו אישר 26.11.2015-ב

 רת הפנימית.בדיקת איכות של הביקו
וניהול סיכונים  ייעוץ, בקרה-רוזנבלום-משרד "עזרא יהודההמליצה וועדת הביקורת לדירקטוריון על מינוי  7.4.2016בתאריך 

החל  2016אישר הדירקטוריון את המינוי. בחודש ספטמבר  13.4.2016לבודק איכות הביקורת הפנימית. בתאריך  בע"מ"
 .2017יש דוח במהלך שנת הבודק את עבודתו. הבודק צפוי להג

 
 

 תגמול יא( 
 

 החברה.   תעובד ת הינההפנימי תהמבקר
המבקרת הפנימית מועסקת בהתאם להסכם עבודה סטנדרטי של רשות החברות הממשלתיות. להערכת הדירקטוריון, אין 

 השפעה לתגמול המבקרת הפנימית על הפעלת שיקול דעתה המקצועי.
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 :)המשך( דיהיבטי ממשל תאגי ג.
 
 :וחברות ממשלתיות בדיני ניירות ערך תכנית אכיפה פנימית      .5
 

רשות  שפרסמהגובש בחברה על פי הקריטריונים  אשראישר דירקטוריון החברה מתווה תכנית אכיפה פנימית  2012ביוני,  14ביום 
ערך כתכנית אכיפה אפקטיבית )להלן:  ניירות בתחוםתכנית אכיפה פנימית ב להכרה 2011באוגוסט  15ניירות ערך ביום 

 "הקריטריונים"(. 
 

 זו במסגרת כאשר, בחברה פנימית אכיפה תכנית לאימוץ ידה על שנקבעו הדרך אבני את השלימהלמועד פרסום הדוח, החברה 
, באימוץ ויישום תכנית , בין היתרעוסקת אשר ורגולציה, תאגידית אחריות ועדת  - ייעודית דירקטוריון ועדת החברה דירקטוריון מינה

, מינה הדירקטוריון ממונה על האכיפה בנוסףהתכנית.  לה במסגרת מתווה והאכיפה הפנימית בחברה בהתאם לתפקידים אשר יועד
צוות אכיפה וציות ארצי, צוותי אכיפה וציות יחידתיים וכן גורמים נוספים המהווים חלק  מונו וכןבתחום ניירות ערך  בחברההפנימית 

ך האכיפה הפנימית בחברה. בנוסף, החברה השלימה את עריכתם וגיבושם של נהלי האב של החברה בתחום האכיפה הפנימית ממער
 הדרכות עריכת ידי על לרבות, בחברה הפנימית האכיפה תכנית והטמעת יישום לצורךוהיא נוקטת בפעולות אכיפה אינטנסיביות 

 . בחברה הרלוונטיים האכיפה גורמי לכלל
 

יעוץ וניהול בע"מ לצורך ביצוע סקר ציות חיצוני לאיתור פערים וכשלים  האפטמשרד זיו  עם החברה התקשרה 2014 בשנת, ףבנוס
עולה כי נכון לתאריך הדוח, תכנית  הסקר מתוצאותפוטנציאליים בפעילותה של החברה וחשיפותיה של החברה לדיני ניירות ערך. 

הבחינות המהותיות, ואינה טומנת בחובה סיכון משמעותי להפרה מהותית של הוראות  האכיפה הפנימית מבוצעת באופן נאות מכל
 החוק.

 
הסדר האכיפה המנהלי שנחתם בין החברה לבין רשות ניירות ערך, אשר אושר על ידי ועדת האכיפה המנהלית  להוראות בהתאם

אשר  חיצוני מפקח 2014בחודש פברואר  החברה המינת(, " או "הסדר האכיפה")להלן בסעיף זה: "ההסדר 2013בנובמבר  28ביום 
תפקידו, בין היתר, לוודא את השלמת הגיבוש והיישום האפקטיבי של תכנית האכיפה ונהליה ולהגיש מדי רבעון דוח לרשות ניירות 

, 2013בנובמבר  28מיום  מיידידיווח  אהערך על ממצאי בדיקתו )להלן: "המפקח החיצוני"( )לפרטים נוספים אודות הסדר האכיפה ר
 (. 2013-01-208542אסמכתא:  מספר

 
 במסגרת תוארו אשר, ערך ניירות לרשות רבעוניים פיקוח דוחותמינויו הגיש המפקח החיצוני  ממועדלהוראות ההסדר כאמור,  בהתאם

 .החברה של הרבעוניים הדירקטוריון דוחות
 

על רקע החשיבות הרבה שרואה הדירקטוריון בפיקוח על הנושאים . יחד עם זאת, ותמה תקופת הפיקוח כפי שנקבעה בהסדר האכיפה
, להאריך את תקופת ההתקשרות 2015באוקטובר  15והתחומים עליהם פיקח המפקח החיצוני, החליט דירקטוריון החברה, ביום 

 .תאגידית ורגולציה לוועדת אחריות ווגשהעם המפקח החיצוני בשנה נוספת, כאשר דוחותיו הרבעוניים של המפקח במהלך שנה זו 
, כאשר נקבע כי במהלך שנה זו 2017לינואר  5ההתקשרות עם המפקח הוארכה בשנה נוספת על פי החלטת דירקטוריון מיום 

 הדוחות יוגשו במתכונת חצי שנתית )ולא רבעונית( לוועדת אחריות תאגידית ורגולציה.
 
חות ביקורת פנימית בנושא עריכה והטמעה של תכנית האכיפה הופצו בחברה דו 2016למאי  26וביום   2014 בדצמבר 16 יוםב

 .הדין לא נמצאו ממצאים שמהווים חריגות מהוראותהפנימית. בשני הדוחות צוין כי 
 

פרסמה רשות החברות חוזר ובו קריטריונים לבחינת בקשות למתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה  2015באוקטובר  15ביום 

. במסגרת המסמך מפורטים, בין היתר, הקריטריונים שהרשות תשקול בבואה לגבש הלן בסעיף זה: "החוזר"()ל בחברות ממשלתיות

את המלצתה לשרים בעניין התחייבות למתן שיפוי לנושאי המשרה, הכוללים גם אימוץ והטמעה של תכנית אכיפה פנימית בחברות 

 ממשלתיות על ידי החברה בהתאם לאמור במסמך.

 2016במרץ  17, החליט לאמץ את המלצת וועדת אחריות תאגידית ורגולציה מיום 2016במרץ  29  בהחלטה מיוםהדירקטוריון, 

, ולמנות )להלן" תכנית האכיפה המאוחדת"( חברות ממשלתיותבדיני חברות וניירות ערך ובדיני ולאשר תכנית אכיפה פנימית מאוחדת 

כן נקבע כי מדי  המאוחדת. האכיפה ונה על האכיפה בחברה, במסגרת תכנית את היועצת המשפטית של החברה, עו"ד יעל נבו, כממ

, וכן כי הדירקטוריון יקיים דיון ממשלתיותתכנית האכיפה בחברה בנושא חברות   דיון בוועדת אחריות תאגידית בנושארבעון יתקיים 

 בנושא מדי חצי שנה, יחד עם הדיון בתכנית האכיפה בניירות ערך. 

 

 , במסגרת פנייה אשר מפרטת את כלל נדבכי האכיפה2016אפריל ב 18נשלחה לרשות החברות ביום ה המאוחדת תכנית האכיפ
הקיימים כיום בחברה בתחומים אלו, ואשר מהווים תשתית מהותית הולמת לשמירה על הציות לדין ועל המנהל התקין בתחומים 

 האכיפה המאוחדת תכניתציינה רשות החברות כי   ,2016ביולי  26ום בתשובתה מימתקיימים דיונים מול הרשות בנושא. . וונטייםהרל
 .חוזרהבדרישות  קיימת וברובה עומדת

 
האכיפה המאוחדת נמצאת בשלבי יישום ראשוניים וביחידות הפעילות בחברה שזוהו, בשלב הראשון, כרלוונטיות לנושא  תכנית

.  נציגי צוות האכיפה והציות הארצי נפגשו עם  נציגי היחידות ול בנושאהאכיפה בדיני חברות וחברות ממשלתיות, מונו נציגים לטיפ

 שמונו כדי להעניק הכוונה לביצוע מיפוי וסקר ציות בכל אחת מאותן יחידות.

' בדוחות ה 34לפרטים בדבר כתבי התחייבות לשיפוי אשר העניקה החברה לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בה, ראה ביאור 

 יים.הכספיים השנת
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 :)המשך( היבטי ממשל תאגידי ג.
 
 :הכספיים הדוחות אישור הליך .6

 
הליך אישור הדוחות הכספיים ראה שאלון ו" הוועדה"( :בסעיף זה לפרטים אודות הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן א(

 .2016ממשל תאגידי לשנת 
 
 נכחו: 2017במרס  9שהתקיימה ביום  ת הוועדהבישיב ( ב

רו"ח אורלי גרטי  ,ריש חבר הוועדה, עו"ד אריק פורר חבר הוועדה-ה רפופורט יושב ראש הוועדה, רו"ח ראיק אבורו"ח ארי
רו"ח אבי דויטשמן סמנכ"ל כספים וכלכלה, עו"ד  ,מר יצחק בלמס משנה למנכ"ל, מר עופר בלוך מנכ"ל, דירקטורית -סרוסי 

סומך חשבונאות וכלכלה, נציגי אגף כספים, נציגי משרד רו"ח המבקר יעל נבו היועצת המשפטית ומזכירת החברה, נציגי אגף 
 היועצים הפיננסים של החברה.ו , נציגי משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן, נציגי רשות החברותחייקין

 
 נכחו: 2017במרס  14 שהתקיימה ביום ת הוועדהבישיב

, עו"ד אריק פורר חבר הוועדה, מר עופר בלוך ת הוועדהאורלי גרטי סרוסי חבררו"ח אריה רפופורט יושב ראש הוועדה, רו"ח 
מנכ"ל, רו"ח אבי דויטשמן סמנכ"ל כספים וכלכלה, עו"ד יעל נבו היועצת המשפטית ומזכירת החברה, נציגי אגף חשבונאות 

רשות החברות , נציגי משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן, נציגי סומך חייקיןוכלכלה, נציגי אגף כספים, נציגי משרד רו"ח המבקר 
 והיועצים הפיננסים של החברה.

 
 נכחו: 2017במרס  20שהתקיימה ביום  ת הוועדהבישיב

, עו"ד אריק פורר חבר הוועדה, מר עופר בלוך אורלי גרטי סרוסי חברת הוועדהרו"ח אריה רפופורט יושב ראש הוועדה, רו"ח 
היועצת המשפטית ומזכירת החברה, נציגי אגף חשבונאות מנכ"ל, רו"ח אבי דויטשמן סמנכ"ל כספים וכלכלה, עו"ד יעל נבו 

, נציגי משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן, נציגי רשות החברות סומך חייקיןוכלכלה, נציגי אגף כספים, נציגי משרד רו"ח המבקר 
 והיועצים הפיננסים של החברה.

 
 :דירקטוריוןתהליכים נוספים הננקטים בחברה להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח ה (ג

 
הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות  החברה פועלת בהתאם לתקנות החברות

, לפיהן חלה חובה על החברה לצרף לדוחותיה הכספיים, השנתיים 2005-הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון( התשס"ו
והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוח התקופתי או הרבעוני, לפי העניין, והרבעוניים, דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו 

 הכולל הצהרות חתומות של כל נושא משרה בחברה החתום על אותם דוחות. 
 

 . 2016ראה שאלון ממשל תאגידי לשנת לעניין התהליכים הננקטים בוועדה ובדירקטוריון טרם אישור הדוחות הכספיים, 
 
להבטיח  ת הגילוימטרת וועד .)להלן: "ועדת הגילוי"( עופר בלוךילוי בראשותו של מנכ"ל החברה מר בחברה קיימת וועדת ג 

 באופן מיטבי שדוחותיה הכספיים של החברה כוללים מצג וגילוי מלאים לפי הנדרש.
 

 :ת הגילויתפקידי וועד
 

 בוועדת הגילוי: לפני הבאת הדוחות הכספיים לדיון בוועדה לבחינת דוחות כספיים, מתקיים דיון 
 
 סקירת דו"חות תקופתיים ושנתיים ואישור תשתית וביאורים לדוחות. (1
 
 דיון במידע רלוונטי לדו"ח הנדון. (2
 
 דיון בהתכתבויות רלוונטיות עם רשות ניירות ערך, רשות החברות הממשלתיות, רשות החשמל ורגולטורים אחרים. (3
 
 ת המידע ומתן פתרונות.דיון בליקויים שעלו כתוצאה מתהליכי הגילוי, זרימ (4
 
 שיפור תהליכי הגילוי. (5

 
 דיון בהתממשויות סיכוני דיווח חשבונאות ודוחות כספיים. (6
 
 מעקב ובקרה אחר דיווחי מנהלי החטיבות המחייבים גילוי בדוחות הכספיים. (7

 
ף חשבונאות וכלכלה, החברה, מנהל אג תומזכירת המשפטי היועצתיו"ר הוועדה, סמנכ"לים,  –בוועדה חברים:  מנכ"ל החברה 

. הוועדה מתכנסת פעמיים ברבעון SOXומנהל מחלקת  סגן מנהל אגף חשבונאות וכלכלה לחשבותמנהל אגף כספים, 
 בתחילת תהליך הפקת הדוח הכספי ולקראת סיום הפקת הדוח הכספי בסמוך לפרסומו.

יות החשבונאית הקריטית ושינויים בהנחות בנוסף, בחברה נקבע "נוהל עבודה בדבר אישור דוחות כספיים, שינויים במדינ
האקטואריות" הקובע, בין היתר, מנגנון איתור, טיפול ודיווח בקשר לאירועים ומידע העלולים להשפיע על המדיניות 
החשבונאית הקריטית ו/או על ההנחות האקטואריות על פיהן פועלת החברה, לרבות העברת דיווחים ודיונים, לגורמים 

של  כספיים דוחות לבחינת הוועדהמשאבי אנוש, יו"ר  מנהל אגףסמנכ"ל כספים וכלכלה, בהם המנכ"ל, ברה, הרלוונטיים בח
 לבחינת דוחות כספיים  של הדירקטוריון, יו"ר הדירקטוריון וחברי הדירקטוריון. הוועדההדירקטוריון, חברי 
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 :החברות לחוק 20' מס תיקון - בכירה משרה לנושאי תגמול מדיניות .7

  
 

 לנושאי התגמול מדיניות את, בהתאמה אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, ,2013 בדצמבר 26 וביום 2013, בדצמבר 19 ביום

עדת "(. אישור הדירקטוריון כאמור לעיל ניתן לאחר שהדירקטוריון דן ושקל את המלצות והתגמול מדיניות)" החברה של בכירה משרה

התגמול של החברה בעניין, תוך התחשבות בקריטריונים הקבועים בחוק החברות ובשים לב לשיקולים ולעקרונות המפורטים להלן. 

 חברה החברה של והיותהחבילת התגמול הותאמה לגודל החברה, אופי פעילותה, שאיפת החברה לשמר את נושאי המשרה בה, 

 לחוק 29 וסעיף הממשלתיות החברות רשות הנחיות, השונות תקנותיו על שלתיותהממ החברות חוק להוראות הכפופה ממשלתית

 מדיניות. לעובדיה והטבות שכר בענייני עצמאי באופן לפעול החברה של יכולותיה את המגבילים, 1985-"ההתשמ התקציב יסודות

 .2014 בינואר 9 ביום הכללית באסיפה אושרה התגמול

 

, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה )בהתאמה( תיקון למדיניות התגמול של 2014אוקטובר ב 2 -ו 2014בספטמבר  16בימים 

החברה, כנדרש בחוזר רשות החברות הממשלתיות בדבר "עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות הממשלתיות". 

 .התיקון האמורה לאחר שנכלל בה אישרה האסיפה הכללית את מדיניות התגמול של החבר 2015בפברואר  4ביום 

  

-2014, מס' אסמכתא: 2014בינואר  9של החברה מיום  יםהמידיה ילפרטים נוספים ולנוסח המלא של מדיניות התגמול ראו דיווח

 .2015-01-024979, מס' אסמכתא 2015בפברואר  4, ומיום 01-011125

 

, אישרו עדכון למפרע של אחד מבין חמשת יעדי 2016בנובמבר  24ם ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם הנפרדות מיו

. היעד שעודכן עוסק במספר מקסימאלי של דקות אי 2015במודל התגמול של החברה לשנת  וכפי שהופיע 2015החברה לשנת 

ה, ובפרט תנאי מזג ואשר היו אקסוגניות לחברה ולא בשליטת 2015אספקת חשמל ועדכונו נובע מהנסיבות המיוחדות ששררו בשנת 

 אויר קיצוניים וחריגים ששררו בשנה זו, אשר הובילו לשיבושים קשים באספקת החשמל ומשכך השליכו על העמידה ביעד זה. 

   

בעקבות תיקון היעד כאמור, כמו גם בעקבות הבהרה של ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ביחס לאופן חישוב הציון בגין יעד "הרווח 

. המענק 2015תעמוד החברה בציון השנתי אשר נקבע כתנאי סף למתן תגמול מבוסס יעדים על ידי החברה בשנת התפעולי", 

משכורות לנושא  3.2, הינו עד 2015המקסימאלי אותו רשאית החברה להעניק לנושאי המשרה בה )שאינם דירקטורים( בגין שנת 

  ם להחלטת המנכ"ל.מנושאי המשרה ובהתא 25%משכורות לעד  0.25משרה אחד וכן 

 

 פעלה החברה .עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים ןיצא חוזר מעודכן של רשות החברות בעניי 2015בחודש נובמבר 

 .2016 לשנת התגמול מדיניות קביעת בעת ל"הנ לחוזר בהתאם
 
 
 רואה חשבון מבקר: .8
 

ניות של החברה במינוי רואה חשבון מבקר וקביעת שכר טרחתו דנו בעלי המ 2015בדצמבר  21באסיפה הכללית השנתית מיום 
)א( לחוק החברות הממשלתיות 44בהתאם לסעיף  .חייקין כרואה חשבון מבקר של החברה-והתקבלה החלטה לבחור במשרד סומך

סקתו של משרד כנס לתוקף במועד מתן אישור רשות החברות לכך. אישור מינויו והענ, מינויו של רואה החשבון 1975 – התשל"ה
 ובכך נכנס מינויו לתוקף. ,2016ביוני  21התקבל בחברה ביום  סומך חייקין כרואה החשבון המבקר

 
 והתקבלה טרחתו שכר וקביעת מבקר חשבון רואה במינויבעלי המניות של החברה  דנו 2017 סבמר 7 מיום השנתית הכללית באסיפה
אשר צפוי לשמש כרואה חשבון מבקר עד תום האסיפה  ,קר של החברהכרואה חשבון מב חייקין-סומך במשרד לבחור החלטה

 השנתית הבאה של החברה. 
 

דגש  רואה החשבון, לאור חוזרי רשות החברות, תוך שימת על ידיהדירקטוריון יבחן את דו"ח שעות העבודה ושכר הטרחה שיוגש 
 תו לאישור רשות החברות.על גובה התעריפים וההתפלגות בין בעלי המקצוע ויגיש את מסקנות בחינ
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 )המשך( רואה חשבון מבקר: .8
 

 
 :2015-2016של החברה, בגין שרותי ביקורת, ושירותים נלווים אחרים, לשנים  יםהחשבון  המבקר יפרוט השכר הכולל, של רוא להלן

 
 

 
 2016מרס  –ינואר   2016דצמבר  –אפריל 

ום לשנה שנסתיימה בי
 2015 בדצמבר 31

 סומך חייקיןמשרד 
משרד ברייטמן אלמגור 

 זהר ושות'
משרד ברייטמן 

 אלמגור זהר ושות'

 
 שעות

אלפי שקל 
 שעות חדש

 שקלאלפי 
 שעות חדש

אלפי שקל 
 חדש

א.  שכר בגין שירותי ביקורת, בגין שירותים 
 4,559  20,721  645  2,930  4,110  18,680   ..  סמהקשורים לביקורת  ובגין שירותי 

השכר הכולל עבור  -ב.  שכר אחר 
שירותים שנתן רואה החשבון המבקר 

 875  3,975  129  588  390  1,775   ...........  שאינם נכללים בסעיף א' לעיל
 

 משרד סומך חייקין – 2016 דצמבר -אפריל ידי רואה החשבון המבקר במתן שירותים נלווים אחרים -עלשעות שהושקעו 
 

  600  .......................................................................... ובחו"ל בחו"ל וטיוטת תשקיף בארץמתאר הפצה 
  600  ................................................................................................................ עבודות מס מיוחדות

  575  .................................................................................................................... אישורים מיוחדים

  1,775  .................................................................................... סה"כ שעות שהושקעו בשירותים נלווים
 

 משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'–2016 מרס-ינוארידי רואה החשבון המבקר במתן שירותים נלווים אחרים -עלשעות שהושקעו 
 

 

 228  .......................................................................... ובחו"ל וטיוטת תשקיף בארץ בחו"למתאר הפצה 
 200  ................................................................................................................ עבודות מס מיוחדות

 160  .................................................................................................................... אישורים מיוחדים

 588  .................................................................................... סה"כ שעות שהושקעו בשירותים נלווים
 

 משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' – 2015 בשנתרואה החשבון המבקר במתן שירותים נלווים אחרים  ידי-עלשעות שהושקעו 
 

 2,475   ................................................................................... ארץבחו"ל וטיוטת תשקיף במתאר הפצה 
 1,200  ................................................................................................................ עבודות מס מיוחדות

 300  .................................................................................................................... אישורים מיוחדים

 3,975  .................................................................................... סה"כ שעות שהושקעו בשירותים נלווים

 
 

 כדי לפגוע באי תלותו.  יםהחשבון המבקר יידי רוא-, אין בביצוע השירותים הנלווים המתבצעים עלחברהדת הלעמ 
 

  שכר המבקר
 
, ועל פי חוזרי 1994 –ות החברות הממשלתיות )מינוי רואה חשבון ושכרם(, התשנ"ד שכר הטרחה של המבקר נקבע על פי כללי רש 

הרשות, לרבות היקף השעות והתעריף לשעה, ללא מעורבות החברה. במהלך שנת הביקורת משולמים למבקר מקדמות שוטפות 
 לתקרהן שירותי מס וזאת עד בהתאם להתקדמות עבודת הביקורת והסקירה השוטפות, בגין שירותים הקשורים לביקורת ובגי

 הנקבעת בגין עבודות אלו. יתרת התשלום )בניכוי המקדמות ששולמו( משולמת בתום שנת הביקורת לאחר אישור רשות החברות.
כמו כן משולם למבקר במהלך שנת הביקורת שכר טרחה בגין ביצוע שירותים נוספים, שאינם כלולים בנ"ל, בהתאם   להתקדמות    

 כפוף לאישור רשות החברות.העבודות וב
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 גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה: ד.
 
 הדיווח הכספי בחברה: .1
 
 

ופרשנויות להם שפורסמו על (  (IFRSהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים תקני   
מו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים כ(.  (IASBידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים 

. החברה מאחדת את חברת הפחם בדוחותיה הכספיים. הנתונים הכספיים המופיעים בדוח הדירקטוריון הם 2010-שנתיים(, התש"ע
 ים. בדוחות הכספי 2נתונים מהדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. לפרטים נוספים ראה ביאור 

 
 

 :אומדנים חשבונאיים קריטיים .2
 
 

על  המשפיעים הכנת הדוחות הכספיים על פי כללי חשבונאות מקובלים מחייבת את הנהלת החברה לבצע הערכות ואומדנים א(
לפרטים  מותנים וכן על גילוי בקשר לנכסים והתחייבויות הערכים המדווחים של הנכסים, ההתחייבויות, הכנסות והוצאות,

 בדוחות הכספיים. 'חכ 2ת שימוש באומדנים חשבונאים קריטיים של החברה ראה ביאור אודו
 

 של החברה: םלהלן פרטים נוספים באשר לאומדנים החשבונאים הקריטיי ב(
 

 : עובדים הטבות (1
 בדוחות הכספיים. 11לפרטים אודות האומדנים החשבונאים הקריטיים הקשורים בהטבות עובדים ראה ביאור  

 
 31מיליארד שקל חדש בין ההתחייבות האקטוארית לפי הדוחות הכספיים של הקופה ליום  8 -ם פער בהיקף של כקיי

, )בגין 2016בדצמבר  31לבין ההתחייבות האקטוארית לפי הדוחות הכספיים של החברה ליום  2016בדצמבר 
נובע בחלקו מגישות מקצועיות שונות, שוני במתודולוגיות החישוב בין הגופים, המ נובעהתשלומים הקצבתיים( הפער 

פי כללי -החברה עורכת את חישוב ההתחייבות האקטוארית על בהתאם לכללים המחייבים כל אחד מהגופים:
(, והנחיות רשות ניירות ערך IAS 19תקני הדיווח כספי הבינלאומיים ובכללם תקן החשבונאות החלים עליה )בהתאם ל
ת הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, כאשר אקטואר הקופה ציין כי מערכת ואילו הקופה פועלת במסגרת הוראו

לעריכת על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ההנחות ששימשו בעריכת הדוח על המצב הכספי תואמת להוראות הממונה 
 מאזנים אקטואריים. 

 
אקטוארית, קרי בקופה מהוונים את שיעור הניכיון, המשמש להיוון המחויבות ההשוני בהנחות הינו בגין  עיקר

המחויבות האקטוארית לפי שיעור ניכיון של איגרות חוב ממשלתיות ואילו בחברה לפי איגרות חוב קונצרניות, )ראה 
, קצב קידומי עובדים, תוספת ותק, הסכמי שכר, שחיקת הגידול הריאלי בשכר בדוחות הכספיים(, ובהנחת .י.11ביאור 

 שכר וכדומה.
 
 
 
 :36 מספר חשבונאות לתקן בהתאם נכסים ערך ידתיר (2
 

 (WACCניתנת רגישות בהתאם לשינוי במחיר ההון המשוקלל ) 
 

 
WACC 

 
(1%) 

 
(0.5%) 

מחירי ההון 
 שנקבעו

 
0.5% 

 
1% 

עודף שווי בר השבה על פני הערך 
  ............... בספרים במיליוני שקל חדש

1,301 1,151 1,003 856 711 

 

 בדוחות הכספיים. 12יות ששימשו לבחינת ירידת ערך, ראה ביאור לפרטים אודות ההנחות העיקר 
 
 בדוחות הכספיים 26ביאור ראה  - פיננסיים ריםילמכשהוגן  שווי (3
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 : )המשך(גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה .ד
 

 :מאוד ומהותיות מהותיות שווי הערכות .3
 

רמטרים לבחינת מהותיות הערכת שווי מדיניות החברה בכל הקשור בדבר פ 105-23לאור עדכון עמדה משפטית מספר  (א
למהותיות הערכות שווי תואמת את עמדת רשות ניירות ערך.  בהתאם לכך הערכת שווי מהותית בחברה הינה הערכת שווי 

 אשר עומדת בלפחות אחד מבין המבחנים הבאים:
 

מסך נכסי החברה כפי שמוצגים  5%חברה מהווה לפחות בחינת נושא הערכת השווי ביחס לסך נכסי ה –מבחן מאזני  (1
 בדוח על המצב הכספי המאוחד ליום האחרון של תקופת הדיווח.

 

השפעת השוני בשווי כתוצאה מהערכת השווי על הרווח הנקי או הרווח הכולל לפי העניין מהווה  –מבחן תוצאתי  (2
מההון העצמי של החברה  2.5%מה וכן מהווה לפחות מסך הרווח הנקי או הרווח הכולל של החברה בהתא 5%לפחות 

 לתום תקופת הדיווח.
הערכות שווי מהותית מאוד הינה הערכת שווי המקיימת סף כמותי פי שניים מהערכת שווי מהותית על פי הפרמטרים 

 (.2.5%במקום  5% -ו 5%במקום  10%המתוארים לעיל )קרי 
 

 לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים: גילוי בגין הערכות שווי אשר שימשו בסיס ב(
 

 מהותיות מאודהערכות שווי 
 

על פי מבחני  סווגו כמהותיות מאודב)ט'( לתקנות ניירות ערך בדבר הערכות שווי אשר 8להלן יובאו פרטים בהתאם לתקנה 
 .לעיל האמורים המהותיות
 

 חשבונאות הטבות לעובדים בהתאם לתקן אקטוארית בגין מחויבותלחברה הערכת שווי מהותית מאוד בנושא  (1
 (19IAS) 19 בינלאומי

 
 

מחויבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  ההערכה נושא זיהוי
19 (19 IAS) 

 2016בדצמבר   31 :ההערכה עיתוי

 בהתאם שנקבעשווי נושא ההערכה 
 להערכה

 מיליוני שקל חדש ,65726

 :ואפיוניו ךהמערי זיהוי
 

שירותים אקטואריים בע"מ באמצעות אלן  –ההערכה בוצעה על ידי אלן פפרמן 
 Booth – מ .M.B.Aפפרמן וצוות העובדים שבפיקוחו. לאלן פפרמן תואר שני 

School of Business, University of Chicago   בארה"ב, והוא מוסמך
 -, ושל הFILAA -כאקטואר )חבר מלא של אגודת האקטוארים בישראל 

Society of Actuaries  בארה"ב- FSAהשנים  33 -(. ניסיונו המקצועי בכ
האחרונות כולל הערכות אקטואריות בגין הטבות לעובדים מסוגים דומים לאלה 
של החברה,  הערכות אקטואריות של קרנות פנסיה, וקביעת הנחות ושיטות 

דים של אקטואר לאקטוארים של קרנות פנסיה ושל חברות ביטוח, בתפקי
 מעריך, אקטואר בוחן או מבקר וכן אקטואר רגולטורי.

החברה אין תלות בעבודה או בחברה, למעט העובדה שהוא מקבל  לאקטואר ההערכה במזמין תלות
שכר טרחה עבור עבודה זו ועבור שרותי ייעוץ נוספים. שכר הטרחה אינו 

 מותנה בתוצאות העבודה. 

 "(DCF" )להלן: Discounted Cash Flow לפיו פעל השווי שמעריך ההערכה מודל

את  השווי מעריך ביצע שלפיהן ההנחות
 ההערכות: למודל בהתאם ההערכה,

 2.84% –שיעור הריבית הריאלי המשוקלל הגלום בערך הנוכחי של המחויבות 
מודל התפתחות שכר אישי של העובדים  -עדכון ריאלי בשכר בתקופת העבודה 

הסכמי שכר קיימים עדכון ריאלי  בגיןללת תוספות שכר הפעילים וכן, הכ
 ינואר מחודש הגמלה התפתחות מודל -בסכומי הפנסיה לאחר סיום העסקה 

 החלה למדד הגמלאות של בפועל ההצמדה למדד צמודות הגמלאות 2012
 בשנת לצרכן המחירים במדד שחל השנתי לשינוי)בהתאם  2013 ינואר בחודש
 ( וכך לעתיד.2012

לפי חוזר משרד  -תת פנסיונרים ושאירים לרבות עדכון נתוני תמותה תמו
 , ומחקר תמותה עבור הגמלאים והשאירים של החברה2013-3-1האוצר 

 ראה חוות דעת אקטואר בנספח א'. -הנחות אקטואריות נוספות 

האורגן בחברה אשר החליט על 
 התקשרות עם מעריך השווי

 וכלכלה חשבונאות אגף מנהל
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 : )המשך(לוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברהגי .ד
 
 :)המשך( מאוד ומהותיות מהותיות שווי הערכות .3
 

 :)המשך( גילוי בגין הערכות שווי אשר שימשו בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים ב(
 

 36אומי הערכת שווי מהותיות מאוד בנושא ירידת ערך נכסים יישום הוראות תקן חשבונאי בינל (2
 

בחינת ירידת ערך הנכסים של החברה במסגרת יישום   -ירידת ערך נכסים  זיהוי נושא ההערכה
 .נכסי שלושת מקטעי הפעילות של החברה  - 36הוראות תקן בינלאומי 

 2016בדצמבר   31 עיתוי ההערכה:

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד 
ההערכה אילו כללי החשבונאות 

ות פחת והפחתות, לא המקובלים, לרב
היו מחייבים את שינוי ערכו בהתאם 

 להערכת השווי;

 מיליוני שקל חדש )שווי בספרים(. 65,555

 בהתאם שנקבעשווי נושא ההערכה 
 להערכה

 מיליוני שקל חדש. 66,558

 אסכולה ייעוץ כלכלי ומימוני באמצעות חברה קשורה  :זיהוי המעריך ואפיוניו
Group Wise Consulting  ,הינה חברה המתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי

אסטרטגי ומימוני. שירותי החברה כוללים: הערכות שווי, בניית מודלים 
פיננסיים, בדיקות כדאיות כלכלית וחוות דעת כלכליות לבתי משפט, ליווי 

רו"ח יואל  על ידיבוצעה  העבודהבמכרזים, אסטרטגיה ותורת המשחקים. 
ר ראשון בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת חיפה סקרה. לרו"ח סקרה תוא

 ותואר שני בחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן.

 לא תלות במזמין ההערכה

  - DCF שיטת היוון תזרימי המזומנים מודל ההערכה שמעריך השווי פעל לפיו

שלפיהן ביצע העיקריות ההנחות 
מעריך השווי את ההערכה, בהתאם 

  למודל ההערכות :
 

של תזרימי מזומנים עתידיים, הצפויים לנבוע מיחידה מניבת מזומנים  תחזית
אחת התבצעה על בסיס מבנה התעריפים הנוכחיים וכן על בסיס הנחות 
המייצגות, בין היתר, את התנאים הכלכליים אשר ישררו במהלך אורך החיים 

 השימושיים של נכסי היחידות, שהעיקריים שבהם הינם:
יבות המזומנים, זיהתה החברה את שלושת מקטעי   בבחינת היחידות מנ -

 הפעילות של החברה, כיחידת מניבת מזומנים אחת.
, הסתיים 2010מבנה התעריף הנוכחי במקטע הייצור, כפי שנקבע בפברואר  -

. בסיס 2017, ותעריף חדש צפוי להיכנס לתוקף ינואר 2014בתום שנת 
ה והתפעול של החברה, התעריף החדש יעניק כיסוי מלא לעלויות ההשקע

 וזאת בהתאם לחוק משק החשמל.
בסיס התעריף החדש, למקטעי ההולכה והחלוקה, לכשיתפרסם, יחול מיום  -
. בסיס התעריף החדש של מקטעי ההולכה והחלוקה יעניקו 2012באפריל  1

 כיסוי מלא לעלויות ההשקעה והתפעול ממועד זה.
מסגרת תעריף החשמל הוצאות הדלק שהחברה תישא בהם תכוסינה ב -

 לאורך כל תקופות התחזית.
נטו ממס בגין תקופות לגביהן הונח כי יחול כיסוי  3.5%מחיר ההון המשוקלל 

הונח שיעור ההיוון כשווה לשיעור התשואה שיוענק על ידי רשות  -מלא 
 החשמל.

חובות הרשות הפלסטינאית ומזרח ירושלים בגין שירותי עבר ושירותים 
 במלואם, ללא פיגור בעיתוי.עתידיים יגבו 

לא נכללה בהערכת השווי קרקע רוגוזין הואיל ובהתאם להערכת החברה, נכון 
למועד זה, לא יתאפשר לחברה להקים על קרקע זו תחנת כח בעתיד ולפיכך 

 אינה חלק מיחידה מניבת מזומנים.
בקביעת שווי בר השבה נכללו תחזיות תזרים מזומנים של חברת הפחם,  -

במקביל להכללת יתרות נכסי  100% -המוחזקת על ידה ב  חברה בת
חברת הפחם בערך בספרים, אשר לא נכללה בבחינת ירידת הערך לשנה 

 הקודמת, הואיל והיקף הרכש שלה השנה היה גבוה ביחס לשנה קודמת

האורגן בחברה אשר החליט על 
 התקשרות עם מעריך השווי

 מנהל אגף חשבונאות וכלכלה
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 : )המשך(שר עם הדיווח הפיננסי של החברהגילוי בק .ד
 

 גילוי תזרים מזומנים חזוי של החברה למימון פירעון התחייבות התאגיד .4
 
 

 )א( לתקנות ניירות ערך. 14)ב(10נכון ליום הדוח לא חלים על החברה סימני אזהרה המפורטים בתקנה 
 31מיליוני שקלים חדשים, יתרת המזומנים נכון ליום  6,466 -לחברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לתקופת הדוח המסתכם ל

 -בסך של כ 2016 בדצמבר 31מיליוני שקלים חדשים, וכן לחברה הון חוזר חיובי ליום  3,488 -למסתכמת  2016בדצמבר 
 .(ד(2.ג(1לעיל סעיף א.ראה  ,כרית הביטחון בענייןדירקטוריון המיליוני שקלים חדשים. לפרטים ביחס להחלטת  1,198

 
 
 :הערכות לאפקטיביות הבקרה הפנימית ובקרות הגילוי על הדוח הכספי .5
 
 

על פי תקנות החברות הממשלתיות, )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים  (א
ה, לצרף לדוחותיהן הכספיים, ( חלה החובה על החברות הממשלתיות, ובתוכן על החבר2005 -ודוח הדירקטוריון תשס"ו 

השנתיים והרבעוניים, דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו, לשם הבטחת גילוי נאות בדוחות הכספיים ודוח 
החברה מערך שתפקידו לוודא ולהעריך את בקרות הגילוי, תהליכי איסוף המידע  מנהלתהדירקטוריון. לצורך יישום ההוראה, 

ע לצורך הדיווח הכספי. זאת על מנת לאפשר לנושאי המשרה החותמים על הדוחות הכספיים ועל דוח והעריכה של המיד
הדירקטוריון להצהיר בדוח הנוסף, כי בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לא קיים מצג לא נכון של עובדה מהותית והם 

פעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי, תוצאות ה
נוהל במטרה לוודא: העדר קיומן של חולשות שעלולות להשפיע  מיושםשל החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. בחברה 

תפקידים על תקינות הדוח, יישום כל בקרות הגילוי שנקבעו ובהן יישום מנגנון שיטתי לניהול ולמעקב אחר איסוף המידע מבעלי 
מי אחריותם וכן נקיטת בקרות הולמות בתהליכי עבודה שחלו בהם בתחווהצהרות של מנהלי ביניים בדבר יישום בקרות גילוי 

בראשות מנכ"ל החברה הכוללת גורמי הנהלה בכירים כולל סמנכ"לים, היועץ המשפטי,  גילוי וועדת מתכנסת בנוסףשינויים. 
 ויועצים בעלי ניסיון בתחום. SOX, מנהל מחלקת הל אגף חשבונאות וכלכלה לחשבותסגן מנמנהל אגף חשבונאות וכלכלה, 

על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת דוחות נוספים בדבר   
ובתוכן על החברה,  , חלה החובה על חברות ממשלתיות,2007 –אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי( התשס"ח 

נוסף בדבר הפעולות שננקטו לשם  , דוח2009בדצמבר  31לצרף לדוחותיהן הכספיים השנתיים, החל מהדוח שפורסם ליום 
הבטחת נכונות הדיווח הכספי, ובהם, הקמת מערך של בקרה פנימית שעיקרי מטרותיו הן: בחינת התהליכים המשפיעים על 

ה, ווידוא קיומן של בקרות ובחינת האפקטיביות שלהן, ווידוא במידה סבירה של רשומות החברה שמפרטות את עסקאותי
בטחון, שתקבולי והוצאות החברה נעשים אך ורק בהתאם להרשאות הגורמים המוסמכים בחברה. במסגרת זו בחרה החברה 

גופי  פועליםחברה ב במשרד זיו האפט, לשמש כמומחים שילוו את החברה ביישום הנדרש בתקנות. לצורך יישום התקנות,
וועדת בקרה  מתכנסתהכוללת גורמי הנהלה בכירים ויועצים בעלי ניסיון בתחום וכן  היגויוועדת  מתכנסתניהול, בקרה ועבודה. 

 תפקידי הוועדות ולוחות הזמנים להתכנסותן. מוגדריםעבודה. במסגרות אלו  יצוותפועלים ו
בסיוע  COBIT -, והמתודולוגיות והמודלים העדכניים ים המקובליםהתקנות, כל זאת על פי התקנ מיישמת אתהחברה   

מערכת ייעודית ממוכנת  פועלתהמומחה, תוך שתוף פעולה מלא עם רואה החשבון המבקר. לשם יישום התקנות בחברה 
נים לניהול הפרויקט ולתחזוקה שוטפת ומתמדת של הבקרות לאחר סיומו של הפרויקט. המערכת מאפשרת תיעוד של הסיכו

והבקרות בכל תהליך, תיעוד של הבדיקות המבוצעות ותוצאותיהן. כמו כן, המערכת מאפשרת מעקב אחר תיקון הליקויים 
 בקרה וניהול שונים. והפקת דוחות

זה, הודיעו הדירקטוריון  לדוחבדוח הנוסף בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות, המצורף  
 2016בדצמבר  31רה, כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח הכספי של החברה לתקופה המסתיימת ביום והנהלת החב

 בבקרה הפנימית על דיווח כספי המפורטת להלן: מהותית חולשהאינה אפקטיבית בשל 
 

לות מחויבויות נכלוהחברה לא קיימה בקרה אפקטיבית על כך שהזכויות וההטבות אשר לפיהן משולמים תשלומי שכר ופנסיה   
 אקטואריות, מאושרות בהתאם להוראות החוק.

 
 2011בשנת נוהל שאושר בדירקטוריון החברה,  וגיבשההמהותית, החברה פעלה לחיזוק הבקרות בנושא זה  הלעניין החולש  

הל מיושם הנונכללות מחויבויות אקטואריות. ובנושא הזכויות וההטבות אשר לפיהן משולמים תשלומי שכר ופנסיה  ועוסק
פנתה  2011זכויות שכר הנובעות מן העבר, החברה קבלה חוות דעת מיועציה המשפטיים, ובשנת  לגביהלכה למעשה. 

 התקבל אישור כולל מהממונה.לממונה על השכר לקבלת אישורו לתקפות זכויות שכר שטרם ניתן להם אישור, טרם 
 
תר, החזר בגין תשלום רכיבי השכר שהוגדרו כחריגים ע"י הממונה סכם קיבוצי הקובע, בין היהנחתם  2016בדצמבר  11 -ב  

 בדוחות הכספיים. ו'. 11והסדרת רכיבים אלו מעתה ואילך. ראה ביאור  2013על השכר בשנת 
 

להערכת החברה, צעדים אלו חיזקו את הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בנושאים הנוגעים לטיפול בסעיף זכויות שכר  
 תקפות על השכר על הממונה אישור לקבלת עד יוסר לא הליקויוהלאה. לגבי זכויות שכר שנובעות מן העבר  העובדים מעתה

 עם זאת, החתימה עם ההסכם הקיבוצי כאמור לעיל מפחיתה את חשיפת החברה. .מהעבר השכר זכויות שאר
הכספים של החברה לתקופה , רואה החשבון המבקר של החברה אשר ביקר את הדוחות סומך חייקיןחוות דעתו של  

 לחולשה, בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של החברה, מפנה 2016לדצמבר  31המסתיימת ביום 
 מעלה. המנויה המהותית
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 : )המשך(גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של החברה .ד
 
 המשך(:) הערכות לאפקטיביות הבקרה הפנימית ובקרות הגילוי על הדוח הכספי .5

 
 

:"התיקון"(. תיקון להלן) 1970 -אושר תיקון לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל  2009בנובמבר  24ביום  ב(
אביב להצהיר -זה מחייב את כל התאגידים המדווחים, אשר ניירות הערך שלהם רשומים למסחר בבורסה לניירות ערך בתל

פורסמו תקנות רשות החברות  2010באוקטובר  7להם על הדיווח הכספי והגילוי. ביום על אפקטיביות הבקרה הפנימית ש
, ותקנות רשות החברות 2010 -)דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי( )תיקון(, התשע"א 
הדירקטוריון( )תיקון(, התשע"א  )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח

. ביצוע התיקונים האמורים לעיל בתקנות נועד לאפשר, ליו"ר רשות ניירות ערך להפעיל את סמכותו, בהתאם לסעיפים 2010 -
ג' )ו'( לתקנות ניירות ערך, לקבוע כי חברה ממשלתית, שהינה גם חברה מדווחת לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח  38 -ב' )ו'( ו 9
, המיישמת את תקנות רשות החברות האמורות, תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה 1968 -

בתקנות רשות החברות. החברה פנתה ליו"ר רשות ניירות ערך, בבקשה שיפעיל סמכותו לקבוע כי החברה בהגדרתה כחברה 
תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת ממשלתית ובצייתה לכלל תקנות רשות החברות, לרבות האמורות לעיל, 

 הקבועה בתקנות רשות החברות.
, להיענות לבקשתה, כי דיווחי החברה בדבר 2011בינואר  4במענה לפניית החברה, החליט יו"ר רשות ניירות ערך בתאריך  

, כל עוד עומדת החברה אפקטיביות הבקרה הפנימית יעשו במתכונת שנקבעה בהוראות תקנות החברות הממשלתיות וזאת
בהוראות אלו. הסדר זה, כפוף להתחייבות החברה, כי בכל תאריך דוח,  תבחן החברה  האם אירע שינוי  כלשהו  במסכת 
העובדתית אשר הוצגה  בפני  סגל הרשות ותיידע אותו בדבר כל שינוי כאמור. בכלל זה תבחן החברה שינויים בהוראות 

רות הממשלתיות, שינויים במעמדה של החברה המשפיעים על הדינים החלים עליה, שינויים התקנות או בהוראות תקנות החב
באופן יישום הוראות תקנות החברות הממשלתיות בחברה וכל שינוי אחר רלוונטי לעניין. לתאריך הדוח החברה מילאה את 

 ההתניות שהוטלו עליה ומצאה שאין שינוי בתקנות או שינוי רלוונטי אחר.
 

 
 

 
 :גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי הנדרש על פי חוזר דוחות כספיים של רשות החברות .6
 

 :רישום זכויות ונכסים (א
 

 
במהלך השנים האחרונות מתבצע מהלך ממוקד ורצוף לאסוף ולרכז את כל המידע על כלל נכסי החברה, אשר היו פזורים 

דים/ ארעיים/ שכירות וכדומה ולהסדירם בכל הקשור להקמת באגפים ובמחוזות, לרבות תחנות טרנספורמציה, מתקנים ניי
ספר נכסים, רישום זכויות )לרבות הערות אזהרה, ככל שרלבנטי(, ניהול ופיקוח, לרבות פינוי פולשים מנכסי החברה או 

בעיקר  אתרים משניים, 14,386 -אתרים עיקריים, וכן ספר נכסים משניים )כ 312הסדרת מעמדם של שוהים בנכסי החברה. 
תחנות טרנספורמציה( שנמצא עתה בהליכים להשלמתו. כמו כן, החברה פועלת לרישום הזכויות בנכסיה, הן לעניין הנכסים 

 העיקריים  והן לעניין הנכסים המשניים.
 

אתרים נוספים נרשמו הערות  46אתרים, בגין  11בתקופת הדוח רשמה החברה את זכויותיה בלשכת רישום המקרקעין בגין 
זיקות  90חוזים לרכישת חדרי טרנספורמציה, נרשמו  187חוזי חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל, נחתמו  67זהרה, נחתמו א

 נוספים. 416הנאה לגישה לחדר שנאים ואותרו 
 

 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה: ב(
 

 . 2016 בדצמבר 31ליום  חוות דעת אקטואר החברה -בדוחות הכספיים וכן נספח א' לדוח הכספי  11ראה ביאור 
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  גילוי ייעודי למחזיקי תעודות התחייבות ה.
 
 פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד:  .1
 

  , כנדרש בתוספת השמינית לתקנות ניירות ערך:2016 בדצמבר 31( ליום 25להלן פרטים לגבי אגרות החוב )סדרה  (א 
 

 

 (25אגרות חוב )סדרה  (1

ביוני  26, על פי תשקיף החברה מיום 2012ביולי  8 (תונימועד הנפקה )ראש 
2012 

 שקל חדש ערך נקוב 500,000,000 הנקוב במועד ההנפקה )הראשונית( ערךסך כל ה 

 שקל חדש ערך נקוב 1,000,000,000 2016 בדצמבר 31ערך נקוב ליום  

הנקוב שלה כשהוא מוערך מחדש לפי תנאי  הערך 
 (2016 בדצמבר 31ההצמדה לתאריך הדוח )

 שקל חדש  1,007,822,412

 שקל חדש  5,744,588 (2016 בדצמבר 31סכום הריבית שנצברה )ליום  

שנכלל בדוחות הכספיים  כפיהשווי ההוגן שלה  
 האחרונים

לסדרה סחירה השווי ההוגן הינו השווי הבורסאי )ראה 
 להלן(

 בדצמבר 31שווי בורסאי של אגרות החוב ליום  
2016 

 שקל חדש  1,018,300,000

 1.20%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית )קבועה או משתנה( ושיעורה 

 2017ביולי  9תשלום אחד ביום  מועדי תשלום הקרן 

 2017עד  2013ביולי של כל אחת מהשנים  9ביום  מועדי תשלום הריבית 

פורסם צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן ש בסיס הצמדה 
 2012, בגין חודש מאי 2012ביוני  15ביום 

נקבע כי תעודות ההתחייבות ניתנות להמרה לנייר  
 ערך אחר

 לא

זכות התאגיד לביצוע פדיון מוקדם או המרה כפויה  
של תעודות ההתחייבות לניירות ערך אחרים, ככל 

 שקיימת והתנאים למימושה

החברה תהא רשאית, בהסכמת החשב הכללי מראש 
בכתב, להעמיד את איגרות החוב לפדיון מוקדם )מלא או ו

חלקי( ובמקרה ויחולו ההוראות המפורטות בשטר 
הנאמנות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך 

ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו 
 במועד הרלוונטי

ניתנה ערבות לתשלום התחייבות התאגיד על פי  
 שטר נאמנות

 ה ערבות מדינת ישראלניתנ

 –ניתן שעבוד צף על כלל נכסי החברה לטובת הערב  נכסים משועבדים 
 מדינת ישראל

 )מידרוג( Aaa.il דירוג סדרה 

האם סדרת תעודות התחייבות זו נחשבת מהותית  
 ( לתקנות ניירות ערך13)ב()10 נהעל פי תק

 לא
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 ך(גילוי ייעודי למחזיקי תעודות התחייבות )המש ה.
 
 פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד )המשך( .  1
 

 
, כנדרש בתוספת השמינית לתקנות 2016 בדצמבר 31( ליום 25להלן פרטים לגבי סדרות של אגרות החוב )סדרה  (א 

 ניירות ערך )המשך(
 

 
 (25חוב )סדרה האגרות   -פרטים בדבר הנאמן לתעודת ההתחייבות      ( 2

 
 ניק פז נבו נאמנויות בע"מ רז  שם הנאמן: 

 רו"ח יוסי רזניק  שם האחראי: 
 , תל אביב14יד חרוצים   כתובת: 

 03-6389200   טל': 
 03-6393316   פקס:

 www.rpn.co.il אתר אינטרנט: 
 

 
 .תעודת ההתחייבות לא ניתנה להמרה (3
 
 
 על ידי חברה מדרגת (25חוב )סדרה הדירוג אגרות  (4
 

 לפי מידרוג. Aaa.ilהסדרה הינו  דירוג 
 . בדוחות הכספיים.ו .19ביאור על דירוג החברה ראה  לפרטים 
 

 (25התחייבות קיום תנאי אגרות החוב )סדרה  (  5
 

ימה (, ולא התקי25למועד הדוח, עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות לאגרות  החוב )סדרה 
( 25( לפירעון מיידי, והחברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לאגרות החוב )סדרה 25עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה 

 בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות לפי שטר הנאמנות כאמור.
 
 

  

http://www.rpn.co.il/
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 גילוי ייעודי למחזיקי תעודות התחייבות )המשך( ה.
 
 )המשך(פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד  .  1

 
 
, כנדרש בתוספת השמינית לתקנות ניירות ערך, 2016 בדצמבר 31( ליום 26להלן פרטים לגבי אגרות החוב )סדרה  (ב

 :הדוח בתקופת הונפקו אשר
 

 

 (26אגרות חוב )סדרה  (1

במאי  27, על פי תשקיף החברה מיום 2015 ביוני 7 (תמועד הנפקה )ראשוני 
2015 

ההנפקה  הנקוב במועד ערךסך כל ה 
 )הראשונית(

 שקל חדש ערך נקוב 436,978,000

 שקל חדש ערך נקוב  2,191,616,060 2016 בדצמבר 31ערך נקוב ליום  

הנקוב שלה כשהוא מוערך מחדש לפי  הערך 
 בדצמבר 31תנאי ההצמדה לתאריך הדוח )

2016) 

 
 שקל חדש 2,191,616,060

 ל חדששק 22,792,807 2016 בדצמבר 31סכום הריבית שנצברה ליום  

שנכלל בדוחות הכספיים  כפיהשווי ההוגן שלה  
 האחרונים

 ראהסחירה השווי ההוגן הינו השווי הבורסאי ) לסדרה
 (להלן

 בדצמבר 31שווי בורסאי של אגרות החוב ליום  
2016 

 שקל חדש 2,486,169,258

 4.8%של ריבית שנתית קבועה בשיעור  סוג הריבית )קבועה או משתנה( ושיעורה 

הקרן תפרע בשמונה תשלומים שנתיים לא שווים אשר  מועדי תשלום הקרן 
 2016באוקטובר של כל אחת מהשנים  12ישולמו ביום 

)כולל( בהתאם לשיעורים שלהלן מהערך  2023עד 
בכל אחד מהמועדים  3%הנקוב של הקרן המקורית: 

)כולל(,  2020באוקטובר  12עד  2016באוקטובר  12
 12ביום  30%, 2021באוקטובר  12 ביום 25%

במועד הפירעון הסופי ביום  30% -ו 2022באוקטובר 
 2023באוקטובר  12

 מיום החל שנה כל באפריל 12 -ו באוקטובר 12 ביום מועדי תשלום הריבית 
 2023 באוקטובר 12 ועד 2015 באוקטובר 12

 הצמדה ללא בסיס הצמדה 

להמרה נקבע כי תעודות ההתחייבות ניתנות  
 לנייר ערך אחר

 לא

זכות התאגיד לביצוע פדיון מוקדם או המרה  
כפויה של תעודות ההתחייבות לניירות ערך 

 אחרים, ככל שקיימת והתנאים למימושה

 לשטר 7 בסעיף מפורטים המלאים התנאים. כן
 .הנאמנות

ניתנה ערבות לתשלום התחייבות התאגיד על פי  
 שטר נאמנות

 לא

  -ניתן שעבוד צף על כלל נכסי החברה לטובת הנאמן  םנכסים משועבדי 
 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות )

 מידרוג() Aa2.il ( P&S)מעלות   ilAA דירוג הסדרה 

האם סדרת תעודות התחייבות זו נחשבת  
( לתקנות ניירות 13)ב()10מהותית על פי תקנה 

 ערך 

 לא
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 המשך(גילוי ייעודי למחזיקי תעודות התחייבות ) ה.
 
 פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד )המשך(   .  1
 
 

, כנדרש בתוספת השמינית לתקנות ניירות ערך 2016 בדצמבר 31( ליום 26להלן פרטים לגבי אגרות החוב )סדרה  (ב
 :הדוח בתקופת הונפקו אשר)המשך(, 

 
 

 (26 חוב )סדרההאגרות   -פרטים בדבר הנאמן לתעודת ההתחייבות  (   2  
 

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות )  שם הנאמן: 
 עו"ד דן אבנון   שם האחראי: 

 30835תל אביב  113רחוב הירקון   כתובת: 
   03-5274867   טל': 
 03-5271451   פקס:

 www.hermetic.co.il אתר אינטרנט: 
 
 להמרה.תעודת ההתחייבות לא ניתנה   (3 

 
 ( על ידי חברה מדרגת26חוב )סדרה הדירוג אגרות  (4 

 
 .לפי מידרוג Aa2.il -ו P&S לפי מעלות  ilAA הינו הסדרה דירוג 
 . בדוחות הכספיים.ו .19ביאור על דירוג החברה ראה  לפרטים 

 
 (26התחייבות קיום תנאי אגרות החוב )סדרה  (  5  

 
(, ולא התקיימה 26וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה  למועד הדוח, עמדה החברה בכל התנאים

( 26( לפירעון מיידי, והחברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לאגרות החוב )סדרה 26עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה 
 בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות לפי שטר הנאמנות כאמור.

 
 

 
 
 

  

http://www.hermetic.co.il/
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  דות התחייבות )המשך(גילוי ייעודי למחזיקי תעו ה.
 
 פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד: )המשך( .1
 

 
, כנדרש בתוספת השמינית לתקנות ניירות ערך, 2016 בדצמבר 31( ליום 27להלן פרטים לגבי אגרות החוב )סדרה  (ג

 :הדוח בתקופת הונפקו אשר
 

 

 (27אגרות חוב )סדרה  (1

במאי  27, על פי תשקיף החברה מיום 2015 ביוני 7 (תמועד הנפקה )ראשוני 
2015 

הנקוב במועד ההנפקה  ערךסך כל ה 
 )הראשונית(

 שקל חדש ערך נקוב 403,595,000

 שקל חדש ערך נקוב 2,777,023,000 2016 בדצמבר 31ערך נקוב ליום  

הנקוב שלה כשהוא מוערך מחדש לפי  הערך 
 בדצמבר 31תנאי ההצמדה לתאריך הדוח )

2016) 

 
 שקל חדש 2,777,023,000

 שקל חדש 23,165,000 2016 בדצמבר 31סכום הריבית שנצברה ליום  

שנכלל בדוחות הכספיים  כפיהשווי ההוגן שלה  
 האחרונים

 ראהסחירה השווי ההוגן הינו השווי הבורסאי ) לסדרה
 (להלן

 בדצמבר 31שווי בורסאי של אגרות החוב ליום  
2016 

 שקל חדש 3,127,483,303

 3.85%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית )קבועה או משתנה( ושיעורה 

הקרן תפרע בשלושה עשר תשלומים שנתיים לא שווים  מועדי תשלום הקרן 
באפריל של כל אחת מהשנים  12אשר ישולמו ביום 

)כולל( בהתאם לשיעורים שלהלן  2029עד  2017
אחד בכל  1%מהערך הנקוב של הקרן המקורית: 

, 2026באפריל  12עד  2017באפריל  12מהמועדים 
באפריל  12ביום  35%, 2027באפריל  12ביום  20%
באפריל  12במועד הפירעון הסופי ביום  35% -ו 2028
2029 

 מיום החל שנה כל באפריל 12 -ו באוקטובר 12 ביום מועדי תשלום הריבית 
 2029 באוקטובר 12 ועד 2015 באוקטובר 12

 שפורסם לצרכן המחירים למדדצמודות )קרן וריבית(  צמדהבסיס ה 
 2015 אפריל חודש בגין, 2015במאי 15 ביום

נקבע כי תעודות ההתחייבות ניתנות להמרה  
 לנייר ערך אחר

 לא

זכות התאגיד לביצוע פדיון מוקדם או המרה  
כפויה של תעודות ההתחייבות לניירות ערך 

 ושהאחרים, ככל שקיימת והתנאים למימ

 לשטר 7 בסעיף מפורטים המלאים התנאים. כן
 .הנאמנות

ניתנה ערבות לתשלום התחייבות התאגיד על פי  
 שטר נאמנות

 לא

 - הנאמןניתן שעבוד צף על כלל נכסי החברה לטובת  נכסים משועבדים 
 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות )

 )מידרוג(  Aa2.il(P&S)מעלות   ilAA דירוג הסדרה 

תעודות התחייבות זו נחשבת  האם סדרת 
( לתקנות ניירות 13)ב()10מהותית על פי תקנה 

 ערך 

 לא
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 גילוי ייעודי למחזיקי תעודות התחייבות )המשך( ה.
 
 פרטים בדבר תעודות ההתחייבות של התאגיד )המשך(   .1
 
 

שמינית לתקנות ניירות ערך, , כנדרש בתוספת ה2016 בדצמבר 31( ליום 27להלן פרטים לגבי אגרות החוב )סדרה  (ג
 )המשך(: הדוח בתקופת הונפקו אשר

 
 

 (27חוב )סדרה האגרות   -פרטים בדבר הנאמן לתעודת ההתחייבות  (   2  
 

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות )  שם הנאמן: 
 עו"ד דן אבנון   שם האחראי: 

 30835תל אביב  113רחוב הירקון   כתובת: 
   03-5274867   טל': 
 03-5271451   פקס:

 www.hermetic.co.il אתר אינטרנט: 
 
 תעודת ההתחייבות לא ניתנה להמרה.  (3 

 
 ( על ידי חברה מדרגת27חוב )סדרה הדירוג אגרות  (4 

 
 לפי מידרוג. Aa2.il -ו P&Sלפי מעלות   ilAA הינו הסדרה דירוג 
 בדוחות הכספיים. .ו .19ביאור חברה ראה על דירוג ה לפרטים 

 
 (27התחייבות קיום תנאי אגרות החוב )סדרה  (  5  

 
(, ולא התקיימה 27למועד הדוח, עמדה החברה בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה 

( 27הנאמן לאגרות החוב )סדרה ( לפירעון מיידי, והחברה לא קיבלה הודעה מ27עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה 
 בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות לפי שטר הנאמנות כאמור.

 
 

 

  

http://www.hermetic.co.il/
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 :שונות .ו
 
 :תוכנית סביבתית, סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם .1

 

 
 .20 -ו 9.10, 8.8, 7.12קי התאגיד סעיפים סדוח תיאור ע –לפרטים אודות הסיכונים הסביבתיים ודרכי ניהולם ראה פרק א' 

 
 :חלוקת דיבידנדים וייעוד רווחים .2

 
 

" "חוזר רשות החברות" 2011-5-1 –בהתאם להוראות חוזר חשבונאות וכספים של רשות החברות הממשלתיות "דוחות כספיים 
 נדרשת החברה להתייחס בדוח זה לייעוד רווחיה.  

 בדוחות הכספיים. 25ור ביאו דוח תיאור עסקי התאגיד בפרק א' 4לפרטים בנושא זה ראה סעיף 
 

 
 מיסים על הכנסה: .3

 
 .דוחות הכספייםב 21ביאור ראה 

 
 

 :וסכסוכי עבודההליכים משפטיים  .4
 
 

 ים.הכספי ותבדוחג'  35 -ב' ו 35ראה ביאור 
 

 
  .      התקשרויות כולל התקשרויות הטעונות אישור ממשלה:5
 

 
 בדוחות הכספיים.א'  35ראה ביאור עונות אישור ממשלה כולל התקשרויות הטלפרטים אודות התקשרויות החברה 

 
 
 :מגבלות ופיקוח על פעילות החברה .6
 

 
 דוח תיאור עסקי התאגיד. - בפרק א' 21 סעיףראה 

 
 

 :עסקאות החברה עם צדדים קשורים ובעלי עניין כולל כתבי שיפוי .7
 
 

 בדוחות הכספיים.  34ראה ביאור 
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 )המשך(: שונות .ו
 
 :ן בגורמי סיכוןדיו .8

 
 

 דוח תיאור עסקי התאגיד. – בפרק א' 28ראה סעיף 
 

 
 :המדינה מבקר דוח .9
 
 

 .דוח תיאור עסקי התאגיד – בפרק א' 21.5.5לפרטים אודות דוח מבקר המדינה ראה סעיף  
 
 

 :דוח קיימות תאגידית .10
 
 

 תאגידית אחריות בנושא מדיניות ניהול תשתית להקים ,ובעולם בארץ המובילות לחברות להצטרף החברה החליטה 2012 שנת בסוף
 .בתחום פעולותיה את בשקיפות המציג תאגידית ואחריות קיימּות דוח ולהגיש

 אחריות נאמני מונו ,החברתי הדיווח תהליך להטמעת עבודה תכנית נבנתה, לקיימות היגוי ועדת בחברה הוקמה ההחלטה במסגרת
 .GRI  - ה של הדיווח מודל פי-על דוחות כתיבתהמעורבים ב לצוותים ייעודיים קורסים ונערכו תאגידית

 
 החברתיים והסביבתיים.  נרחב של הפעילות תיאור בהם 2012-2015עד היום נכתבו דוחות לשנים 

 שלה העניין למחזיקי ביחס תאגידית ואחריות קיימות וליישום בפעילותה השקיפות להגברת החברה לקחה על עצמה מחויבות
 וחות הינן המשך למחויבות זו.והד

 .התהליך ניהול על האמון בחברה ל”סמנכ בדרגת בכיר גורם ומינתה ,ואילך מכאן שנתי לדיווח מחויבת החברה
( לדיווח שקבע על ידי הארגון הבינלאומי G4פרסמה החברה דוח קיימות תאגידית העומד בסטנדרט הרביעי )האחרונות לפיכך בשנים 

GRI ה בארץושטרם הפך לחוב.  
חברת החשמל הינה בין החברות החלוצות בארץ שבחרה מיוזמתה להיענות לאתגר מבעוד מועד ולדווח בהתאם להנחיות החדשות. 

פורסם מידע לגבי נושאים סביבתיים, חברתיים ופיננסים מהותיים, כפי שעלו מתוך סקר שבוצע בקרב מחזיקי בדוחות האחרונים 
ותיים שנבחרו זכו לחשיפה נרחבת, כולל פירוט המדיניות לאורה אנו פועלים בתחומם ועד מתן העניין של החברה. הנושאים המה

אלא נתונים רחבי היקף בעניינם. תפיסת הקיימות התאגידית של החברה מתבטאת לא רק בפעילויות לשמירה על איכות הסביבה, 
כלפי טיפוח נורמות של שקיפות וטיפוח קשרי קהילה ממשל תאגידי, יישום חוק חופש המידע, קוד הטמעת קוד אתי, גיבוש גם ב

 מחזיקי העניין.
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 הדירקטוריון וההנהלה מביעים את הערכתם לציבור עובדי החברה ולמנהליה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 -טל – יפתח רון  -עופר בלוך 
 יו"ר הדירקטוריון  המנהל הכללי  

  
 
 
 
 
 
 
 

 .2017במרס  20    תאריך אישור הדוח: 
 
 
 



 

 תוספת שניה
 (2)תקנה 
 
 

 דוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי 
 לפי תקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה 

 .2007  -הפנימית על דיווח כספי(, התשס"ח 
 
 

ים לקביעתה והתקיימותה של אחראי ,ההנהלה, בפיקוח ובאישור הדירקטוריון של חברת החשמל לישראל בע"מ
בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה. בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה 
של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות 

בשל המגבלות המובנות שלה, מערכת בקרה פנימית על דיווח  .מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתיות
 כספי אינה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.

 
הדירקטוריון וההנהלה ביצעו, בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה, 

  .COSO 2013מודל בקרה המכונה בהתבסס על הקריטריונים שנקבעו ב
 

בהתבסס על הערכה זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח 
בבקרה חולשה מהותית בשל  יתבאפקטיאינה  2016בדצמבר  31המסתיימת ביום לתקופה הכספי של החברה 

  להלן:המפורטת הפנימית על דיווח כספי 
 

קיימה בקרה אפקטיבית על כך שהזכויות וההטבות אשר לפיהן משולמים תשלומי שכר ופנסיה  לאהחברה 
 מאושרות בהתאם להוראות החוק. ,נכללות מחויבויות אקטואריותו

 
 החולשה המהותית תיקון 

 
בנושא ועוסק  ,2011בשנת  זה וגיבשה נוהל שאושר בדירקטוריון החברה בנושאחיזוק הבקרות ל פעלההחברה  

הנוהל מיושם הלכה  .נכללות מחויבויות אקטואריותוהזכויות וההטבות אשר לפיהן משולמים תשלומי שכר ופנסיה 
 2011החברה קיבלה חוות דעת מיועציה המשפטיים, ובשנת  ,לגבי זכויות שכר הנובעות מן העבר . למעשה

כולל אישור התקבל טרם להם אישור, זכויות שכר שטרם ניתן  לתקפותפנתה לממונה על השכר לקבלת אישורו 
 הממונה.מ
נחתם הסכם קיבוצי הקובע, בין היתר, החזר בגין תשלום רכיבי השכר שהוגדרו כחריגים ע"י  11.12.2016 -ב

    .והסדרת רכיבים אלו מעתה ואילך  2013הממונה על השכר בשנת 
 

  
ספי בנושאים הנוגעים לטיפול בסעיף זקו את הבקרה הפנימית על הדיווח הכילהערכת החברה צעדים אלו ח

ור שזכויות שכר העובדים מעתה והלאה.  לגבי זכויות שכר שנובעות מן העבר, הליקוי לא יוסר עד לקבלת אי
עם זאת, החתימה על ההסכם הקיבוצי כאמור לעייל  .זכויות השכר מהעברשאר הממונה על השכר על תקפות 
 מפחיתה את חשיפת החברה. 

 
 

 ל רואה החשבון המבקרחוות הדעת ש
 

, רואה החשבון המבקר של החברה, אשר ביקר את הדוחות הכספים של החברה לתקופה המסתיימת סומך חייקין
 , הוציא חוות דעת בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של החברה. 2016לדצמבר  31ביום 

 
 מעלה. המנויה לחולשה המהותיתבחוות דעתו, מפנה רואה החשבון המבקר, 

 
 
 
 

     
 דויטשמן יאב  

 סמנכ"ל לכספים וכלכלה     
 עופר בלוך 

 המנהל הכללי 
 טל-יפתח רון 

 יו"ר הדירקטוריון
 
 
 
 
 
 

  2017 במרס 20תאריך:    
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 חברת החשמל לישראל בע"מ לבעלי המניות של יםהחשבון המבקר ידוח רוא
אפקטיביות הבקרה הפנימית  בדבר בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים

 2007-על דיווח כספי(, התשס"ח
 

( ליום "החברה" להלן) חברת החשמל לישראל בע"מ ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של
 השפורסמ בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית ,2016 בדצמבר 31

להלן ) Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-על ידי ה
"COSO").  הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח

בדוח הדירקטוריון הנכללת  ,האפקטיביות של בקרה פנימית על דיווח כספי ם אתכספי ולהערכת
אחריותנו היא לחוות דעה על בקרה פנימית על  .וההנהלה בדבר בקרה פנימית על דיווח כספי המצורף

 דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתנו.
 

 Public Company Accounting Oversight Board-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

(PCAOB) כפי שאומצו על ידי לשכת רואי בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי ,
להשיג מידה  במטרהפי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה -. עלחשבון בישראל

ווח כספי. בקרה פנימית אפקטיבית על דיאם קויימה, מכל הבחינות המהותיות, סבירה של ביטחון 
חולשה  תימיקשביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי בקרה פנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון 

 סיכוןהתכנון והתפעול של בקרה פנימית בהתבסס על אפקטיביות הבחינה והערכה של וכן מהותית, 
נו ים בהתאם לנסיבות. אכנחוצשחשבנו כאלה ביצוע נהלים אחרים ביקורתנו כללה גם  שהוערך.

 סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

לספק מידה סבירה של  מיועדתהליך ה נההיממשלתית חברה של בקרה פנימית על דיווח כספי 
לתקני ת כספיים למטרות חיצוניות בהתאם דוחושל  ההכנהביטחון לגבי המהימנות של דיווח כספי ו

אותם כוללת את ממשלתית בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה  (.IFRSדיווח כספי בינלאומיים )
באופן ו במדויקמשקפות אשר, בפירוט סביר, ( מתייחסים לניהול רשומות 1מדיניות ונהלים אשר: )

( מספקים מידה 2) (;הוצאתם מרשותה)לרבות נכסי החברה וההעברות של נאות את העסקאות 
תקני דיווח דוחות כספיים בהתאם לת ש כדי לאפשר הכנסבירה של ביטחון שעסקאות נרשמות כנדר

והוצאת כספים של החברה נעשים רק בהתאם להרשאות  קבלת כספיםוש, (IFRS)כספי בינלאומיים 
( 3)-; ופי דין-של רשויות המדינה הנדרשים על ובכפוף לאישורים של החברההדירקטוריון וההנהלה 

העברה )לרבות טחון לגבי מניעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או ימספקים מידה סבירה של ב
על הדוחות  תמהותי ההשפעהיות להם ל היכולשל נכסי החברה, ש הוצאה מרשות( בלתי מורשים

 הכספיים.
 

הצגה מוטעית.  ותע או לגללמנולא עשויה שבשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי 
ה לסיכון חשופהערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי לגבי העתיד על בסיס כמו כן, הסקת מסקנות 

 ואמדיניות הלבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של  כנהותהפשבקרות 
 ם תשתנה לרעה.נהליה
 

דיווח כספי, עד כדי כך שקיימת , או צירוף של ליקויים, בבקרה פנימית על חולשה מהותית היא ליקוי
שנתיים או רבעוניים של החברה לא אפשרות סבירה כי הצגה מוטעית מהותית בדוחות כספיים 

 תימנע או תתגלה במועד.
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 וההנהלה:החולשה המהותית הבאה זוהתה ונכללה בהערכת הדירקטוריון 
 

החברה לא קיימה בקרה אפקטיבית על כך שהזכויות וההטבות, אשר לפיהן משולמים תשלומי שכר 
 נכללות מחויבויות אקטואריות, מאושרות בהתאם להוראות החוק.בגינן ופנסיה ו

 
החולשה המהותית הנ"ל הובאה בחשבון בקביעת המהות, העיתוי וההיקף של נהלי ביקורת שיושמו 

ולשנה שהסתיימה באותו תאריך,  2016בדצמבר  31את הדוחות הכספיים של החברה ליום בביקורתנו 
 ודוח זה אינו משפיע על הדוח שלנו על הדוחות הכספיים האמורים.

 
בשל השפעת החולשה המהותית שזוהתה לעיל על השגת מטרות הקריטריונים של בקרה, לא לדעתנו, 

, בהתבסס על 2016בדצמבר  31דיווח כספי ליום על  בחברה קיימה בקרה פנימית אפקטיביתהת
 .2013משנת  COSOקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

 
 של החברה דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו

כלל חוות , 2017במרס  20, מיום שלנו והדוח באותו תאריךשהסתיימה  ולשנה 2016 בדצמבר 31ום לי
  שונים כמפורט בדוח הנ"ל. בנושאים לב תשומת תוהפנימסוייגת וכן דעת בלתי 

אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של חוות דעתנו זו בדוח הצעת מדף של החברה אשר 
 . 2015בנובמבר  27עשוי להתפרסם מכח תשקיף מדף מיום 

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2017במרס, 20



 

 

 

 החשמל חברת

 לישראל

 בע"מ

 ספיים מאוחדיםכדוחות  -פרק ג' 

 השנסתיימ לשנה

 2016 בדצמבר 31ביום 
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 לבעלי המניות של המבקריםרואי החשבון  דוח

 חברת החשמל לישראל בע"מ
 

חברת החשמל לישראל המצורפים של  על המצב הכספיהמאוחדים הדוחות את  ביקרנו
, רווח הכוללההמאוחדים על דוחות הואת  2016בדצמבר  31 וםלי( החברה -)להלן בע"מ

אלה  כספייםדוחות . אותו תאריךהסתיימה בש לשנהתזרימי המזומנים והשינויים בהון 
דוחות  עלהינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה 

 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
 

בדצמבר  31 בימיםים שהסתיימו ולשנ 2015בדצמבר  31 וםהדוחות הכספיים של החברה לי
 21מיום עליהם בוקרו על ידי רואי חשבון מבקרים אחרים, אשר הדוח שלהם  2014-ו 2015

  3-ו 2, 1הנכללות בסעיפים  כלל חוות דעת בלתי מסויגת וכן הפניות תשומת לב 2016במרס 
 להלן.

 
שנקבעו  תקנים, לרבות בישראל את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים ערכנו

 פי תקנים אלה על. 1973-גבתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"
שאין  ביטחוןנדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 

 ראיותבדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
ביקורת כוללת גם בחינה של כללי  בדוחות הכספיים.התומכות בסכומים ובמידע ש

שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה  החשבונאות
וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים  החברהשל 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תשביקורתנו מספק
  

הבחינות  מכלמשקפים באופן נאות,  להנ"המאוחדים , הדוחות הכספיים לדעתנו
בדצמבר  31לימים והחברות המאוחדות שלה של החברה המהותיות, את המצב הכספי 

 לכל אחת ןשלהזרימי המזומנים ות בהון, השינויים ןיהואת תוצאות פעולות 2015 -ו 2016
לתקני דיווח כספי בהתאם  2016בדצמבר  31יום בהסתיימה בתקופה שהשנים שלוש מ

 .2010 - "עכספיים שנתיים(, התש דוחות) תקנות ניירות ערך והוראות (IFRS)בינלאומיים 
 
 

 מבלי לסייג את חוות דעתנו, אנו מפנים את תשומת הלב לעניינים הבאים:
 
והארכת  ה' בדבר הליך השינוי המבני ויישום רפורמה במשק החשמל1האמור בביאור  -1

. כאמור באותו ביאור, למועד הדוח טרם הוחל ביישום השינוי המבני רשיונות הייצור
 מועד, המבני השינוי של הסופית למתכונתו ביחס מהותיתבפועל, וקיימת אי ודאות 

 .ותוצאותיה של החברה מצבה הפיננסי  על השלכותיוו יישומו

 

ו' בדבר "הסדר נכסים", אי הוודאות המשמעותית בנוגע לאופן יישום 1האמור בביאור  -2
 .ותוצאותיהמצבה הפיננסי של החברה הסדר זה והשלכותיו על 

 

בדבר תביעות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות שהוגשו כנגד ב' 35האמור בביאור  -3
 החברה.



 
 
 
 
 
 

 

 

 

הלאומיות, האנרגיה והמים ז' בדבר הודעת שר התשתיות 1האמור בביאור  -4
, כי בכוונתו להורות על העברת היחידות 2016באוגוסט  24)להלן:"השר"( מיום 

באתר אורות רבין לשימור. טרם התקבל כל מסמך רשמי בעניין זה  1-4הפחמיות 
בחברה. בהיעדר הנחיה רשמית אין ביכולתה של החברה להעריך באופן מהימן את 

 .על מצבה הפיננסי של החברה ותוצאותיה ת השרהודעההשלכות האפשריות של 
 
 

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח  PCAOB-בהתאם לתקני הביקרנו גם, 
כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על דיווח כספי 

מסגרת המשולבת על , בהתבסס על קריטריונים שנקבעו ב2016בדצמבר  31של החברה ליום 
כלל  2017במרס  20, והדוח שלנו מיום 2013משנת  COSOבקרה פנימית שפורסמה על ידי 

חוות דעת שלילית על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה בשל קיומה 
 של חולשה מהותית.

 
מדף של אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( של חוות דעתנו זו בדוח הצעת 

 . 2015בנובמבר  27החברה אשר עשוי להתפרסם מכח תשקיף מדף מיום 
 
 

 מידע נוסף בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות 
 

נכלל מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות  38-ו 37בביאורים 
ב' לחוק החברות הממשלתיות(, למעט בדבר זכויות במקרקעין כאמור  33)מכוח סעיף 

   י"ג.38בביאור 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 
 

 2017 במרס, 20
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 וספת ת
 (2)תקנה 

 דוח נוסף

 
 
 

 על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים 
 2005 -"ו תשס, (הדירקטוריון דוחוהכספיים  שניתנו להבטחת נכונות הדוחות

 
 
 
 –מצהיר כי  אבי דויטשמן ני, א
 
 
 
של חברת  1970 -מיידים(, התש"ל ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ב' בפרק  כמשמעותוהתקופתי הדוח בחנתי את  .1

 )להלן: "הדוחות"(. 2016 בדצמבר 31 ביום השנסתיימ לשנההחשמל לישראל בע"מ )להלן: "החברה"( 
 
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של .2

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה 
 בדוחות.

 
ופן נאות, בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים בא .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים 
 ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש  .4

ת. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח בדוחו
 שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.

 
שבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה הח .5

 -העדכנית ביותר 
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים,  .א
 באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

 
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה  .ב

 הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 
 
 
 
 
 
    

 
                  _______________ 
 2017 במרס 20
 אבי דויטשמן                             
 סמנכ"ל לכספים וכלכלה                                     
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 תוספת 

 (2)תקנה 
 דוח נוסף

 
 
 

 על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים 
 2005 –דירקטוריון(, תשס"ו הדוח ושניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים 

 
 
 

 –מצהיר כי  עופר בלוךאני, 
 
 
 
של חברת  1970 –מיידים(, התש"ל ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ב' בפרק התקופתי כמשמעותו הדוח בחנתי את  .1

 )להלן: "הדוחות"(. 2016 בדצמבר 31 ביום השנסתיימ לשנההחשמל לישראל בע"מ )להלן: "החברה"( 
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .2

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה 
 בדוחות.

 
תי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנ .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים 
 ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה  .4

בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח 
 פת ההכנה של הדוחות.שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקו

 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו  .5

 -העדכנית ביותר 
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי העלולים,  .א
 פן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.באו

 
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה  .ב

 הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 
 

 כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ____________ 
 עופר בלוך                 

  מנהל הכללי          2017במרס  20
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 תוספת 
 (2)תקנה 

 דוח נוסף

 
 

 על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים 
 2005 -דוח הדירקטוריון(, תשס"ו ו הכספיים שניתנו להבטחת נכונות הדוחות

 
 
 

 
 –מצהיר כי  טל - רון יפתחאני, 

 
 
 
של חברת  1970 -מיידים(, התש"ל ולתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ב' בפרק התקופתי כמשמעותו הדוח בחנתי את  .1

 )להלן: "הדוחות"(. 2016 בדצמבר 31 ביום השנסתיימ לשנההחשמל לישראל בע"מ )להלן: "החברה"( 
 
בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של  .2

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהן ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופה המכוסה 
 בדוחות.

 
ידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים באופן נאות, בהתאם ל .3

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של החברה לימים 
 ולתקופות המוצגים בדוחות.

 
ה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי הנדרש אני, לצד אחרים בחבר .4

בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, המיועדים להבטיח 
 ה, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות.שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחבר

 
אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על הערכתנו  .5

 -העדכנית ביותר 
 

כספי העלולים, את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח  .א
 באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

 
כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי בבקרה  .ב

 הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 
 

 מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              _____________ 
 טל - רון יפתח                                   2017במרס  20

 הדירקטוריון"ר יו                                  
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 חברת החשמל לישראל בע"מ

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי )במיליוני שקל חדש(    

 
 

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 1 5 2 0 1 6 ביאור 

    
    נכסים שוטפים:

 2,524   3,488 4  .................................................................... מזומנים ושווי מזומנים
 407   960 5   ........................................................................ השקעות לזמן קצר

 4,145   4,155 6   ............................................................ לקוחות בגין מכירות חשמל 
 637   803 7   ...................................................................... חייבים ויתרות חובה

 839   1,031 8   ................................................................................. מלאי דלקים

 132   125    ............................................................................... מלאי מחסנים

 8,684   10,562    ......................................................................... נכסים שוטפים סך

    
    שאינם שוטפים:  נכסים

 1,124   882 8   ................................................................................. מלאי דלקים

    

 1,617   822 9   .......................................................................... לזמן ארוך חייבים

    

 83   57 ב'10   ................................................................. ותכלול ותבחבר השקעה

    
   11 נכסים בגין הטבות לאחר סיום העסקה: 

 5,286  5,987     ................................ עודף נכסי תוכנית הפנסיה על המחויבות לפנסיה

 1,921   1,615    ............................................................................ כספים בנאמנות

  7,602   7,207 

    
   12 רכוש קבוע, נטו: 

 55,636   53,544    ................................................................... רכוש קבוע מופעל, נטו

 6,806   7,488    ........................................................................ רכוש קבוע בהקמה

  61,032   62,442 

    

 1,295   1,279 13   ............................................................... נכסים בלתי מוחשיים, נטו
    

 73,768   71,674    ............................................................... נכסים שאינם שוטפים סך
    

    

   ..................................................................................... נכסים סך
 

82,236   82,452 

    
    

 837   2,098 14   ............................................. חובה של חשבונות פיקוח נדחים יתרות
     

    

 83,289   84,334    .......................... נכסים ויתרות חובה של חשבונות פיקוח נדחים סך

    
 
 
 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 חברת החשמל לישראל בע"מ

 דוחות מאוחדים על המצב הכספי )במיליוני שקל חדש(

 
 

 בדצמבר 31ליום   

 2 0 1 5 2 0 1 6 ביאור 

    
    שוטפותהתחייבויות 

 2,756  4,876  15  .............................. אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים
 1,753  1,722    ................................................................... ספקים ונותני שירותים

 1,802  1,637  16  ........................................................................ זכאים ויתרות זכות
 424  437  17  ................................. מקדמות ממזמיני עבודות בניכוי עבודות בביצוע

 762  692  18  ...................................................................................... הפרשות

 7,497  9,364    ................................................................. סך התחייבויות שוטפות

    
    
    

    שוטפות שאינןהתחייבויות 
 34,923  33,711  19  ................................................................................... חוב אגרות

 5,248  4,562  19  ........................................................התחייבויות לתאגידים בנקאיים
 2,732  2,766  11  ............................ התחייבויות בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה

 2,758  -  20  ................................................... הפרשות להשבת סכומים לצרכנים
 5,788  5,002  21  .......................................................................... נטומיסים נדחים, 

 2,511  2,504  22  .............................................................. אגרות חוב למדינת ישראל
 2,591  2,220  19  .............................................................. התחייבות למדינת ישראל 

 756  797  ט' 19  ........................................................................ התחייבויות אחרות

 57,307  51,562    ......................................................... שוטפות שאינן התחייבויות סך
    

    

 64,804  60,926    ............................................................................. התחייבויות סך

    
    

    הון 
 908  908  23  ..................................................................................... מניותהון 

 803  718  24  .................................................................................... קרנות הון
 271  31  24  .................................................................... קרן הון מדידה מחדש

 14,712  15,893  25  ........................................................................................ עודפים

 16,694  17,550    ......................................................................................... הון סך
    
    
    

 81,498  78,476    ....................................................................... והון התחייבויות סך
    

    

 1,791  5,858  14  ............................................. נדחיםפיקוח יתרות זכות של חשבונות 
    

 83,289  84,334    ............. נדחים פיקוח חשבונות של זכות ויתרות הון, התחייבויות סך

    
 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
 
 
 
 

   

 טל -יפתח רון  עופר בלוך אבי דויטשמן
 יו"ר הדירקטוריון  המנהל הכללי  סמנכ"ל לכספים וכלכלה

   
  

 
 

 2017במרס  20תאריך אישור הדוחות:  
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 חברת החשמל לישראל בע"מ

 )במיליוני שקל חדש(רווח כולל אחר  ועל (הפסד)רווח דוחות מאוחדים על 

 

 
  בדצמבר 31שהסתיימה ביום  לשנה  

 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 ביאור 

 
 דוחות מאוחדים על רווח )הפסד(:

  

 

  

  25,212*    23,049*   22,690  27  ....................................................................... הכנסות
     

    28 :עלות הפעלת מערכת חשמל
 8,039  8,440  7,496    .......................................................................... דלקים

 1,708  2,653  3,235    ............................................................... רכישות חשמל
 4,252  4,042  4,214    .................................................... הפעלת מערכת הייצור

  3,110*   3,195*   3,066    ............................... ואחרות הפעלת מערכת הולכה חלוקה

   18,011  18,330  17,109 
     

 8,103  4,719  4,679    ......................................... רווח מהפעלת מערכת החשמל
     

 (93)*    (9)*  (9) 29  ....................................................... , נטוהכנסות אחרות
 901  904  884  30  ...................................................... הוצאות מכירה ושיווק

 1,003*     719*   730  31  ................................................... הוצאות הנהלה וכלליות

 (3) 531  286  יג' 11  ........................ הוצאות )הכנסות( מהתחייבויות לפנסיונרים

   1,891  2,145  1,808 
     

 6,295  2,574  2,788    ...................................................... רווח מפעולות רגילות

     

 2,838  1,778  2,277  33  ................................................................ הוצאות מימון
     

 3,457  796  511    ........................................... לפני מיסים על ההכנסה רווח
     

:מיסים על ההכנסה  21    
 916  217  169    ....................................................... מיסים נדחים אחרים

מהתאמת יתרות המיסים הנדחים עקב שינוי שיעור  הכנסות
 - - (827)   ............................................................................ המס

  (658) 217  916  
     
     

  2,541  579 1,169    .......................................... ההכנסה על מיסים אחרי רווח
     

 (12) (12) (26) ב' 10  ................................. ותכלול ותחבר בהפסדיחלק החברה 
     

  2,529  567 1,143    ....................................... נדחים פיקוח חשבונות לפני רווח
     

 (2,064) (344) 38  14  .................ממס נטו, נדחים פיקוח חשבונות ביתרות תנועות
      

 465  223  1,181   ................................................................... לשנה רווח
     
 

 דוחות מאוחדים על רווח )הפסד( כולל אחר:
     

     ייזקפו בעתיד לדוח רווח )הפסד(:אשר סכומים 

 (6) (13) (85) ב' 24  ......................... הפסד בגין גידור תזרים מזומנים, נטו ממס

     
     

     סכומים שלא ייזקפו בעתיד לדוח רווח )הפסד(:

 1,143 131  (240) יב' 11  ............. מסנטו מ ,מדידות מחדש של תכנית הטבה מוגדרת
     

  1,137 118  (325)   .......................... מסמ נטו, לשנהכולל אחר )הפסד( רווח 
     
     

  1,602 341  856   ............................................................ לשנהכולל רווח 

     
 

 מחדש*סווג 
 

  הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 חברת החשמל לישראל בע"מ

 )במיליוני שקל חדש(השינויים בהון דוחות מאוחדים על 

 
 

  

 

 מניות הון
 הון קרנות נפרע

 הון קרן
 מדידה
 כ"סה  עודפים  מחדש

  
      
      
      
      

 14,751  14,024  (1,003) 822  908   ....................................... 2014בינואר  1יתרה ליום 
      

 465  465  -  -  -   ............................................................ לשנה  רווח

 1,137  -  1,143  (6) -   .................................... לשנהכולל אחר )הפסד(  רווח

 16,353  14,489  140  816  908   .................................. 2014 בדצמבר 31יתרה ליום 

      
 223  223  -  -  -   ............................................................. לשנה רווח

 118  -  131  (13) -   .................................... לשנהכולל אחר  רווח )הפסד(

 16,694  14,712  271  803  908   .................................. 2015 בדצמבר 31יתרה ליום 

      
 1,181  1,181  -  -  -   ............................................................. לשנה רווח

 (325) -  (240) (85) -   ............................................. לשנהכולל אחר  הפסד

 17,550  15,893  31  718  908   .................................. 2016 בדצמבר 31יתרה ליום 

      
 

 להלן. 25ראה ביאור  דיבידנד לחלוקת ומדיניותרווחים  לייעוד בנוגע טיםלפר
 

 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 חברת החשמל לישראל בע"מ

 )במיליוני שקל חדש(תזרימי המזומנים  דוחות מאוחדים על

 

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

    שוטפתתזרימי מזומנים מפעילות 
  2,529 567   1,143  .......................... רווח לפני חשבונות פיקוח נדחים לפי דוח רווח והפסד

  7,837 7,057   5,323  . נספח א' -התאמות הדרושות כדי להציג את המזומנים מפעילות שוטפת

    
  10,366 7,624   6,466  ............................................ מזומנים נטו, שנבעו מפעילות שוטפת

    
    השקעהפעילות לתזרימי מזומנים 

 (3,721) (3,364) (2,783)  ....................................... ונכסים בלתי מוחשייםברכוש קבוע השקעה 
  47 41   43  ......................................................... תמורה ממימוש נכסים קבועים

 -  -   286 (להלן יא 11משיכות מכספים בנאמנות )ראה ביאור 
 (291) 238   246  ....................................................................., נטולזמן ארוך ובותח

 *(1,817) * 2,218  (550)  ............................. , נטובתאגידים בנקאיים תפיקדונו)הפקדת(  פירעון

    
 (5,782) (867) (2,758)  ......................................... ששימשו לפעילות השקעה מזומנים נטו,

    
    מימוןפעילות לתזרימי מזומנים 

  5,552 916   4,719  ......................................................... הנפקת  אגרות חוב לזמן ארוך
  197 1,082   201  ..................................................... קבלת הלוואות אחרות לזמן ארוך

 (2,973) (4,430) (3,411)  ........................................................... אגרות חוב לזמן ארוךפירעון 
 (3,847) (3,202) (1,807)  .................................................... הלוואות אחרות לזמן ארוך פירעון

  82 (245)  45  ....................................................... תמורה )תשלום( מסילוק נגזרים
  271 (196)  15  ............................. באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים, נטו שינויים

 (2,661) (2,616) (2,481)  ............................................................. ריבית ועמלות ששולמו, נטו

    
 (3,379) (8,691) (2,719)  ............................................. לפעילות מימון ששימשומזומנים נטו, 

    
    

  1,205 (1,934)  989  .............................................. )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים עלייה
 *(102) * (46) (25)   .......... השפעת תנודות בשער החליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים

  3,401 4,504   2,524  ................................... השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת 

  4,504 2,524   3,488  ........................................ השנהיתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף 

    
    

    
 

 ווג מחדש*ס
 

   הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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 חברת החשמל לישראל בע"מ

 )במיליוני שקל חדש(תזרימי המזומנים  דוחות מאוחדים על

 
 

 להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת התאמות הדרושות -נספח א'
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

    
    

    הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
 12  12  26  .................................................. חלק החברה בהפסדי חברות כלולות 

 4,442  4,716  4,852  ................................................................................. פחת והפחתות
 916  217  (658) ...................................................... על הכנסההוצאות )הכנסות( מסים 

 265  434  114  ....................................... לעובדים, נטו ירידה בהתחייבויות בגין הטבות
 2,835  1,778  2,277  .............................................. הפסדוהוצאות מימון, שהוכרו בדוח רווח 

 96  6  - ........................................................................ שיערוך חובות לגבייה
 51  44  112  .................................................. רכוש קבוע מגריעת ומכירתהפסד הון 

  6,723  7,207  8,617 

    
    שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות: 

    
 (267) 401   490 ...  )לרבות המוצגים בחייבים לזמן ארוך( בלקוחות בגין מכירות חשמל שינוי
 (126) 95  (146) ........................... )לרבות חייבים לזמן ארוך( בחייבים ויתרות חובה שינוי
  194 612  57 ................................................... לא שוטף(במלאי )לרבות מלאי  שינוי

 (728) (1,429) (1,298) ........................................ ביעודות בניכוי תשלומים לפנסיונריםהפקדות 
 55   8  (57) ..................... בניכוי עבודות בביצוע, נטו במקדמות ממזמיני עבודות שינוי
  128 (167) (153) ........................ )לרבות ספקים לזמן ארוך( בספקים ונותני שירותים שינוי
 (17) 341 (268) .................................................................. בזכאים ויתרות זכות שינוי

 (1,375) (139) (761) 

    
 (19) (11) (25) .................................................................. מיסים על הכנסה ששולמו

    
 5,323   7,057 7,837  

    
 

 
 הביאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

  



 ברת החשמל לישראל בע"מח

 2016בדצמבר  31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים
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 כללי - 1ביאור 
 

 :פעילות החברה א.
 

שיונות שניתנו לה על ידי מדינת ישראל בייצור, הולכה, יחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: "החברה"( עוסקת מכח ר (1
בו. החברה הוגדרה כספק שירות חיוני בגין פעילויותיה אלו. החברה הוכרזה חלוקה, והספקה של חשמל וכן בסחר 

)להלן: "חוק ההגבלים  1988-כמונופולין על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים והוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח
 ות האמורות.החברה עוסקת גם בהקמת תשתיות הנדרשות לפעילוי .)ראה סעיף ח' להלן( העסקיים"( חלות עליה

 

מהון מניותיה( הכפופה לחוק החברות הממשלתיות,  99.85% -החברה הינה חברה ממשלתית )שמדינת ישראל מחזיקה בכ (2
 )להלן: "חוק החברות הממשלתיות"( )ראה סעיף ד' להלן(.  1975-התשל"ו

רות"( וכן תאגיד מדווח )להלן: "חוק החב 1999-החברה הינה גם חברה ציבורית כמשמעותה בחוק החברות, התשנ"ט
 .1968-כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

  
 חוק משק החשמל: ב.

 
 כללי (1
 

)להלן: "חוק משק החשמל"(  1996-, התשנ"ופעילות משק החשמל מוסדרת בחוק משק החשמל 1996במרס  4החל מיום 
ובתקנותיו והחברה פועלת לפיהם. הוראות חוק משק החשמל קובעות, כי מטרתו להסדיר את הפעילות במשק החשמל 

 לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות. 
 

פי רישיון שניתן לו לפי חוק זה. סוגי הרישיונות -לפי חוק משק החשמל, לא יעשה אדם פעילות במשק החשמל אלא על
העברת חשמל  -( רישיון להולכת חשמל 2( רישיון לייצור חשמל; )1הניתנים לפעילויות במשק החשמל הינם כדלקמן: )

העברת חשמל מתחנת משנה אל צרכן, דרך קווי  -( רישיון חלוקה 3ממקור ייצור במתח עליון ועל עליון אל תחנת משנה; )
ייצור חשמל  -( רישיון ייצור עצמי 5מכירת חשמל לצרכנים דרך כלל או לסוגים; ) -( רישיון הספקה 4תח גבוה ונמוך; )מ

ניהול מערכת החשמל במקטעי  -( רישיון לניהול המערכת 6) -לשימוש עצמי מבלי למכרו לאחר, למעט חריגים מסוימים; ו
צע של החשמל והביקוש לו, הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה ההולכה, ובכלל זה איזון תמידי בין ההיוהייצור 

של החשמל, ניהול של העברת האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל או תחנות משנה באמינות ובאיכות נדרשות, 
יוניים תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה, ניהול הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים, שוו

ומיטביים לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני חשמל ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה. 
בנוסף קובע חוק משק החשמל, כי המחזיק רישיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל הינו בעל רישיון ספק 

רשאי לקבוע מעת לעת, כי בעל רישיון ייצור  , האנרגיה והמים )להלן: "השר"( שר התשתיות הלאומיותשירות חיוני. כמו כן, 
מרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל, ומשקבע כאמור יחולו עליו הוראות החוק לעניין בעל רישיון ספק שירות 

יחולו הוראות חוק משק החשמל  . על יצרן חשמל ועל בעל רישיון שבידיו שליטה, במישרין או בעקיפין, ביצרן חשמל,חיוני
לעניין בעל רישיון ספק שירות חיוני למעט הוראה המחייבת בעל רישיון ספק חיוני לרכוש חשמל מיצרן חשמל פרטי, ולתת 

 שירותי תשתית ושירותי גיבוי.
 

 משק לחוק וןתיק נכנס לתוקף 2016בינואר  1ביום הינו הגורם הממונה על ביצוע החוק. השר בהתאם לחוק משק החשמל, 
, רשות חדשה בשם "רשות מיםהאנרגיה והמשרד לתשתיות לאומיות, ב הוקמה ובמסגרת"התיקון לחוק"(, : )להלן החשמל

אנרגיה הלאומיות, המשרד לתשתיות חשמל ומינהל החשמל ב –החשמל", וזאת במקומם של הרשות לשירותים ציבוריים 
ככל  –המונח "רשות החשמל" בשים לב לתאריכים אליו הוא מתייחס . בהתאם לאמור, בדוח זה, יש לפרש את מיםהו

חשמל;  –, הרי שהכוונה היא לרשות לשירותים ציבוריים 2016בינואר  1שמדובר במידע המתייחס למועדים הקודמים ליום 
ר הוקמה והלאה, הרי שהכוונה היא לרשות החשמל אש 2016בינואר  1ככל שמדובר במידע המתייחס למועדים החל מיום 

 .במסגרת התיקון לחוק משק החשמל כאמור
 

לפעול בהתאם למטרותיו של חוק משק החשמל ובהתאם למדיניות   בנוסף, בהתאם לחוק משק החשמל על רשות החשמל
השר ולמדיניות הממשלה בהתאם לסמכויותיהם לפי כל דין, בתחום משק החשמל, וליישם את מדיניותם בהתאם להוראות 

מלא את התפקידים שנקבעו לה בחוק זה לוכן לפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה ולפי הרישיונות ו חוק משק החשמל
בנוסף, רשות החשמל היא הגורם המקצועי במשרד בתחום משק החשמל, המסייע לשר . ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר

ורם המקצועי בתחום משק החשמל לרבות כגהחשמל בגיבוש עקרונות המדיניות יתייעץ השר עם רשות בגיבוש מדיניותו. 
תייעץ לממשלה בקביעת מדיניות בתחום משק החשמל, החשמל בעניין עלויות הנובעות מיישום המדיניות. בנוסף, רשות 

על רשות החשמל למלא את התפקידים שנקבעו לה בחוק משק החשמל )או שהוטלו עליה אם תתבקש לכך  על ידי השר. 
קביעת תעריפי החשמל ודרכי עדכונם וביצוע בקרת עלויות לשם כך לפי שיקול דעתה המקצועי לפי כל דין אחר(, ובהם 

הבלעדי כקבוע בחוק, קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן, לבעל 
וני אחר ופיקוח על מילוי חובותיו לפי אמות רישיון הספקה, ליצרן חשמל, ליצרן חשמל פרטי או לבעל רישיון ספק שירות חי

קביעת תנאים למתן רישיון או כללים להפעלת רישיון  כןו ,מידה אלו, מתן רישיונות ופיקוח על מילוי תנאים שנקבעו ברישיונות
וני לבין קביעת כללים לעריכת עסקאות בין בעל רישיון ספק שירות חיוהחובות שיחולו על בעל הרישיון, ככל שלא קבע השר, 

( לחוק 2) 37בעל רישיון ופיקוח על מילוי הוראות לפי חוק משק החשמל על ידי בעל רישיון ואכיפתן. כמו כן, בהתאם לסעיף 
 משק החשמל, לרשות החשמל סמכות לבדוק תלונות של צרכנים ולהחליט בהן.
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 )המשך( חוק משק החשמל: ב.

 
 )המשך( כללי (1
 

כי והרכבה, בנוסף נקבע כי ככל שהשר סבור החשמל , נקבעו שינויים קלים במינוי רשות החשמל משק חוק תיקון במסגרת
החלטה שקיבלה רשות החשמל אינה תואמת את מדיניותו או את מדיניות הממשלה בתחום משק החשמל, או את מטרות 

ההיבטים שבהם חרגה ההחלטה לדעתו מהמדיניות כאמור חוק משק החשמל, רשאי הוא להצביע לפני רשות החשמל על 
או ממטרות חוק משק החשמל, ולהורות לרשות החשמל על קיום דיון נוסף בעניין. עשה כן, תושהה החלטת רשות החשמל 
עד לעריכת דיון נוסף בנושא, לשם בחינת ההתאמות, אם הן נדרשות לדעת רשות החשמל. מצאה רשות החשמל שהחלטתה 

ת המדיניות כאמור או את מטרות חוק משק החשמל, ואין צורך בשינויה, תפרט את נימוקי החלטתה והשהיית תואמת א
 ההחלטה תבוטל.

סמכות כאמור לא תחול בקשר להחלטות רשות החשמל בעניין תעריפים, שלגביהן יישמר שיקול דעתה המקצועי הבלעדי 
 .בדיון נוסףשהיו ועל החלטות רשות החשמל  של הרשות

 
 .לשר במישרין כפוף יהיה הרשות"ר יו כי נקבע עוד

 

על מילוי תנאים שנקבעו ברישיונות וכן, ככל שלא קבע ולפקח חוק משק החשמל מסמיך את רשות החשמל ליתן רישיונות 
יות השר, לקבוע כללים בדבר תנאים למתן רישיון, כללים להפעלת רישיון והחובות שיחולו על בעל הרישיון, לרבות מתן ערבו

באשר לתנאים למתן וכן להגביל או שלא להגביל את תקופת תוקפו.   וביטוח. רשות החשמל רשאית לקבוע ברישיון תנאים
רישיון או לכללים להפעלת רישיון, ככל שלא קבע השר תקנות בנושאים אלה רשאית רשות החשמל לקבוע כללים, זאת 

ברצונו לקבוע תקנות כאמור. ככל שהשר לא השיב לפניית רשות בכפוף למדיניות השר ולאחר שפנתה לשר כדי שיבחן אם 
החשמל בתוך שישים ימים ממועד פנייתה, רשאית רשות החשמל לקבוע כללים כאמור. ככל שקבע השר תקנות בנושאים 

 האמורים, תהייה רשות החשמל רשאית לקבוע כללים בעניינים אלה בכפוף למדיניות השר ולתקנות שקבע. 
 

שמל קובע, כי רשות החשמל, בבואה להחליט אם ליתן רישיון או לקבוע בו תנאים, תפעל בהתאם למדיניות חוק משק הח
הממשלה או למדיניות השר בתחום משק החשמל, ותשקול בין השאר את: תרומת מתן הרישיון לרמת השירותים לציבור, 

 טובת הצרכנים ותרומת מתן הרישיון לתחרות במשק החשמל.
 

וואט, רישיון חלוקה בהיקף העולה -מגה 100וואט, רישיון הספקה בהיקף העולה על -מגה 100בהיקף העולה על  רישיון ייצור
מהיקף הצריכה השנתי, רישיון הולכה או רישיון לניהול המערכת, ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בידי השר. על אף  5%על 

מהיקף הצריכה השנתי,  10%ממשלתית, במצטבר, על  האמור, עלה היקף רישיונות החלוקה במשק שאינם בבעלות חברה
מהיקף הצריכה האמור, ייכנס  10%-או על שיעור אחר שעליו החליט השר במסגרת עקרונות המדיניות, שלא יהיה נמוך מ

 רישיון חלוקה נוסף לתוקפו לאחר אישורו בידי השר.
 

א 57בתחום משק החשמל )כאמור בסעיף   דיניותאין בקביעת שיעור כאמור לעיל כדי לגרוע מסמכות השר להחליט על מ
שנתית למשק -לחוק משק החשמל( בין השאר בעניינים אלה: תכנית אב ארוכת טווח למשק החשמל, תכנית פיתוח רב

החשמל, בהסכמת שר אוצר, מדיניות למתן רישיונות, הקטנת הסיכון לשיבוש בהספקת החשמל, פעילות משק החשמל 
יוחדים אחרים, קידום התחרות וצמצום הריכוזיות במשק החשמל, בהתייעצות עם שר האוצר, במצבי חירום ובמצבים מ

  תמהיל מקורות האנרגיה אשר ישמשו לייצור חשמל, תמהיל הטכנולוגיות לייצור חשמל, העתודה הנדרשת לייצור חשמל.
 

רישיון, חוק משק החשמל קובע, כי השר, בהתייעצות עם רשות החשמל או לפי הצעתה, רשאי לקבוע תנאים למתן רישיון. 
דרכי בחירה בין מבקשי רישיון לפעילות מסוימת במקום או באזור מסוים, נהלים להגשת בקשה לרישיון, כללים להפעלת 

 לפיתוח הולכה רישיון בעל של אחריות לקבוע וכןרבויות וביטוח, רישיון והחובות שיחולו על בעל הרישיון לרבות מתן ע
 רמת של הבטחה לשם השר שיקבע פעולות לבצע המערכת לניהול רישיון בעל של חובתו בדבר והוראות ההולכה מערכת
 תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון 1997בהתאם, תוקנו בשנת . החשמל ייצור במערכת הנדרשת הפיתוח

, הקובעות, בין השאר, נהלים ותנאים שעל מבקש רישיון לעמוד בהם ובכלל זה: 1997 -וחובות בעל רישיון(, התשנ"ח
, עצמי מינימלי  תנאים בעניין הון עצמי מינימלי, שיעור מימוןמתכונת הבקשה ואופן הגשתה, המידע והמסמכים הנדרשים, 

מגוואט ומי  10א יחולו על מבקש רישיון ייצור בהספק שאינו עולה על כאשר התנאים בעניין ההון העצמי ושיעור המימון ל
בנוסף, קובע החוק, כי עסקאות עם בעל רשיון  שיינתן לו רישיון ייצור לאחר שזכה באחד מהמכרזים המפורטים בתקנות.

עו המקרים שבהם בכללים כאמור ייקב .ושיפורסמו ברשומותהחשמל שקבעה רשות  ספק שירות חיוני יערכו בהתאם לכללים
בהתאם לכך, התקין השר את כללי משק החשמל  תהיה הרשות רשאית לתת הוראות אחרות לעניין עסקה מסוימת.

. הכללים קובעים בין היתר, כי עסקה לרכישת חשמל תיערך לפי חוזה 2000-)עסקאות עם ספק שירות חיוני(, התש"ס
חוזה בהתאם לתנאי המכרז, וככל ולא פורסם מכרז, ייחתם חוזה  שייחתם בין הספק ובין היצרן. אם פורסם מכרז, ייחתם

 המותאם לשיטת העסקה והטעון אישור של השר.
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 : )המשך(חוק משק החשמל ב.
 

 )המשך( כללי (1
 

 בהתאם הישראלי במשק הנצרך החשמל מרבית את ומספקת מחלקת, מוליכה, מייצרת החברה, ות הכספייםהדוח למועד
 מערכת כמנהל פועלת היא וכן, השנים במהלך והוארכו החשמל משק חוק מכוח כזה פעילות סוג לכל לה שהוענקו לרישיונות

, השר ושר האוצר )להלן "השרים"( כי ברשומות פורסם 2016 בדצמבר 28 ביום. החשמל רשות להנחיות בהתאם החשמל
 רשות ועם החשמל רשות עם התייעצות לאחר וזאתולאחר , החשמל משק לחוק( 11ד) 60 לסעיף בהתאם סמכותם מתוקף

ובלבד  2017 בנובמבר 15 ליום עד החברה רישיונות תוקף את בצו האריכו ,הכנסת של הכלכלה וועדת ובאישור החברות
 החשמל משק לחוק בהתאם. שהחברה תפעל בהתאם להוראותיהם, להוראות חוק משק החשמל ולהוראות לפי כל דין אחר

 .חקיקה תיקון טעונה תהיה, 2017 בנובמבר 15 מיום מאוחר למועד החברה רישיונות של נוספת הארכה, כיום נוסחוב
לפרטים בדבר החלטת רשות החשמל בקשר עם הארכת הרישיונות אשר הוענקו לחברה בהתאם להוראות המעבר בחוק 

"רישיונות  להלן:. )2009בינואר  1שאושרה עד יום משק החשמל עבור תחנות כוח אשר נכללו בתוכנית הפיתוח של החברה 
 ה להלן. 1ביאור  ההייצור החדשים"( רא

חוק משק החשמל תוקן מספר פעמים וזאת, בין היתר, במטרה להסדיר שינויים מבניים במשק החשמל, לרבות המבנה 
המתחייב מהוראות חוק משק  העתידי של החברה. לפירוט בדבר הוראות חוק משק החשמל הנוגעות לשינוי המבני בחברה

 ה. בדוחות הכספיים.1החשמל, ראה ביאור 

 
 הגשת דוחות כספיים נפרדים כמתחייב מיישום חוק משק החשמל (2
 

כפי שקבעו השרים, בהתייעצות עם במתכונת שיון ספק שירות חיוני יערוך דוחות כספיים יחוק משק החשמל קובע כי בעל ר
 בהם, העקרונות החשבונאיים לעריכתם, ההצהרות והביאורים שיצורפו אליהם. שר המשפטים לעניין מידת הפירוט

 

 הוכן על פי רישיונותי, 1997-שיון(, תשנ"חישיון וחובות בעל ריבהתאם, על פי תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן ר
פעילות ולכל מרכז רווח, וכן  להגיש דוחות כספיים בנפרד לכל אזור, לכלמחויבת ספק שירות חיוני כ של החברה, החברה 

. "מרכז רווח" מוגדר בתקנות אלו כ"יחידה בעלת מבנה הבידששיונות ילפי כל הר הלהגיש דוחות מאוחדים לעניין פעילויותי
ואשר בשל פעולותיה יוגשו דו"חות כספיים נפרדים  הכנסות והוצאות סגור, ללא סבסוד צולב עם פעולות של יחידה אחרת

 ".ל הרישיוןמיתר פעולות בע
 

אינה מגישה דוחות כספיים מבוקרים למרכזי רווח מנהלת את פעילויותיה כמרכזי רווח נפרדים, אך על אף האמור, החברה 
אינה מגישה כן במרבית רישיונותיה )כולל רישיונות הייצור החדשים שקיבלה החברה( ובתקנות משק החשמל וכנדרש 

אזור, לכל פעילות, לכל יחידת ייצור או תחנת כוח, אלא מגישה דוחות כספיים  דוחות כספיים שנתיים מבוקרים בנפרד לכל
 מבוקרים לפעילות החברה בכללותה.

 
על החברה למסור לרשות היה ב' לרישיונות,  9בהתאם לסעיף  2015בינואר  15בהתאם להחלטת רשות החשמל מיום 

 לנדרש בהתאםעריכת דוח מרכזי רווח  לוח זמנים מטעמה להשלמת תהליך 2015 מרסהחשמל עד אמצע חודש 
מרכיב במסגרת  מהווהזו  סוגיה כי ציינה בו במכתב, פנתה החברה לרשות החשמל 2015באפריל  19ביום ברישיונותיה. 

עוד ומטיוטת המלצותיו.  ההיגוי צוות מדיוני חלק היוותה וכןהשינוי המבני במשק החשמל  עם בקשר הצדדים ביןהדיונים 
על מרכזי רווח כאמור,  דוח לערוךנקבע והוסכם על מבנה בגינו ניתן יהיה  שטרם, ומאחר האמור לנוכחציינה החברה כי 

להשלמת התהליך, וחלף זאת היא מבקשת לקיים דיון  זמנים לוחות של הגיונית הערכה לספק יכולה אינה שהחברה הרי
 לפי הדיווח עריכת תהליך את להשליםמתווה אשר יאפשר לחברה בהקדם עם כל הצדדים הנוגעים בדבר, על מנת לגבש 

  .כנדרש רווח מרכזי
נכון  התקיים דיון בנושא בנוכחות נציגי החברה ונציגי רשות החשמל ונקבע כי יקבע דיון המשך בנושא. 2015במאי  26ביום 

 כאמור.דיון טרם נקבע על ידי רשות החשמל  ות הכספייםלתאריך הדוח
 
 

אשר  בטיוטת ההמלצות של צוות ההיגוימהווה מרכיב מבוקרים סוגיית הדיווח הכספי וניהול פעילות החברה לפי מרכזי רווח 
שיאפשרו שקיפות מלאה ושיוך עלויות מבוקרים החברה תפעל באמצעות מרכזי רווח  ולפיהןבקשר לשינוי המבני  וגובש

התייחסות  , משרד האוצר, רשות החשמל והחברה.מיםהאנרגיה והלאומיות, ההמשרד לתשתיות שיוסכם בין במודל 
לסוגיית מרכזי הרווח קיימת גם במכתבו של מר אורי יוגב, המופנה אל מר אבי ניסנקורן, יו"ר הסתדרות העובדים הכללית 

ע"מ" , בנושא "עמדת המדינה בעניין חברת החשמל לישראל ב2014בספטמבר  8החדשה, אשר העתקו נשלח לחברה ביום 
החברה מעריכה כי )להלן: "מכתב יוגב"(, לפיו מגזרי הפעילות השונים של החברה ינוהלו כמרכזי רווח מבוקרים נפרדים. 

נושא זה אמור להיות מוסדר במסגרת השינוי המבני שיוסכם. יחד עם זאת, ועל אף שלמועד הדוח לא הוטלו על החברה 
ולאור והדירקטוריון, כל עוד נושא הדיווח לפי מרכזי הרווח לא ייפתר,  הנהלת החברה סנקציות כלשהן בעניין זה, לדעת 

קיימת החברה,  תורישיונו 1997 –הוראות תקנות משק החשמל )תנאים ונהלים למתן רישיון וחובות בעל רישיון(, תשנ"ח 
 יונותיה.נגד החברה צעדים או הליכים בגין אי עמידה בהוראות האמורות בריש חשיפה לפיה עלולים להינקט

 

 ה' להלן. 1( ומכתב יוגב, ראה ביאור להלן ה' 1לעניין טיוטת המלצות צוות ההיגוי )כמשמעות מונח זה בביאור 
 
 נפרד כמקטע)להלן: "ניהול המערכת"(  החשמל מערכת ניהול שירותי עלויות דיווח (3

 להלן.' ז 3בנוגע להחלטת רשות החשמל בנושא, ראה ביאור 
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 )המשך( כללי - 1ביאור 
 
 :החלטות ממשלה הנוגעות למשק החשמל ולפעילות החברה ג.

 
ממשלות ישראל, קיבלו במשך השנים החלטות הנוגעות למשק החשמל. חלק מן ההחלטות טרם בוצעו בשל סיבות שונות. להלן 

 עיקרי הנושאים בהן נוגעות החלטות ממשלה מהותיות: 
 
החשמל תוך שימוש במערכת ההולכה של החברה. יעד מנחה של הממשלה להגדלת קידום ושילוב יצרנים פרטיים בייצור  ( 1

. למידע נוסף ראה 2020מכלל כושר הייצור המותקן במדינת ישראל עד שנת  20% -כושר הייצור של יצרנים פרטיים הינו ל
 . ( להלן4 .( א35ביאור 

 
חברת ניהול המערכת בע"מ וחברת  -שק החשמל הקמת שתי חברות ממשלתיות בבעלות מדינת ישראל, אשר תפעלנה במ (2

 למיטב ידיעת החברה, חברות אלו אינן פעילות.תחנות ייצור חשמל חדשות בע"מ. 
  
להביא  1975 –לחוק החברות הממשלתיות בתשל"ה  –( 3) -( ו1)א( ) 14, הוחלט בהתאם לסעיף 2016בדצמבר  29ביום  

 לפירוק של חברת תחנות ייצור חשמל חדשות בישראל בע"מ בדרך של פירוק מרצון. 
 
 (. ה' להלןשינוי מבנה משק החשמל ומבנה החברה וככל שיידרש גם שינוי חוק משק החשמל )ראה סעיף  (3
 
   תחנת הכוח תל אביב רידינג –מתאר ארצית  תכנית (4

  
מתאר  תוכניתהתקבלה החלטה של ועדת השרים לענייני תכנון, בניה מקרקעין ודיור בדבר אישור  2016מרס חודש ב 

  .ברשומות המוסירפותחנת הכוח תל אביב  –( 3א//10"א תמארצית )להלן: 
וחרום,  התמ"א מסדירה את שטחי תחנת הכח רדינג וקובעת את הפעלתה בגז טבעי כדלק עיקרי ובדלק נוזלי לשעת דחק 

 מגוואט. התכנית קובעת את השטחים לתחנת הכח, מתקני הייצור והשרות להפעלתה עד לתאריך 428בהספק ייצור של 
בחמש שנים  דחות. בתום מועד זה, אמורה תחנת הכח להפסיק לפעול. ניתן, באישור המועצה הארצית, ל2021לינואר  1

 .2026עד  –מועד ההדממה את 
 

 בין היתר:כלכליות מהותיות על החברה  יותמטיל עלו"א התמ אישור 
 

 כספיות בין היתר בקשר עם בינוי חליפי, פינויים וחובת ביצוע  שימור מבנים הוצאות.  

 בגינו  תפוצה החברה םא ידוע לא אשר מקרקעין והפקעת מקרקעיןה ערךפגיעה ב. 

 וספותנסביבתיות   עלויות.  
 

 נאותות בגין פינוי ושימור האתר.החברה מבצעת, בדוחותיה הכספיים, הפרשות 
 
( פורסמה החלטת ממשלת ישראל המתירה לחברה להקים, יחד עם 2949)החלטה מספר  2011במרס  6בנוסף ביום  (5

אחר, חברה אשר תשתמש בתשתית תקשורת נייחת על גבי רשת החשמל ותפעיל אותה לצורך מתן שירותי בזק )להלן: 
ולאשר לחברת החשמל להחזיק מניות ואמצעי שליטה בחברת התקשורת וזאת בתנאים "החברה" או "חברת התקשורת"(, 

 .1ב'  10לפרטים נוספים ראה ביאור  – שנקבעו בהחלטה
 
 . אנרגטית ולהתייעלות חממה וגזי פלטות להפחתת היעדים ליישום לאומית תוכנית נקבעה 2016 באפריל 10 ביום (6

 
  והפחתת פליטות גזי חממה ממקורות מתחדשיםמדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה  

 
לפעול למימוש יעדי הממשלה לייצור חשמל בשילוב אנרגיות ( 3484)החלטה מספר החליטה הממשלה  2011ביולי  17 יוםב

מתחדשות במערך ייצור החשמל. יעד זה של ייצור החשמל צפוי להיות מושג על ידי ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות 
. 2020מהיקף צורכי האנרגיה בחשמל של המדינה הצפויים עד לשנת  10% -מגאווט מותקן שהם כ 2,760 -בהיקף של כ
בהיקף  הינו על ידי ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות 2014מהחשמל בישראל לסוף שנת  5%ביניים לייצור הכמו כן, יעד 

  מגאווט מותקן.  1,550 -של כ
 

הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת  ן( בעניי542ממשלה )החלטה מס' פורסמה החלטת  2015בספטמבר  20ביום  
. לצורך כך נקבע, בין היתר,  כי צריכת 2030-ו 2025האנרגיה במשק ובה נקבע יעד לאומי לפליטת גזי חממה לנפש בשנים 

כי יצור חשמל ביחס לצריכת החשמל הצפויה באותה שנה, וכן  2030עד שנת  17%החשמל תצומצם בשיעור של לפחות 
לפחות מסך  17%ובשיעור של  2025לפחות מסך כל צריכת החשמל בשנת  13%מאנרגיה מתחדשת יעמוד על שיעור של 

 .2030כל צריכת החשמל בשנת 
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 )המשך( כללי - 1ביאור 
 
 )המשך( :החלטות ממשלה הנוגעות למשק החשמל ולפעילות החברה ג.

 
 רב תכנית"( "הקבינט: "להלן( )כלכלי -חברתי קבינט) וכלכלה חברה לענייני השרים ועדת אישרה, 2014 באוקטובר 5 ביום (7

קבלה תוקף של החלטת  , ואשרשל הקבינט 42החלטה מספר חכ/" )ממשלתיות חברות של מיעוט הנפקות לביצוע שנתית
 "(.ההחלטה:" להלן) ((42)חכ/ 2103ומספרה  2014באוקטובר  19ממשלה ביום 

 בהתאם) ממשלתיות חברות של מיעוט הנפקות לביצוע שנתית -רב תכנית לאשר, היתר בין, הוחלט החלטהה במסגרת 
 של המניות מהון מלא בדילול 49% לבין מלא בדילול 25% שבין כולל בשיעור הנפקותלהחלטה, הנפקות מיעוט הינן 

 יישום לצורך ממשלתיות בחברות מיעוט הנפקות לביצוע הולמת חוקית תשתית יצירת ולקדם"(, התכנית: "להלן( )החברות
 .התכנית

 פי על, בהתאם. הארוך לטווח ממשלתית שליטה על בשמירה אינטרס למדינה שבה כחברה החברה את סיווג הקבינט 
 לאופי לב ובשים, שתתקבל ככל, בחברה מבני שינוי ביצוע על ממשלה להחלטת בכפוף, 2017 בשנת, התכנית מתווה
(. מלא בדילול) החברה של המניות מהון 25% עד של כולל בשיעור בחברה מיעוט הנפקת תבוצע, שיתגבש המבני השינוי

( החברה כולל) בתכנית הנכללות שהחברות לכך לפעול החברות רשות את הקבינט הנחה ההחלטה במסגרת, בנוסף 
 בכפוף והכל, 2015-2017 מהשנים אחת בכל חדש שקל נימיליו 500 -כ של כולל בהיקף המדינה לתקציב דיבידנד תחלקנה

 דין כל פי על הנדרשים ולאישורים החלוקה למבחני ובכפוף שנקבעו הזמנים ללוחות בהתאם ההפרטה הליכי להתקדמות
 .שיידרשו ככל, חקיקה ולתיקוני

 
 שיפור המוכנות למצבי חירום (8
 

ת להבטיח הערכות למצב חירום על מנ 2016באוקטובר  30של ממשלת ישראל מיום  2017בהתאם להחלטת מספר  
 :כדלקמןהפעולות ינקטו  ולאפשר המשכיות באספקת שירותים ומוצרים שהם חיוניים לקיום אוכלוסיה

 
הפעולות הדרושות על מנת להבטיח מבעוד מועד כי שירותים ומוצרים שהם חיוניים לקיום  את ינקוט ממשלתי משרד .א

וכן יפעל לכך  .חירום במצב גם יינתנובשגרה או שאספקתם מצויה בתחום אחריותו,  והאוכלוסיה, המסופקים על יד
שיחידות הסמך שלו, החברות הממשלתיות והתאגידים הסטטוטוריים שבאחריותו ערוכים כאמור, ככל שבסמכותו 

 לעשות כן על פי דין.
 

 תוקפו להאריך או, האוכלוסיה לקיום חיוניים שהם מוצר או שירות לאספקת בחוזה להתקשר העומד ממשלתי משרד .ב
 עמו הגוף של חירום למצב היערכותו להבטחת תנאים ההתקשרות בחוזה לכלול לצורך דעתו ייתן, כאמור חוזה של
 .מתקשר הוא

 
סבירים ומידתיים, ככל  תנאים תקבעמוסמכת המופקדת על הענקת רישיון, היתר או אישור לפי חוק או מכוחו,  רשות .ג

שהדבר עולה בקנה אחד עם ההוראות החוק המסמיך, שיבטיחו היערכות מקבל הרישיון. ההיתר או האישור, לפי 
 .חירום במצב האוכלוסיה לקיום חיוניים שהם ושירותים מוצרים באספקת לרציפותהעניין, 

 
, הממשלתיות החברות לחוק 1ח פרק לפי הפרטה לענייני השרים לוועדת ממשלתית חברה להפרטת הצעה תוגש לא .ד

 חוק החברות הממשלתיות(, אלא אם נשקלו ההיבטים הבאים ביחס לחברה הממשלתית: –)להלן  1975 -"ה ההתשל
 
תם ואם קיים גוף ממשלתי אחר, המספק את השירותים והמוצרים שהם חיוניים לקיום האוכלוסיה במצב חירום, שא  -

 מספקת החברה הממשלתית.
אם לא קיים גוף ממשלתי כאמור, התנאים הנדרשים להבטחת היערכותה הנאותה של החברה למתן מענה במצב   -

חירום, לרבות הצורך בהכרזתה כ"מפעל חיוני" לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום והצורך בקביעת אינטרסים 
 ח)א( לחוק החברות הממשלתיות.59חיוניים בקשר לחברה, בצו, לפי סעיף 

לחוק החברות  2ח -ו 1בסעיף זה כדי לגרוע מסמכויותיה של ועדת השרים לענייני הפרטה לפי פרקים חאין   
 הממשלתיות.

 
 :רגולציה והוראות דין החלות על החברה  ד.

 
ובתקנות שהותקנו לפיו. בכפוף  החברות הממשלתיותעליה הסדרים הקבועים בחוק  וחליםהחברה הינה חברה ממשלתית 

 להסדרים הקבועים לפי חוק החברות הממשלתיות, חלים על החברה דיני החברות הכלליים. 
 

, ביחס לקביעת 29מחוק יסודות התקציב )סעיף  מסוימותבנוסף, על החברה כחברה ממשלתית חלים חוקים נוספים ובהם הוראות 
)החברה הינה גוף מבוקר(, חוק הביקורת הפנימית, חוק חובת המכרזים ותקנותיו, תנאי העסקה של עובדים(, חוק מבקר המדינה 

טחון בגופים ציבוריים, חוק יחוק להסדרת הב, חוק חופש המידע, חוק שוויון זכויות האישה, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 ההגבלים העסקיים והחוק להגברת האכיפה של דיני עבודה. 

 להלן. 38 -ו 37ים רש בהתאם לרשות החברות ראה ביאורלמידע נוסף הנד
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 )המשך( כללי - 1ביאור 
 

 שינוי מבני: ה.
 

מטרתו של חוק משק החשמל היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, 
הפרדה בין פעילויות  קובע הוראות שמכוחן מתחייבת חוק משק החשמל יעילות והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומזעור עלויות.

הייצור, ההולכה, החלוקה, האספקה וניהול המערכת, בתנאים הקבועים בחוק משק החשמל, באמצעות ביזורן בידי מספר ישויות 
ות לחברה לייצר, להוליך, לחלק, נפרדות )להלן: "השינוי המבני"(, תוך קביעת הוראות מעבר ולוח זמנים ליישום ההוראות, המאפשר

לספק, למכור ולסחור בחשמל, וכן להמשיך לבצע פעילות כמנהל מערכת החשמל בהתאם לרישיונות שהוענקו לה על פי חוק משק 
 .2017 נובמברב 15החשמל, עד 

 
  עיקרי הוראות חוק משק החשמל הנוגעות לשינוי המבני (1

 
חוק משק החשמל קובע כי אדם לא יבצע פעילות של ייצור )למעט ייצור חשמל בהספק מסוים ואשר אינו נמכר לאחר(, הולכת 
חשמל, חלוקתו או אספקתו, פעילות של סחר בחשמל או ניהול מערכת החשמל )יחד להלן: "פעילות במשק החשמל"(, אלא 

או  ייצור רישיוןאת, ז עם, החשמל רשות ידי-על"( רישיון: "להלן) שמלהח משק חוק לפי כך לשם לו הוענקפי רישיון אשר -על
 רישיון או הולכה רישיון, השנתי הצריכה מהיקף 5% על העולה בהיקף חלוקה רישיון, מגוואט 100 על העולה בהיקף אספקה
בבעלות חברה עלה היקף רישיונות החלוקה במשק שאינם שי ככל. השר אישור לאחר לתוקפו ייכנס המערכת לניהול

 ומהיקף הצריכה השנתי, או על שיעור אחר שהשר החליט עליו במסגרת עקרונות מדיניות 10%ממשלתית, במצטבר, על 
 רישיון חלוקה נוסף ייכנס לתוקפו לאחר אישור השר. אז(, שנתימהיקף הצריכה ה 10%-זה לא יהיה נמוך מ יעור)ש

 
 עיקרן אשר מגבלות מספר, היתר בין, הכוללים, החשמל במשק לותלפעי רישיונות למתן תנאים קובע החשמל משק חוק

 :כדלקמן
 

 :זאת עם. אחת מפעילות ליותר רישיון אחד לאדם יינתן לא, ככלל (א
 

 .החשמל במשק התחרות להתפתחות, השאר בין לב בשים, אספקה רישיון עם יחד ייצור רישיון לאדם לתת ניתן (1)
 אמצעי יחזיק או המערכת לניהול רישיון בעל, המדינה למעט, אדם יהיה הרישיון קבלת לאחר אם רישיון יינתן לא (2)

 רישיון בבעל שליטה אמצעי יחזיק או אספקה או ייצור, חלוקה רישיון בעל יהיה וכן, כאמור רישיון בבעל שליטה
 חיוני והדבר ברישיונו כך נקבע אם, שלו בת לחברה או המערכת לניהול רישיון לבעל לתת ניתן, זאת עם. כאמור

 כושר מהיקף יותר או 5%-ל כאמור רישיונות יינתנו שלא ובלבד, ייצור רישיונות גם, החשמל אספקת לאמינות
 .כאמור מההיקף יותר או 10% -ל מיוחדות נסיבות מתקיימות כי השר נוכח ואם, החשמל במשק הייצור

 
 .הולכה רישיון בבעל שליטה אמצעי שמחזיק למי חלוקה רישיון או ייצור רישיון יינתן לא (ב
 
  .חלוקה רישיון בבעל או ייצור רישיון בבעל שליטה אמצעי שמחזיק למי הולכה רישיון יינתן לא (ג
 
 :מאלה אחד מתקיים אם ייצור רישיון יינתן לא (ד
 

 במשק החלוקה מהיקף יותר או 10% מחזיק אשר חלוקה רישיון בבעל שליטה אמצעי מחזיק הרישיון מבקש (1)
 ;החשמל

 יותר או 10% יחזיק המבוקש הרישיון קבלת ולאחר, חלוקה רישיון בבעל שליטה אמצעי מחזיק הרישיון מבקש (2)
 ;החשמל במשק הייצור כושר מהיקף

 ;החשמל במשק הייצור כושר מהיקף יותר או 30% המבוקש הרישיון קבלת לאחר יחזיק אדם (3)
 .הולכה רישיון בעל הוא הרישיון מבקש (4)

 
 :מאלה אחד מתקיים אם חלוקה רישיון יינתן לא (ה

 
או יותר מהיקף כושר הייצור במשק  10%מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק  (1)

 החשמל;
או יותר  10%מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק  (2)

 מהיקף החלוקה במשק החשמל;
 או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל. 25%אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש  (3)

 
השרים, בהתייעצות עם רשות החשמל ועם רשות החברות, רשאים לקבוע שיעורים שונים מאלו הקבועים בסעיפים 

טרות חוק משק החשמל, וכן הם רשאים לקבוע מגבלות נוספות ( דלעיל אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מה-( ודקטנים 
 למתן רישיונות.
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 )המשך( כללי - 1ביאור 
 

 )המשך( שינוי מבני: ה.
 
  הוראות מעבר ואבני דרך מיוחדות עבור החברה בחוק משק החשמל (2

 
 בחוק כהגדרתה" המעבר תקופת" תום ערב בתוקף היו ואשר, החשמל משק חוק לפי לה ניתנו אשר החברה רישיונות (א

 אשר הפעילויות כלל לגבי בתוקפם יעמדו"(, המעבר תקופת: "להלן( )2006 במרס 4 קרי, החוק תחילת מיום שנים 10)
 בנובמבר 15 הדוח למועד הינו ואשר, לעת מעת שהוארך כפי החשמל משק בחוק שנקבע למועד עד פיהם-על בוצעו
  אחר. דין כל לפי ולהוראות זה חוק לפי להוראות ,להוראותיהם בהתאם שהחברה תפעל ובלבד 2017

 
, החשמל משק לחוק( 11ד) 60 לסעיף בהתאםפורסם ברשומות כי השרים, מתוקף סמכותם  2016בדצמבר  28 ביום

 רשות ועם החשמל רשות עם התייעצות לאחרוזאת  2017בנובמבר  15 ליום עד החברה רישיונותהאריכו בצו את תוקף 
 רישיונות של נוספת הארכה, כיום בנוסחו החשמל משק לחוק בהתאם. הכנסת של הכלכלה וועדת ובאישור החברות
 . חקיקה תיקון טעונה תהיה, 2017בנובמבר  15 מיום מאוחר למועד החברה

 
בנוסף, לאור עמדת רשות החשמל לגבי סמכותה להאריך את רישיונות הייצור החדשים כמבואר לעיל ולמען הזהירות, 

 15עד החברה פנתה לרשות החשמל לשם קבלת הארכה לגבי רישיונות הייצור החדשים. תוקף הרישיונות הוארך 
 על ידי רשות החשמל והשר. 2017בנובמבר 

 
 ליישום בנוגע הוודאות אי נוכח אולם נוספות לתקופות יוארכו שרישיונותיה מצפה חברהה, העבר ניסיון על בהסתמך

 חלקם או כולם החברה של רישיונותיה יוארכו תנאים ובאילו תקופות לאילו, אם ודאות כל אין, לחברה המבני השינוי
 השינוי יישום לאחר, החברה להערכת. שייושם ככל, המבני השינוי יישום לאחר לה יוענקו רישיונות אילו או תנאים ובאילו
 . שייקבע כפי המבני השינוי למתווה בהתאם חדשים רישיונות תקבל החברה, המבני

 
 בתוקף היו אשר החברה לרישיונות חליפיים רישיונות ליתן, השר באישור, רשאית החשמל רשות - חליפיים רישיונות מתן (ב

 בחוק הקבועים התנאים יתקיימו לא אם אף"(, החליפיים הרישיונות: "להלן) מהם לחלק או ,המעבר תקופת תום ערב
 נתקיימו לא שלגביהם החליפיים שהרישיונות ובלבד, החשמל במשק לפעילויות רישיונות מתן לעניין החשמל משק

 של נוספת הארכה(. 2017 בנובמבר 15 הדוח למועד) בחוק שנקבע המועד עד בתוקפם יעמדו כאמור החוק הוראות
 רישיונות שיינתנו וככל אם תיקון חקיקה.תהיה טעונה , 2017 בנובמבר  15 מיום מאוחר למועד חליפיים רישיונות
 למועד. חליפיים רישיונות ניתנו לא שלגביהן שלה פעילויות אותן על רק יחולו האחרים החברה רישיונות אזי חליפיים

 .חליפיים רישיונות לחברה הוענקו לא זה דוח
 
 שמתקיימות בלי אף ייצור רישיונות ליתן, השר באישור, רשאית החשמל רשות - חדשים למתקנים ייצור רישיונות הענקת (ג

 של הפיתוח בתוכנית הכלולות כוח תחנות עבור, ייצור רישיונות מתן לעניין החשמל משק בחוק הקבועות המגבלות
 בינואר 1 יום עד( החשמל משק לחוק 19 סעיף לפי) החשמל רשות עם בהתייעצות השר ידי-על שאושרה החברה

 15, קרי, בתוקפם עומדים, המעבר תקופת תום ערב בתוקף היו אשר החברה רישיונות שבה לתקופה, וזאת, 2009
תיקון חקיקה על אף שלעמדתה של תהיה טעונה  2017 בנובמבר 15 . הארכה נוספת מעבר למועד2017בנובמבר 

לעמדת אר לעיל חלה על כל רישיונותיה, ובכללם רישיונות הייצור החדשים, החברה הארכת רישיונות החברה כמתו
רשות החשמל, ההארכה אינה חלה על רישיונות הייצור החדשים ולשיטתה סמכות הארכה לגבי רישיונות אלו ניתנה 

לרשות החשמל וביקשה כי תאריך את תוקפם של רישיונות הייצור החדשים  לה. לאור זאת ולמען הזהירות פנתה החברה
 תוקף הרישיונות הוארך על ידי רשות החשמל והשר.

 
רשות החשמל רשאית, באישור השר, ליתן  -מתן רישיונות ייצור וחלוקה לחברה ממשלתית או לחברה בת ממשלתית  (ד

ור ורישיונות חלוקה לעניין מערכת החשמל שהופעלה בהתאם לחברה ממשלתית או לחברה בת ממשלתית רישיונות ייצ
( לעיל, אף בלי ג' 2לרישיונות החברה אשר היו בתוקף בתום תקופת המעבר ולרישיונות שניתנו בהתאם לסעיף 

שמתקיימות המגבלות הקבועות בחוק משק החשמל כמתואר בפרק בדבר עיקרי הוראות חוק משק החשמל הנוגעות 
 , ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:לעיל( 1 .ה 1 ףילשינוי המבני סע

 
רישיונות ייצור יינתנו רק אם לאחר קבלת רישיון יחזיק בעל הרישיון תחנות כוח הפועלות על בסיס תמהיל סוגים  (1)

שונים של דלקים הכולל סולר, גז טבעי ופחם, ואולם לעניין פחם יכול שמבקש הרישיון לא ייצר חשמל באמצעות 
 צמו, אלא יהיה בעל זכויות לקבלת חשמל המיוצר בתחנת כוח פחמית. פחם בע

 
רישיונות חלוקה יינתנו באופן שעלויות בעלי הרישיונות לעניין מתקני החשמל המשמשים לפעילותם, בעת מתן  (2)

ע הרישיונות, יהיו דומות ככל הניתן; ואולם רשאים השרים, בהתייעצות עם רשות החשמל ורשות החברות, לקבו
 אחרת אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרות חוק משק החשמל.

 
או יותר מהיקף כושר הייצור במשק  30%לאחר קבלת הרישיון לא יחזיק בעל הרישיון, באמצעות תאגיד אחר,  (3)

 או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.  25%החשמל, או 
 
, לא יחזיקו חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית, 2013ביולי  1תוקפו של הרישיון יותנה בכך שהחל מיום  (4)

 מאמצעי השליטה בבעל רישיון חלוקה או ייצור, שניתן לפי סעיף זה לחוק. 51% -יחד או לחוד, יותר מ
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 )המשך( כללי - 1ביאור 
 

 שינוי מבני: )המשך( ה.
 
 )המשך(  הוראות מעבר ואבני דרך מיוחדות עבור החברה בחוק משק החשמל (2

 
 בנובמבר 15 –השרים יקבעו בצו, עד המועד שנקבע בחוק )למועד הדוח  -החזקת אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה  (ה

( בהתייעצות עם רשות החשמל ורשות החברות, אם חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי 2017
מעבר למועד בבעל רישיון הולכה. הארכה נוספת  שליטה בבעל רישיון ייצור או חלוקה, תוכל להחזיק גם אמצעי שליטה

 ולתקופה הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור החברות רשות ועם הרשות עם בהתייעצות השרים אישורתהיה טעונה  זה
 , כאשר הארכה לתקופה נוספת מעבר למועד זה תהא טעונה תיקון חקיקה.שנה על תעלה שלא

 
לעיל ניתן לתת רישיון אספקה לחברה ממשלתית  1על אף האמור בסעיף  -מתן רישיון אספקה יחד עם רישיון חלוקה  (ו

 15 -או לחברה בת ממשלתית אשר הינה בעלת רישיון חלוקה לפי החוק, עד למועד שנקבע בחוק )למועד הדוח 
 תיקון חקיקה. ה תהיה טעונ 2017 בנובמבר 15(. הארכה נוספת מעבר ליום 2017 בנובמבר

בנוסף, ניתן לתת רישיון אספקה לחברה שהינה בעלת רישיון חלוקה לפי החוק, שאינה חברה ממשלתית או חברה בת 
 2017בנובמבר  15(. הארכה נוספת מעבר ליום 2017 בנובמבר 15 -ממשלתית, עד למועד שנקבע בחוק )למועד הדוח 

 תיקון חקיקה.תהיה טעונה 
 
חברה ממשלתית, או חברה בת ממשלתית, המחזיקה אמצעי שליטה  -ירותים מסוימים במשק החשמל איסור על מתן ש (ז

בבעל רישיון מכוח הוראות המעבר בחוק משק החשמל, לא תעסוק בתחום התכנון ההנדסי של תחנות כוח, בהקמת 
רה בת ממשלתית, בעלת תחנות כוח, בלוגיסטיקה, בטכנולוגיות מידע וברכישת דלק לסוגיו, וחברה ממשלתית או חב

רישיון מכוח הוראות המעבר בחוק משק החשמל, לא תעסוק בעיסוקים כאמור עבור תאגיד אחר שהינו בעל רישיון לפי 
 חוק משק החשמל.

 
 עמדת החברה ביחס ליישום השינוי המבני בהתאם להוראות חוק משק החשמל (3

 
כפוף לקבלת כל , מאפשרות, בנוסחו דהיום, משק החשמלהוראות חוק ובכפוף לאמור בשולי סעיף זה, , לדעת החברה

קיומו של תהליך הדרגתי אשר במסגרתו תאורגן מחדש החברה כחברת החזקות שתשלוט , פי כל דין-האישורים הנדרשים על
 מספר חברות בנות אשר יחזיקו רישיונות חלוקה וחברה בת אחת שתחזיק, במספר חברות בנות אשר יחזיקו רישיונות ייצור

 :וזאת כמפורט להלן, רישיון הולכה
 

, החשמל במשק הייצור כושר מהיקף 30% -ל רישיונות תחזיק מהן אחת כשכל, ייצור רישיון בעלות בנות חברות מספר (א
 שונים מסוגים דלקים תמהיל בסיס על תפעלנה אשר כוח תחנות תחזיק הייצור מחברות אחת כל כאשר, היותר לכל

 (; פחם באמצעות ייצור לעניין לחריג כפוף) ופחם טבעי גז, סולר: הכולל
 
 במשק החלוקה מהיקף 25% -ל רישיונות תחזיק מהן אחת שכל, חלוקה רישיון בעלות בנות ברותח ארבע לפחות (ב

 ; שניתן ככל דומות תהיינה מהחברות אחת כל המשמשים החשמל מתקני לעניין העלויות כאשר, היותר לכל, החשמל
 
 בת חברה או ממשלתית חברה כי, 2017 בנובמבר 15 עד, יקבעו השרים אם וזאת, הולכה רישיון בעלת חברה (ג

 ; הולכה רישיון בבעל שליטה אמצעי גם להחזיק תוכל חלוקה או ייצור רישיון בבעל שליטה אמצעי המחזיקה, ממשלתית
 
 על תחול זו מגבלה) החלוקה או הייצור בחברות השליטה מאמצעי 51% -מ יותר להחזיק תוכל לא אם כחברה החברה (ד

 (;שלה הבנות חברות עבור חדשים וחלוקה יצור רישיונות תקבל שהחברה במקרה החברה
 
 ; בו החזקות אין שלחברה נפרד תאגיד במסגרת תבוצע המערכת ניהול פעילות (ה
 
, כוח תחנות הקמת, כוח תחנות של הנדסי תכנון שירותי למתן בנות חברות או בת חברה להחזיק רשאית תהיה החברה (ו

 (;החשמל משק חוק לפי פעילות לביצוע רישיון תחזקנה לא ואשר) לסוגיו דלק ורכישת מידע טכנולוגיות, לוגיסטיקה
 
 .השר של לאישורו כפוף לעיל המתואר האחזקות מבנה (ז

 
 .מראש היערכות מחייב למעלה המפורט באופן החשמל משק חוק הוראות חרף האמור בראש סעיף זה, יישום כי, יצוין

   
 כי אפשרות קיימת כי, לרבות כך שונות בדרכים להתפרש יכולות הן כי סבורה והחברה מורכבות החשמל משק חוק הוראות
א(  בסעיף קטןממקטעי הפעילות המנויים  בחלק גםתפעל  לא שהחברה כך, לעיל מהאמור שונה באופן יבוצע המבני השינוי

  לעיל. ו( -וד( -
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 )המשך( כללי - 1ביאור 
 

 שינוי מבני: )המשך( ה.
 
 הרפורמה קידוםל ומתווה מוצע ומתן משא (4
 

במהלך השנים נערכו דיונים בין הצדדים, מונו צוותים וכן הוצגו מספר מתווים ליישום השינוי המבני בחברת החשמל, שלא 
 יצאו לפועל.

 
 אורי מר בראשות, החשמל ובחברת החשמל במשק רפורמה לביצוע היגוי צוות השרים מינו 2013 בגדר כך, בחודש יולי 

 האוצר וממשרד והמים אנרגיהתשתיות הלאומיות, הה ממשרד בכירים ובהשתתפות, החברות רשות מנהל כיום שהינו, יוגב
 "(. ההיגוי צוות: "להלן) ואחרים

 
 להעביר הוזמן והציבור"(, המלצות צוות ההיגוי"טיוטת  :, פורסמה טיוטת המלצות צוות ההיגוי )להלן2014במרס,  23ביום 

; החשמל מערכת ניהולטיוטת הדוח כללה המלצות, בין היתר, ביחס לנושאים הבאים: )א(  .2014 במאי 11 ליום עד הערותיו
 הנכסים הסדר; )ג( סחר בגז טבעי;  )ד( מקטעי הייצור, החלוקה והאספקה; )ה( מניה חכמה; )ו( בחשמל הסחר מודל)ב( 

( 5ו'  1)לפרטים נוספים אודות האמור בטיוטת המלצות צוות ההיגוי ביחס להסדר הנכסים, ראה ביאור  החשמל בחברת
)יא( מתווה  -להלן; )ז( שינוי מבני בחברה; )ח( התייעלות וגמישות ניהולית; )ט( מבנה ההון של החברה; )י( יזמות עסקית; ו

 תעריפי. 
 

נתקבלו בחברה מכתביהם של מר אורי יוגב ומר קובי אמסלם,  2014ההיגוי, בחודש ספטמבר בהמשך לטיוטת המלצת צוות 
תמצית ההצעה הסופית לשינוי מבני בחברה, המקובלת על שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, אשר במסגרתם נכללה 

  .)דאז( האנרגיה והמים
 

טיוטת המלצות צוות ההיגוי לא הבשילה לכדי דוח סופי, ולמועד זה לא מקודם השינוי המבני במתווה אשר נכלל במסגרת 
 בחברה כאמור לעיל. טיוטת המלצת צוות ההיגוי או המכתבים אשר נתקבלו 

 
נכ"ל משרד האוצר ועל מ התשתיות הלאומיות האנרגיה והמיםהטילו השרים על מנכ"ל משרד  2015 במהלך חודש נובמבר

ובחברת  החשמל במשק רפורמה של מו"מ והדברות לצורך יישום להתניע תהליך גיבוש של עמדת ממשלה ולחדש מגעים
  .בממשלה, החברה ונציגי העובדים הרלוונטיים הגורמים בהשתתפות, החשמל

 
  .השינוי המבניים ייעודיים לקידום במהלכן הוסכם למנות צוות במהלך החודשים האחרונים נערכו מספר פגישות בין הצדדים

 
הוצג לחברה ולוועד העובדים  2016. בגדר כך, בדצמבר במסגרת הדיונים נבחנו דרכי פעולה אפשריות לביצוע השינוי המבני

 על ידי נציגי המדינה, מתווה המדינה, אשר עיקריו כדלקמן:
  
 בשני שלבים: אשר יימכרו  ,בגז המופעלות התחנות כל מכירת ידי על הייצור במקטע פעילותה את תפחית החברה (א)

 

  )יימכרו ארבעה אתרי ייצור של החברה.  –בטווח הקצר )קרי עד ארבע שנים 

  ימכרו יתר תחנות הגז של החברה –שנים(  8בטווח הביניים )קרי עד.  
 

 .תחנות הכח הפחמיות לא יימכרו והן יוחזקו על ידי החברה באמצעות חברה בת (ב)
 

  .ל המערכת יישאר בחברהמקטע ניהו (ג)
 

 החברה תישאר מונופול טבעי במקטע ההולכה והחלוקה ותבצע השקעות במקטעים אלה.  (ד)
 האספקה.מספק ברירת מחדל במקטע  תיוותר מקטע האספקה ייפתח לתחרות הדרגתית. החברה

 
 .תנהל מרכזי רווח מבוקרים לכל מקטעהחברה  (ה)

 
תחנות כוח כאמור מעלה, וצמצום החוב הפיננסי תוך מתן רשת ביטחון  ( מכירת1צעדים לשיפור האיתנות הפיננסית: ) (ו)

( תוכנית התייעלות בחברה ע"י תוכנית פרישה מוסכמת. סה"כ הוערך כי במסגרת תוכנית 2בתעריף להליך המכירה; )
ועים עובדים קב 450 -עובדים קבועים ובעקבות הרפורמה יפרשו עוד כ 1,750 -התייעלות ופחיתת משימות יפרשו כ

התאמת ההכרה התעריפית בשכר למצב הקיים בחברה ( 3; )ובנוסף, יעברו מספר מאות עובדים לתחנות הכוח שימכרו
 .והצמדת התעריף לתכנית ההתייעלות שתסוכם
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 )המשך( כללי - 1ביאור 
 

 שינוי מבני: )המשך( ה.
 

 )המשך( הרפורמה קידוםל ומתווה מוצע ומתן משא (4
 

 שינויים נדרשים במערכת יחסי העבודה בחברה.  (ז)
 

לקבלת להשלמת הדיונים וכפוף לשינוי המבני, הדבר ייעשה בהמתואר לעיל יובהר כי אם וככל שיושם המתווה 
עפ"י כל דין מול ארגון העובדים. למועד  משא ומתןנושאים הטעונים  הסדרת כמו גםאישורים והסכמות הנדרשות ה

 לשינוי המבני. מוסכם מתווה  הוסכם עלטרם , אך םבדיונים ביניההצדדים נמצאים הדוח 
 

, אם וככל שייושם, המבני יישום השינוי לצורךהמתווה הנבחן טרם נדון ו/או אושר על ידי כלל הגורמים הרלוונטיים. 
 הרלוונטייםומתן תוקף משפטי מחייב למתווה, יידרשו אישורים רגולטורים ועשויים להידרש גם ביצוע שינויים בדינים 

חרות, שלא אומצו נכון למועד הדוח. למועד הדוח קיימת אי ודאות האם ומתי ייושם המתווה, וביצוע פעולות נוספות א
 אחרים, ייושמו בסופו של דבר. מתוויםו אם בכלל, והאם המתווה הנבחן, א

 
ליישום השינוי המבני צפויות להיות השלכות מהותיות על מצבה הפיננסי של החברה ותוצאותיה, בטווח הקצר, הבינוני 

 והארוך בהתאם למתווה השינוי המבני אשר יאומץ בסופו של דבר.
ינה, אחת ממטרות המתווה לשינוי מבני כאמור יצוין, כי להערכת החברה, בהתבסס גם על הדיונים עם גורמי המד

 , תהא, בין היתר, שיפור איתנותה הפיננסית של החברה.לעיל
 

 
יקודם מתווה הרפורמה בחברה  2016לאפריל  30הארצי לעבודה, לפיה עד ליום בית הדין לפרטים אודות החלטת 

במכלול העניינים שקשורים ליישום הרפורמה ובמקביל יקוים משא ומתן אינטנסיבי בין המדינה, החברה וההסתדרות, 
( 1ג.  35ראה ביאור   , ולדיונים/הליכים נוספים בנדוןוהשלכותיה על תנאי העבודה של העובדים וביטחונם התעסוקתי

 להלן.
 

 המבני השינוי השלכות פיננסיות של (5
 

החברה ותוצאותיה, בטווח הקצר, הבינוני ליישום השינוי המבני צפויות להיות השלכות מהותיות על מצבה הפיננסי של 
ההשלכות הפיננסיות הישירות וה השינוי המבני אשר יאומץ בסופו של דבר. להערכת החברה, את והארוך, בהתאם למתו

( 2( תגמול לעובדים בגין השלכות השינוי המבני על זכויותיהם, )1סוגים עיקריים: ) מספרל, ניתן לחלק יהשינוי המבנשל 
( עלויות 4) -ו ( השפעות כספיות ופיננסיות של מכירת התחנות המופעלות בגז3) פיות הקשורות להסדר הנכסים,השלכות כס

 שיוריות הקשורות ליישום השינוי המבני. 
 

יחד עם זאת, והואיל ולמועד פרסום הדוח אין כל וודאות ביחס לאופן יישום השינוי המבני ומועדו,  אין ביכולת של החברה 
 ופן מהימן את ההשלכות האפשריות של השינוי המבני על מצבה הפיננסי של החברה ותוצאותיה. להעריך בא

 
 החלטות גופים ממשלתיים בקשר לשינוי המבני  (6

 
במשך השנים החל ממועד חקיקת חוק משק החשמל, קיבלו ממשלת ישראל וגופים ממשלתיים מספר החלטות ביחס לשינוי 

 המבני, שחלקן אומצו בתיקונים לחוק משק החשמל וחלקן לא אומצו בחוק ואף לא יושמו. 
 

לגבי השינוי המבני, לפיה,  , הגיש הממונה על ההגבלים העסקיים לשרים את עמדת רשות ההגבלים העסקיים2013ביולי 
בין היתר, פעילותה המקבילה של החברה בייצור חשמל, בהולכתו, בחלוקתו ובאספקתו לצרכנים, מונעת התפתחותה של 
תחרות בייצור חשמל, כאשר מעמדה הדומיננטי של החברה בכל אחד ממקטעי הפעילות מקים חשש אינהרנטי להפעלת 

יחיד, תוך דחיקת מתחרים וצמצום התחרות במקטע אחר, שבו היא חשופה לניסיונות  ידה במקטע שבו היא ספק-כוח שוק על
 של אחרים להתחרות בה. 

 
 עמדת החברה ביחס לשינוי המבני (7

 
 החברה רואה ביישום שינוי מבני אבן דרך לביסוס וחיזוק האיתנות הפיננסית של החברה.

 
שק החשמל, בנוסחו הנוכחי, אינו מטפל במכלול הסוגיות שמעורר יחד עם זאת, לדעת הדירקטוריון והנהלת החברה, חוק מ

השינוי המבני בחברה, ואינו מסדיר באופן מפורט את אופן ביצועו כמו גם את הדרכים לביסוס וחיזוק האיתנות הפיננסית 
יה בחוק משק של החברה. לדעת החברה, שינוי מבני ריאלי בחברה הינו חיוני ליכולתה לקיים את התפקידים המוטלים על

להמשיך לפעול, ככל שניתן, לקדם שינוי מבני במתווה ריאלי, בהסכמה עם ארגון העובדים ועם גורמי  הובכוונתהחשמל 
 המדינה הרלוונטיים.
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 )המשך( כללי - 1ביאור 
 

 שינוי מבני: )המשך( ה.
 
 השפעת השינוי המבני על נושי החברה (8
 

לחוק משק החשמל, הבהיר  5, בקשר עם חקיקת תיקון 2007בפברואר  28במכתב ליושב ראש דירקטוריון החברה מיום 
לחוק מאותו היום, ייעשה  5מנהל רשות החברות כי יישום הרפורמה בחברה בהתאם לחוק משק החשמל, לרבות תיקון 

החברה, וזאת בין היתר, במטרה שלא יימנע פירעון של תוך בחינה, בין היתר, של השלכות השינוי המבני על התחייבויות 
 שנטלה החברה. ואגרות חוב הלוואות 

 
ו/או ביצוע הסדר נוסף על כך, לדעת דירקטוריון והנהלת החברה, ביצוע ויישום השינוי המבני בחברה )בכל מתכונת שהיא( 

החברה, לאור ההסכמים עם חלק מהם, וזאת ככל  בטיפול בסוגיות הנוגעות לנושי כיםכרו ,להלן ו'1הנכסים כמפורט בביאור 
והכול כפוף להוראות הדין. לפרטים אודות מגבלות החלות על  ו/או הסדר הנכסיםשאלה יושפעו מביצוע השינוי המבני, 

 להלן. 19החברה מכוח הלוואות שנטלה ראה ביאור 
 

 ורים.נכון למועד דוח זה, החברה והמדינה טרם השלימו את הטיפול בנושאים האמ
 

 סכסוכי עבודה (9
 

לפרטים בדבר החלטות והליכים בבתי הדין לעבודה בעניין סכסוכי עבודה ועיצומים שננקטו בקשר עם השינוי המבני, ראה 
 ( להלן.1ג'  35ביאור 

 
חס יצוין כי למועד דוח זה טרם הוחל ביישום השינוי המבני בפועל, בכל מתווה שהוא, קיימת עדיין אי ודאות מהותית בי

למתכונתו הסופית של השינוי המבני, מועד יישומו או השלכותיו על החברה, עסקיה ותוצאותיה, אולם ליישום השינוי המבני 
 צפויה להיות השפעה מהותית על החברה, עסקיה, פעילותה ותוצאותיה הפיננסיות.

 
 הסדר הנכסים: ו.
 

 הוראות חוק משק החשמל (1
 

ידי החברה עם פקיעת הזיכיונות -הוראות שונות לעניין זכויות ונכסים מסוימים שהוחזקו עללחוק משק החשמל קובע  62סעיף 
לחלק א' לתוספת לפקודת  46( וזאת על אף האמור בסעיף 1996במרס  4שניתנו לחברה מכוח פקודת זיכיונות החשמל )

 לזיכיון"(. 46"סעיף  -זיכיונות החשמל )להלן 
 

תקופת הזיכיון, אמורים היו לעבור לבעלות המדינה )דאז הנציב העליון(, חינם, המפעל לזיכיון, בתום  46בהתאם לסעיף 
)כהגדרתו בזיכיון(, עם כל קבועותיו ומכשיריו וחומריו, בתנאי שהמדינה תשלם פיצויים מתאימים בעד חומרי דלק, מנגנונים, 

 ו על ידה והשייכים לה וששילמה בעדם.מונים ומכשירים בין שהם מצויים במחסן או מובלים בדרך לחברה או שהוזמנ
 

 לחוק משק החשמל קובע כדלקמן: 62סעיף 
 

לזיכיון, התחייבויות החברה וכן הזכויות והנכסים שלה, שהיו בידיה בעת פקיעת הזיכיון ושהיא  46על אף הוראות סעיף  א(
א יעברו למדינה( ולא ישולם פיצוי ל -זכאית לפיצוי מן המדינה בעדם לפי הסעיף האמור, יישארו בידי החברה )כלומר 

 בעדם )להלן: "נכסים בני פיצוי"(.
 

הזכויות והנכסים שבעדם החברה אינה זכאית לפיצוי, כאמור בסעיף קטן א( לעיל, ואשר משמשים או נועדו לשמש, בין  ב(
ם הקניית הזכויות במישרין ובין בעקיפין, לפעילות החברה לפי חוק משק החשמל, יירכשו בידי החברה לפי ערכם ביו

 -והנכסים, בהתאם להסדר שייחתם בין המדינה לבין החברה )להלן: "הסדר הנכסים"(; בסעיף זה, "משמשים", "נועדו
 כפי שיקבעו השרים )להלן: "נכסים בשימוש שאינם בני פיצוי"(. -לשמש" 

 
יישארו הזכויות והנכסים שלגביהם אמור חוק משק החשמל קובע עוד כי עד עריכת הסדר הנכסים כאמור בסעיף קטן ב( לעיל, 

להיערך ההסדר, בידי החברה, כפי שהיו בעת פקיעת הזיכיון. בהתאם לחוק משק החשמל, לאור העובדה שהצדדים לא הגיעו 
, על השרים לקבוע הוראות לעניין רכישת הזכויות והנכסים כאמור. למועד דוח זה, 1997להסדר בעניין זה עד לחודש מרס 

יעת החברה, השרים לא קבעו מהם הנכסים בשימוש שאינם בני פיצוי ו/או הוראות לעניין רכישת הזכויות והנכסים למיטב יד
 כאמור. 

 
בנוסף, חוק משק החשמל, בדומה לפקודת זיכיונות החשמל, אינו מפרט אילו נכסים וזכויות הם נכסים בני פיצוי בגינם החברה 
אינה נדרשת לשלם למדינה, וכן אינו מפרט אילו נכסים וזכויות הם נכסים בשימוש שאינם בני פיצוי ואשר בגינם אמור להיערך 

חשמל אינו מגדיר את האופן והשיטה לחישוב ערך הנכסים והזכויות, אשר על בסיסו הסדר הנכסים. יתר על כן, חוק משק ה
תיקבע עלות רכישת נכסים אלה במסגרת הסדר הנכסים. כתוצאה מכך, ונוכח הזמן שחלף, לחברה אין יכולת להעריך מתי 

 ואם בכלל יקבעו השרים הוראות לעניין ההסדר ואיך תיושמנה. 
ק משק החשמל, כי החברה תשפה את המדינה בגין כל תשלום אשר שילמה המדינה בשל )ד( לחו62עוד נקבע בסעיף 

התחייבות מהתחייבויות החברה, אשר היו בתוקף בעת פקיעת הזיכיון, עקב פקיעתו או כתוצאה מביצוע ההוראות האמורות 
 ב( לעיל. -בסעיפים קטנים א( ו
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 )המשך( כללי - 1ביאור 
 
 )המשך( הסדר הנכסים: ו.
 

 הנכסים והזכויות סיווגעמדת החברה באשר ל (2
 

ה את הזכויות והנכסים לשלוש קבוצות: )א( זכויות ונכסים סיווגבהתאם לחוות דעת יועציה המשפטיים של החברה, החברה 
ליהם שהינם נכסים בני פיצוי ושעליהם לא יחול הסדר הנכסים; )ב( זכויות ונכסים שהינם נכסים בני שימוש שאינם בני פיצוי ושע

)ג( נכסים, אשר אינם נכסים בני פיצוי )הנמנים עם הקבוצה הראשונה של הנכסים(, ואף אינם נכסים  -יחול הסדר הנכסים; ו
לחוק משק החשמל  62בשימוש שאינם בני פיצוי )הנמנים עם הקבוצה השנייה של הנכסים(, ואשר לגביהם לא נקבע בסעיף 

משמשים ולא נועדו לשמש את החברה, הם אינם נחשבים כנכסים בני שימוש  הסדר כלשהו, אולם מאחר שנכסים אלו אינם
שאינם בני פיצוי ולפיכך, לדעת החברה, בהסתמך על חוות דעת יועציה המשפטיים, נכסים אלו לא אמורים היו לעבור לרשות 

נה )להלן: "נכסים שאינם המדינה בתום תקופת הזיכיון, וממילא הם נשארים ברשות החברה ואין היא צריכה לרוכשם מהמדי
 בשימוש ושאינם בני פיצוי"(. 

 
)"חוות דעת המדינה"( סבורה, כי הנכסים בקטגוריה שלישית זו עברו לבעלות  2000יצוין, כי המדינה בחוות דעת משנת 

להירכש מן  המדינה בתום הזיכיון. לפי חוות דעת המדינה "כל יתר הזכויות והנכסים עבורם לא מגיע פיצוי ואשר לא אמורים
 המדינה, הינם בידי המדינה, למעשה, מיום כניסתו לתוקף של חוק משק החשמל, על כל ההשלכות הנובעות מכך". 

 
 חוות דעת המדינה (3
 

קיבלה החברה מכתב מסגן הממונה על התקציבים באוצר ובו הוא מציין כי במסגרת צוות ממשלתי  2000בחודש פברואר 
חוות דעת המדינה הכוללת חוות דעת כלכלית חשבונאית וחוות דעת משפטית מטעם המדינה שמונה לטפל בנושא, התגבשה 

פי הכלול בחוות דעת המדינה, נראה כי ליישום -עוד צוין במכתב, כי על )שצורפו למכתבו לחברה( בנושא הסדר הנכסים.
 הסדר הנכסים על פי חוק משק החשמל עלולה להיות השפעה מהותית על החברה. 

 
לזיכיון, החברה איננה זכאית לפיצוי בשל השקעות שכבר  46 -)ג( ו 44וות דעת המדינה, בהתייחס להוראות סעיפים לפי ח

הוחזרו לה באמצעות הפרשות לפחת )כלומר, נכסים אלה אינם כלולים בקבוצת הנכסים ברי פיצוי(. החברה, לעומת זאת, 
סבורה, כי מרבית נכסיה למועד פקיעת הזיכיון )הן נכסים ברי פחת הנכסים בחוות דעת יועציה המשפטיים,  סיווגבהתבסס על 

שהופחתו במלואם במועד פקיעת הזיכיון וכן נכסים ברי פחת שלא הופחתו במלואם במועד פקיעת הזיכיון למעט נכסים בהיקף 
 שולי( הינם נכסים ברי פיצוי.

 
ר הנכסים אמור לחול עליהם את הנכסים )שבחלקם חוות דעת המדינה כללה במסגרת הנכסים שאינם ברי פיצוי ואשר הסד

יכול שיוגדרו כ"משמשים" או ש"נועדו לשמש" ובחלקם כ"לא משמשים" או "לא נועדו לשמש"(: )התיאור של הנכסים לקוח 
מחוות הדעת הכלכלית שנכתבה עבור יו"ר הצוות הממשלתי להסדר השבת נכסים של חברת החשמל(: אשר במועד פקיעת 

פחתו במלואם או נכסים שהופחתו חלקית, בגובה מה שהופחת )היינו בשל כל מתקן התקנה או תיקון שמגיע פיצוי, הזיכיון הו
הפיצוי ישולם רק בגין היתרה שטרם הופחתה(, ונכסי וזכויות החברה שאינם ברי פחת כולל מקרקעין וחברות מוחזקות בידי 

מדינה בחוות דעתה כנכסים שאינם ברי פיצוי, התקנות שהותקנו החברה אך למעט כסף מזומן ובטחונות לכסף. כן כוללת ה
ידי החברה אם מומנו מהון מניות)רווחים שלא חולקו שמקורם בדיבידנד ורווחים שלהם היו זכאים -ותיקונים שנעשו על

ולם בידי מי לתוספת לפקודת זיכיונות החשמל( או מתשלום של מעונין בחיבור )תשלום/פיקדון שש 34"הבעלים" על פי סעיף 
 שביקש מהחברה חיבור מקום כלשהוא למערכת הספקת החשמל על ידי הקמת רשת חשמל, לרבות תוספת עומס(.

 
חוות הדעת הכלכלית של המדינה כוללת פירוט רחב יותר של הנכסים שאינם ברי פיצוי ואשר הסדר הנכסים אמור לחול 

 ומודל כלכלי )לרבות נוסחאות לחישוב( לשיוך ומיון הנכסים כאמור.  עליהם וכן של הנכסים ברי פיצוי ונקבעו בה קריטריונים
 

, הינה 1996במרס  31העלות של הנכסים שהופחתו במלואם, כמפורט לעיל, ושהופיעו בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 
מתקני הולכה וחלוקה, נכסי מיליארד שקל חדש. נכסים אלה כוללים, להערכת החברה, בעיקר תחנות כוח,  7.4 -נכון להיום כ

 מקרקעין ונכסים שונים כגון ציוד, מכוניות ומבנים שונים.
 

העלות המופחתת נטו בספרי החברה, של הנכסים שהופחתו חלקית בגובה היתרה שהופחתה, בניכוי התחייבויות לפי שיעור 
וח, מתקני הולכה וחלוקה, מקרקעין מסוים התלוי במקורות מימונם )נכסים אלה כוללים להערכת החברה בעיקר תחנות הכ

מסוימים וציוד נוסף(, ונכסי החברה שאינם ברי פחת, להערכת החברה, בעיקר נכסים בלתי מוחשיים ומניות של חברות 
, הינה  נכון 1996מרס  31כאמור לעיל, שהופיעו בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  -מוחזקות, אך לא מזומנים ומלאי 

  . ליארד שקל חדשמי 7.4 -להיום כ
 

 .1996במרס  4, אולם המועד הקובע הינו מועד תום הזיכיון, קרי, יום 1996במרס  31הנתונים האמורים הינם נתונים ליום 
 

לפי חישוב שביצעה החברה בהתאם לאמור בחוות דעת המדינה העלות בספרים של הנכסים שאינם ברי פיצוי שהסדר 
 מיליארד שקל חדש. 7.4 -החברה תידרש לשלם תמורה למדינה הינה כהנכסים אמור לחול עליהם ושבגינם 

 
 .  1996 במרס 31חרף האמור, היתרה של הנכסים האמורים, הופחתה במרביתה בספרי החברה מאז יום 
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 כללי )המשך( - 1ביאור 
 
 הסדר הנכסים: )המשך( ו.
 

 )המשך( חוות דעת המדינה (3
 

 , הופחתו במלואם עד לאותו המועד ועלותם 1996במרס  31בנוסף, מרבית קרקעות החברה, אשר נרכשו לפני 
 מיליוני שקל חדש.  576 -)לפני הפחתה( הינה כ 2016 בדצמבר 31ליום 

 
-שעללדעת החברה אין להסיק מהסכומים המצוינים לעיל אשר לעלות הנכסים בספרי החברה את הערך הכלכלי של הנכסים 

פיו אמור להיקבע הסכום אותו עלולה החברה להידרש לשלם בהתאם להסדר הנכסים, גם אם תתקבל העמדה המובאת 
 בחוות דעת המדינה והערך יכול להיות נמוך יותר או גבוה יותר.

 
 לאומיות,התשתיות המשרד , סמוך לאחר קבלת חוות דעת המדינה, ביקש מנהל מינהל החשמל דאז ב2000בחודש מרס 

פי הנחיות השר, שלא להשיב לפניית משרד האוצר -( בכתב מהחברה, עללאומיותהתשתיות המשרד )דאז  מיםהאנרגיה וה
לאומיות, התשתיות המשרד בנושא הסדר הנכסים כל עוד הנושא לא נדון בצורה מסודרת בין משרדי השרים, ובין החברה לבין 

החברה לפניית משרד האוצר כאמור. למיטב ידיעת החברה, הנושא  כיוון שכך, באותה תקופה, לא השיבה מיםהאנרגיה וה
ידי צוות ממשלתי. אך לא חלה מאז כל התקדמות. לחברה נמסר, כי הצורך בטיפול בסוגיית הסדר הנכסים  -נדון בעבר על

ביניים של נמסרה לחברה טיוטת דוח  2011אוזכר בעבר במסגרת דיונים של גורמי ממשלה שונים. בנוסף, בחודש נובמבר 
תשתיות המשרד , מכוח החלטת ממשלה, בהשתתפותם של מנכ"ל 2009המלצות צוות רגולטורים אשר הוקם בחודש מאי 

משרד , ממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנהל רשות החברות, מנהל מינהל החשמל במיםהאנרגיה והלאומיות, ה
על השכר והסכמי עבודה והחשב הכללי במשרד האוצר, או , רשות החשמל, הממונה מיםהאנרגיה והלאומיות, התשתיות ה

לחוק משק החשמל,  62נציגיהם, ואשר לפיו, בין היתר, מוצע לחזור ולבחון את המשמעויות של הסדר הנכסים, בהתאם לסעיף 
 י., לרבות, לאור חוות הדעת המשפטיות והכלכליות הקיימות בנושא והשלכותיו בעת יישום השינוי המבנ1996-התשנ"ו

 
 החברהחוות דעת  (4

 
פי חוות דעת יועציה המשפטיים של -חוות דעת המדינה אינה תואמת את חוות דעת יועציה המשפטיים של החברה. על

)א( לחוק משק החשמל והעדר פסיקה בעניין, ועל בסיס תכלית החוק 62הנכסים בסעיף  סיווגהחברה )בהעדר פירוט ביחס ל
די ביטוי בדיונים שהתקיימו ערב חקיקת חוק משק החשמל(, יש להעדיף את הפרשנות, לפיה וכוונת המחוקק, כפי שהם באו לי

כל הנכסים שהינם בני פחת, אף אם הופחתו במלואם במועד פקיעת הזיכיון, צריכים להיכלל בקבוצת הנכסים ברי הפיצוי,  -
יכיון הופחתו במלואם והוכרו בתעריף דרך כל נכסי החברה שבמועד פקיעת הז -על פני פרשנות המדינה בחוות דעתה, לפיה 

הפרשה לפחת מהווים נכסים שאינם ברי פיצוי, ואילו נכסים שלא הופחתו במלואם מהווים נכסים שאינם ברי פיצוי בגובה מה 
 שהופחת בניכוי התחייבויות בשיעור מסוים. 

 
הנכסים עליהם  סיווגים, לרבות בנושא בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים בנושא הפרשנות הראויה של הסדר הנכס
לזיכיון, החברה מסווגת כאמור את  46יחול, ובהתחשב בהוראות חוק משק החשמל )ובכללן אלה הנזכרות לעיל( וסעיף 

מרבית הנכסים שהיו בידיה במועד פקיעת הזיכיון )הן נכסים ברי פחת שהופחתו במלואם והן נכסים ברי פחת שלא הופחתו 
פקיעת הזיכיון ולמעט נכסים בהיקף שולי( כנכסים ברי פיצוי, ולפיכך ככאלה שיוותרו בבעלותה, ולא ישולם במלואם במועד 
ידי המדינה והם לא ייכללו בהסדר הנכסים, כך שהחברה לא תידרש לשלם את תמורתם למדינה. הסדר -בגינם פיצוי על

בלבד, שלא היוו את מרבית נכסי החברה במועד פקיעת  הנכסים יחול אפוא לדעת החברה על נכסים בשימוש שאינם ברי פיצוי
נכון למועד דוח זה, להסדר הנכסים אין השפעה מהותית על החברה או על תוצאותיה הזיכיון כאמור. לכן, להערכת החברה, 

מה  הכספיות או על מצבה הפיננסי. יחד עם זאת, לחברה אין אפשרות להעריך מה יהא הסיכום בפועל לגבי הסדר הנכסים,
תהיינה השלכותיו )ככל שתהיינה( על החברה ואין לה כל וודאות שיישום עתידי של הסדר הנכסים לא ישפיע באופן מהותי על 

 מצבה הפיננסי. 
 

לחוק משק החשמל באופן אשר יחייב  62בנוסף, החברה בדעה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, כי פרשנות סעיף 
כנ"ל או כל סכום דומה, לצורך רכישת נכסים מהמדינה, תעמוד בניגוד לתכליתו ולמטרותיו של את החברה בתשלום סכומים 

חוק משק החשמל, בניגוד לעקרונות הפרשנות הנכונים והראויים ותהווה פגיעה בזכות קניינה של החברה. בהתאם לחוות 
החשמל שלא תיצור פגיעה משמעותית  )א( לחוק משק62דעת יועציה המשפטיים של החברה, יש להעדיף פרשנות של סעיף 

בהונה של החברה ופגיעה קשה באיתנותה הפיננסית, באפשרות העמדתן לפירעון מוקדם של הלוואות שנטלה החברה 
)ביניהן איגרות חוב שהנפיקה החברה( ותעמיד בספק את יכולתה לפרוע התחייבויותיה ולהמשיך את תפקודה כעסק חי, 

יתה שהחברה תתקיים ותמלא את התפקידים שיוחדו לה ואת המטלות שהוטלו עליה בחוק מאחר וכוונתו של המחוקק הי
 משק החשמל וברישיונות שניתנו לה מכוחו. 

 

לחוק משק החשמל, בהתבסס על חוות הדעת המשפטית שקיבלה,  62בלי לגרוע מעמדת החברה בנוגע לפרשנות סעיף 
-זכויות שתחול על החברה, אם ובמידה שהיא תחויב לשלם בגינם עללחברה תעמוד טענה טובה, כי עלות רכישת הנכסים וה

פי הסדר הנכסים אמורה להיות מוכרת כחלק מעלות תעריפי החשמל ועל כן קבלת חוות דעת המדינה משמעה כי צרכני 
ידי החברה שולמה על ידם בעבר באמצעות תעריף החשמל. -החשמל חויבו לשלם פעם נוספת עבור נכסים שרכישתם על

פעם שניה( (חוות הדעת נערכה גם על בסיס ההנחה שרשות החשמל תתקשה לאשר עלויות אלו באמצעות התעריפים 
מטעמים ציבוריים. חוות דעת המדינה אינה עוסקת בסוגיית ההכרה בעלות רכישת הנכסים והזכויות במסגרת קביעת תעריפי 

 החשמל על ידי רשות החשמל. 
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 כללי )המשך( - 1ביאור 
 

 הסדר הנכסים: )המשך( ו.
 
 

 ומכתב יוגב טיוטת המלצות צוות ההיגוי (5
 

פורסמה להערות הציבור טיוטת המלצות צוות ההיגוי, אשר כללו, בין היתר,  2014במרס  23כמפורט בסעיף ה' לעיל, ביום 
  גם מכתב יוגב כלל התייחסות להסדר הנכסים.  הצוות ביחס לסוגיית הסדר הנכסים.של  מפורטותהמלצות 

 
במתווה  הסדר הנכסיםטיוטת המלצות צוות ההיגוי לא הבשילה לכדי דוח סופי, ולמועד זה לא מקודם  כמפורט בסעיף ה' לעיל

 בחברה כאמור לעיל. אשר נכלל במסגרת טיוטת המלצת צוות ההיגוי או המכתבים אשר נתקבלו 
 

 ומנהל רשות החברות הממשלתיות מכתב החשבת הכללית ( 6
 

נשלח ליו"ר הרשות לניירות ערך, מר שמואל האוזר, מכתבם של החשבת הכללית במשרד האוצר ושל  2015במאי  18ביום 
 מנהל רשות החברות. 

 
הובהר, בהמשך למכתב יוגב ולשיחות וישיבות שהתקיימו בעניין מכתב החשבת הכללית ומנהל רשות החברות במסגרת 

אגרות חוב סחירות על ידי החברה, כי מזה מספר חודשים, אגף החשב הכללי ורשות החברות עמלים על גיבוש מתווה  הנפקת
להסדר לנכסיה של חברת החשמל, לרבות הסתייעות ביועצים חיצוניים, כי הסדר הנכסים הינו חלק ממתווה כולל של שינוי 

הסדר נכסים במתווה זה בנפרד משינוי מבני כולל, וכן כי ככל מבני בחברת החשמל וטרם התקבל אישורם של השרים לקדם 
שיתקבל אישור זה, בכוונתם לפעול מול גורמי המדינה הרלבנטיים לקידומו של הנושא, וזאת במטרה להמליץ לשר האוצר 

 רשו. , על מתווה להסדר נכסים לחברת החשמל כולל תיקוני חקיקה ככל שידשר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםול
 

החשבת הכללית ומנהל רשות החברות הבהירו כי במסגרת מתווה הסדר הנכסים  אשר יוצע על ידם לשרים, אין בכוונתם 
לפגוע בשווי נכסי החברה בספריה בהתאם לדוחות המבוקרים וכן כי ההסדר שיוצע לחברה, יכלול העברת נכסים למדינה 

ומנהל רשות החברות הבהירו כי ההסדר עשוי לכלול בין היתר העברת בהתאם לשווים בדוחות המבוקרים.  החשבת הכללית 
או חלקו, יכול כולו נכסים ששווי השוק שלהם עולה על שווים בספרי החברה בתמורה לשווים בספרי החברה בלבד. התשלום, 
במסגרת ההסדר שיהיה בדרך של קיזוז יתרת האג"ח הצמית של החברה למדינה. עוד הובהר כי כוונתם היא שלא לפגוע, 

שיוצע, ביכולתה של החברה לתפעל את הנכסים שיוותרו בידיה לאחר ההסדר, ואשר יידרשו לביצוע פעילותיה בהתאם 
 לרישיונות שבידיה כפי שישתנו מעת לעת.

 

הובהר כי כל האמור במסגרתו הינו עמדתם בלבד, הדברים טרם נבחנו או במכתב החשבת הכללית ומנהל רשות החברות 
 אושרו בידי כלל הגורמים הרלוונטיים במדינה, והם כפופים לבחינתם ולאישורם של השרים. 

 

יצוין כי לעמדת החברה הסדר הנכסים צריך להתבצע בשיתוף עם החברה ויש להסדיר בשיתוף עם החברה ובהסכמתה את 
 ם עליהם יחול הסדר הנכסים.פירוט הנכסי

 

אינו על דעת על החברה וכי לחברה הסתייגויות מהאמור בו, ובכלל זה מכתב החשבת הכללית ומנהל רשות החברות יצוין כי 
 לעמדת החברה הנכסים צריכים להיות מועברים כנגד שווי השוק שלהם, כפי שיקבע, ולא פחות משווים בספרים. 

 
 הנכסים להסדר ביחס נוספים מגעים (7

 
למועד פרסום הדוח נמשכים המגעים בין החברה לבין גורמי מדינה ביחס להסדר הנכסים, אולם הצדדים טרם הגיעו להסכמות 

 ולא התקבלו החלטות בנושא.
 

 סיכום -  הנכסים הסדר (8
 

 . הסדר הנכסים ותנאיולביחס למועד הדוח קיימת אי ודאות 
 

להערכת החברה, נכון למועד דוח זה, להסדר הנכסים אין השפעה מהותית על החברה או על תוצאותיה הכספיות או על מצבה 
הפיננסי. יחד עם זאת, לחברה אין אפשרות להעריך מה יהא הסיכום בפועל לגבי הסדר הנכסים, מה תהיינה השלכותיו )ככל 

 עתידי של הסדר הנכסים לא ישפיע באופן מהותי על מצבה הפיננסי. שתהיינה( על החברה ואין לה כל וודאות שיישום 
 

לפרטים אודות עמדת החברה ביחס לסוגיות הקשורות בנושי החברה בקשר עם השינוי המבני ו/או הסדר הנכסים, ראה ביאור 
 לעיל.  8 ה'1
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 כללי )המשך( - 1ביאור 
 
 חוקי הגנת הסביבה: ז.

 
 כללי (1

  
כפופות לחוקים ותקנות שונים בתחום איכות הסביבה בהקשר לנושאים שונים כגון פליטות מזהמים לאוויר, פעילויות החברה  

זיהום קרקע ומקורות מים, רעש, קרינה בלתי מייננת, אחסון ושימוש בחומרים מסוכנים ודלקים, אסבסט ועוד. להערכת 
ן המהותיות בתחום איכות הסביבה. החברה מחזיקה החברה, נכון למועד דוח זה, היא עומדת באופן מהותי בהוראות הדי

ברישיונות הסביבתיים הנדרשים לפעילותה ומקום שהם חסרים פועלת להשגתם. אי עמידה בהוראות החוק הסביבתיות 
ובתנאי היתרים ורישיונות הניתנים לחברה מכוחם עלולה להטיל על החברה חשיפה פלילית ומנהלית, לרבות הטלת קנסות 

 והוצאת צווי סגירה למתקנים וחשיפה להוצאות ניקוי ושיקום נזקים סביבתיים.ועיצומים 
 
 אוויר איכות (2

  
 אוויר חוק מכח הנתנים פליטה היתרי במסגרתתנאים בנוגע לפליטות לאוויר ממתקני החברה מושתים על החברה,  ככלל 

 .נקי
 

 השימוש בפחם צמצום –שר האנרגיה  הוראת
)ג( לרישיונות יחידות הייצור  10הוראת שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, לפי סעיף  ניתנה  2015 דצמברבחודש 

בחישוב  15% -יופחת ב בהןיופעלו כך ששיעור ייצור החשמל  אלויחידות לפיה הפחמיות בתחנת הכוח אורות רבין ורוטנברג 
 אורות רביןההפחתה תחולק בין תחנות הכוח . "(השר "הוראת)להלן:  .2015יחסית להיקף ייצור החשמל בשנת )שנתי 

 .40:60-ל 50:50בין ורוטנברג בטווח היחסים של 
על פי הוראת השר, ההפחתה תבוצע בהתאם לתנאי ההפעלה המפורטים בה ובכללם, כי הפעלת כלל היחידות הפחמיות 

, תוסר המגבלה עד לסיום המצב תיעשה במינימום הנדרש וכי במקרה של הכרזת השר על מצב מיוחד במשק החשמל
 המיוחד.

 , כי רשות החשמל תונחה להטמיע את העלות העודפת בגין הוראה זו בתעריפי החשמל.נקבע בהוראת השרעוד 
 

 הפחמיות ליחידות פליטה היתרי
היתר, לאתרי תחנות  ביןהיתרי פליטה בהתאם לחוק אוויר נקי,  הסביבה להגנת מהמשרדהתקבלו  2016 ספטמברבחודש 

 להלן: "היתרי הפליטה"(.היתרי הפליטה לאתרים אחרונים אלה ייקראו הפחמיות שלה, אורות רבין ורוטנברג. ) חוהכ
 

חובת המשך התקנת אמצעי הפחתת  בהיתרי הפליטה נקבעה, בין היתר,  - הפחמיות ביחידות פליטות הפחתת פרויקט
באתר אורות רבין בהתאם למועדים ואבני דרך שעוגנו בהיתר. כן  5,6חידות פליטות בכלל היחידות באתר רוטנברג ובי

 .ונקיטת אמצעים לצמצום ובקרה על פליטות לסביבה באבני הדרך ת החברהנקבעו חובות דיווח על עמיד
 

ותקלות  , הקשורות בקשיים כלכליים אליהם נקלע קבלן בפרויקטהחברהבשל נסיבות חיצוניות שמחוץ לשליטתה של 
חרף שורת צעדים מידיים בהם נקטה , זאת , נתגלו עיכובים בעבודות באתר אורות רביןבאתר אורות רבין 6משחן יחידה ב

חשש כי השבתת נוכח הבאתר רוטנברג, זאת  1-4לוחות הזמנים של יחידות הייצור על עיכובים אלו משליכים גם החברה. 
  .אספקת החשמללן לשרידות המערכת וסיכו, תגרום לי הפליטהיחידות במועדים שנקבעו בהיתר

של תחנות הכוח  הפליטה יבקשה למתן ארכה ללוחות הזמנים הקבועים בהיתרפנתה החברה בבחודש נובמבר לאור זאת, 
, שנערכו עם המשרדים הרלוונטייםבקשה זו ולמגעים בהמשך ל. ים, בהתאם למנגנון הקבוע בהיתראורות רבין ורוטנברג

 . באתר רוטנברג )"תכנית ההשבתות המעודכנת"( 1-4ובה לוחות זמנים מעודכנים ליחידות תכנית החברה  הגישה

ברוטנברג עד  1תקבל אישור המשרד להגנת הסביבה לדחיית מועד ההשבתה של יחידת היצור , ה2017 בחודש ינואר
תכנית , הגישה החברה בנוסף לבקשת המשרד עמדת רשות החשמל בעניין.עקב בין היתר,  זאת, 2017 למרס 15 ליום

היחידה הושבתה במועד לשם התקנת מתקני הפחתת הפליטות  .בתקופת הביניים להפחתת פליטות ביחידות הפחמיות
 כנדרש.

, בהמשךכי אלו ישקלו  באישור המשרד, באתר רוטנברג, נקבע 2-4ביחס לבקשות החברה לשינוי לוחות הזמנים ליחידות 
יחס לתכנית ההשבתות המעודכנות ובהתאם לנסיבות שיחולו באותו מועד, תוך לאור ההתקדמות בביצוע הפרויקט ב

שהחברה התבקשה לציין בבקשותיה כאמור את צרכי השינוי בלוחות הזמנים, לשם מניעת סיכון ממשי לאספקת החשמל 
 ושמירה על רזרבת הסף הנדרשת למערכת החשמל, כפי שהוגדרה ע"י רשות החשמל.
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 משך(כללי )ה - 1ביאור 
 

 חוקי הגנת הסביבה )המשך(: ז.
 

 )המשך( אוויראיכות  (2
 

 בפחם שימוש הפחתת
אורות רבין ורוטנברג בפחם  באתריםעל האמור, בהיתרי הפליטה נקבע כי על החברה להפעיל את יחידות הייצור  נוסף

במינימום האפשרי מבחינה תפעולית וכי עליה לתת עדיפות בכל עת לייצור חשמל בגז טבעי. זאת, עד להשלמת פרויקט 
 הפחתת הפליטות ביחידות הייצור או עד להפחתת הפליטות העודפות, לפי המוקדם.

ואילך צפויה הפחתה  2017. החל משנת 2015ת ביחס לשנ 17.2%הופחת ייצור החשמל בפחם בשיעור של  2016בשנת 

 דומה או גבוהה יותר בשיעור השימוש בפחם.

הפעלת יחידות הייצור בפחם במינימום האפשרי כרוכה בעלויות משמעותיות נוכח הצורך בשריפת דלקים  ,להערכת החברה
 חלופיים יקרים יותר.

 
  - לשימור רבין אורות באתר 4-1 יחידות הכנסת
, 2022ביוני  1באתר לא יאוחר מיום  1-4הפליטה של אתר אורות רבין נקבע כי החברה תפסיק את פעילות יחידות  בהיתר

 .תכנית להפסקת פעילותן ולשימורן 2017במרס  31ותפעל להגיש עד ליום 
 

  החשמל משק פיתוח תוכנית (3
 

לחוק  19והמים )להלן: "השר"(, לפי סעיף  התקבלה בחברה פניית שר התשתיות הלאומיות האנרגיה 2016בחודש אפריל 
, במסגרתה התבקשה החברה להגיש לאישור לאחר היוועצות עם רשות החשמל בעניין ובהסכמת שר האוצרמשק החשמל, 

 באורות רבין. 1-4פליטות ביחידות יצור  ולהתקנת מתקנים להפחתת Dביחס לביטול פרויקט  השר תוכנית פיתוח מעודכנת
 

התבקשה החברה לבחון חלופות נוספות ככל שישנן להפחתת השימוש בפחם )חלופות שונות מאלו התכנית במסגרת 
שנדונו עד היום במסגרת הצוות הממשלתי בנושא(. בפרט התבקשה החברה להתייחס לחלופה לפיה יחידות אלו יופעלו 

. עוד התבקשה ם להפחתת פליטותאמצעיבמינימום הנדרש לשרידות המערכת ולאספקת חשמל סדירה כחלופה להתקנת 
החברה לכלול בתכנית שתגיש כאמור, פירוט לעניין העלויות הצפויות לכל אחת מהחלופות לרבות הנחות היסוד לחישוב 

 העלויות כאמור.
החברה העבירה למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים את הצעתה לעדכון תכנית הפיתוח. החברה צופה כי 

 תיות הלאומיות האנרגיה והמים ביחס לתוכנית צפויה להיות השפעה מהותית על החברה. להחלטת משרד התש
 

, נערכה מסיבת עיתונאים ע"י השר, במסגרתה הודיע כי בכוונתו להורות על העברת היחידות הפחמיות 2016בחודש אוגוסט 
, היתר הפליטה לאתר ( לעיל2בסעיף  כאמור באתר אורות רבין לשימור ועל הקמת תחנות שיופעלו בגז טבעי במקומן. 1-4

. בהתאם למכתב מלווה להיתר הפליטה 2022באתר אורות רבין יוכנסו לשימור החל מיוני  1-4אורות רבין קובע כי יחידות 
 ,האנרגיה משרד עם התייעצות לאחרבהיתר ניתנה  1-4מטעם המשרד להגנת הסביבה, ההוראה בדבר שימור יחדות 

 .צרהאו ומשרד החשמל רשות
 

פנה יו"ר רשות החשמל, על דעת מליאת הרשות, לשר התש"ל ולשר האוצר בבקשה להביא  2016בנובמבר  15ביום 
עד למועד הוצאת הדוח טרם נתקבלה תגובת  בתוכנית הפיתוח של חברת החשמל. Dלאישורם המלצה לביטול פרויקט 

 .השרים לפנייה
 

להעריך באופן מהימן את ההשלכות האפשרויות של ההחלטה על מצבה בהיעדר הנחיה רשמית, אין ביכולתה של החברה 
הפיננסי של החברה ותוצאותיה ואין לה כל ודאות שיישום בעתיד של הוראות השר לא ישפיע באופן מהותי על מצבה 

 הפיננסי של החברה.
 
נמצאות בשלבי חקיקה שונים. נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, קיימות מספר הצעות חוק ותקנות סביבתיות ה (4

 כנגד ץלרבות טיוטת תקנות הקרינה הבלתי מייננת )תיקון(, אשר הגיעה לידיעת החברה במסגרת עתירה שהוגשה לבג"
ושר האוצר בעניין חובתם להתקנת תקנות לפי חוק הקרינה  שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםהגנת הסביבה, לשר ה

 הבלתי מייננת. 
 

 לעניין הרלוונטיים הממשלה משרדי בין הסכמות הושגו כי המדינה הודיעה בעתירה המדינה של מקדמית ובהתג במסגרת

 .קיים קרינה ממקור החשיפה להסדרת ביחס הפעולהמנגנון  ולעניין מסוימים במצבים המותרות המרביות החשיפה רמות

דיון בעתירה נקבע לחודש ספטמבר  .בג"ץ בהתאםלהמשיך את גיבוש התקנות ולעדכן את  מנת על שהות ביקשה המדינה

2017.  

ככל שערכי הסף הכלולים בטיוטת התקנות שנמסרה לחברה יהפכו לערכים מחייבים, עלולות להיות לכך השלכות מהותיות 

 על החברה.
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 כללי )המשך( - 1ביאור 
 

 חוקי הגנת הסביבה )המשך(: ז.
 

הסביבתיות החלות )או שמצויות בהליכי חקיקה( על פעילותה של החברה וכן  במהלך השנים האחרונות חל גידול בדרישות (5
בפיקוח ובאכיפה של דרישות אלה, החברה לומדת את ההשלכות הכלכליות, המשפטיות, התפעוליות והטכניות המהותיות 

בתקציביה לשם  שיכולות לנבוע מהצווים, החוקים והתקנות והצעות החוק הסביבתיות על פעילותה. החברה מקצה כספים
מילוי הוראות הדינים החלים עליה ואלו אשר צפויים לחול עליה. להערכת החברה, נכון למועד דוח זה ובהתבסס על הוראות 
חוק משק החשמל, העלויות המהותיות שיושתו עליה כפועל יוצא מדרישות רגולטוריות חדשות הנוגעות לאיכות הסביבה, 

 ה בדבר הכרה בעלויות נתונה בידי רשות החשמל.יכוסו במסגרת תעריף החשמל. ההחלט
 

 .להלן 3ביאור  הראלמידע נוסף אודות ההכרה התעריפית לפרויקט הפחתת הפליטות, 

 
 :1988-ההגבלים העסקיים, התשמ"ח חוק  ח.
 

 את ניצלה לרעה התקבל בחברה מכתב מאת רשות ההגבלים העסקיים, במסגרתו נטען כי החברה 2016בפברואר  2ביום  (1 
על ידי  חשמל פרטיים, מיצרני חשמל לרכוש עברו אשר גדולים עסקיים לקוחות שקיבלו בשירות ופגעה כמונופול מעמדה
 פרטיים. חשמל ליצרני המעבר טרם אלה ללקוחות שניתן לקוחות תיקי מנהלי של השירות הפסקת

לעשות שימוש בסמכות המוקנית לו בחוק במכתב האמור הודיע הממונה על ההגבלים העסקיים )"הממונה"( כי הוא שוקל 
, ולקבוע כי החברה ניצלה לרעה את מעמדה כמונופולין בהולכת חשמל וחלוקתו, וכן להטיל על החברה העסקיים ההגבלים

 כאמור. ,העסקיים , בגין הפרות לכאורה של חוק ההגבליםשקל חדש נימיליו 13עיצום כספי בסך 
 עיצום כספי על מספר נושאי משרה בכירים בחברה בהווה ובעבר.עוד נכתב כי הממונה שוקל להטיל 

, פנתה הרשות לחברה בדרישה לקבלת נתונים נוספים. החברה 2016לאחר שימוע נוסף, אשר התקיים בחודש יולי 
 השלימה את התייחסותה והעבירה את הנתונים.

 
הממונה"(, לפיה ממלא מקום "להלן:  הממונה על הגבלים עסקיים ) קוםממלא התקבלה קביעתו של מ 2017במרץ  6ביום 

 -( ו3א)ב()29(, 2א)ב()29א)א(, 29חברת החשמל ניצלה את מעמדה המונופוליסטי לרעה בניגוד להוראת סעיפים 
על  שקל חדשני מיליו 13. כמו כן, הוטלו דרישות עיצום כספי בסך 1988-( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח4א)ב()29

. כמו כן, שקל חדש 165,000ועל נושא משרה לשעבר סך של  שקל חדש 110,000החברה, על נושא משרה מכהן סך של 
ובטרם יעשה שימוש  שקל חדש 180,000הממונה שוקל להטיל עיצום כספי על נושא משרה נוסף לשעבר בסך  מלא מקוםמ

 ר על הקביעות הנ"ל.עבכוונת החברה לער בסמכותו הוזמן נושא המשרה הנ"ל להביא עמדתו בפני הממונה.

 
 8( לעיל, בדבר הכרזתה של החברה כמונופולין על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים, ביום 1א.1בהמשך לאמור בביאור  (2 

 ,פנתה החברה לממונה על ההגבלים העסקיים בבקשה שיבטל את ההכרזה על החברה כמונופולין ולחלופין ,2015בדצמבר 
כי ההכרזה על החברה כמונופולין תשונה ותצומצם, כך שיובהר כי היא אינה חלה על מכירת חשמל לצרכני חשמל גדולים 

 .)במתח עליון וגבוה(
 מונופולין כבעלת עליה ההכרזה על ערר 2016 אפריל בחודש החברה הגישה ,הרשות ידי על החברה בקשת שנדחתה לאחר  

 הצדדים הסכימו, הדין בית להצעתו שנערך דיון בעקבות .עסקיים להגבלים הדין כבית ידובתפק בירושלים המחוזי ש"לביהמ
 שהגישה בבקשה בדיקה תכלול שזו שככל כך, 2017 לשנת העסקיים ההגבלים רשות של העבודה תכנית שובילג עד להמתין
 ההגבלים רשות על הממונה כי, הדין לבית הרשות הודיעה 2016 בדצמבר 27 ביום, הערר יימחק, לעיל כמפורט החברה

 כבעלת עליה החלה ההכרזה את לצמצם החברה בקשת בדיקת 2017 לשנת העבודה בתוכנית לכלול החליטה העסקיים
 16 ביום .הערר מחיקת על הדין בית הורה, הצדדים להסכמת ובהתאם האמור נוכח. לצרכנים חשמל במכירת מונופלין
 . השוק הגדרת שבבסיס המתודולגיה נסקרה במהלכה לחברה הרשות בין עבודה פגישת נערכה 2017 בינואר

פנתה הרשות לחברה בדרישה לקבלת נתונים. החברה  2017בפברואר  19במסגרת בחינת הרשות את הנושא, ביום   
 נערכת להעביר התייחסותה בנושא.
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 כללי )המשך( - 1ביאור 
 
 הגדרות: .ט

 
 . חברת החשמל לישראל בע"מ - החברה

 
 .1968 –, לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1כהגדרת "בעל עניין" בסעיף   - בעלי עניין

 
 . 24כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי מס'  - צדדים קשורים

 
 דולר של ארה"ב.  - דולר

 
( במישרין או 27חברה אשר לחברה שליטה בה, )כהגדרתה בתקן חשבונאות בינלאומי מס'  - חברה מאוחדת

 דוחותיה הכספיים מאוחדים באופן מלא עם דוחות החברה.בעקיפין וש
 

 חברות מאוחדות, וחברות כלולות. - חברות מוחזקות
 

 חברה אשר לחברה השפעה מהותית בה. - חברה כלולה
 

 כלל צרכני החשמל בישראל שהינם הן לקוחות החברה והן לקוחות יצרנים פרטיים.  - כלל צרכני החשמל      
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  כללי דיווח ומדיניות חשבונאית - 2ביאור 
 
 (  הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים:1  א.
 

 להם ופרשנויות"( IFRS תקני" - להלן) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם נערכו החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות
 באופן יושמו בהמשך המפורטים החשבונאית המדיניות עיקרי(. IASB) בינלאומיים חשבונאות לתקני הוועדה ידי על שפורסמו

 . אלה מאוחדים כספיים בדוחות המוצגות הדיווח תקופות כל לגבי עקבי
  
 :ערך ניירות תקנות יישום (2
  

 דוחות תקנות" - להלן) 2010-ע"התש(, שנתיים כספיים דוחות) ערך ניירות לתקנות בהתאם ערוכים הכספיים הדוחות
 "(.כספיים

 
 ימחזור התפעולהתקופת  (3

 
 חודשים. 12תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה הינה 

 
 .2017 במרס 20 ביום החברה דירקטוריון ידי על לפרסום אושרו המאוחדים הדוחות (4

 
 בסיס המדידה  ב.
 

 הדוחות הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים:
 

 והפסד רווח דרך הוגן בשווי נמדדים אשר ואחרים נגזרים, פיננסיים מכשירים. 

 עובדיםל הטבות בגין והתחייבויות נכסים. 

 .מלאי הנמדד כנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו 

 כלולות בחברות השקעות. 

 .הפרשות 

 מיסים נדחים.  תנכסי והתחייבויו 

 .להלן ראה אלו והתחייבויות נכסים של המדידה אופן בדבר נוסף למידע
 
 מטבע הפעילות ומטבע חוץ  .ג
 

 מטבע הפעילות  (1
 

של הסביבה הכלכלית העיקרית בה הן בשקל חדש שהוא המטבע הדוחות הכספיים של החברה והחברה המאוחדת ערוכים  
 פועלות )להלן: "מטבע הפעילות"(. 

 
 תרגום עסקאות שאינן במטבע הפעילות   (2
 

והחברה המאוחדת, עסקאות שבוצעו במטבעות השונים ממטבע הפעילות של החברה בהכנת הדוחות הכספיים של החברה  
)להלן: "מטבע חוץ"( נרשמות לפי שערי החליפין שבתוקף במועדי העסקאות. בכל מועד הדוח על המצב הכספי, פריטים כספיים 

-יו בתוקף לאותו מועד; פריטים לאהנקובים במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין היציגים שפורסמו על ידי בנק ישראל וה
כספיים -כספיים הנמדדים בשווי הוגן הנקוב במטבע חוץ מתורגמים לפי שערי החליפין למועד בו נקבע השווי ההוגן; פריטים לא

 כספי.-הנמדדים במונחי עלות היסטורית מתורגמים לפי שערי חליפין שבתוקף במועד ביצוע העסקה בקשר לפריט הלא
   
    ישום של הפרשי שעראופן הר (3
 

 הפרשי שער מוכרים בדוח רווח והפסד בתקופה בה הם נבעו, פרט למקרים המפורטים להלן: 

  הפרשי שער בגין עסקאות שנועדו לגדר סיכוני מטבע חוץ מסוימים )באשר למדיניות החשבונאית של החברה בנושא
 להלן(.' זטעסקאות גידור ראה סעיף 

  הפרשי שער המתייחסים לנכסים בהקמה לצורך שימוש יצרני עתידי, הנכללים בעלות אותם נכסים מקום בו הם מהווים
תיאום לעלויות הריבית על אשראי במטבע חוץ )באשר למדיניות החשבונאית של החברה בנושא היוון עלויות אשראי ראה 

 להלן(. ' יסעיף 
 
 דוחות כספיים מאוחדים  .ד
 

הכספיים המאוחדים של החברה כוללים את הדוחות הכספיים של החברה ושל חברה מאוחדת )החברה הלאומית לאספקת הדוחות 
 פחם בע"מ, להלן: "חברת הפחם"(. דוחות כספיים של החברה המאוחדת ערוכים על פי המדיניות החשבונאית של החברה.

 חברתיות. -ות הבין בדוחות הכספיים המאוחדים, מבוטלות במלואן כל היתרות והעסקא
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 התקופתי בדוח נפרד כספי דוח הכללת אי .ה
 

ג' לתקנות ניירות ערך וזאת מאחר ואין בכך כל תוספת  9החברה לא כללה מידע כספי נפרד של החברה בהתאם להוראות תקנה  
העשוי להשפיע על  חברההמידע מהותית למשקיע הסביר לצורך הבנת המצב הכספי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של 

לל כבר במסגרת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה. אמות המידה, , שאינו נכהחברהקבלת החלטות כלכליות בקשר עם 
 אותן החברה יישמה לצורך קביעת חוסר מהותיות תוספת המידע, היו במישור כמותי ובמישור איכותי.

החברה מחזיקה בבעלות מלאה בחברת הפחם. חברת הפחם רוכשת את הפחם עבור תחנות הכח של חברת החשמל ולמעשה  
וע הארוכה" של החברה, לצורך רכישת הפחם עבור תחנות הכח של החברה. כל מכירות חברת הפחם, למעט סכום משמשת "כזר

 שולי ביותר, נעשות לחברה.
 

 מזומנים ושווי מזומנים והשקעות לזמן קצר .ו
 
מגבלה בשימוש בהם, ואשר מזומנים ושווי מזומנים כוללים פיקדונות הניתנים למשיכה מיידית וכן פיקדונות לזמן קצוב אשר אין   

מועד פירעונם, במועד ההשקעה בהם, אינו עולה על שלושה חודשים. פיקדונות אשר מועד פירעונם במועד ההשקעה בהם עולה 
 על שלושה חודשים ואינו עולה על שנה מסווגים במסגרת סעיף השקעות לזמן קצר.

 
  ותכלול ותהשקעה בחבר .ז
 

השפעה מהותית בלבד, ללא שליטה. ההשפעה המהותית היא הכוח להשתתף  ןלחברה יש בהת שיוישו ןהינ ותכלול ותחבר (1
 , אך אינה מהווה שליטה במדיניות זו. ותהכלול ותהחברבקבלת ההחלטות הנוגעות למדיניות הפיננסית והתפעולית של 

 
ערוכים על פי המדיניות החשבונאית של החברה. התוצאות, הנכסים וההתחייבויות  ותכלול ותחברהדוחות הכספיים של 

נכללת  ותהכלול ותבחברכלולים בדוחות כספיים אלה תוך שימוש בשיטת השווי המאזני, ההשקעה  ותהכלול ותהחברשל 
רווח/הפסד בדוח על המצב הכספי המאוחד בעלות המותאמת לשינויים שאירעו לאחר הרכישה בחלקה של החברה ב

 וברווח/הפסד הכולל שלה. ותהכלול ותהחבר
  
 ב' להלן. 10פרטים נוספים ראה ביאור  

 
ת במסגרת יליום הקמתה נזקף כהכנסה נידח , שנרכשה תמורת זכות שימוש,של אחזקת החברה בחברה כלולהההוגן השווי  (2

 ההסכם, בשיטת הקו הישר.התחייבויות אחרות, ומוכר כהכנסה על פני תקופת מתן השירותים לפי 
 

 להלן. 1ב'  10פרטים נוספים ראה ביאור 
 

 מלאי מחסנים  .ח
 

 מלאי מחסנים )מלאי חלקי חילוף המוחזק במחסני החברה( מוערך לפי העלות הנקבעת בהתאם לשיטת ממוצע משוקלל נע.
 
 רכוש קבוע .ט
 

החברה מציגה את פריטי הרכוש הקבוע שלה לפי מודל העלות. במודל העלות פריטי רכוש קבוע מוצגים בדוח על המצב  (1
הכספי לפי עלותם בניכוי פחת שנצבר, ובניכוי הפחתה לירידת ערך. עלות הרכוש הקבוע כוללת את עלות הרכישה של 

תן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב הדרושים לצורך הנכס )בניכוי תקבולים ממזמיני עבודות פיתוח(, עלויות שני
הפעלתו באופן שהתכוונה אליו ההנהלה. כמו כן, עלות הרכוש הקבוע כוללת שכר ישיר והוצאות נלוות בגינו, חומרים, 

כוללת  קבלנים ועלויות הכרחיות אחרות הניתנות לייחוס במישרין לפעילות הקמת הרכוש הקבוע. עלות רכוש קבוע כשיר
 גם היוון עלויות אשראי ששימשו להקמת רכוש קבוע, שיש להוונן כאמור בסעיף ט' להלן. 

  
אחרת , IAS 16 –חלקי חילוף ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע, כאשר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע בהתאם ל  

  הם מסווגים כמלאי מחסנים.
 

 להלן. ' בילעניין בחינת ירידת ערך נכסים מוחשים ראה סעיף 
 

הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת לגבי כל פריטי הרכוש הקבוע ברי פחת. ההפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי שיטת הקו  (2
בחשבון של הישר על פני אורך החיים השימושיים הצפוי של הפריט, מהמועד בו הנכס מוכן לשימושו המיועד, תוך הבאה 

 ערך שייר צפוי בתום החיים השימושיים.
נכסים החכורים במסגרת הסדרי חכירה מימונית מופחתים על פני אורך החיים השימושיים הצפוי להם על פי אותו בסיס של  

 נכסים בבעלות, או על פני תקופת החכירה, במידה והיא קצרה יותר מאורך החיים השימושיים של הנכס.
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 רכוש קבוע )המשך( .ט
 

 )המשך(: (2
 

 אורך החיים השימושיים  ושיעורי הפחת בהם נעשה שימוש בחישוב הפחת הינו כדלקמן:
 

 שיעורי הפחת )באחוזים( )בשנים( אורך החיים השימושי 

 
     ................................................ תחנות כח

 
 שנה( 30)בעיקר  30-50

 
2-3.33 

 4 25  ............................. תעשייתיות טורבינות גז
 6.67 15  ................................. טורבינות גז סילוניות

 3.33 30  ........................................ מערכת ההולכה
 3.33-5 שנה( 30)בעיקר  20-30  ....................................... מערכת החלוקה

 7.1-11.1 שנה( 14)בעיקר  9-14  ..................................................... מונים 
אינוונטרים )כולל ציוד משרדי(, ציוד מכני נייד 

  .......................................... וטלקומוניקציה
 
10 

 
10 

 20-33.33 3-5  .................................... מחשבים וציוד עזר
 14.3-20 5-7  ................................................... מכוניות
 3.33 30  ..................................................... מבנים

 

ערכי השייר, שיטת הפחת ואורך החיים השימושיים של הנכס נסקרים בידי הנהלת החברה בתום כל שנת כספים, שינויים 
 מטופלים כשינוי אומדן בדרך של "מכאן ואילך".

נקבעים לפי ההפרש שבין התקבולים רווח או הפסד הנוצרים כתוצאה ממכירה או הוצאה משימוש של פריט רכוש קבוע 
 ממכירתו לבין ערכו הפנקסני במועד המכירה או ההוצאה משימוש, ונזקפים לדוח רווח והפסד.

 
הכרה בעלויות מתקנים להפחתת פליטות ביחידות ל בין היתר בנוגעהחלטה פרסמה רשות החשמל  2015בדצמבר  8ביום 

 ת הפחמיות שהמתקנים יחוברו אליהםהיחידוקביעה לגבי אורך החיים של וכן , הייצור, קביעת אורך החיים של המתקנים
  .)להלן "ההחלטה"(
 עתירה בנידון.  ץכן  הגישה לבג"על  .לה השגות משמעותיות על כך והיובקשר עם האמור לעיל  ההחלטההחברה בחנה את 
לא ו ,נמצא בשימוע משני ע מהארכה זובונהותזרים המזומנים  התחנותנושא הארכת אורך החיים של  ,כל עוד רגולטורית

, החברה לא שינתה את תקופת ההפחתה של התחנות הפחמיות שינוי בתקופת השימוש החזוי לולא ח הובהר סופית
 בדוחותיה הכספיים. 

הרגולטורי והכלכלי ובהתאם  את אורך החיים השימושי של התחנות בהתאם לאורך החיים הפיזי, אחת לשנהבוחנת החברה 
 ח' להלן(. 3)ראה ביאור  .להחלטה הרגולטורית שתתקבל תבחן מחדש את תקופת ההפחתה של התחנות הפחמיות

 
 עלויות עוקבות (3

 
עלות החלפת חלק מהותי מפריט רכוש קבוע, הניתנת לאמידה בצורה מהימנה, מוכרת כגידול של העלות בספרים במועד 

ת המיוחסות לפריט יזרמו אל החברה, ומופחתת לפי שיטת קו ישר על התהוותה, אם צפוי כי ההטבות הכלכליות העתידיו
 פני אורך החיים השימושיים של פריט העלות העיקרית. 

 עלויות תחזוקה שוטפות נזקפות לדוח הרווח והפסד במועד התהוותן. 
 

 התחייבות בגין עלויות לפירוק שימור ופינוי של פריט ושיקום האתר בו ממוקם הפריט (4
  

פריט רכוש קבוע כוללת, בין היתר, עלויות לפירוק ופינוי של הפריט, ושיקום האתר בו הוא ממוקם, אשר בגינם מתהווה  עלות
ליישות מחויבות כאשר הפריט נרכש או כתוצאה משימוש בפריט במשך תקופה מסוימת, שלא לצורך ייצור מלאי באותה 

 תקופה. לאחר מועד ההכרה לראשונה:
 

ויופחתו  בהתחייבות האמורה עד תום תקופת הפחתת הפריט, יתווספו או יגרעו מהנכס בתקופה השוטפתשינויים  א(
 .על פני יתרת אורך החיים של הנכס, במידה והנכס הופחת במלואו יזקפו השינויים ישירות לרווח והפסד

הוצאות מימון בעת התרחשותם שינויים בהתחייבות האמורה עקב חלוף הזמן )עלות הריבית( מוכרים ברווח והפסד כ ב(
  או מהוונים לעלות הנכס.
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 עלויות אשראי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה, להקמה או לייצור של נכס כשיר .י

 
 להכין כדי מהותי זמן פרק שנדרש נכס של לייצור או להקמה לרכישה, במישרין לייחוס הניתנות וכללי ספציפי אשראי בגין עלויות

 בו מהמועד החל התקופה במהלך הנכס, מעלות למכירתו )להלן: "נכס כשיר"(, מהוונות כחלק או שלו המיועד לשימוש אותו
 החברה עלויות אשראי; וכן )ג( לחברה מתהוות הנכס; )ב( בגין יציאות לחברה מתהוות התנאים הבאים: )א( כל לראשונה מתקיימים

 לשימושו המיועד. הנכס הכנת לשם הנדרשות פעילויות מבצעת
 לשימושו הכשיר הנכס הכנת לשם הנדרשות כל הפעילויות הושלמו מהותי, באופן כאשר, מופסק כאמור האשראי עלויות היוון

 .המיועד
 .כשיר נכס של הפעיל את הפיתוח משהה היא בהן ממושכות תקופות במהלך אשראי עלויות היוון משהה החברה
 אילו נמנעות היו אשר אשראי אותן עלויות הן כשיר נכס של לייצור או להקמה לרכישה, במישרין לייחסן שניתן האשראי עלויות

  .מבוצעת הייתה לא הכשיר הנכס בגין היציאה
 

 תזרים מזומנים בגין ריבית שהוונה על נכסים
תזרימי מזומנים בגין תשלומי ריבית אשר מהוונים על נכסים כשירים בפעילות בחרה לסווג את בדוח על תזרימי המזומנים, החברה 

 השקעה יחד עם שאר ההשקעות בנכסים.
 

 נכסים בלתי מוחשיים  .אי
 

 נכסים בלתי מוחשיים (1
  

פיתוח נכסים לא כספיים ניתנים לזיהוי, חסרי מהות פיזית. הנכסים הבלתי מוחשיים של  החברה הינם בעיקרם היוון עלויות 
עצמי של תוכנות והינם בעלי אורך חיים שימושי מוגדר. נכסים אלו מופחתים בקו ישר על פני אורך החיים השימושי המשוער 

  שלהם בכפוף לבחינת ירידת ערך.
 אורך החיים השימושי בו נעשה שימוש בהפחתת נכסים אלו הינו כדלקמן: 

 
 )באחוזים(שיעורי הפחת  )בשנים( אורך החיים השימושי 

   
תוכנה
  

5-15 6.67-20 

 
 נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בנפרד מוצגים לפי העלות בניכוי הפחתה והפסדים מירידת ערך שנצברו. 

 

אומדן אורך החיים ושיטת ההפחתה נבחנים בתום כל שנת דיווח כאשר השפעת שינוי מטופלת כשינוי אומדן בדרך של "מכאן 
 ואילך".  

 

 שנה. 15השימושי של התוכנות אשר הוגדרו כפרויקטים אסטרטגיים בחברה נקבע ל אורך החיים 
 
 עלויות מחקר –נכסים בלתי מוחשיים שנוצרו באופן פנימי  (2

  
 עלויות בגין פעילויות מחקר נזקפות לרווח או הפסד במועד התהוותן. 

 
 ירידת ערך נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים .בי 

 
בלתי מוחשיים למעט מלאי, במטרה לקבוע האם נכסים ו רכוש קבועבתום כל תקופת דיווח, בוחנת החברה את הערך בספרים של 
 קיימים סימנים כלשהם המעידים על ירידת ערך של נכסים אלו.

במידה וקיימים סימנים כאמור, נאמד סכום בר השבה של הנכס במטרה לקבוע את סכום ההפסד מירידת ערך שנוצר, אם בכלל. 
נכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית, מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרים מזומנים משימוש 

 חרים ובקבוצות נכסים אחרות )להלן "יחידה מניבת מזומנים"(.מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים א
סכום בר השבה הינו הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס בניכוי עלויות מכירה לבין שווי השימוש בו. בהערכת שווי השימוש, אומדני  

את הערכות השוק הנוכחיות לגבי  תזרימי המזומנים העתידיים מנוכים לערכם הנוכחי תוך שימוש בשיעור ניכיון לפני מס המשקף
 ערך הזמן של הכסף ואת הסיכויים הספציפיים לנכס בגינם לא הותאם אומדן תזרימי המזומנים העתידיים.

כאשר סכום בר השבה של נכס )או של יחידה מניבת מזומנים( נאמד כנמוך מערכו בספרים, הערך בספרים של הנכס )או היחידה  
 כום בר השבה שלו. הפסד מירידת ערך מוכר מיידית כהוצאה ברווח והפסד. מניבת המזומנים( מופחת לס

כאשר הפסד מירידת ערך שהוכר בתקופות קודמות מתבטל, הערך בספרים של הנכס )או של היחידה המניבה מזומנים( מוגדל  
ה מזומנים( שהיה קיים אילו בחזרה לאומדן סכום בר השבה העדכני, אך לא יותר מערכו בספרים של הנכס )או של היחידה מניב

 לא הוכר בגינו בתקופות קודמות הפסד מירידת ערך. ביטול הפסד מירידת ערך מוכר מיידית ברווח והפסד. 
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 מלאי דלקים  .גי

 
 מלאי דלקים הינו מלאי חומרים הנצרכים בתהליך ייצור החשמל.  

 המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה, עלויות עבודה ישירות, עלויות תקורה קבועות ומשתנות וכן עלויות אחרות שהתהוועלות 
מלאי מוצג לפי הנמוך מבין עלותו המלאי נמדדת לפי שיטת ממוצע משוקלל נע.  הבהבאת המלאי למיקומו ומצבו הנוכחיים. עלות 

המוחזק לשימוש בתהליך ייצור החשמל, אינו מופחת אם מכירת החשמל תהיה בסכום מלאי הדלקים  לבין השווי מימוש נטו שלו.
 (.להלן 8)ראה ביאור  שווי מימוש נטו  הנמוך שבין עלות או  העלות או בסכום הגבוה מהעלות. מלאי המיועד למכירה מוצג לפי

 
עלות הקנייה בתנאי אשראי רגילים. ההפרש  מלאי הנרכש בתנאי אשראי, אשר כוללים מרכיב מימון, מוצג לפי עלות התואמת את

 בין סכום הקנייה בפועל לבין העלות התואמת את עלות הקנייה בתנאי אשראי רגילים, מוכר כהוצאת ריבית בתקופת האשראי.
 

 נכסים שאינם שוטפים –מלאי דלקים 
 

רה של תקלה באספקת הגז ולעיתות לצרכי גיבוי וזמינות מערכת החשמל במק גםהינה מדיניות החברה להחזקת מלאי דלקים 
 נכסים שאינם שוטפים. –. מלאי שהחברה צופה את השימוש בו בתקופה העולה על שנה מוצג במסגרת סעיף מלאי דלקים חירום

 
 נכסים פיננסיים .די

 
  כללי (1
 

 החברה כאשר החברה הופכת להיות צד לתנאים החוזיים של המכשיר.  בדוח על המצב הכספי שלנכסים פיננסיים מוכרים 
נכסים פיננסיים המסווגים בקטגוריית  -בתוספת עלויות עסקה. למעט לפי שווים ההוגן לראשונה מוכרים נכסים פיננסיים 

 נזקפות לדוח הרווח והפסד. לגביהם עלויות העסקה שווי הוגן דרך רווח והפסד, 
של הנכס הפיננסי  לקטגוריות אלו תלוי בטבעו סיווגמסווגים לקטגוריות המפורטות להלן. השל החברה פיננסיים הנכסים ה

 המוחזק ובמטרת החזקתו והוא נקבע במועד ההכרה הראשוני של הנכס הפיננסי: 
 .נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד -
 הלוואות וחייבים. -
 נכסים פיננסיים זמינים למכירה. -

 
 בשווי הוגן דרך רווח והפסד יםפיננסי םינכס (2

 
כאשר אותם נכסים מוחזקים לצרכי מסחר או שיועדו מסווג כ"נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד"  םייפיננס יםנכס

 , השינוי מוכר בדוח רווח והפסד בתקופה בה התרחש. בשלב ההכרה לראשונה כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
: עסקאות החלפה ועסקאות אקדמה ראה גם סעיף טו' בעיקר נכסים פיננסים של החברה הנכללים בקטגוריה זו כוללים

 להלן.
 

  הלוואות וחייבים (3
 

הלוואות וחייבים אחרים עם תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאין להם ציטוט בשוק פעיל, מסווגים  פיקדונות,
הלוואות וחייבים. הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית בניכוי ירידת ערך, כ

שיטת הריבית האפקטיבית, למעט בגין חייבים לזמן קצר כאשר סכומי הריבית בהם באם ישנה כזו. הכנסות ריבית מוכרות 
 יש להכיר אינם מהותיים. 

יתרת הלקוחות נמדדת לפי עלות, כאשר העתודה לחובות מסופקים מופחתת מיתרת הלקוחות ומחושבת לפי מודל סטטיסטי 
 להלן(. 6ביאור ( וכן ט' 3כח'  סעיףוכן לפי בדיקה פרטנית  לחובות שזוהו כחובות בפיגור )ראה 

 
 נכסים פיננסיים זמינים למכירה (4
 

בנכסים פיננסיים זמינים למכירה מוכרות לראשונה בשווי הוגן בתוספת כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. ה חברההשקעות 
 6סעיף בתקופות עוקבות נמדדות השקעות אלה לפי שווי הוגן, כאשר השינויים בהן, פרט להפסדים מירידת ערך )ראה 

ידנד המתקבל בגין נכסים פיננסיים זמינים למכירה נזקף (, נזקפים ישירות לרווח הכולל האחר ומוצגים בקרן הון. דיבלהלן
לרווח והפסד במועד הזכאות לתשלום. כאשר ההשקעה נמכרת, הרווחים או ההפסדים שנצברו בקרן הון מועברים לרווח 

 והפסד.
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 )המשך( נכסים פיננסיים .די
 

 הלוואות וחייביםירידת ערך של  (5
 

ווח והפסד, נבחנים בכל תאריך מאזן לצורך זיהוי רנכסים פיננסיים, למעט כאלה המסווגים כנכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך 
קיומם של סימנים לירידת ערך. ירידת ערך כאמור מתהווה כאשר יש ראיות אובייקטיביות לכך שכתוצאה מאירוע אחד, או 

חש לאחר מועד ההכרה הראשונית בנכס הפיננסי, הושפעו לרעה תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים של יותר שהתר
 ההשקעה. 

 
 : סימנים לירידת ערך עשויים לכלול

 

 קשיים פיננסיים משמעותיים של המנפיק או החייב;  

 אי עמידה בתשלומים שוטפים של קרן או ריבית;  

  ארגון של חובות-רהצפי כי החייב ייקלע לפשיטת רגל או;  

 

בסיס קבוצתי -לירידת ערך, בוחנת החברה עלפרטניים בגין נכסים פיננסיים מסוימים, דוגמת לקוחות בגינם לא זוהו סימנים 
את קיומה של ירידת ערך, בהתבסס על ניסיון העבר לגבי קבוצות חייבים בעלי מאפיינים דומים ושינויים ברמת הפיגור 

  .ם כלכליים המיוחסים לענף ולסביבה הכלכלית בה הם פועליםבתשלומים, וכן שינויי
 

לפי העלות המופחתת, ירידת ערך מוכרת בגובה ההפרש בין ערכו הפנקסני של הנכס  הנמדדיםלגבי נכסים פיננסיים 
 תהפיננסי לבין הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים ממנו, כשהם מהוונים בשיעור הריבית האפקטיבי

 .הםשל תהמקורי
 

יטון קשור אובייקטיבית לאירוע שהתרחש לאחר אם בתקופה עוקבת סכום ההפסד מירידת ערך של נכס פיננסי קטן, ואותו ק
שירידת הערך הוכרה, אזי במקרה זה מבוטל ההפסד מירידת ערך שהוכר בעבר, במלואו או בחלקו, דרך דוח רווח והפסד. 
ביטול כאמור מוגבל בסכום, באופן שהערך הפנקסני של ההשקעה בנכס במועד בו מבוטל ההפסד מירידת ערך לא יעלה 

 העלות המופחתת של  הנכס שהיה קיים לאותו מועד אילו לא הוכרה בעבר ירידת הערך. על הסכום של
הערך הפנקסני של נכס פיננסי מופחת בגין ההפסד מירידת ערך לגבי כל הנכסים הפיננסיים באופן ישיר, למעט לקוחות, 

. כאשר חובות לקוחות פרשה(לחובות מסופקים )להלן חשבון הה אשר ערכם הפנקסני מופחת תוך שימוש בחשבון הפרשה
גבייה מבוצעת המחיקה כנגד חשבון ההפרשה. גבייה בתקופות עוקבות של סכומים שנמחקו בעבר מזוכים כנגד -אינם ברי

 חשבון ההפרשה. השינויים בערך הפנקסני של חשבון ההפרשה מוכרים בדוח רווח והפסד. 
 

 למכירה זמינים פיננסיים נכסיםירידת ערך של  (6
 

 ירידת, החברה למדיניות בהתאם. שלו ההוגן השווי על בהתבסס מחושב למכירה זמין פיננסי נכס של ערך מירידת הפסד
 לעלות מתחת ערך ירידת או, המכשיר של המקורית לעלות מתחת 20%-מ למעלה של הוני במכשיר השקעה של ערך

 .בהתאמה, מתמשכת או משמעותית סממן לירידת ערךכ נחשבת, חודשים מתשעה למעלה הנמשכת המקורית
( 4סעיף )ראה  הקבוצה למדיניות בהתאם אחרת כהוצאה נזקףמירידת ערך מכשירים פיננסיים זמינים למכירה,  הפסד
 (.לעיל

 הפסד מירידת ערך של נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהינם מכשירי הון, נזקף לרווח הכולל האחר.  ביטול

  
 

 ת התחייבויות פיננסיו .טו
 

 התחייבות פיננסית  סיווג
 

 בהתאם למהות ההסדרים החוזיים שבבסיסם.  ,מכשירים פיננסיים לא נגזרים מסווגים כהתחייבות פיננסית
 

 הבא:  סיווגהתחייבויות פיננסיות מוצגות ונמדדות בהתאם ל
 

   .התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

   .התחייבויות פיננסיות אחרות 
 

 התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד (1
 

או שיועדו בשלב ההכרה לראשונה  התחייבות פיננסית מסווגת בשווי הוגן דרך רווח והפסד אם היא מוחזקת למטרת מסחר
בתקופה  כהתחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד לרבות אלו שמקורם בשערי חליפין.  השינוי מוכר ברווח בהפסד

עסקאות החלפה ועסקאות אקדמה ההתחייבויות הפיננסיות של החברה אשר נכללות בקטגוריה זו כוללות  בה התרחש. 
    להלן. ז'טראה גם סעיף 
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 )המשך(התחייבויות פיננסיות  .טו

 
 התחייבויות פיננסיות אחרות (2
 

מוכרות לראשונה בשווי הוגן )הכוללות בעיקר אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים(,  פיננסיות אחרותהתחייבויות 
לאחר ניכוי עלויות עסקה. לאחר מועד ההכרה הראשונית התחייבויות פיננסיות אחרות נמדדות בעלות מופחתת תוך שימוש 

 בשיטת הריבית האפקטיבית. 
שוב העלות המופחתת של התחייבות פיננסית ושל הקצאת הוצאות ריבית על יה לחשיטת הריבית האפקטיבית היא שיט

פני התקופה הרלוונטית. שיעור הריבית האפקטיבי הוא השיעור שמנכה באופן מדויק את הזרם החזוי של תזרימי המזומנים 
 אים, לתקופה קצרה יותר. העתידיים על פני אורך החיים הצפוי של ההתחייבות הפיננסית לערכה הפנקסני, או מקום שמת

 
 התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד המחירים לצרכן (3
 

לחברה התחייבויות פיננסיות הצמודות למדד המחירים לצרכן שאינן נמדדות לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. בגין התחייבויות 
הצמדה על פי השינויים במדד שהיו , כשיעור ריאלי בתוספת הפרשי אלה החברה קובעת את שיעור הריבית האפקטיבי

 בפועל עד לתום תקופת הדיווח.
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות (4
 

דהיינו כאשר המחויבות שהוגדרה בחוזה נפרעה, מבוטלת   -התחייבות פיננסית מוסרת כאשר, ורק כאשר, היא מסולקת 
 או פוקעת.

 
 מכשירים פיננסיים נגזרים .זט
 

החברה עושה שימוש במגוון מכשירים פיננסים נגזרים על מנת לנהל את החשיפות לשינויי ריבית ושערי מטבע חוץ. בין השאר,  (1
משולבות. ועסקאות אקדמה החלפת ריבית ועסקאות החלפת מטבע חוץ וריבית רוכשת החברה עסקאות החלפת מטבע חוץ 

(Forwardעל שערי מטבע, פרטים נוספים על הנגזרים )  להלן. 26בהם משתמשת החברה, ניתנים בביאור 
שלאחר מכן לפי שוויים  דוח על המצב הכספימכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה במועד ההתקשרות ובכל מועד 

 ההוגן. שינויים בשווי ההוגן  של מכשירים פיננסיים נגזרים נזקפים לדוח רווח והפסד. 
  או התחייבויות לזמן ארוך, התחייבויות שוטפות , נכסים לא שוטפים,כנכסים שוטפיםככלל מכשירים פיננסיים נגזרים, מוצגים 

וזאת בהתאם לשווים ההוגן כפי שנקבע בהערכת השווי שביצעה החברה. לפרטים נוספים על טכניקות הערכות השווי של 
 .א' להלן.3' חכהחברה ראה סעיף 

 
 החברה מייעדת לגידור מכשירים פיננסיים נגזרים. הפריטים המגדרים מיועדים כגידור תזרימי מזומנים. –ידור חשבונאות ג (2

 
יחסי הגידור מתועדים בידי החברה במועד ההתקשרות בעסקת הגידור. במסגרת התיעוד, מזוהים המכשיר המגדר, הפריט 

מידת ההתאמה של האסטרטגיה למדיניות הכוללת של  המגודר, הסיכון המגודר, אסטרטגית הגידור המיושמת, ונבחנת
החברה. בנוסף, החל מתחילת יחסי הגידור ולאורך כל תקופתם, מתעדת החברה את המידה בה המכשיר המגדר אפקטיבי 

 בקיזוז החשיפה לשינויים בתזרימי המזומנים בגין הסיכון המגודר על הפריט המגודר.
 

בע בהתאם ליתרת התקופה של יחסי הגידור בתום תקופת הדיווח. אם בתום תקופת ם המאזני של מכשירים מגדרים נקסיווג
חודשים, מסווג המכשיר המגדר בדוח על המצב הכספי כנכס או כהתחייבות  12הדיווח עולה יתרת תקופת יחסי הגידור על 

ים, מסווג המכשיר המגדר חודש 12בלתי שוטפים. במידה ובתום תקופת הדיווח יתרת תקופת יחסי הגידור אינה עולה על 
 בדוח על המצב הכספי כנכס או כהתחייבות שוטפים.

 
ריבית קבועה, אשר בגינן התקשרה  ואגרות חוב הנושאיםהחברה מיישמת חשבונאות גידור תזרימי מזומנים בגין הלוואות 

 החברה בחוזי החלפת מטבע.
 

לגידור תזרימי מזומנים מוכר ברווח הכולל האחר בסעיף  החלק האפקטיבי בשינויים בערכם של מכשירים פיננסיים המיועדים
 "רווח )הפסד( בגין גידור תזרים מזומנים" והחלק שאינו אפקטיבי מוכר מיידית ברווח או הפסד.

 
חשבונאות גידור תזרימי מזומנים מופסקת כאשר המכשיר המגדר פוקע, נמכר או ממומש או כאשר יחסי הגידור אינם עומדים 

סף לגידור. לעניין זה, החלפת הצד שכנגד למכשיר המגדר כתוצאה מדרישות חוקיות או רגולטוריות, באופן שבו עוד בתנאי ה
אין שינויים נוספים לתנאים של המכשיר המגדר מעבר לשינויים ההכרחיים כתוצאה מהחלפת הצד שכנגד, אינה מהווה פקיעה 

 או מימוש. 
 אחר כולל רווח דרך נזקפים, האפקטיבי המגדר החלק בגין, מזומנים תזרימי לגידור המשמשים נגזרים של ההוגן בשווי שינויים
 מסווג גידור בקרן שנצבר הסכום. והפסד לרווח ההוגן בשווי השינויים נזקפים, אפקטיבי שאינו החלק בגין. גידור לקרן ישירות
 והפסד רווח בדוח הסעיף באותו ומוצג והפסד רווח דוח על משפיעים המזומנים תזרימי בה בתקופה והפסד רווח לדוח מחדש

 .המגודר הפריטאליו נזקף 
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 דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך( כללי - 2ביאור 
 
 )המשך( מכשירים פיננסיים נגזרים .זט
 

 לפי הטיפול נפסק אזי, ממומש או מבוטל, נמכר, פוקע שהוא או, חשבונאי לגידור לקריטריונים עוד עונה אינו המגדר המכשיר אם
 החזויה העסקה מתקיימת אשר עד בקרן נשאר אחר כולל רווח דרך גידור בקרן לכן קודם שנצבר ההפסד או הרווח. גידור חשבונאות

 ההפסד או הרווח, להתרחש עוד צפויה אינה החזויה והעסקה במידה. להתרחש עוד צפויה אינה החזויה העסקה אשר עד או
 .והפסד לרווח מחדש יסווג גידור בקרן שנצבר המגדר המכשיר בגין המצטבר

 
 להלן. 26לפרטים נוספים בדבר מכשירים פיננסיים ראה ביאור 

 
 הכרה בהכנסה .זי

 
מתן חשמל והכנסה נמדדת לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה ו/או התמורה שהחברה זכאית לקבל בגין הכנסה ממכירת 

 בהתאם לתנאי הפיקוח החלים על החברה. תההכנסה מוצגת בניכוי אומדנים להנחות, הניתנו שירותים במהלך העסקים הרגיל.

 
 ממכירת חשמלהכנסה  (1
  

 הכמות בגין ההכנסות. מונה לקריאת בהתאם, הלקוחות ידי על החשמל צריכת עם מוכרות חשמל ממכירת הכנסות (א

 .אומדן פי על נכללות, הכספי המצב על הדוח תאריך לבין האחרונה המונה קריאת שבין בתקופה, הנצרכת

 

 שההטבות צפוי כי לקבוע ניתן ולא במידה ,בוחנת את העמידה בתנאים להכרה בהכנסה ממכירות חשמל החברה (ב

 צופה היא אותו לסכום בהתאם חשמל ממכירות בהכנסה החברה מכירה, לחברה יזרמו לעסקה המיוחסות הכלכליות

 .לגבות

 
 הכנסות ריבית (2
  

 נצברות על בסיס עיתי בהתחשב בקרן לפירעון ותוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. מפיקדונות ריבית הכנסות (א

  

 .נצברו בגינן החוב גבית בעת נזקפות חשמל לקוחות בגין ריבית הכנסות (ב

 

 עבודות על פי חוזה ביצוע .חי
 

שיעור ההשלמה נמדד, בדרך כלל, ההכנסות וההוצאות מחוזי הקמה נזקפות לרווח והפסד, באופן יחסי לשיעור השלמת החוזה, 

בהתאם ליחס שבין העלויות שנוצרו למועד הדוח על המצב הכספי בגין העבודה בביצוע, לבין סך של העלויות החזויות לצורך ביצוע 

. הכנסות מחוזה הקמה יותוצאתוכאשר ניתן לאמוד באופן מהימן את  וזאת את שלב ההשלמהת ומייצגעלויות שאינן  למעט ,החוזה

כוללות את הסכום המקורי שנכלל בחוזה בתוספת סכומים בגין שינויים בעבודה, תביעות ותמריצים, במידה וצפויה הכנסה ובמידה 

  וניתן למדוד אותה בצורה מהימנה.

 
 חכירות .טי

 
 כללי (1
 

מסווגים כחכירה מימונית כאשר תנאי החוזה מעבירים את כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים  הסדרי חכירה

 מהבעלות לחוכר. יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות.

 

  נכסים החכרת (2
 

 החכרה מימונית
 

תחילת החכירה בנכס בגובה בעסקאות חכירה מימונית בהן מחכירה החברה נכסים לישות אחרת, מכירה החברה במועד 
הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. הכנסות מימון בגין חכירה מימונית מוקצות בין תקופות הדיווח החשבונאי 

 .באופן שישקפו שעור תשואה תקופתי קבוע על השקעת החברה נטו, העומדת לפירעון, בגין עסקת החכירה
 

 החכרה תפעולית
 

 בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה. הכנסות מדמי שכירות 
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 דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך( כללי - 2ביאור 
 
 )המשך( חכירות .טי

 
 )המשך( חכירת נכסים (3

 
 מימונית חכירה

 
בעסקאות חכירה מימונית בהן חוכרת החברה נכסים מישות אחרת, מכירה החברה במועד תחילת החכירה בנכס על פי 
הנמוך מבין שוויו ההוגן לבין ערכם הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים. ההתחייבות להעברת תשלומי החכירה 

. בתקופות עוקבות, מוקצים תשלומים שוטפים בגין המינימליים למחכיר מוצגת במאזן כהתחייבות פיננסית בגין חכירה
החכירה המימונית בין מרכיב המימון לרכיב ההתחייבות, באופן שיתקבל שיעור ריבית קבוע המחושב על יתרת ההתחייבות. 
החלק שהוקצה  למרכיב  המימון נזקף לדוח הרווח והפסד, למעט מקרים בהם הנכס נשוא החכירה הינו נכס כשיר, שבגינו 

 סעיף ט' לעיל(.מהוונות עלויות אשראי )לעניין היוון עלויות אשראי ראה 
. תשלומי החכירה הנדחים ששולמו במועד תחילת החכירה מימוניותמסווגות כחכירות מקרקעי ישראל  מנהלמ חכירות קרקע

 בדוח על המצב הכספי בסעיף רכוש קבוע, ומופחתים לתקופת החכירה.מוצגים 
 

 חכירה תפעולית
 

הוצאות דמי שכירות בגין חכירה תפעולית מוכרות על בסיס הקו הישר על פני תקופת החכירה. בהסדרי חכירה בהם 
בתחילת תקופת החכירה לא משולמים דמי חכירה, או משולמים דמי חכירה מופחתים, וכן מתקבלות הטבות נוספות 

  .כירהמכירה החברה בהוצאות על בסיס קו ישר, על פני תקופת הח ,מהמחכיר
 
 הפרשות .כ
 

הפרשות מוכרות כאשר לחברה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,  בגינן צפוי 
 שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.  

הדוח י הסכום שיידרש ליישוב המחויבות בהווה במועד הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגב
תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות. כאשר ההפרשה נמדדת תוך שימוש בתזרימי  על המצב הכספי

, שינויים החזוייםשל ההפרשה הוא הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים בספרים מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות, הערך 
 . בגין ערך הזמן נזקפים בספרים לרווח והפסד

כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי, מכירה החברה  בנכס, בגין ההשבה, 
 יתן לאומדו באופן מהימן.שהשיפוי יתקבל וכן נ (virtually certain)עד לגובה ההפרשה שהוכרה, רק כאשר וודאי למעשה 

 
 ב'. 35 וביאור 18 לעניין ההפרשות לתביעות משפטיות והפרשות לארנונה, ראה ביאור

 
בהתאם למדיניות המוצהרת של החברה ובהתאם לדרישות החוק, מוכרת הפרשה לשיקום אתר במועד בו נוצרת  –שיקום אתר 

 המחויבות לחברה, וליכולתה לקבוע אומדן מהימן לכך.
 

 מסים על הכנסה .אכ
 

  כללי 
 

מסים על הכנסה כוללים מסים שוטפים ונדחים. מסים שוטפים ונדחים נזקפים לדוח רווח והפסד, או נזקפים ישירות להון או לרווח   
 כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר.

 
 שוטפים מסים (1

 
הצפוי להשתלם )או להתקבל( על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס השוטף הינו סכום המס 

 המס החלים לפי החוקים שנחקקו או נחקקו למעשה למועד הדיווח.
 

 מסים נדחים (2
 

 החברה יוצרת מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים בין ערכם לצורכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים.
יתרות המיסים הנדחים )נכס או התחייבות( מחושבות לפי שיעורי המס הצפויים בעת מימושן, בהתבסס על שיעורי המס 

. התחייבויות מסים נדחים הדוח על המצב הכספיוחוקי המס אשר נחקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה, עד תאריך 
רכי מס של נכסים והתחייבויות לבין ערכם בדוחות הכספיים. מוכרות, בדרך כלל, בגין כל ההפרשים הזמניים בין ערכם לצו

נכסי מסים נדחים מוכרים בגין כל ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי עד לסכום שצפוי שתהיה הכנסה חייבת שכנגדה ניתן 
  יהיה לנצל את ההפרש הזמני הניתן לניכוי.

מאחר והדיבידנדים אינם  מוחזקות,לוקת רווחים בחברות בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון מיסים נדחים בגין ח
 .חייבים במס

נכסי והתחייבויות מסים נדחים מוצגים בקיזוז כאשר לישות קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים 
ת מס, ובכוונת כנגד התחייבויות מסים שוטפים, וכאשר הם מתייחסים למסים על ההכנסה המוטלים על ידי אותה רשו

 החברה לסלק את נכסי והתחייבויות המסים השוטפים על בסיס נטו. 
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 דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך( כללי - 2ביאור 
 
 הטבות עובדים  .בכ
 

   להלן( 11הטבות לאחר סיום העסקה )ראה ביאור  (1
 

הטבות החברה לאחר סיום העסקה הינן בחלקן תוכניות  , ומענקים.הטבות החברה לאחר סיום העסקה כוללות: פנסיה
 להפקדה מוגדרת ובחלקן תוכניות להטבה מוגדרת. 

)קרן ( Defined Contribution Planהוצאות בגין התחייבות החברה להפקדת כספים במסגרת תכנית להפקדה מוגדרת )
ספקת שירותי העבודה, אבמועד הנכסים נזקפות לדוח רווח והפסד, או מהוונות לעלות להלן(  'ה 11פנסיה צוברת ראה ביאור 

בגינם מחויבת החברה לביצוע ההפקדה. ההפרש בין סכום ההפקדה העומד לתשלום, לבין סך ההפקדות ששולמו מוצג 
 בסעיף זכאים ויתרות זכות. בדוח על המצב הכספי

 

נזקפות ( להלן ד 11)תוכנית הפנסיה של החברה ראה ביאור ( Defined Benefit Planהוצאות בגין תכנית להטבה מוגדרת )
(, Projected Unit Credit Methodהנכס בהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה )לדוח רווח והפסד, או מהוונות לעלות 

ה בגין תכנית להטבה תוך שימוש בהערכות אקטואריות המתבצעות בתום כל תקופת דיווח. הערך הנוכחי של מחויבות החבר
בהתאם לכללי תקן נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים בגין התכנית.  לתאריך הדוחות הכספיים,

השיעור המשמש להיוון מחויבויות בגין הטבה לאחר סיום העסקה יקבע על ידי שימוש  IAS 19חשבונאות בינלאומי 
שהמטבע שלהן הינו שקל ושמועד פירעונן  גרות חוב קונצרניות באיכות גבוההבתשואות שוק בסוף תקופת הדיווח על א

 .דומה לתנאי המחויבות של הקבוצה
   
, הפקדות עובדים המתייחסות לשירות העובד, תטופלנה כקיטון לעלות השירות. התיקון "הטבות עובדים" IAS 19 לפי תיקון 

מאפשר דרך פרקטית, במקרה בו סכום הפקדות הינו בלתי תלוי במספר שנות השירות, להקטין את עלות השירות השוטף 
 בתקופה בה ניתן השירות המתייחס. 

 

ת נמדדים בשווי הוגן.  הכנסות ריבית על נכסי התוכנית והכספים בהתאם למדיניות החשבונאית של החברה, נכסי התוכני
בנאמנות, נקבעות על בסיס שיעור ההיוון של המחוייבות לתחילת השנה ונזקפות לדוח רווח והפסד או מהוונות לעלות 

ית והכספים הנכסים. ההפרש בין הכנסות הריבית על נכסי תוכנית וכספים בנאמנות לבין התשואה הכוללת על נכסי התוכנ
ברווח כולל אחר  )הנכס( נטו בגין הטבה מוגדרת )להלן "מדידות מחדש "(ההתחייבות של בנאמנות נזקף למדידות מחדש 

 ולא יסווג מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר. 
 

ועודף  כאשר סך ההפקדות ששולמו עולה על ההפקדה הנדרשת בגין השירות שסופק עד לתאריך הדוח על המצב הכספי,
 זה יוביל להקטנת ההפקדות העתידיות, או להחזר כספי, מכירה הקבוצה בנכס.

 

נובעים בעיקרם מהפער בין ההנחות האקטואריות שהינן הנחות לטווח ארוך, לבין התנהגות רווחים והפסדים אקטואריים 
עורי פרישה מוקדמת ותמותה אותם משתנים בשנת הדוח )כגון שיעור הגידול הצפוי בשכר, שיעור הריבית להיוון, שי

ומהפרש בין תשואה בפועל על היעודות בשנת הדוח, לבין התשואה הצפויה בתחילת השנה( ומשינויים בהנחות 
האקטואריות עצמן. רווחים והפסדים אקטוארים נזקפים לרווח הכולל האחר במועד היווצרותם, או מהוונים לעלות הנכסים. 

 למדידות מחדש ברווח כולל אחר לא יסווגו מחדש לרווח או הפסד במועד מאוחר יותר.  רווחים והפסדים אקטוארים שנזקפו
התחייבות החברה ( מוכרת מיידית ברווח וההפסד בתקופה בה שונתה התוכנית. Past Service Costעלות שירות עבר )

כוללת את הערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבה  ,החברהשל  בדוח על המצב הכספיכנית הטבה מוגדרת המוצגת ובגין ת
כלכליות ההטבות המוגדרת, בניכוי שוויים ההוגן של נכסי התוכנית. נכס נטו, המתהווה מהחישוב כאמור, מוגבל לגובה של 

הזמינות בצורה של החזרים מהתוכנית או בצורה של הקטנה בהפקדות עתידיות לתוכנית )להלן: "סכום העתידיות 
 . התקרה"(

 ייחוס המחויבות לפנסיה לתקופות השירות של העובדים נעשה לפי קצב צבירת הזכויות בתוכנית הפנסיה.
 

  הטבות עובדים לטווח קצר ( 2
 

בה סופק  השנהתום לאחר חודשים  12צפויות להיות מסולקות במלואן לפני הטבות עובדים לטווח קצר, הן הטבות אשר 
 השירות המזכה בהטבה. 

תשלומי מענקים חופשה,  ,דים לטווח קצר בחברה כוללות את התחייבות החברה בגין היעדרויות לזמן קצרהטבות עוב
במועד היווצרותן. ההטבות נמדדות על בסיס לא הנכסים הטבות אלו נזקפות לדוח רווח והפסד, או מהוונות לעלות  .שכרו

להן זכאי העובד, לבין הסכום ששולם בגינן מוכר  . הפרש בין גובה ההטבות לזמן קצראותו  חזויה החברה לשלם מהוון
 כנכס, או כהתחייבות. 
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 דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך( כללי - 2ביאור 
 

 )המשך(הטבות עובדים  .בכ
 

 בסעיף התחייבויות אחרות ,הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך  (3
 

תום חודשים לאחר  12אשר אינן חזויות להיות מסולקות במלואן לפני הטבות עובדים אחרות לטווח ארוך, הן הטבות 
  ואינן מהוות הטבות לאחר סיום העסקה או הטבות בגין פיטורין. התקופה בה סופק השירות המזכה בהטבה

 
  שנה. 20מענק הטבות עובדים אחרות בחברה כוללות התחייבויות בגין 

 
תוך שימוש  הנכסים,לעלות  מהוונתלדוח רווח והפסד, או  אקטוארים(, נזקפת)כולל רווחים והפסדים הטבות אלו התנועה ב

 Projected Unit Creditבהתאם לשיטת יחידת הזכאות החזויה ) תקופת דיווח,בהערכות אקטואריות המתבצעות בכל 
Method .) 

 
ידיים הצפויים בגין התכנית נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתהמענק הערך הנוכחי של מחויבות החברה בגין 

 (. להלןח'  11קונצרניות באיכות גבוהה )ראה ביאור בתשואות שוק של אגרות חוב 
 

רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד במועד היווצרותם. עלות שירות העבר מוכרת מיידית ברווח והפסד 
 בתקופה בה שונתה התוכנית.

 
   הטבות בגין פיטורין ( 4

  

הטבות בגין פיטורין הן הטבות אשר עומדות לתשלום כתוצאה מהחלטת החברה לפטר עובדים לפני מועד הפרישה הרגיל 
 או מהחלטת עובד להסכים לפרישה מרצון בתמורה להטבות אלה. 

ת, נזקפת לדוח רווח והפסד כאשר החברה מחויבת לתכנית פיטורין פורמלי תכנית פרישה מוקדמתהתחייבות החברה בגין 
הכוללת לפחות, את המיקום, התפקיד ומספר העובדים המשוער שיפוטרו, את ההטבות להן זכאים העובדים המפוטרים וכן 

כן, תקופת הזמן להשלמת היישום תהיה כזו באופן שלא סביר שיהיו שינויים מהותיים  - את המועד בו תיושם התוכנית. כמו
 לתוכנית.

 
 כספים המוחזקים בנאמנות  (5

 

 .IFRS 13 לתקןההוגן בהתאם  כספים המוחזקים בנאמנות מוצגים בשווים
 
 רווח למניה .גכ
 

החברה לא כוללת בדוחותיה הכספיים נתונים אודות הרווח למניה מאחר ומניותיה הרגילות, אינן רשומות או מצויות בהליך רישום, 
 למסחר בשווקים ציבוריים.

 
 מגזרי דיווח .דכ

  
מגזרי פעילות מדווחים לפי אותו בסיס המשמש לצרכי דיווח פנימיים, מוגשים למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי בחברה. מקבל  

ההחלטות התפעוליות הראשי, אשר אחראי על הקצאת משאבים למגזרי הפעילות של החברה והערכת הביצועים שלהם, זוהה 
 להלן(. 36כמנכ"ל החברה )ראה ביאור 

 
  גסיוו .הכ
 

 המזומנים תזרימי על בדוח שהתקבלו ודיבידנדים וריבית ששולמו דיבידנדים, ששולמה ריבית סיווג .1
 

החברה מסווגת תזרימי מזומנים בגין ריבית ודיבידנדים אשר התקבלו בידיה כתזרימי מזומנים מפעילות השקעה, וכן תזרימי 
מזומנים בגין ריבית ששולמה כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילות המימון. תזרימי מזומנים בגין מסים על הכנסה מסווגים 

ת שוטפת, למעט אלו אשר ניתנים לזיהוי בנקל עם תזרימי מזומנים אשר שימשו ככלל כתזרימי מזומנים אשר שימשו לפעילו
 לפעילות השקעה או מימון. 

 
 סיווגב שינויי .2

 
 הכספי המצב על בדוח, סעיפים במספר מהותיים לא בסכומים השוואה מספרי של םסיווג את החברה שינתה השנה במהלך

 ם בדוחות כספיים אלו.סיווגאופן את נאותה רווח והפסד וזאת במטרה לשקף  ובדוח
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 )המשך( חשבונאית ומדיניות דיווח כללי - 2 ביאור
 
 ((Regulatory Deferral Accountsפיקוח נדחים  חשבונות ו. כ
 

פורסם כתקן ביניים ליישום החל   14IFRS"(.  14IFRS)להלן: " 14פורסם תקן דיווח כספי בינלאומי מס'  2014בחודש ינואר 
ומטרתו להתיר כחלופה אפשרית את המשך יישום הכללים החשבונאים המקובלים הקודמים והמדיניות החשבונאית  2016משנת 

להכרה, מדידה, ירידת ערך וגריעה של חשבונות פיקוח נדחים בדוחות הכספיים של חברות בפיקוח בעת המעבר לראשונה ליישום 
 . IFRSתקני 

התקן מאפשר לחברה המנהלת פעילויות הכפופות לפיקוח תעריפים, ליישם את הפרקטיקה הקיימת בנושא הכרה בחשבונות פיקוח 
 , כפי שיישמה זאת בדוחותיה הכספיים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים הקודמים. IFRSנדחים, בדוחות הערוכים לפי תקני 

 
( המנויים בפרק FASBמיישמת את התקנים של המוסד לתקינה חשבונאית בארה"ב ) לפי כללי הדיווח הכספי של החברה, החברה

RE6 , הדנים בהשלכות סוגי פיקוח מסויימים על המדיניות החשבונאית )להלן: "התקן"(. מטרת פרסומו של התקן הינה לקבוע
החלטות של הגוף המפקח בדוחות ולהגדיר, כיצד יש ליישם עקרונות חשבונאיים מקובלים בחברות בפיקוח, וכיצד יש לשקף 

הכספיים של אותן החברות. התקן מאפשר, בהתקיים תנאים מסוימים, טיפול חשבונאי שונה מהמקובל ביחס לעיתוי זקיפת הוצאות 
והכנסות לרווח והפסד וזאת במטרה לשקף וליצור הקבלה נאותה בין ההוצאות לבין ההכנסות שייווצרו לחברה לפי מועדי ההכרה 

 עריף החשמל.בהן בת
 

 התקן חל כאשר מתקיימים כל שלושת התנאים המפורטים להלן:
 

תעריפים בגין שירותים או מוצרים המצויים תחת פיקוח, נקבעים על ידי מפקח שהינו צד שלישי בלתי  -פיקוח על התעריפים  א(
 חוזה הקובע תעריפים לחיוב הצרכנים.תלוי, או על ידי ועדה שקיבלה ייפוי כוח, או כפופים לאישורם וזאת בהתאם לחוק או 

 

התעריפים שבפיקוח נבנים כך שיכסו את העלויות הספציפיות )כולל תשואה נדרשת להון( בקשר  -כיסוי ספציפי של עלויות  ב(
 לאספקת השירות או המוצר שבפיקוח.

 

ות הישירה והעקיפה, סביר להניח לאור הביקוש למוצר או לשירות שבפיקוח ורמת התחר -תחרות ואפשרות גבייה מלקוחות  ג(
 כי תעריפים שנקבעו כך שיכסו את העלויות, ניתנים לחיוב ולגבייה מהצרכנים.

 
 תנאים אלו יכולים גם להיות מיושמים לחלקים נפרדים של פעילויות כגון ייצור חשמל או הולכתו, או למגזר מסוים של לקוחות.

 
עוד בתנאים הנ"ל ליישום התקן, אזי יש למחוק את נכסי/התחייבויות הפיקוח, במידה ומגיעים למסקנה כי החברה אינה עומדת 

 וזאת על סמך הוראות שהוגדרו באותו התקן.
 לתאריך הדוחות הכספיים החברה עומדת בתנאים האמורים לעיל.

 
 פיקוח. לספק בסיס וודאות סביר לקיום נכס עשויותהחלטות של רגולטור בנושא התעריף 

  , או חלקן, שאחרת היו נזקפות לרווח והפסד,  אם היא עומדת בשני התנאים שהתהווהעלויות  בנכס פיקוח בגובההחברה מכירה  
 הבאים: 
 

 שהתהוו, כלומר ההוצאות תהווכי ההכנסות העתידיות יהיו בגובה של לפחות ההוצאות שה( 70%)בסבירות העולה על צפוי  .א
 יילקחו בחשבון בקביעת התעריף.

ולא על מנת לכסות עלויות  שהתהוובהתבסס על ראיות קיימות, ההכנסות העתידיות ייקבעו במטרה לכסות עלויות עבר  .ב
קריטריון זה דורש שכוונת הרגולטור הינה  ,עתידיות צפויות דומות. במידה וההכנסות ניתנות דרך התאמת תעריף אוטומטית

  בבירור כיסוי הוצאות עבר.
 

בד"כ אל מול לקוחותיה של  שויות לגרום להעמדת התחייבות פיקוח בחברה  מפוקחת. התחייבויות אלו הינןהחלטות רגולטוריות ע
 החברה.

 :(70%)במידה וההחזר צפוי בסבירות העולה על  על ידי החברההתחייבויות פיקוח  רישוםלהתנאים  
 

   או; מסוימים לקריטריונים בהתאם, התעריף דרךללקוחות  חזריםהל הרגולטורשל  דרישה .א
  להגבות בעתיד אולם אם עלויות אלו לא  שצפויות עלויות להשיב נועדו אשרתעריפים עדכניים  של, הרגולטור של העקבי .ב

  או ;דומים בשיעורים יופחתו עתידיים תעריפים, יתהוו
 .עתידיות בתקופות ללקוחות יוחזרו עלויות של הפחתה או שרווח הרגולטור של דרישה .ג

  
נכסי הפיקוח שהיו בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות מוגדרים, החל מיום המעבר, כ"חשבונות פיקוח נדחים". סך כמו כן, 

חשבונות פיקוח נדחים בחובה וסך חשבונות פיקוח נדחים בזכות מוצגים כפריטים נפרדים בגוף הדוח על המצב הכספי ומופרדים 
החל מיום המעבר ואילך מוצגת בדוחות הכספיים בסעיף נפרד בדוח ממס ו כקטגוריה נפרדת. התנועה בחשבונות פיקוח נדחים נט

 .והפסדעל הרווח 
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 )המשך( חשבונאית ומדיניות דיווח כללי - 2 ביאור
 
 תקנים, ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי החברה:  .זכ

 
1) (2014 )9 IFRS  "מכשירים פיננסיים" 

 
"מכשירים פיננסיים" )להלן התקן"( הינו התקן הסופי של פרויקט מכשירים  IFRS 9( 2014תקן דיווח כספי בינלאומי )

. התקן הסופי כולל 2013-ו 2010, 2009שפורסמו בשנים  IFRS 9פיננסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 
, וכן, כולל את 2009לו שפורסמו בשלב הראשון בשנת ומדידה של נכסים פיננסיים אשר תוקנו ביחס לא סיווגהוראות 

, מציע מודל מעודכן יותר ומבוסס 2010והמדידה של התחייבויות פיננסיות כפי שפורסמו בשלב השני בשנת  סיווגהוראות ה
ת עקרונות לגבי חשבונאות גידור ומציג מודל חדש לבחינת הפסד חזוי מירידת ערך כמפורט להלן. בנוסף, מבטל התקן א

 "בחינה מחדש של נגזרים משובצים".   IFRIC 9פרשנות 
 

 :נכסים פיננסים
 

 התקן קובע שכל הנכסים הפיננסיים יטופלו כלהלן:
 

או שווי  מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשונה לפי העלות המופחתת או לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד, -
מדידה תהיה בהתחשב במודל העסקי של החברה בנוגע לניהול נכסים פיננסיים . קביעת מודל ההוגן דרך רווח כולל אחר

 ובהתאם למאפיינים של תזרימי המזומנים החוזיים הנובעים מאותם נכסים פיננסיים.
 
לשווי הוגן דרך  או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחרניתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחנים נמדד בעלות מופחתת  -

סד, אך ורק אם הייעוד מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה נוצר אילו הנכס היה נמדד בעלות מופחתת רווח והפ
 או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.

 
 מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח והפסד. -
 
ם שיועדו כאמור, לא יהיו כפופים ניתן לייעד במועד ההכרה לראשונה מכשירי הון לשווי הוגן דרך רווח כולל אחר. מכשירי -

 יותר לבחינה לירידת ערך ורווח או הפסד בגינם לא יועבר לרווח והפסד, לרבות בעת המימוש.
 
נגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח הנמצא בתחולת התקן. במקום זאת, חוזים מעורבים יימדדו בכללותם בעלות  -

 המודל העסקי ותזרימי המזומנים החוזיים.מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחני 
 
 מכשירי חוב יסווגו מחדש רק כאשר החברה משנה את המודל העסקי שלה לניהול נכסים פיננסיים. -
 
השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות נגזרים על מכשירים אלו יימדדו תמיד לפי השווי  -

בנסיבות מסוימות בוטלה. יחד עם זאת התקן מציין שבנסיבות ספציפיות עלות עשויה ההוגן. חלופת המדידה לפי עלות 
 להיות אומדן נאות לשווי הוגן.

 
 התחייבויות פיננסיות

 
 התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיננסיות:

 

הוגן דרך רווח והפסד והמיוחס השינוי בשווי ההוגן של התחייבות פיננסית המיועדת בעת ההכרה לראשונה לשווי  -
לשינויים בסיכון האשראי של ההתחייבות, ייזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא אם זקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר 

 (.Accounting Mismatchעקביות במדידה החשבונאית )
 

 וגו לרווח והפסד.כאשר ההתחייבות הפיננסית נפרעת או מסולקת, סכומים שנזקפו לרווח כולל אחר לא יסו -
 

לרבות מכשיר פיננסי נגזר המהווה  ,והפסד רווח דרךכל הנגזרים, בין אם נכסים או התחייבויות, יימדדו בשווי הוגן,  -
 התחייבות הקשורה למכשיר הוני לא מצוטט שלא ניתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן.

 
 גידור 

 

התקן קובע הוראות גידור חדשות ונותן אפשרות לבחור כמדיניות חשבונאית האם ליישם את הוראות הגידור החדשות  
. כאשר יושלם בעתיד פרויקט הגידור, תיבחן שוב על ידי IAS 39שיפורטו להלן בקצרה, או לחלופין את אלו הקיימות על פי 

 אפשרות בחינת המדיניות האמורה.  IASB-ה
תקן נותרו על כנם שלושת סוגי חשבונאות הגידור: גידורי תזרים מזומנים, שווי הוגן והשקעה נטו בפעילות חוץ. במסגרת ה 

עם זאת, בוצעו שינויים מהותיים ביחס לסוגי העסקאות הכשירות לחשבונאות גידור, בייחוד הרחבת הסיכונים הכשירים 
שינויים באופן בו חוזי אקדמה ואופציות נגזרים יטופלו כאשר הם לחשבונאות גידור של פריטים לא פיננסיים. כמו כן, חלו 

 מהווים מכשירים מגדרים.
בנוסף, הוחלפו חלק מבדיקות אפקטיביות הגידור במבחן עקרוני יותר המבוסס על "יחסים כלכליים". הערכת אפקטיביות  

 הגידור למפרע לא תידרש עוד.
 הסיכונים של החברה הורחבו במסגרת התקן החדש.דרישות הגילוי ביחס לפעילויות ניהול  
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 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך( - 2ביאור 
 
 )המשך(תקנים, ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי החברה:  .זכ
 

1) (2014 )9 IFRS "המשך(  "מכשירים פיננסיים( 
 

 ירידת ערך
 
 שווי או לפי מופחתת עלות לפי הנמדדים חוב למכשירי ייושם צפויים אשראי הפסדי על המבוסס החדש הערך ירידת מודל 

 וחוזי למתן הלוואות כתובות ומחויבויות IFRS 15 לפי המוכרים חוזה נכסי חכירה, בגין חייבים אחר, כולל רווח דרך הוגן
 .פיננסית ערבות

, )בשנה הקרובה (הקרובים החודשים 12 ב פירעון לחדלות הסתברות לפי חזויים הפסדים לגבי תהיה ערך לירידת ההפרשה
 האשראי סיכון אם המכשיר נדרשת חיי אורך לכל (. בחינה (lifetimeהמכשיר חיי אורך לכל פירעון לחדלות הסתברות לפי או

פגום  הוא כאשר נרכש או הפיננסי נוצר הנכס אם חלה אחרת גישה .בנכס לראשונה ההכרה ממועד משמעותית עלה
(credit-impaired). 

 .פיננסיים מכשירים של ערך ירידות עם בקשר וגילויים הצגה הנחיות מוסיף התקן
 

 או לאחריו. 2018בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 
 

למפרע, למעט חריגים מסוימים אשר נקבעו בהוראות ככלל, הוראות התקן לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיות ייושמו 
המעבר של התקן. עוד נקבע, כי על אף היישום למפרע, חברות המיישמות את התקן לראשונה לא תחויבנה לתקן את 
מספרי ההשוואה שלהן לתקופות קודמות. זאת ועוד, מספרי ההשוואה יהיו ניתנים לתיקון אך ורק כאשר תיקונם כאמור 

(. הוראות המתייחסות לגידור ייושמו, ככלל, בדרך של "מכאן ולהבא" עם hindsightשימוש במידע בדיעבד )אינו עושה 
 יישום למפרע מוגבל.

 
 מנת על מבצעת שהחברה מזומנים תזרים גידור בעסקאות, IAS 39בהתאם למדיניות החשבונאית של החברה תחת 

 מטבע חוץ בגין הבסיס מרווח את כוללת החברה, CCIRS-ב שימוש תוך שנלקחו הלוואות על מטבע חוץ סיכון לגדר
(basis spread הנכלל בתמחור הנגזר המגדר גם בחישוב השווי של הנגזר ההיפותטי המשמש לצורך בחינת )

 בחישוב basis spread-ה מרכיב את לכלול ניתן לא IFRS 9האפקטיביות של הגידור ולחישוב חוסר האפקטיביות. תחת 
 להיות עשויה החדש התקן ליישום מכך כתוצאה. המגודר בפריט שקיים רכיב מייצג לא שהוא מכיוון היפותטיה הנגזר

 . כאמור גידור עסקאות של האפקטיביות חוסר ומדידת האפקטיביות בחינת על השפעה
 

 לפיה קיימים גידורים לגבי חשבונאית מדיניות החדש התקן תחת רטרוספקטיבי באופן ליישם האם שוקלת עדיין החברה
 הכולל ברווח יוכרו זה רכיב של בשווי שינויים כזה במקרה. הגידור מיחסי כחלק ייכלל ולא יופרד basis spread-ה מרכיב
  (.time-period related hedged item) הגידור תקופת פני על והפסד לרווח ויזקפו האחר

 כתוצאה מיישום התקן.למעט האמור לעיל, החברה לא צופה השפעה מהותית 
 

2) IFRS 15 – הכנסות בגין חוזים עם לקוחות 
 

החדש קובע מנגנון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבונאי בהכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות. התקן  התקן
יות "חוזי הקמה" והפרשנו IAS 11"הכנסות" ותקן חשבונאות בינלאומי  IAS 18מבטל את תקן חשבונאות בינלאומי 

הנלוות להם. עיקרון הליבה של התקן הוא שההכרה בהכנסה תשקף את העברת הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום 
המייצג את ההטבות הכלכליות שהחברה צופה לקבל בתמורה להם. לשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכנסה תתקיים 

בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותן כאשר החברה מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים המנויים 
 סחורות או שירותים.

 
 התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:

 
 זיהוי החוזה )או החוזים( עם הלקוח. -
 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. -
 קביעת מחיר העסקה. -
 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. -
 משלימה מחויבות ביצוע.הכרה בהכנסה כאשר החברה  -
 

 יישום המודל תלוי בעובדות ובנסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת נרחב.
  
בנוסף, קובע התקן דרישות גילוי נרחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדנים המשמעותיים והשינויים בהם אשר שימשו  

למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את המהות, הכמות, העיתוי והמהימנות  בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מנת לאפשר
 של ההכנסות ושל תזרימי המזומנים הנובעים מהחוזים עם הלקוחות.

 
 . יישום מוקדם אפשרי. 2018בינואר  1התקן ייכנס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום  

 .הערכתה ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספייםהחברה בחנה את השלכות יישום התקן ול
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 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך( - 2ביאור 
 
 )המשך(תקנים, ופרשנויות חדשים שפורסמו ואינם בתוקף, ולא אומצו באימוץ מוקדם על ידי החברה:  .זכ

 
3) IFRS16 -  חכירות 

 
, להכרה הכללים את וקובע, לו הנלוות והפרשנויות" חכירות" IAS 17 את ומבטל 2016 ינואר בחודש פורסם החדש התקן

 '(.מחכיר)' והספק'( חוכר)' הלקוח דהיינו, לעסקה הצדדים לשני ביחס חכירות של וגילוי הצגה, מדידה
 

 חשבונאי מודל וקובע תפעוליות לחכירות מימוניות חכירות בין, חוכר לגבי כיום הקיימת ההבחנה את מבטל החדש התקן
 השימוש זכות בגין בנכס להכיר מחד נדרש החוכר, חכור נכס כל בגין, החדש למודל בהתאם. החכירות סוגי לכל ביחס אחיד

 .החכירה דמי בגין פיננסית בהתחייבות ומאידך
 

 לחכירות ביחס וכן בלבד חודשים 12 עד של לתקופה החכורים נכסים לגבי יחולו לא כאמור והתחייבות בנכס ההכרה הוראות
 (.אישיים מחשבים, דוגמת) נמוך ערך בעלי נכסים של

 
 .המחכיר בספרי כיום הקיים החשבונאי הטיפול את משנה אינו התקן

 
, אפשרי מוקדם יישום. לאחריו או 2019 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות דיווח תקופות לגבי מחייב לתוקף ייכנס התקן

 תהיינה ישויות אולם, למפרע ייושם התקן, ככלל. הוא אף מיושם" לקוחות עם מחוזים הכנסות" IFRS15 כי בתנאי זאת אך
 .קודמות דיווח לתקופות יישומו לעניין התקן של המעבר הוראות במסגרת מסוימות התאמות לבחור רשאיות

 
 החברה בוחנת את השלכות יישום התקן.

 
 גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן ושיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית  .חכ

 
 כללי (1

 
, נדרשת הנהלת החברה, במקרים מסוימים, לעיל כו'-ביישום המדיניות החשבונאית של החברה המתוארת בסעיפים א'

והתחייבויות שאינם בהכרח  להפעיל שיקול דעת חשבונאי נרחב בנוגע לאומדנים והנחות בקשר לערכם הפנקסני של נכסים
בנמצא ממקורות אחרים. האומדנים וההנחות הקשורות, מבוססים על ניסיון העבר וגורמים אחרים הנחשבים כרלוונטיים. 

 התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה.
איים מוכרים רק בתקופה בה האומדנים וההנחות שבבסיסם, נבחנים בידי ההנהלה באופן שוטף. שינויים לאומדנים החשבונ

בוצע שינוי באומדן במידה והשינוי משפיע רק על אותה תקופה או מוכרים בתקופה האמורה ובתקופות עתידיות במקרים 
 בהם השינוי משפיע הן על התקופה הנוכחית והן על התקופות העתידיות.

 
 חשבונאית מדיניות ביישום דעת שיקול (2
 

להלן(, שביצעה ההנהלה בתהליך  3סעיף דעת קריטיים, פרט לאלו הכרוכים באומדנים )ראה  המובא להלן מתייחס לשיקולי 
 ושיש להם השפעה משמעותית על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים. יישום המדיניות החשבונאית של החברה

 
  בהכנסה הכרה

 ,זאת לקבוע ניתן לא כאשר, לחברה יזרמו מהעסקאות הנובעות הכלכליות שההטבות צפוי כאשר בהכנסות מכירה החברה 
 ודאות יש כאשר ינוידה, מוסרת הוודאות אי כאשר רק מוכרות ההכנסות ,מהלקוח הגבייה ליכולת באשר ודאות חוסר בשל

 .התקבל הסכום כאשר או הגבייה יכולת לגבי גבוהה
 
 מפתח לחוסר ודאות באומדן  גורמי (3
 

 שווי הוגן של מכשירים פיננסיים  א(

 

הנהלת החברה מפעילה שיקול דעת בבחירת טכניקות הערכה נאותות למכשירים פיננסיים, שאין להם מחיר שוק 

מצוטט בשוק פעיל. טכניקות ההערכה בהן עושה הנהלת החברה שימוש הינן כאלה המיושמות בידי משתתפי שוק. 

מסתכם  2016 בדצמבר 31ום הערך בספרים של המכשירים הפיננסיים המוערכים באמצעות טכניקות הערכה לי

 להלן. 26ראה ביאור ( מיליוני שקל חדש 1,144 -כ 2015 בדצמבר 31מיליוני שקל חדש )ליום  1,952 -לסך של כ
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 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך( - 2ביאור 
 
 )המשך( גורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן ושיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית .חכ
 

 )המשך( ודאות באומדן מפתח לחוסר גורמי (3
 

  הפרשות להליכים משפטיים ב(

 
 להלן. .ב 35נגד החברה תלויות ועומדות תביעות משפטיות לרבות תביעות ייצוגיות, ראה ביאור 

לצורך בחינת הנפקות המשפטית של תביעות אלה, כמו גם לקביעת הסבירות כי הן תתממשנה לרעתה, מסתמכת 
הנהלת החברה על חוות דעת של יועצים משפטיים ומקצועיים. לאחר שיועציה של החברה מגבשים את עמדתם 

תוצאותיה או שיש המשפטית ואת סיכוייה של החברה באשר לנשוא התביעה, בין אם החברה תצטרך לשאת ב
ביכולתה לדחות אותה, אומדת הנהלת החברה את הסכום אותו יש לרשום בדוחות הכספיים, אם בכלל. פרשנות 
שונה מזו של יועציה המשפטיים של החברה למצב חוקי קיים, הבנה שונה של הנהלת החברה לגבי חוזי התקשרות 

חדשות, יש בהם כדי להשפיע על ערכה של ההפרשה  וכן שינויים שמקורם בפסיקה רלוונטית או בתוספת עובדות
הכוללת בגין ההליכים המשפטיים העומדים כנגד החברה ובכך להשפיע באופן מהותי על מצבה הכספי ותוצאות 

 ב' להלן(. 35)ראה ביאור פעולותיה של החברה. 
 

 הפרשה לארנונה, אגרות והיטלים ג(

 
של  סיווגשקדמו ליום הדוח. דרישות אלו נובעות בעיקרן משינוי  בחברה מתקבלות דרישות בגין ארנונה, לתקופות

כמו כן, מעת לעת שטחים המוחזקים בידי החברה, דרישה להגדלת שטחי חיוב ודרישה בגין תעריפי ארנונה. 
מתקבלות בחברה דרישות לתשלום היטלי פיתוח רטרואקטיביים בגין אתרי החברה, בגין היטלים שלא נדרשו על 

 .ות בעבר ו/או דרישות לתשלום היטלים בגין עבודות תשתית המבוצעות כעת על ידי הרשויותידי הרשוי
לרבות הסתייעות בעורכי דין חיצוניים ו/או קבלת יעוץ חיצוני מיועצים החברה מבצעת הערכה בכל תקופת חתך, 

סבירות דרישות  בחינת בתחום, לצורך בחינת דרישות התשלום מול עובדות, מסמכים ונתונים המצויים בחברה וכן
התשלום. שינויים שחלים בסביבה החוקית, בפסיקה ובתוספת עובדות חדשות יש בהם להשפיע על ערכה של 

  (.ו' 5ב'  35ההפרשה בספרים, ובכך להשפיע על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של החברה )ראה ביאור 
 

  הטבות עובדים ד(
 

נית פנסיה ומענקים ולתשלום פיצויי פיטורין לעובדיה מתבסס על מספר הערך הנוכחי של התחייבות החברה לתוכ
רב של נתונים, אשר נקבעים על בסיס הערכה אקטוארית, תוך שימוש במספר רב של הנחות, לרבות שיעור היוון 

 בהתבסס 2014בדצמבר  31(. החברה אומדת את שיעור ההיוון אחת לרבעון, והחל מיום טו' 11)ראה גם ביאור 
 שיעור תשואה של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה.  על
 

הנחות מפתח אחרות נקבעות בהתבסס על התנאים השוררים בשוק, ועל בסיס הניסיון שנצבר בחברה. לפרטים 
 להלן.   11נוספים אודות ההנחות בהן עשתה החברה שימוש, ראה ביאור 

 
מעותי על ערכן הפנקסני של התחייבויות החברה ותשלומי שינויים בהנחות האקטואריות עשויים להשפיע באופן מש

 פנסיה ומענקים ולתשלום פיצויי פיטורין.
 

 אומדן אורך חיים של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ה(
 

, הנהלת החברה בוחנת בכל שנת דיווח את אומדן אורך החיים השימושי של פרטי רכוש קבוע לעיל' טבסעיף כאמור 
 נכסים בלתי מוחשיים. ו

 
 ( IFRS 14חשבונות פיקוח נדחים ) ו(

 
דחים, התקן דורש מגוף פיקוח נלגבי חשבונות  IFRS 14החברה מיישמת את תקן בינלאומי כאמור בסעיף כו' לעיל 

 הפיקוח בכל מועד פרסום דוחות כספיים.  תהתחייבויוומפוקח להעריך מחדש את סבירות הכיסוי של נכסי 
פיקוח, נעזרת החברה באומדנים אשר אין  תהתחייבויומסגרת הערכות המגובשות לצורך חישוב נכסי בנוסף, ב

 להלן(. 14)ראה ביאור  ודאות שרשות החשמל )הגוף הציבורי המפקח על תעריפי החשמל( תאשר אותם בעתיד.
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 כללי דיווח ומדיניות חשבונאית )המשך( - 2ביאור 
 
 באומדן ושיקולי דעת ביישום מדיניות חשבונאית )המשך(גורמי מפתח לחוסר וודאות  .חכ
 

 )המשך(גורמי מפתח לחוסר ודאות באומדן  (3
 

 מוחשיים ובלתי מוחשיים נכסים ערך ירידת (ז
 

 בהנחות שינוי. IAS 36 בינלאומי תקן הוראות לפי נכסיה ערך לירידת בהפרשה הצורך את בוחנת החברה
. נכסים ערך לירידת להפרשה הצורך ועל החברה של פעולותיה תוצאות תחזיות על להשפיע כדי בהם יש, ובאומדנים

  ב' להלן. 12ראה ביאור 
 

 לקבל הכנסות (ח

 של היחסי החלק בגין הדוח בתקופת חשמל ממכירת ההכנסות את סטטיסטיים מודלים פי על, מעריכה החברה
. הדוח תקופת בגין חיובים כוללות ואשר, הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר שהוצאו בחשבוניות הכלולות הכנסות

 ייצור על השאר בין הבנויים תרחישים מספר שמייצרת סטטיסטית סימולציה על מתבססים הסטטיסטיים המודלים
 .הממוצע המחיר ואומדן האיבודים שיעור אומדן, פרטיים יצרנים ידי על והן החברה ידי על הן בפועל החשמל

 ליום) חדש שקל מיליוני 1,687 -כ של לסך מסתכם 2016 בדצמבר 31 ליום החברה בספרי לקבל ההכנסות אומדן
 להלן(. 6 )ראה ביאור (.חדש שקל מיליוני 1,627 -כ 2015 בדצמבר 31

 מסופקים לחובות הפרשה (ט

 
 הצורך בחינת על המורה  39IAS להוראות בהתאם לקוחותיה ערך לירידת בהפרשה הצורך את בוחנת החברה

 .פיננסיים נכסים של ערך לירידת בהפרשה
 אי, לקוחותיה של פיננסיים קשיים, העבר ניסיון סמך על בתקופה ערך לירידת סימנים החברה בוחנת, כך לשם

 החברה להערכת בהתאם נקבעת, מסופקים לחובות הפרשה -דהיינו, ערך לירידת הפרשה. ועוד בתשלומים עמידה
 התנאים וישתנו במידה החברה מהנחות דבר של בסופו שונה תהיה בפועל הגבייה כי ייתכן. ל"הנ על המבוססת

 להלן(. 6)ראה ביאור  .בחשבון שנלקחו
 

 לצרכנים השבה ( י

  
 הכספיים הדוחות של מחדש הצגה עקב, לצרכניםבספרי החברה קיימת התחייבות פיקוח בגין השבת סכומים 

ההתחייבות הינה בהתאם להערכתם של יועציה  .האקטוארית המחויבות השינוי בשל בעיקר, 2009 ביוני השבוצע
המשפטיים של החברה לפיה תידרש החברה להשיב סכומים אלה לצרכנים באמצעות תעריף החשמל. החלטה 
שונה של רשות החשמל בנושא זה לרבות החלטה בדבר דרישות החברה לכיסוי עלויות פנסיה נוספות בגין העבר 

 (.20ראה באור -ה מהותית על הדוחות הכספיים )לפרטים נוספיםבעלת השפע ,תהיה
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 ורגולציה תעריף החשמל - 3ביאור 
 

  אופן קביעת התעריף א.
  

 ב' לעיל(. 1. )ראה ביאור הכנסות החברה מבוססות על תעריף החשמל אשר גובה החברה מהצרכנים. בהתאם לחוק משק החשמל
 ידי רשות החשמל. -תעריפי החשמל ודרכי עדכונם, נקבעים על

 
 קביעת התעריף נעשית בהתאם לכללים שלהלן:

 
התעריפים ייקבעו על בסיס עקרון העלות, בהתחשב, בין היתר, בסוג השירותים וברמתם. כל מחיר ישקף את עלות השירות  -

נקבעה בתקציב המדינה תמיכה לצורך  באם מחיר אחר.המסוים, בלא שתהיה הפחתת מחיר אחד על חשבון העלאתו של 
 הפחתת מחיר שירות, יופחת סכום התמיכה מן העלות של אותו שירות.

 
לעניין העלות יובא בחשבון שיעור תשואה נאות על ההון, בהתחשב בזכויותיו ובחובותיו של בעל רישיון ספק שירות חיוני.  -

 החוק אינו מגדיר מהו שיעור תשואה נאות.
 
רשאית  הרשותלצורך קביעת התעריפים, תבצע רשות החשמל פעולות של בקרת העלויות של בעל רישיון ספק שירות חיוני.  -

 .של בעל רישיון ספק שירות חיוני אשר לדעתה אינן דרושות למילוי חובותיו כולן או חלקן, הוצאות,להביא בחשבון לא 
 

בהתאם לעקרונות אלה, תעריף החשמל אמור לכסות את כלל העלויות הדרושות לחברה למילוי חובותיה כספק שרות חיוני, בכפוף 
 לבקרת עלויות. עלויות אלה מורכבות בעיקר מעלויות דלקים, עלויות תפעול ותחזוקה ועלויות הון )פחת, מימון ותשואה על ההון(. 

 
נקבעים בהתאם לסוג הצריכה ולמתח האספקה. סוגי התעריפים העיקריים הם: תעריף אחיד או תעריפי החשמל לצרכנים השונים 

 תעריפי תעו"ז )תעריף שמשתנה בהתאם לעונות השנה ולשעות היום על פני היממה(.
 

קטע בעת קביעת "בסיס תעריף" הרשות קובעת את אופן עדכונו. לכל מ  "בסיס תעריף". רשות החשמל קובעתאחת למספר שנים 
 ובסיס תעריפים למקטעי הרשת. בסיס תעריף הייצור פעילות נקבע "בסיס תעריף" נפרד:

 
 ההכנסות המוכרות בתעריףאופן חישוב  (1

 
 עלויות דלקים:

 סל הדלקים מורכב מ:

  וכולל את  הייצור  נקבעות על סמך הרצת מודל המדמה את פעילות מערכת)צריכה שנתית( כמויות דלקים נורמטיביות
במועד העדכון  –סל הדלקים המוכר בתעריף לשנה מסויימת מחושב פעמיים  .מאפייני היחידות והביקוש הצפוייםכל 

ובמועד העדכון השנתי העוקב, סל הדלקים המוכר  ייצורהשנתי לשנה נוכחית מחושב סל הדלקים בהתבסס על תחזיות 
 .בפועל שהתממש לייצורמחושב מחדש רטרואקטיבית בהתאם 

 מחושבים ברמה חודשית בהתאם למתודולוגית הרשות המפורטת בבסיס תעריף הייצורמוכרים הים מחירי דלק. 
  

 עלויות תפעול ותחזוקה
   נקבע על סמך הדיווח בספרי החברה ובביצוע התאמות.בתעריף הסכום המוכר 

  2002-2006על פי ממוצע השנים  –במקטע הייצור. 

  2000שנת  –שנת בוחן מייצגת על פי נתוני  –במקטעי ההולכה והחלוקה. 
 

 עלויות הון: 
 .נקבעות על בסיס הנכסים הפעילים המוכריםבתעריף עלויות ההון המוכרות 

 :הינםרכיבי עלויות ההון 

 פחת 

 תשואה על הון עצמי 

 תשואה על הון זר 
 
 :בתעריף המוכריםאופן קביעת הנכסים  (2

 

  בביצוע התאמות 2000בסיס העלויות בספרים בשנת הנכסים המוכרים נקבעו על  –במקטע ההולכה והחלוקה. 

 עתידי מתווה פי על החברה של הפעילות הייצור יחידות על בהתבסס נקבעו המוכרים הנכסים הייצור במקטע. 
 לשם ההכרה התעריפית יחידות הייצור חולקו לשתי קבוצות:

לויות בגינן מבוססת על העלויות בספרי ואשר ההכרה בע 2002בדצמבר  31יחידות שהופעלו לפני  –"יחידות ישנות" 
 החברה.

 ואשר ההכרה בעלויות בגינן הינה נורמטיבית.  2002בדצמבר  31יחידות שהופעלו לאחר  –"יחידות חדשות" 
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 )המשך(ורגולציה תעריף החשמל  - 3ביאור 
 
 אופן קביעת התעריף )המשך(: א.

 
 :פחת (3

 
 ( לעיל.2, כמפורט בסעיף השונים הינה בהתאם להכרה בנכסיםבעלויות הפחת במקטעים התעריפית ההכרה 

 
 :תשואה של ההון העצמי ותשואה על ההון הזר (4

 
מהרכוש  1/3  תשואה על ההון העצמי ותשואה על ההון הזר נקבעו נורמטיבית. במסגרת זו נקבע מנוף פיננסי נורמטיבי לפיו

 על ידי הון זר. 2/3 -ממומן על ידי הון עצמי ו
 

 :תשואה על ההון העצמי 
 :הינם המוכרים , נטושיעורי התשואה על ההון העצמי

  7.62%         –מקטע הייצור 
 5.5%  –מקטע ההולכה 
 6.2%  –מקטע החלוקה 

 

 על ההון הזר: ריבית 
 קיימת חלוקה נורמטיבית של סל המימון על ההון הזר על פי הרכיבים הבאים:

 סל מימון שקלי )צמוד(
 קלי בריבית מוגדלתסל מימון ש

 סל מימון מגודר
 

 :2016נכון לשנת הזר להלן טבלה המתארת את הרכב המימון הנורמטיבי ומחיר ההון 
 

 מחיר ההון הרכב סל המימון 

 3.83% 70% סל מימון שקלי 

 4.96% 21% סל מימון שקלי בריבית מוגדלת

 3.83% 9% סל מימון מגודר

 
 התעריף עדכון מנגנון .ב

 

החשמל הנגזר מבסיס התעריף  תעריףעל פי חוק משק החשמל, תעריפי החשמל יעודכנו לפי נוסחת עדכון שתקבע רשות החשמל. 
 :ועדכון שוטף שנתימתעדכן במהלך תקופת הבוחן באמצעות עדכון 

 

המוכרות בתעריף לחברה, מדי שנה, רשות החשמל אמורה לבצע עדכון שנתי של רכיבים שונים של העלויות  -עדכון שנתי  (1
הרכיבים אותם נדרשת רשות החשמל לעדכן הינם: עלויות הון  בהתאם לשינוי רכיבים שונים בסל התשומות של החברה.

הדלקים, רכישות חשמל, תמריצים, התפלגות ועלויות של נכסים מוכרים בייצור, שיעורי תשואה, הרכב סל המימון, תמהיל 
 צריכה ועוד.

  

עדכון  העדכון השוטף מתבצע פעמיים בחודש.. עדכוני מחירי דלקים ומדדי מחירים שונים –של התעריף  עדכון שוטף (2
 המחירים השוטף אינו מביא בהכרח לעדכון בפועל של התעריפים.

 

בהתמלא אחד מהתנאים  קבעה הרשות כי עדכון בפועל של התעריף יתקיים 2015בינואר  21בהחלטת הרשות מתאריך 
 המוקדם מבניהם: הבאים, ולפי

 
לפחות, ובלבד שחלפו ארבעה חודשים מהעדכון  3.5% -שינוי בעלות סל התשומות המוכרת של כלל המערכת ב (א

 האחרון.
 

 מועד העדכון השנתי. (ב
 

בשם "פיצוי בגין איחור בעדכון"  מנגנון םקיימאחר שהתעריף לצרכנים, כאמור, לא מתעדכן בעקבות כל שינוי בסל התשומות, 
 .המחושבת לפי התעריף בתוקףהפער בין סל התשומות המוכר לבין ההכנסה  הצובר את
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 )המשך(ורגולציה תעריף החשמל  - 3ביאור 
 

  2016 שנתי עדכון .ג
 

 "(.החלטהה: "להלן) 2016 לשנתלתעריף החשמל  השנתי עדכון לעניין החלטה פרסמה החשמל רשות, 2016 דצמברב 19 ביום
 

 :החלטהה עיקרי להלן 
 

 

 בספטמבר 13 ביום לתוקף שנכנס לתעריף ביחס 3.69% -ב יעלה הביתי והתעריף 4.63% -ב יעלה הממוצע לצרכן התעריף 
מים העלייה נובעת, בעיקר, מעדכון מחירי דלקים המגל .2017בינואר  1 מיום החל לתוקף נכנסו המעודכנים התעריפים. 2015

 בהיקפי יכולת הייצור המשקית וסיום החזר חובות העבר של החברה לצרכניה.גידול עלייה משמעותית במחירי הפחם, 

 
  לאור השינויים במבנה המשק בשנים האחרונות הרשות פועלת לעדכון מתודולוגיות אלו ולפיכך, המליאה לא תבצע עדכון

 .2017נוסף של התעריף עד דצמבר 
 

  2013-2015לחברת נתג"ז לשנים הכרה בעלויות בגין קנסות על חריגה מקיבולת צנרת הגז. 
 

  של הוכרו מלוא עלויות  לא טבעי באתר חיפה. הסבה לגזהקמה עבור פרויקט לויות לעחלקית  תוספתלחברה הוכרה
 פרויקט זה.

  
 בהשקעות בתחנות כח מופעלות בגין דרישות איכות הסביבה. הכרה 

 
  2012עלויות בגין עיכוב במועד הקמת המצוף הימי בשנת הוכרו לחברה. 

 
 כמו כן, בעלויות אדמיניסטרטיביותו בגין אנרגיות מתחדשות גידול בעלויות גיבוי, עלויות רכישה חל -מערכתיות עלויות . 

בעקבות  2015עד דצמבר  2013בגין התקופה יוני  תהרשות הכירה בתוספת הכנסות בגין רכיב עלויות אדמיניסטרטיביו
 קביעת תעריף קבוע לעלויות אלו.

  
  ,מיליוני שקל חדש,  513 -הינה כ 2016בשנת סך השפעת תוספת ההכרה בעלויות החברה בעקבות ההחלטה כאמור

 בגינם החברה רשמה נכסי פיקוח נדחים בדוחות כספיים אלו.
 
 תעריף מקטע הייצור: בסיס .ד
 

)תקופת הבוחן(.  2010-2014. בסיס תעריף זה נקבע לשנים 2010נקבע ע"י רשות החשמל בפברואר  למקטע הייצור ףבסיס תערי 
יעמוד בתוקפו כל  2010משנת  ףחדש למקטע הייצור. בסיס התערי ףועד היום טרם נקבע בסיס תערי 2014עם זאת, מאז סוף 

 עוד מליאת הרשות לא תחליט אחרת.
 

 תעריף מקטעי ההולכה והחלוקה: בסיס .ה
 

. הרשות קבעה 2000, על בסיס שנת 2002ההולכה והחלוקה נקבע על ידי רשות החשמל בשנת  יעדכון בסיס התעריפים במקטע
. אלא שמאז ועד היום רשות החשמל לא קבעה בסיס 2005, כי בסיסי תעריפים אלו יהיו בתוקף עד לשנת 2002בהחלטתה משנת 

 .2012ריל ע יחול רטרואקטיבית מאפבסיס תעריף החדש כשיקבהרשות קבעה כי תעריפים חדש, 
  

מקדמות כתוספת לעלות המוכרת לתעריפי ההולכה  , באמצעות העדכון השנתי של התעריף,מקבלת החברה 2012החל מאפריל 
והגיע גדל עם השנים  2012והחלוקה. כמו כן, מקדמי ההפחתה החלים על מקטעים אלה הוקפאו. גובה המקדמות החל מאפריל 

שהתקבלו על חשבון תוספת עלות מוכרת לתעריפי ההולכה והחלוקה  כאמור המקדמות. 2016 תבשנ מיליוני שקל חדש 750 -כל
לאור חוסר  מאחר והחברה מעריכה ברמת וודאות גבוהה כי כהכנסות וזאת בדוחות הכספייםוהפסקת מקדמי ההפחתה נזקפו 

 עריף חדש., היא לא תידרש להשיב את המקדמות לכשייקבע בסיס תהכיסוי הקיים במקטעי ההולכה והחלוקה
 

הגישה החברה עתירה למתן צווים על תנאי לבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק  2015בנובמבר 
התקבלה החלטת בית  2016באפריל  18ביום . והחלוקה ההולכה תעריף קביעת אי  בגין רשות החשמל)"בית המשפט"( נגד 
ובהן יתייחסו למגעים  2016ביולי  10תיקבע לדיון וכי הצדדים יגישו הודעות מעדכנות עד ליום  כאמורהמשפט כי העתירה 

במסגרת דיונים שנערכים בין החברה לצוות המקצועי ברשות בעניין המתקיימים ביניהם ולמינוי של יו"ר חדש לרשות החשמל. 
  המשקף את עמדתה של החברה בנושא.הועבר לרשות מסמך  2016גיבוש בסיס התעריף למקטעי הרשת, בנובמבר 

לבית המשפט העליון בקשה להאריך את המועד להגשת הודעת עדכון משלימה לגבי המגעים המתקיימים הגישו הצדדים  כמו כן,
 . 2017 מאיב 18עם החברה בעניין בסיס התעריפים עד ליום 
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 )המשך( ורגולציהתעריף החשמל  - 3ביאור 
 

 :יםעל הדיווח הכספי בהתאם לכללי החשבונאות הבינלאומי התאמת התעריף להשלכות .ו
 

( בדוחותיה הכספיים של החברה )ראה IFRSהחברה עברה ליישום מלא של תקני הדיווח הבינלאומיים ) 2015בינואר  1החל מיום 
 לעיל(. 1א'  2ביאור 

 
לדיווח כספי נומינלי. החלטה זו , התפרסמה החלטת הרשות בנושא התייחסות תעריפית למעבר 2015בדצמבר  14בתאריך 

חלק מיתרת הפרשי ההצמדה כחשבונות פיקוח. החלטת רשות זו אינה  2016בינואר  1מאפשרת לחברה לרשום החל מיום 
 משפיעה על גובה תעריף החשמל. 

 

 קביעת תעריף לשירותי ניהול המערכת )עלויות מערכתיות( . ז
 

תעריף . החשמל לפיה תעריף ניהול המערכת יושת על כלל צרכני החשמל במשקפורסמה החלטת רשות  2015באוגוסט  6ביום 
זה כולל עלויות ניהול מערכת אדמיניסטרטיביות, עלויות שירותים לאיזון המערכת, עלויות בגין שירותי גיבוי והסדרים נלווים. העלויות 

תעריף זה לא אמור . 2015בספטמבר  13ל מיום תעריפים אלה הוחלו הח זמניות. והאדמיניסטרטיביות כפי שנקבעו בהחלטה הי
 לשנות את סך הכנסותיה של החברה אלא נועד להביא להקצאה שוויונית יותר של נטל העלויות בין יצרני החשמל השונים במשק.

 
אג'  6.43 -מיליארד שקל חדש )כ 3.9 -מוערכות בסך של כמערכתי מתעריף  2016סך הכנסות החברה השוטפות בגין שנת 

אחת לשנה יעודכנו העלויות המוכרות של כלל שירותי ניהול המערכת לשנה השוטפת על סמך תחזיות ובמועד העדכון קוט"ש(. ל
השנתי עלויות אלה יעודכנו בהתאם לנתונים בפועל. תבוצע התחשבנות בין העלויות החזויות לעלויות בפועל בשנה שחלפה 

 וי בגין אי עדכון רציף של התעריף.והתשלום בגין הפער יוחזר באמצעות מנגנון פיצ
 

הגישה החברה עתירה נגד רשות החשמל בעניין קביעת תעריף לשירותי ניהול המערכת )תעריפים  2015בדצמבר  23ביום 
 :במסגרת עתירה זו התבקש בית המשפט מערכתיים(.

לקי בלבד בעלויות אלו, כפי להורות לרשות החשמל להכיר במלוא העלויות המערכתיות של החברה, ולא להכיר באופן ח (1
 .שהחליטה בקשר לרכיבים שונים, הכלולים בתעריף המערכתי והמפורטים בעתירה

מן התעריף המערכתי לגבי  10%קביעת רשות החשמל, שניתנה במסגרת ההחלטה, כי תעשה הפחתה בשיעור של  את לבטל (2
 2013ליוני  1 -חובות עבר שצברו יצרני החשמל הפרטיים בקשר לשירותי ניהול מערכת החשמל, שמהם נהנו בתקופה שבין ה

 .ועד למועד קבלת ההחלטה
ימוש במתודולוגיות מפלות ושרירותיות בקביעת העלויות המערכתיות, כמפורט להורות לרשות החשמל להימנע מלעשות ש  (3

 בעתירה.
 

 .בקשר להחלטה האמורה , הוגשו כנגד רשות החשמל והחברה מספר עתירות על ידי יצרני חשמל פרטייםכמו כן
 

ניין התעריפים המערכתיים. בית המשפט העליון דחה את בקשת היצרנים העצמיים לצווי ביניים בנוגע להחלטת רשות החשמל בע
החלטת  .2017בינואר  23נידון במאוחד ביום הדיון בכלל העתירות )לרבות בעתירתה של החברה( בעניין התעריפים המערכתיים 

בית המשפט העליון הינה להוציא צו על תנאי בנוגע לסוגיה אחת והיא ההתחשבנות הרטרואקטיבית שבצעה רשות החשמל ביחס 
צו זה קובע שעד פסיקה סופית של ואילך לא ניתן צו על תנאי(.  2015)ביחס לשנת  2014עד סוף דצמבר  2013ני לתקופה שבין יו

נכון למועד הדוח החברה טרם הגישה את תגובתה לצו על תנאי, כפי שהיא רשאית בהתאם בית המשפט לא יגבה החוב הנכלל בצו. 
 להחלטה.

 

כי תגבה מהמספקים הפרטיים והיצרנים העצמיים את ההכנסות מעריכה  ,המשפטייםחוות דעת יועציה על בהתבסס  ,החברה
 המגיעות לה בגין תעריף עלויות מערכתיות. 

 
  ח הפחמיותופרויקט להפחתת פליטות בתחנות הכ .ח
 

  לעילז'  1לפרטים בדבר מחויבות החברה ליישם את פרויקט להפחתת פליטות בתחנות הכוח הפחמיות ראה ביאור.  

 5 רבין אורות ביחידות פליטות להפחתת מתקניםה בעלויות הכרה לעניין הרשות החלטת התקבלה 2015 בנובמבר 25 ביום-
לשימוע  ההחלטה את פרסמהרשות ה 2016במרס  10פניות החברה והגשת עתירה משפטית, ביום  בעקבות .1-4 ורוטנברג 6

 לשנת נכון בחברה ואושר שהוכן לתקציב בהתאם פליטות הפחתת מתקני בעלויות תכיר הרשות, לשימוע בהתאםמאוחר. 
 על ויעמוד יוארך הפחמיות היחידות של החיים אורך. כמו כן, בנפרדעל ידי הרשות  ייבחנו 2013 לתקציב מעבר עלויות. 2013

 בהיבטים לשימוע התייחסותה החברה הגישה 2016 לאפריל 17 ביום. פחמית יחידה כל של לפעולה חזרתה ממועד שנים 25
 ההשקעות תקציב על להתבססות התנגדותה הביעה החברה, ההתייחסות במסגרת. ומשפטיים פיננסיים, תפעוליים, הנדסיים

. למועד אישור הדוחות הכספיים טרם התקבלה החלטה מחייבת ולהארכת אורך החיים של היחידות הפחמיות 2013 לשנת
 . . לעיל(ט 2)לפרטים ראה ביאור  בנושא

 רבין אורות באתר 1-4 הפחמיות היחידות העברת על להורות בכוונתו כי הלאומיות התשתיות שר הודיע 2016 אוגוסט בחודש 
 (. לעיל( 2 .ז.1 ביאור ראה נוספים לפרטים) במקומן טבעי בגז שיופעלו תחנות הקמת ועל 2022 יוני עד לשימור

 תחנות לאתרי, היתר בין, נקי אוויר לחוק בהתאם פליטה היתרי הסביבה להגנת מהמשרד התקבלו 2016 ספטמבר בחודש 
 את תפסיק החברה כי נקבע רבין אורות באתר 1-4 ליחידות בהתייחס. ורוטנברג רבין אורות, החברה של הפחמיות הכוח

 (3ז..1 ביאור ראה נוספים לפרטים) ולשימורן פעילותן להפסקת תכנית  להגיש ותפעל 2022 ביוני 1 מיום יאוחר לא פעילותן
 (. לעיל
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 )המשך(ורגולציה תעריף החשמל  - 3ביאור 
 
 יישום חובות דיווח על החברה . ט
 

פרסמה הרשות החלטה בנושא יישום חובת דיווח על החברה, בה מטילה הרשות על החברה חובות  2015בינואר  15בתאריך 
חובת הדיווח הינה דרישה לקבל בפורמט ובמועדים קבועים נתונים כמותיים, כספיים, דיווח שנתיים, רבעוניים וחודשיים סדירים. 

טכניים ומקצועיים בנוגע לכלל פעילות החברה, ומטרתה להסדיר ולהקל את הממשק בין החברה לבין רשות החשמל, ליצור מתכונת 
יעל את תהליכי העבודה מול החברה ולסייע דיווח כוללת לחברה, לחסוך בדרישות נתונים פרטניות מהחברה מעת לעת ובכך לי

ביוני של כל שנה,  1 -רוב הנתונים נדרשים לדיווח בלרשות בקביעת ועדכוני תעריף ובמעקב שוטף אחר חריגות ממסגרת התעריף. 
 בנוגע לשנה החולפת.

 
 .2015לשנת החברה העבירה לרשות דיווח על נתונים אותם נדרשה לדווח ביחס  2016שנת במהלך  

 
 עלויות הפנסיה . י
 

הרשות טרם סיימה את בדיקתה בנוגע להכרה תעריפית בהוצאות  בתעריף הנוכחי ישנה הכרה חלקית בלבד בעלויות הפנסיה.
 הפנסיה של החברה. 

 

מעריכה שבסופו של ההליך הרשות תאשר את ו מקיימת דיונים מקצועיים מול יועצי הרשות ומעבירה נתונים על פי דרישההחברה 
א עלויות הפנסיה מכיוון שעלויות אלו הינן חלק בלתי נפרד מרכיבי השכר המגובים בהסכמים שונים ומאושרים על ידי הרגולטורים מלו

 .(, ככל שיתקבלו)בכפוף להחלטות הממונה על השכר בדבר חריגות שכרהרלוונטיים 
 

בדבר עדכון תעריף החשמל לצרכן  הכרעת הרשות –רשות החשמל פרסמה הצעת החלטה לשימוע  2016בדצמבר  18ביום 
  כהפרשה להשבה לצרכנים. 2009בדוחות המתוקנים של החברה משנת  שקל חדשמיליארד  1.9 -סכום של כ סיווגבעקבות 

 להלן. 20לפרטים נוספים ראה ביאור 
 

 והספקת חשמלחלוקה  נותרישיו . אי
 

 רשות החשמל פועלת למתן רישיונות חלוקה של חשמל לגופים נוספים מלבד החברה. 
 

למתן  2012ביוני  25התקבלה החלטה של רשות החשמל, אשר אישררה החלטה קודמת של הרשות מיום  2015בינואר  15ביום 
בינואר  1אשר תוקפם היה עד ליום  ספקת חשמל לחברת פיתוח שאן )חשמל( בע"מ )להלן: "חברת פיתוח שאן"(הרישיונות חלוקת ו

הוארך תוקף  2016בדצמבר  26בתאריך . חברת פיתוח שאן מספקת חשמל למפעלים באיזור התעשיה הסמוך לבית שאן. 2015
 .2021בינואר  1רישיונות החלוקה והאספקה עד לתאריך 

 
אנרגיה ותעשיות תפוגן בע"מ. בעתירה הגישה החברה עתירה כנגד רשות החשמל, שער הנגב אספקת  2015בספטמבר  24 יוםב

מבקשת החברה מבית המשפט לבטל את דרישת רשות החשמל, כך שהחברה לא תיאלץ לחבר את מפעל תפוגן תעשיות לרשת 
החשמל של החברה ולהפסיק את פעילות הספקת שירותי חלוקה בתחומו של אזור התעשייה שער הנגב. כן מבקשת החברה כי 

החשמל לחדול מכל פעילות, הנחייה או החלטה בנוגע להפרטת משק החשמל וחלוקת החשמל בישראל,  בית המשפט יורה לרשות
ולרבות בקשר לקביעת תעריפים מופחתים לגורמים העוסקים בחלוקת או אספקת חשמל ו/ או למתן היתרים ו/ או רישיונות לחלוקת 

 . או הספקת חשמל, בטרם השלמתה של רפורמה ושינוי מבני במשק החשמל
 .2017בינואר  26דיון בעתירה ביום יים בית המשפט קשער הנגב אספקת אנרגיה ותעשיות תפוגן בע"מ הגישו תגובותיהן לעתירה. 

 .גוף העתירהל כלשהי החלטה תנהינ טרם

, התקבלה בחברה החלטת רשות החשמל בנושא מתן רישיונות חלוקה והספקה לחברות חלוקה בקיבוצים 2015בדצמבר  13ביום 
 20, החליטה הרשות, לראשונה על מתן רישיונות חלוקה לתקופה של במסגרתההמחוברים לרשת החלוקה, כמפורט בהחלטה. 

הקיבוצים, בהתאם למתווה להסדרת  על ידילחברות חלוקה ייעודיות שהוקמו  2017בינואר  1שנה וכן מתן רישיונות הספקה עד ליום 
. הרישיונות האמורים ייכנסו 2009באוגוסט  11פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים, עפ"י הקבוע בהחלטת הרשות מיום 

 ההספקה. רישיונות תוקף תהארכ על לחברה נודע טרם .שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםלתוקף עם קבלת אישור 
 
 הכרה בעלות הארכת תקופת החכירה של האוניה המגזזת על ידי חברת החשמל . בי

 
פרסמה רשות החשמל החלטה בנושא אישור הכרה סופי בעלות הארכת תקופת החכירה של האונייה המגזזת  2016ביולי  26ביום 

בעלויות התפעול תיעשה בכפוף להעברת דיווח על ידי החברה הכרה על פי ההחלטה  לשנתיים נוספות. 2017החל מאוקטובר 
 עלויות ההחכרה והתפעול יגולמו בתעריפי ניהול המערכת על פי המתודולוגיה שנקבעה בתעריפים אלו. ולבקרת עלויות.

 .((2.א.35)ראה ביאור 
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 )המשך( ורגולציהתעריף החשמל  - 3ביאור 

 צרכנותשינויים ועדכונים באמות מידה   .גי
 

בנושא שינויים ועדכונים באמות המידה  2015בנובמבר  25 מיוםהתקבלה בחברה החלטת רשות החשמל  2015בדצמבר  16ביום 
צרכנות, בה הרשות הוסיפה לחברה קנסות בגין אי עמידה באמות מידה שלא היו קיימים לפני כן, כמו כן הגדילה את ימי אשראי 

לעמדת החברה, לא ניתן לבצע בפועל חלק משמעותי יישום רבות מהחברה בלוח זמנים קצר. ההחלטה כוללת דרישות  . הצרכנים
מההחלטה באופן מיידי וללא תקופת המעבר ויישום מספקת. לאור זאת, ביקשה החברה לדחות את יישומה של ההחלטה עד 

 של לתוקף כניסתם מועד רתהבמסג רשות החלטת התקבלה 2016 בספטמבר 12 ביוםלהשלמת ההיערכות המחשובית הדרושה. 
 הליך הטמעת השלמת לצורך וזאת 2017 ספטמבר לחודש יידחה נוספת היערכות נדרשת כי הרשות השתכנעה בגינן השירותים

 .מחשובי

 הכרה בעלויות אי זמינות במקשר הימי של גז טבעי . יד
 

פרסמה רשות החשמל החלטה בנושא הכרה בעלויות הנובעות מאי זמינות במקשר הימי של גז טבעי מנוזל.  2016ביולי  26ביום 
במסגרת ההחלטה הרשות קבעה כי תכיר בעלויות הדלקים העודפות בגין אי זמינות של המקשר הימי בשל תקלה או תחזוקה. 

על הנורמטיביים לפי מועדי אי זמינות, בניכוי תשלומי פיצוי אשר ישולמו לחברה הערכים  על פיעלויות הדלקים העודפות יחושבו 
הרשות את ההחלטה  עדכנה 2016בספטמבר  12בהתאם לאישור תוספת להסכם ההולכה בנושא המצוף הימי. ביום   נתג"ז ידי

 בין 2016 באוגוסט24 יום ב שנחתם הגז הולכת הסכם נספח של המעודכן לנוסחכי ההכרה בעלויות תהיה בהתאם  רההאמו
 "ז.לנתג החברה

  סולר חירום מלאי הגדלת בעלות הכרה . וט
 

ועדת השרים לענייני בטחון החליטה להגדיל בשלבים את מלאי הסולר לשעת חרום של משק החשמל ולהגדיל  2016ביוני  5ביום 
 הולכה ואחסון בהתאם.האת תשתיות 

 
פרסמה רשות החשמל החלטה המסדירה את נושא הרכש,  2016בנובמבר  14, ביום ביטחוןועדת השרים לענייני בהמשך להחלטת 

הנכסים המוכרים  תהיה על פי שיעור התשואה המוכר עלהמוכרת בתעריף תחזוקה, חכירה, ריענון ומכירת מלאי זה. עלות המלאי 
 יף כעלויות מערכתיות. בתעריפי ניהול המערכת. בהתאם להחלטה, העלויות בגין מלאי החירום יוכרו בתער

 
 יישום החלטת ועדת השרים.דרכי בוחנת את תש"ן ורשות החשמל האנרגיה והמים שתיות הלאומיות, תהחברה, בשיתוף משרד ה

 
 מזומנים ושווי מזומנים - 4ביאור 

 
 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 124  169   .................................................................................................. מזומנים ויתרות בנקים

 2,400  3,319   ..................................................................................................... פיקדונות לזמן קצר *

 2,524  3,488   ........................................................................................ סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

   
 .ו.(26)לפריסה מטבעית ראה ביאור  חדש שקלו באירופיקדונות  * 

 .0.1% -הינה כ באירוהריבית הממוצעת על פיקדונות 
 )בהתאם לתקופת הפיקדון(. 0.06%-0.15%נעה בין חדש הריבית הממוצעת על פיקדונות בשקל 

 

 השקעות לזמן קצר - 5ביאור 
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 407  960  .............................................................................................*קצר השקעות לזמן 

   
 

 לתקופה העולה על שלושה חודשים.  שקל חדשוב* פיקדונות בדולר 
 .0.93% -כהריבית הממוצעת על הפיקדון בדולר הינה  
 .)בהתאם לתקופת הפיקדון( 0.24% - 0.45% ביןבשקל חדש נעה הריבית הממוצעת על פיקדונות  
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 לקוחות בגין מכירות חשמל - 6ביאור 
 
 ההרכב: א.
 

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 
   

 4,037  3,806   ....................................................................(1חובות פתוחים )
 (550) (587)   .......................................................... הפרשה לחובות מסופקים

 (590) (751)  ............................................................ ( 2הכנסה שלא הוכרה )
  2,468  2,897 

 1,627  1,687   .................................................................... (3הכנסות לקבל )

 4,524  4,155   ................................... ת חשמלוסה"כ חובות לקוחות בגין מכיר

 4,145  4,155   ................................................................ מוצג בנכסים שוטפים
 500  -   ...................................................... מוצג בנכסים שאינם שוטפים

 (121) -   ................................................ מוצג בהתחייבויות שאינן שוטפות

 4,524  4,155   ................................... סה"כ חובות לקוחות בגין מכירות חשמל
   

 
כולל גם יתרות בגין החוב שנצבר לחובת המספקים הפרטיים והיצרנים העצמיים בגין תעריפי ניהול המערכת לתקופה מיום  (1)

, בקיזוז יתרות בגין התחייבות להחזרת סכומים לצרכני החברה בגין תעריפים 2015בספטמבר  13ועד ליום  2013ביוני  1
 הסכומים האמורים הושבו לצרכני החברה במלואם. 2016בדצמבר  31ליום  .(לעילז.  3אלו )ראה גם ביאור 

 
הנ"ל מתייחס להכנסות מלקוחות שונים ברחבי הרשות הפלשתינאית )להלן: "הרשות הפלשתינאית"( וחברת חשמל מזרח  (2)

 .( ב( לעיל1ז' י 2' להלן. לעניין בחינת אופן ההכרה בהכנסה ראה ביאור גירושלים כמתואר בסעיף 
 
הכנסות בגין החלק היחסי של חשבוניות חשמל שהוצאו לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, המשתייכות לפי אומדן  (3)

 לתקופת הדוח.
 

ימים ממועד עריכת החשבונות בהתאם לסוג הלקוח  14 -ל 11המועד האחרון לתשלום חשבונות חשמל ללא חיוב ריבית נע בין 
בגין יתרת  8.1% -מל. לאחר תקופה זו מחויבים לקוחות בריבית שנתית בשיעור של ככמפורט באמות המידה של רשות החש

 לעיל.יג'  3ראה ביאור  מי האשראי הניתנים ללקוחות החברה,באשר לעדכון אמות המידה צרכנות הכולל עדכון לי חובם.
 ביית החוב בגינן נצברו.בהתאם למדיניות החשבונאית, הכנסות ריבית בגין פיגורים מלקוחות חשמל נזקפות בעת ג

 
בנושא שינויים ועדכונים באמות המידה  2015בנובמבר  25התקבלה בחברה החלטת רשות החשמל מיום  2015בדצמבר  16ביום 

 .(לעיל' יג 3)ראה גם ביאור צרכנות 
 

ות מידה התקבלה החלטת רשות החשמל במסגרתה מוארך מועד כניסתם לתוקף של שירותים באמ 2016בספטמבר  12ביום 
 לעיל(. יג'  3וזאת לצורך הערכות החברה ליישומם. )ראה גם ביאור  2017צרכניות עד לחודש בספטמבר 

 
 

 להלן גיול כלל חובות הלקוחות בפיגור לפני הפרשה לחובות מסופקים במועד הדיווח: ( 1 ב.
 

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 
   

   
 517  281   ........................................................ חודשים 3 -לחודשים  2בין 
 368  507   ........................................................ חודשים 6 -חודשים ל 3בין 
 346  435   .................................................................. חודשים לשנה 6בין 

 593  722   ..................................................................... בין שנה לשנתיים
 379  126   ............................................................................ מעל שנתיים

 2,203  2,071   ..................................................................................... סה"כ
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 לקוחות בגין מכירות חשמל )המשך( - 6ביאור 
 

 ב. )המשך(
 

להלן גיול כלל חובות הלקוחות בפיגור אשר הופרשו לחובות מסופקים למעט חובות חברת החשמל מזרח ירושלים  ( 2
 ' להלן(: גוהרשות הפלשתינאית )ראה סעיף 

 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( )במיליוני שקל חדש( 

 

יתרה לפני 
הפרשה 
 לחומ"ס 

הפרשה 
 לחומ"ס 

יתרה לאחר 
 חומ"ס

יתרה לפני 
הפרשה 
 לחומ"ס 

הפרשה 
 לחומ"ס

יתרה לאחר 
 חומ"ס

       
 250  8  258  269  7  276   ..... חודשים 3 -חודשים ל 2בין 
 111  13  124  156  15  171   ..... חודשים 6 -חודשים ל 3בין 
 63  26  89  81  27  108   ............... חודשים לשנה 6בין 

 38  25  63  175  51  226   ............. )*( לשנתייםבין שנה 
 33  101  134  13  113  126   ......................... מעל שנתיים

 495  173  668  694  213  907   .................................. סה"כ

 
 .חדש שקל מיליוני 148 -כ של בסך מערכתיות עלויות בגין פרטיים יצרנים של עבר חובות כולל 2016 בדצמבר 31 ליום * 

 
 .ירושלים מזרחחשמל  וחברת הפלסטינאית הרשות ( 1  ג.

   
 להלן פירוט יתרות הרשות הפלשתינאית וחברת חשמל מזרח ירושלים לאחר הפרשה לחובות מסופקים והכנסות שלא הוכרו  

 : מתוך יתרת הלקוחות
 

  
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 1,684  1,313   ......................................................... חשבוניות שיצאו

 137  141    ............................................................. הכנסות לקבל

 1,821  1,454   .................................................................. סה"כ חוב
   :בניכוי

 (386) (378)  ......................... בינואר 1ליום הפרשה לחובות מסופקים 
 8  4   .......................... השנהבהפרשה לחובות מסופקים  קיטון

 (281) (590)  ................................. בינואר 1ליום הכנסה שלא הוכרה 
 (309) (161)  ............................................ השנההכנסה שלא הוכרה 

 853  329   ...................................... סה"כ חוב בגין מכירת חשמל
   

 353  329   .................................................. מוצג בנכסים שוטפים
 500  -   ......................................... מוצג בנכסים שאינם שוטפים

 853  329   ...................................... סה"כ חוב בגין מכירת חשמל
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 לקוחות בגין מכירות חשמל )המשך( -  6ביאור 
 

 )המשך( ירושלים מזרח וחברת הפלסטינאית הרשות ג. 
 
החשמל מזרח ירושלים נעשים הן באמצעות העברת תשלומים של השניים והן תשלומי הרשות הפלשתינאית וחברת  (2

 באמצעות העברות שקיבלה החברה ממשרד האוצר, מתוך סכומים העומדים לרשות הרשות הפלשתינאית באוצר.
  

נחתם הסכם עקרונות לפתרון חוב החשמל הפלשתינאי ולהסדרת משק החשמל  2016בספטמבר  13ביום  א(
 )להלן: "הסכם העקרונות"(.הפלשתינאי 

הסכם העקרונות נחתם על ידי שר האוצר, מתאם הפעולות בשטחים, והשר לעניינים אזרחיים ברשות הפלשתינאית. 
ושל הרשות הפלשתינאית  חברת חשמל מזרח ירושליםבמסגרת הסכם העקרונות נקבע מנגנון החזר החוב של 

. כמו כן הוסכם על גיבוש מתווה להעברת האחריות על משק 2016לספטמבר  12בגין צריכת חשמל, נכון ליום  לחברה
החשמל הפלשתינאי, בהיבטים מסחריים ותפעוליים, לידי גוף פלשתינאי שיוקם לצורך כך. מסכום החוב יופחת סך 

שקל חדש, המשקף הפחתה מסוימת בשיעורי ריבית הפיגורים וכן השבה של סכומים שנגבו  נימיליו 561.5 -של כ
 -ם מסוימים במסגרת התעריף וגביית יתר. בהתאם להסכם העקרונות יתרת החוב ליום ההסכם בסך של ככרכיבי
 כדלקמן:יפרע תמיליוני שקל חדש )לרבות בגין ריבית שנצברה לאותו היום וטרם הוכרה(  1,468

 

מיסים שהוגדרו ימים מיום שיתקבלו בידיהם כספי  5שקל חדש ישולמו על ידי הפלשתינאים בתוך  נימיליו 572 -
מיליוני  590-התקבל בחברה סך של כ 2016בספטמבר  30ביום . בהסכם העקרונות מידי משרד האוצר הישראלי

 שקל חדש כחלק מיישום הסכם העקרונות.
 

תשלומים שווים )כאשר ייתכן שסכומים מסוימים ישולמו אף במועד מוקדם מהפריסה  48 -היתרה תשולם ב -
בועים בהסכם העקרונות(, שמניינם יחל לאחר השלמת התהליך המסחרי והתפעולי, הצפויה, על פי התנאים הק

כפי שהוגדר בהסכם העקרונות בנוסף, סוכם בהסכם העקרונות כי יוקמו צוותי עבודה ישראלי ופלשתינאי לגיבוש 
ינאי הסכם מסחרי והסכמות תפעוליות בנוגע להעברת האחריות על ניהול משק החשמל הפלשתינאי לגוף הפלשת

 שיוקם לצורך כך. 
 

לאור העובדה שטרם הושלמו הצעדים המפורטים לעיל המהווים תנאי להמשך לתאריך חתימת הדוחות הכספיים 
 את ההפרשות בגין יתרת החוב הנ"ל. 2016של שנת  רביעיפרעון החוב, לא שינתה החברה ברבעון ה

 
בירושלים נגד חברת החשמל מזרח ירושלים על  הגישה החברה תביעה לבית המשפט המחוזי 2014במאי  8ביום  ב(

במסגרת תביעה זו נתבעת חברת חשמל מזרח ירושלים לשלם לחברה את החוב  מיליוני שקל חדש. 531 –סך של כ
 , ואשר טרם שולם עד היום.2013בגין החשמל שסופק לה בתקופה שעד לחודש אוקטובר 

שהגישו הצדדים, החליט בית המשפט על דחיית הדיון לאור הסכם העקרונות שנחתם ובהמשך לבקשה משותפת  
יום  14, בשישה חודשים, תוך שהצדדים רשאים להגיש לביה"מ הודעת עדכון 2016בנובמבר  13 שהיה קבוע ליום

 לפני מועד הדיון שיקבע.
 

מיליוני שקל  1,247הגישה חברת חשמל מזרח ירושלים תביעה נגד החברה, על סך כולל של  2015ביוני  7ביום  
 בלבד. שקל חדש נימיליו 500חדש, אולם התביעה הועמדה לצרכי אגרה על סך של 

להערכת יועציה המשפטיים של החברה, במידה והסכם העקרונות עליו חתמה החברה כמתואר לעיל יתממש, צפוי  
 ובין החברה יבוטלו. חברת חשמל מזרח ירושליםכי עיקר עילות התביעות ההדדיות בין 

 
חברת אור הסכם העקרונות שנחתם ובהמשך להודעות שהגישו הצדדים לבית המשפט, קבע בית המשפט כי על ל 

 .2017במאי  7להגיש הודעת עדכון עד ליום  חשמל מזרח ירושלים
 

למתן צו ביניים וצו על תנאי  חברת חשמל מזרח ירושליםהתקבלה בחברה עתירה לבג"צ של  2016באפריל  6ביום  ג( 
ר, רשות החשמל והחברה. בעתירה התבקש צו שימנע מהחברה לבצע הגבלות באספקת החשמל לקווי כנגד הש

 , וזאת לאחר שבוצעו הגבלות במשך יומיים.חברת חשמל מזרח ירושלים
 

נתן בג"צ צו ארעי האוסר על החברה לבצע הגבלות עד לקבלת החלטה בבקשה לצו ביניים.   2016באפריל  19ביום 
, הובעה, בין היתר, עמדת המדינה לפיה, בידי החברה 2016ביולי  5מדינה אשר הוגשה ביום במסגרת תגובת ה

  חברת חשמל מזרח ירושליםקיימת בנסיבות העניין סמכות לניתוק )או הגבלת( אספקת חשמל 
, החלטה לפיה העתירה תיקבע לדיון לא 2016ביולי  16לאחר שהתקבלו תגובות הצדדים, נתן בית המשפט ביום 

 יאוחר מתום השנה וכי הצו הארעי יישאר בתוקפו עד להחלטה אחרת של ההרכב שידון בתיק.
 הצדדים על לפיה המשפט בית החלטת התקבלה הצדדים שהגישו לבקשות ובהמשך, שנחתם העקרונות הסכם לאור

 .2017 במרס 23 ליום עד עדכון הודעת המשפט לבית למסור

 
המשפטים ומקורות סילוק החוב ובהתאם לזאת, כללה בדוחות הכספיים הפרשה החברה בוחנת את השלכות ההליכים 

  מתאימה.
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 חייבים ויתרות חובה - 7יאור ב
 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 88  78   .............................................................................. של חייבים לזמן ארוך חלויות שוטפות

 299  204   ..................................................................................... החלפת מטבעאקדמה ועסקאות 
 -  61   ............................................. (להלן .ו.11)ראה ביאור  2016בגין הסכם שכר קיבוצי עובדים 

 19  15   ....................................................................................................... מוסדות ממשלתיים
 85  245   ............................................................................................................. הוצאות מראש
 19  107   .............................................................................................................. הכנסות לקבל
 127 93   .............................................................................................................. חייבים אחרים

  803  637 

   
 

 להלן. 34למידע בגין חייבים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין ראה ביאור 
 

 דלקיםמלאי  - 8ביאור 
 

 ההרכב: א.

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 417  411   .............................................................................................. (ראה סעיף ב' להלן)מזוט 
 841  757   .......................................................................................................................... סולר

 9  22   ................................................. "(LNGלהלן: " Liquefied Natural Gas)  –גז טבעי נוזלי 
 365  358   .......................................................................................................................... פחם 

 317  377   .................................................................................................................. פחם בדרך
 1  1   .........................................................................................................................מתנול

   

 1,963  1,913   ......................................................................................................................... סה"כ

   
   

 839  1,031   ........................................................................................................ מוצג ברכוש שוטף

   
 1,124  882   ................................................................................................... מוצג ברכוש לא שוטף

   

 1,963  1,913   ......................................................................................................................... סה"כ

 
 
 מידע נוסף בדבר ירידת ערך מזוט. ב

  

  בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

  
 122 51 יתרת הפרשה לירידת ערך מלאי מזוט
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 לזמן ארוךחייבים   - 9ביאור 
 

 ההרכב:

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 672  605   ................................ (א( להלן(1ב' 34בגין פרוייקט הולכת הגז )ראה ביאור  -חברת נתיבי גז 

 219  70   ................................................................................................. עסקאות החלפת מטבע
 500  -  . .......................................................................................... לקוחות בגין מכירות חשמל 

 171  -   ................................................................................................................. פיקדון יעודי
 -  118   ....................................... (להלןג.  1.ו.11)ראה ביאור  2016עובדים בגין הסכם שכר קיבוצי 

 143  107   ............................................................................................................. ים אחרים יבחי

 1,705  900   ................................................................................................. לזמן ארוך חייביםסה"כ 
 88  78   ....................................................................... לעיל( 7בניכוי חלויות שוטפות )ראה ביאור 

  822  1,617 

   
 לא צמודה. 0.89% -כ לעובדים הינן ברובן בריבית שנתית שלכולל בעיקר הלוואות לעובדים והחכרת גוררות. ההלוואות  *

 לשנה צמוד דולר. 7.9%-8.4%בטווח של בריבית שנתית החכרת הגוררות הינה 
 

 להלן. 34למידע בגין חייבים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין ראה ביאור 

 
  השקעה בחברות מוחזקות  - 10ביאור 

 
 חברות מוחזקות: .א

 
 של החברה:המאוחדת  ההחברבדבר  מידע (1

 

 פעילות החברה שם החברה 
מיקום עיקרי של 
 שיעור ההחזקה בזכויות בהון פעילות החברה

 בדצמבר 31ליום    

   2016 2015 

   % % 

החברה הלאומית 

 לאספקת פחם בע"מ

החברה רוכשת את 
הפחם עבור תחנות 
הכח הפחמיות של 

 חברת החשמל

 
 
 

 100 100 ישראל

    

    
 

הינה חברה אשר הוקמה לפי החלטת השרים לענייני  ("חברת הפחם" :החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ )להלן (א
עוסקת בעיקר במכירת פחם המיובא על ידה מחו"ל ו כלכלה וכפופה לחוק החברות הממשלתיות ולהוראות שניתנו על פיו

 . לחברה
 

הפחם לרכישת ואספקת פחם לתחנות הכוח של החברה  תעם חבר, חתמה החברה על הסכם 2004ביולי  15ביום  (ב
והוא יהיה בתוקף  2003בדצמבר  31אורות רבין בחדרה ורוטנברג באשקלון. תוקף ההסכם הוא מיום  -הצורכות פחם 

 כל עוד יהיו בידי החברה רישיונות ייצור לתחנות הכוח הנ"ל.
מראש. התמורה המשולמת מחושבת על בסיס עלות בתוספת לחברה נשמרת הזכות לביטול ההסכם בהודעה של שנה 

 רווח מוסכם ובכפוף למחיר הפחם המאושר לחברה על ידי רשות החשמל.
 

  .מיליוני שקל חדש בהתאמה 3,339 -ו 2,569 -רכשה החברה פחם מחברת הפחם בעלות של כ 2015 -ו 2016בשנים  (ג
 

מיליוני  8בסך של  2015בגין שנת התקבל דיבידנד מחברת הפחם  2016ספטמבר בחודש  –דיבידנדים מחברת הפחם  (ד
 .2016בגין שנת  שקל חדש מיליוני 8הוצע דיבידנד בסך של  הדוח על המצב הכספיקל חדש.  לאחר תאריך ש

 
 ( להלן.5א'  35חברת הפחם ראה ביאור של נוספות לעניין התקשרויות  (ה
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 השקעה בחברות מוחזקות )המשך(  - 10ביאור 
 
 חברות מוחזקות )המשך(: .א

 
 פירוט החברות המוחזקות: (2

 
 שיעור ההחזקה   
 במניות רגילות   

 בדצמבר 31ליום    

   2016 2015 

 % % סטטוס מקום תושבות שם החברה המחוזקת

     
 49.99 49.99 לא פעילה  ישראל חברת פמ"א בע"מ

     
 76 76 לא פעילה ישראל מגרשי קבלנים בע"מ

     
 99.98 99.98 פעילה ישראל )*(  בע"מ חברת נכסי הירדן

     
 
 חברת נכסי הירדן בע"מ מחזיקה במקרקעין שרשומים על שמה בספרי האחוזה ונמצאים בשימוש החברה.  )*(

חברת מעברות הירדן בע"מ וחברת  חברת נכסי הירדן בע"מ מחזיקה בשתי חברות בנות, שאינן פעילות, בבעלות מלאה:
PALESTINE CONSTRUCTION COMPANY LTD. 

 
 שתלמות"(:ההקרן להשתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: "קרן ה (3

 
ממניות ההנהלה ומהזכויות למנות דירקטורים )ללא זכות להשתתפות ברווחים( של קרן  50% -החברה מחזיקה ב

 ה הזכאים בהתאם להסכמי העבודה.ההשתלמות. החברה מפקידה לקרן ההשתלמות כספים בגין עובדי
 

 להלן הסכומים שהופקדו במהלך התקופות, כלהלן:
 

מיליוני שקל  
 חדש

  
 79   ............................................................................ 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה  ביום 

  
 80   ............................................................................ 2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה  ביום 

  
 קרן ההשתלמות לא משקיעה בניירות ערך של החברה.

 
 :ותכלול ותבחבר ותהשקע .ב
 

 IBCבחברת  השקעה (1

  
בהתאם להחלטות ממשלת ישראל בנושא כניסת החברה לפעילות בתחום התקשורת באמצעות הקמתה של חברת  (א

תקשורת )להלן: "חברת התקשורת"(, נוהל הליך לבחירתו של משקיע פרטי אשר יהיה בעל השליטה בחברת התקשורת 
 הבחירה"( על ידי ועדת בחירה )המורכבת מנציגי המדינה ומנציגי החברה(.  )להלן: "הליך

התאגדה חברת התקשורת תחת השם איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני  2013ביולי  14ביום בסופו של הליך הבחירה,  
ה באסיפת בעלי מכלל מניותיה וזכויות ההצבע 60%המחזיק  IBCבעל השליטה בחברת  "(.IBC( בע"מ )להלן: "2013)

המניות וזכויות ההצבעה באסיפת כלל מ IBC 40% -החברה מחזיקה ב חברות.  פרהינו קונסורציום של מסIBC המניות של 
 .IBCבעלי המניות של 

 
  IBC  עתידה לספק שירותי בזק נייחים למפעילי תקשורת וללקוחות עסקיים גדולים שאישר שר התקשורת, באמצעות

 בים אופטיים אשר תיפרס, בין היתר, על תשתיות החברה. תשתית תקשורת של סי

 

 -להחברה העניקה  ובמסגרתאשר . IBCנחתם הסכם למתן זכות שימוש ושירותים בין החברה לבין  2013ביולי  25ביום  (ב
IBC רכי גל לפי דרישה של חברת זכות שימוש בלעדית לשימוש בתשתיות החברה וכן זכות עתידית להזמנת הקצאות או
IBC .בשדרת הרשת האופטית של החברה 

 רישיון למתן שירותי בזק. IBCהעניק שר התקשורת לחברת   2013באוגוסט  27ביום   
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 השקעה בחברות מוחזקות )המשך(  - 10ביאור 
 
 )המשך( :ותכלול ותבחבר ותהשקע ב.
 

 )המשך( IBCבחברת  השקעה (1
 

שקל חדש, סכום זה שיקף  את שווין ההוגן ני מיליו 100החברה בספריה בהשקעה על סכום של במועד העסקה, הכירה   (ג
 למועד העסקה. IBCמהון המניות של  40%של 

החברה וארגון העובדים ניהלו מגעים בנוגע לדרישת ארגון העובדים לשתפם בזכויות בקשר עם מיזם התקשורת. רשות   (ד
למתן מניות לעובדים ושצורת תגמול זו אינה מקובלת עליה. לאור האמור ובהמשך  החברות הודיעה לחברה על התנגדותה

לכך החברה וארגון העובדים הגיעו להסכמות בנוגע לתגמול של עובדי החברה בקשר עם רווחי חברת החשמל ממיזם 
הסכמות אלו חייבו התקשורת )ולא בדרך של מתן מניות לעובדים(, בכפוף לקבלת כל האישורים מאת הגורמים הנדרשים. 

את אישור רשות החברות וממונה על השכר במשרד האוצר. החברה הגישה בקשה לקבלת אישור רשות החברות והממונה 
 על השכר להסכמות אלו.

רשות החברות מינתה בודק מיוחד לצורך בדיקת נושא הענקת זכויות לעובדים בקשר עם מיזם התקשרות. למועד זה לא   
  נדרשים מאת גורמי המדינה להסכמות האמורות, טרם נחתם הסכם כאמור.התקבלו האישורים ה

תכנית עסקית  IBCבפני דירקטוריון  IBCהציגה הנהלת  2016בינואר , IBCעל פי המידע שנמסר לחברה מאת הנהלת    (ה
 (במסגרתה הובהר כי ללא מימון מתאים )מבעלי המניות הקיימים ו/או צירוף משקיע חיצוני ו/או מימון ממקורות חיצוניים

. ת הסיבים האופטייםהיא לא תוכל לצאת לפועל. התוכנית העסקית האמורה כוללת, בין היתר, האצה משמעותית של פריס
בכפוף להתקיימות מספר תנאים מהותיים הכוללים, בין היתר, הסרת חסמים  IBCהתוכנית אושרה על ידי דירקטוריון 

 רגולטוריים וגיוס מימון מתאים לביצוע התכנית. עוד נקבע כי עד לגיוס מימון מתאים היקף הפריסה יהיה נמוך. 

 ועד ביצוע גיוס ההון כאמור.מללמיטב ידיעת החברה, למועד הדוח אין כל וודאות ביחס   

)קביעה אם הסדר מכיל חכירה( בנוגע  IFRIC 4החברה בחנה את העסקה בין החברה ולבין הקונסורציום בהתאם להוראות   (ו
להעברת זכות השימוש בתשתיות החברה, והגיעה למסקנה כי ההסדר מהווה הסכם שירותים כהגדרתו בתקן חשבונאות 

המניות כהכנסה נדחית במסגרת התחייבויות אחרות, אשר  (. אי לכך, הכירה החברה בשווי"IAS 18להלן: ") 18בינלאומי 
 תוכר על פני תקופת מתן השירותים לפי ההסכם, בשיטת הקו הישר.

 ולפעילותה, השלכות מהותיות על תוצאות הפעילות של החברה.  IBCלמיטב הערכת החברה, אין לחברת   (ז

מיליוני  50 -בהיקף של כ 2017הסכם דחיית תשלומים עד לשנת  IBC, נחתם בין החברה לבין 2016חודש ספטמבר  בסוף(       ח

 שקל חדש.
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 השקעה בחברות מוחזקות )המשך(  - 10ביאור 
 
 )המשך( ותכלול ותבחבר ותהשקע .ב
 

 בחברת סייבר ג'ים קונטרול בע"מ השקעה  (2
 

במערכת יחסים מסחרית  התקשרה עם חברת סייבר ג'ים קונטרול בע"מ )להלן: "סייבר ג'ים"( החברה 2013במאי  2ביום 
מההכנסות נטו של סייבר ג'ים וכן אופציה  50%זכות חוזית לקבלת ה המקורית"( אשר הקנתה לחבר "ההסכמהלהלן: ותאגידית )

"בעלי להלן: ( מניות סייבר ג'ים מוחזקות על ידי צדדים שלישיים )100%בעוד שמלוא ) ,מהון המניות המונפק שלה 50%לקבלת 
זכויות נוספות בסייבר ג'ים, וביניהן: זכות להחליף את סמנכ"ל ה המניות הקיימים"(. בנוסף, לפי תנאי ההתקשרות האמורה, לחבר

כות להשתתף בוועדת ההיגוי של סייבר ג'ים )ועדת ההיגוי עוסקת בקבלת החלטות הכספים של סייבר ג'ים מנימוקים סבירים; הז
כגון שינוי מודל כלכלי, מודל הכנסות, התפתחות לשווקים נוספים, תנאי העסקה של נושאי משרה מסוימים, תמחור רישיונות 

 'ים וכן גישה לחשבון הבנק שלה.ושירותים וכיו"ב( וכן למנות מחצית מחבריה; זכות חתימה, זכות עיון בספרי סייבר ג
 

 סייבר ג'ים פועלת לבצע הנפקה ראשונית של מניותיה לציבור בבורסה זרה )"ההנפקה"( באמצעות חברה מקומית )להלן: "החברה
המקומית"(, אשר אליה יועברו כל מניותיה של סייבר ג'ים, בד בבד עם השלמת ההנפקה כנגד הקצאת מניות לבעלי המניות 

 כפופה לאישור ממשלת ישראל. החברהקבלת החזקה במניות כאמור על ידי לעמדת החברה . הלחברהקיימים ו
 

את מערכת היחסים  על הסכם הסדרה עם בעלי המניות הקיימים בסייבר ג'ים, המסדיר החברהחתמה  2017בפברואר  21ביום 
ע ההנפקה בפועל, יבוטלו חלק מזכויותיה שבין הצדדים אם ההנפקה תושלם. במסגרת הסכם ההסדרה נקבע, כי בכפוף לביצו

מהון המניות  50%מההכנסות נטו של סייבר ג'ים והזכות ל  50%על פי ההסכמה המקורית, לרבות הזכות  לקבלת  החברהשל 
או בתמורה כספית בגינן, כמפורט   32% -המונפק של סייבר ג'ים  בד בבד עם קבלת מניות בחברה המקומית בשיעור של כ

ו כן, מסדיר ההסכם, בין היתר, את יחסי הצדדים, לאחר שהחברה תהפוך בעלת מניות בחברה המקומית, לרבות את להלן. כמ
אופן הצבעת הצדדים באספות הכלליות של החברה המקומית, את אופן הצבעת הצדדים ביחס למינוי הדירקטורים שיומלצו על 

לא תוגבל  החברההמניות ע"י הצדדים לאחר ההנפקה ומבהיר כי ידי הצדדים בחברה המקומית, וכן מגדיר מגבלות על העברת 
 בפעילות נפרדת בתחום הסייבר שאינה קשורה לזירות הגנת סייבר ולאימוני הגנת סייבר. 

 
בנוסף, לפי הסכם ההסדרה, ככל שלא יתקבל אישור ממשלת ישראל להחזקת מניות החברה המקומית עד למועד ההנפקה, 

את הדיבידנדים שיחולקו, ככל  החברהעל שם נאמן, אשר יעביר לידי  לחברהו אמורות להיות מוקצות תירשמנה המניות אשר הי
שיחולקו, בתקופת הנאמנות, בגין אותן מניות. ככל שלא יתקבל אישור הממשלה לחברה להחזיק במניות, יפעל הנאמן למכירתן 

 . החברהלפי תכנית מכירה סדורה ואשר יעביר את תמורת מכירתן לידי 
 

 . 2017בפברואר  20הסכם ההסדרה אושר ע"י דירקטוריון החברה בישיבתו מיום 
 

  .הנדרש הממשלה אישור לקבלת הממשלתיות החברות רשות אל החברה פנתה, הדירקטוריון להחלטת בהתאם
הצורך , ובכלל זה לענייןנמצא בבחינת גורמי המדינה הרלוונטיים ביצוען  ואופןכלל התקשרויות החברה עם חברת סייבר ג'ים 

 1975 –ולפי חוק החברות הממשלתיות תשל"ה  1996התשנ"ו  –חוק משק החשמל  לפיבאישורים הרגולטורים הנדרשים, 
 . לרבות אישור ממשלה, להיבטיהן השונים

 
 
 

ת השקעה בחברות כלולות בדוח על המצב הכספיהצג (3

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

  )במיליוני שקל חדש( 

   
 95  83  בינואר 1 ותכלול ותהשקעה בחבר

 (12) (26)  השנל ותכלול ותחלק החברה בהפסדי  חבר

 83  57  בדצמבר 31 יוםסך יתרת השקעה ל
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה - 11יאור ב
 

 עודף נכסי תוכנית הפנסיה על המחויבות לפנסיה: א.
 

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 28,820  29,878   ....................... ( להלן(2שווי הוגן של נכסי התוכנית )ראה סעיף י'( 

 (23,192) (23,329)  ............... ( להלן(1( טערך נוכחי של המחויבות לפנסיה )ראה סעיף 

  6,549  5,628 
 ערך נוכחי של המחויבות לפנסיה בגין הסכמים מיוחדים

 (342) (562)  .................................... ( להלן(3( טלפרישה מוקדמת )ראה סעיף 

   

 5,286  5,987   ........................... עודף נכסי תוכנית הפנסיה על המחויבות לפנסיה

   
  

 כספים בנאמנות:  ב.
 

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

   

 1,921  1,615   ..................................................... שווי הוגן של כספים בנאמנות

   
 

 כספים בנאמנות המיועדים לכיסוי מחויבויות אקטואריות לתשלומים פנסיונים לא קצבתיים כלפי עובדים ומחויבויות הקשורות 
 (. להלן 'איראה סעיף   IAS 19 -א' ב 116לסיום יחסי עובד מעביד מושקעים באיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות )נכסים לפי סעיף  

 
 
 אחרות לאחר סיום העסקה:התחייבויות בגין הטבות  ג.

 

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 ערך נוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה

 2,732  2,766   ........................................................... ( להלן(2( 'ט)ראה סעיף 

   
 

 הרכב לפי סוגי ההטבות האחרות:

 בדצמבר 31ליום  

 2016 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 901  970   ............................................................................. חשמל מוזל

 349  375   ................................................ מע"מ וגילום מס בגין חשמל מוזל
 1,089  1,030   .......................................................................... מענקי פרישה

 47  48   ....................... קרן רווחה לגמלאים המבוטחים בפנסיה התקציבית
 346  343   ............................................................שי לחגים כולל גילום מס

   
 2,732  2,766   ..................................................................................... סה"כ
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 )המשך(הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה  - 11ביאור 
 

 תוכנית הפנסיה של החברה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה: ד.
 
 10חלות על כל עובדי החברה הקבועים וגמלאיה, אשר התקבלו לעבודה בחברה עד ליום  1958תקנות הפנסיה משנת  (1

המרכזית לקצבה ועד בכלל ועל שאיריהם )להלן: "המבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית"(. תקנון קופת הגמל  1996ביוני 
של עובדי החברה, גמלאיה ושאיריה מבוסס על הוראות תקנות הפנסיה האמורות וקובע את זכאויותיהם של המבוטחים 

 ( להלן(.1בהסדר הפנסיה התקציבית )ראה גם סעיף י 
   

שינה את . חוק זה 2012-פורסם ברשומות חוק שינוי שיטת העדכון של פנסיה תקציבית, התשע"ב 2012במרס  5ביום  
 מנגנון עדכון הגמלאות של המבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית להצמדה למדד המחירים לצרכן.

 
 פי תקנון קופת הגמל המרכזית לקצבה:-להלן תמצית הסדר הפנסיה התקציבית על

 
 הזכאות לפנסיה נוצרת בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 
 פי חוק גיל פרישה.-אשר נקבע על ממועד גיל פרישה( –במועד פרישת חובה )לאישה  א(  
)בתנאי  שנה 50שנה ולעובדת  55שנות עבודה בחברה, בתנאי שמלאו לעובד  30פרישה מוקדמת אחרי לפחות  ב(  

 שהחברה רוצה בפרישתו ובהסכמת ארגון העובדים(. 
 ומעלה ופוטר. 40שנים לפחות, הגיע לגיל  10עובד שעבד בחברה  ג(  
 פרישת נכות. ד(  
דין,  פי על המוסמכות הרשויות ידי על ואושר שנערך להסדר ספציפי בהתאם שתיערך וככל אם -מיוחדת  פרישה ה(  

 שיאושרו. ובהתאם לכללים
 

 לשאירי עובד/גמלאי זכות לפנסיה בהתאם לשיעורי הפנסיה המפורטים בתקנות הפנסיה.
 

 שיעורי הפנסיה:
 

משכרו  70%ולא יעלה על  25% –שיעור הקצבה לא יפחת מ -דמת בפרישת גיל )חובה(, פרישת פיטורים, פרישה מוק -
 הלן:ל בהתאם לעקרונות, פי תחשיב מספר שנות העבודה בחברה,-הקובע של העובד לחישוב קצבה ושיעורו יהיה על

 

 משכרו הקובע לפנסיה של העובד. 25% –שנות עבודה ראשונות  10לאחר  .א
 
 10 -לכל שנת עבודה שלמה מעבר ל 2%תוספת  של  –בודה שנות ע 30 -לאחר כל שנת עבודה נוספת עד ל .ב

 (. 65%שנות העבודה הראשונות )עד למקסימום של 
 

לכל שנת עבודה או חלק  1%תוספת של –שנות עבודה  35 -שנה ועד ל 30לאחר כל שנת עבודה נוספת מעל  .ג
 (. 70%שנות העבודה הראשונות )עד למקסימום של  30 -ממנה מעבר ל

 

 נכות של עובד קבוע נקבעים שיעורי הפנסיה בהתאם לאמור בתקנות הפנסיה.בפרישת  -
 

המחויבות האקטוארית בגין עובדים ופנסיונרים/שאירים המבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית, כוללת, בנוסף לפנסיה 
 שתשולם לאחר סיום עבודה, את רכיבי הזכאות הבאים:

 

באישה. בגין תקופה  55בגבר או  60הזכאות מותנית בפרישה לאחר גיל שנות עבודה(.  35"מענק שנים עודפות" )מעל  -
של חלקי שנה ישולם החלק היחסי של המענק. המענק משולם גם לשאירים במקרה של פטירת עובד, בהתקיים 

 התבחינים המזכים.
 
שנים,  10-ת משנה" המשולם בפרישה  ולשאירים בפטירת עובד. מענק זה לא ישולם לעובד שעבד פחו 35"מענק עד  -

 ובעבור שנים שעבורן משולם פיצוי אחר.
 
 שנה(. 35מענק בפרישה לנכות )עובד הזכאי למענק זה לא יקבל בנוסף מענק עד  -
 
 מענק בגין אי ניצול ימי מחלה. -
 

 הטבת חשמל מוזל לגמלאים/שאירים )כולל גילום למס ומע"מ(. -
 
 שי לחגים לגמלאים/שאירים )כולל גילום מס(. -
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 

 תוכנית הפנסיה של החברה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה: )המשך( ד.
 

 )המשך( (1
 

 שנות ותק עבודה בחברה. 20 -מענק בהגעת עובד ל   - 
 

0.49% -לחברה התחייבות )צמיתה( מכוח הסכם קיבוצי לשאת בעלויות של פעילויות רווחה בסכום השווה ל   -
משכרו של כל עובד ומהפנסיה והמענקים שלהם זכאי כל גמלאי / שאיר )התחייבות זו לא מחושבת בגין הרכיבים 
 שכר רגיל או כאלו שאינם מושפעים ממחיר שעה: הבראה, חשמל, שי, תורנות בית וערבה(. שאינם  

 
טחים בהסדר הפנסיה התקציבית להצמדה , במסגרת שינוי מנגנון עדכון הגמלאות של המבו2012החל מחודש ינואר   -

למדד המחירים לצרכן, הוקמה קרן רווחה לגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית, בדומה לקרן שהוקמה בשירות 
 המדינה.

 
והיתרההחברה מבטחת את עובדיה וגמלאיה בביטוח חיים קולקטיבי. הפרמיה משולמת שליש על חשבון העובד  -

 ידי החברה.-על 
 
 ירי החברה סל הטבות וזכויות נוספות אשר בשל חוסר מהותיות אינן כלולות במחויבות האקטוארית.לגמלאי/שא -

 
ידי אקטואר -, מבוססת על חישובים אקטואריים אשר נערכים עלהעסקהסיום ים לאחר הערכת ההתחייבות לפנסיה ומענק (2

ן קבעה בהתייעצות עם אקטואר החברה, שברובחיצוני. חישוב ההתחייבות נעשה על סמך זכויות והנחות של החברה 
ששימשו לחישוב המחויבות האקטוארית מתאימים לתשואות השוק על אגרות חוב  היווןשיעורי  ולדעתו הינן סבירות.

 לעיל. 1' בכ 2 ביאור , ראה2016בדצמבר  31קונצרניות באיכות גבוהה ליום 
 

 פנסיה לעובדים שאינם בתוכנית הפנסיה: ה.
 

ואילך,  1996ביוני  11עובדים קבועים שהחלו עבודתם החל בתאריך  -עובדי החברה הקבועים האחרים )להלן: "עובדי דור ג"( 
אשר אינם נמנים על תוכנית הפנסיה התקציבית, כמתואר בסעיף ד' לעיל מבוטחים, כברירת מחדל, בפנסיה מקיפה בקופת גמל 

ו חדשה, או בביטוח פנסיוני אחר לפי בחירה אישית של העובד(. החברה מפקידה לקצבה )קרן פנסיה חיצונית צוברת ותיקה א
 , מהשכר הקובע לפיצוי פיטורים. 2.33%באופן שוטף את התחייבויותיה בגין עובדים אלה, למעט השלמת פיצויי פיטורין בשיעור 

 
ן אינן מוצגות בדוח על המצב הכספי של הסכומים המופקדים בביטוח הפנסיוני, רשומים על שם העובדים וההתחייבויות בגינ

 החברה, מאחר והסכומים המופקדים אינם בשליטתה ובניהולה של החברה. 
 כמו כן, עובדים אלו זכאים לקבל מהחברה מענקים מסוימים לאחר סיום העסקה.

 
 כאמור המחויבות האקטוארית בגין עובדי דור ג', כוללת בהתקיים תבחינים:

 
תחושב  ,2004בינואר  1( על שכר רגיל ושכר י"ג )לזכאים לשכר י"ד, שהחלו לעבוד בחברה לפני 2.33%השלמת פיצויים ) -

 שנה(. 35השלמת פיצויים בגין רכיב זה בעד שנות העבודה שמעל 
 
שנים,  10-שנה" המשולם בפרישה ולשאירים בפטירת עובד. מענק זה לא ישולם לעובד שעבד פחות מ 35"מענק עד  -

 שעבורן משולם פיצוי אחר. ובעבור שנים
 
 מענק בגין אי ניצול ימי מחלה.  -
 
 הטבת חשמל מוזל גמלאים/שאירים )כולל גילום למס ומע"מ(. -
 
 שי לחגים לגמלאים/שאירים )כולל גילום למס(. -
 
 שנות ותק עבודה בחברה. 20 -מענק בהגעת עובד ל -
 
 0.49%-שכר, לשאת בעלויות של פעילויות רווחה בסכום השווה לח הסכם ובנוסף לאמור, לחברה התחייבות )צמיתה( מכ -

 משכרו הרגיל ומרכיבי השעה של כל עובד ומהמענקים  שלהם זכאי כל גמלאי/שאיר.
  
ידי -החברה מבטחת את עובדיה וגמלאיה בביטוח חיים קולקטיבי. הפרמיה משולמת שליש על חשבון העובד והיתרה על -

 החברה.
 
 ל הטבות וזכויות נוספות אשר בשל חוסר מהותיות אינן כלולות במחויבות האקטוארית.לגמלאי החברה ס -
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 

 :והסכמות הסכמים קיבוציים ו.
 
)להלן:  העובדים וארגון החדשה הכללית העובדים הסתדרות לבין החברה בין מיוחד קיבוצי הסכם  נחתם 2016בדצמבר  11 ביום (1

 בשירות שנחתם השכר הסכם על בהתבסס 2013-2017 השנים בגין שכר הסכם היתר בין, נושאים במספר דן אשר"( 2016"הסכם 
 .ה(השב)כולל  השכר חריגותהסדרת ו 2016 באוגוסט 8 ביום ועודכן 2016 באפריל 18 ביום הציבורי
 

 השכר הסכם עיקרי (א
 

 הרגיל בשכר שקלית כתוספת חלקה תשולם התוספת. 7.25% של ומצטבר כולל בשיעור החברה לעובדי שכר תוספת 
 בהתאם, שנה כל של ינואר חודש מידי יעודכן השקלית התוספת סכום) השכר בטבלת אחוזית כתוספת תשולם וחלקה
 : 2019 מרסחודש  עד פעימות חמש פני על תתפרס התוספת(. לצרכן המחירים במדד השנתי השינוי לשיעור

 

 השכר תוספת שיעור סך שיעור תוספת אחוזית סכום תוספת שקלית מועד הפעימה
 (ואחוזי)שקלי 

דצמבר  -ראשונה  פעימה
2016  

 1% --  שקל חדש 96.86

שקל  129.29 -ל   השלמה 2017 מרס - שניה פעימה
  חדש

1.310% 2.62% 

שקל  197.80 -ל   השלמה 2018 יוני - שלישית פעימה
 חדש

 4.009% 2.005% - ל השלמה

שקל  277.81 -ל   השלמה 2018 דצמבר-רביעית פעימה
 חדש

 5.63% 2.815% - ל השלמה

שקל  357.73 -ל   השלמה 2019 מרס - חמישית פעימה
 חדש

 7.25% 3.625% - ל השלמה

 

 סכום החברה שילמה 2016 סמר חודש בשכר .חדש שקל 2,000 של כולל בסכום פעמי-חד מענק תשלום גם כולל ההסכם 
   .השכר הסכם במסגרת נקבע אשר פעמי החד המענק לתשלום כמקדמה לעובד חדש שקל 1,000  של

 לעובד נוספים  חדש שקל 1,000  בסך ,פעמי החד המענק של השני חלקו תשלום יבוצע 2017 - פברואר חודש בשכר. 

 קטנים לילדים להורים שנה כל של אוגוסט חודש בסוף מיוחד חופשה יום. 

  בינואר 1 מיום החל, יפרשו או, ופרשו התקציבית הפנסיה בהסדר המבוטחים שאירים /גמלאיםבהתאם להסכם השכר 
 לתקופת בהתאם לפנסיה הקובע לשכרם לתוספת, 2016 יולי מחודש החל, זכאים 2019 לפברואר 28 ליום ועד 2013

 .ההסכם תקופת מתוך העסקתם
 

 להלן. 3ראה סעיף  ,בחישוב אומדן עליית שכר צפויה 2016בדצמבר  31ליום הסכם השכר נכלל בהתחייבות האקטוארית 
 

  השכר חריגות הסדרת (ב
 

 החברה לעובדי למיםוהמש והגמלה העבודה, השכר תנאי של בדיקה לערוך כוונתו על השכר על הממונה הודיע 2011בשנת 
 יעשה השכר על הממונה, הביקורת של ראשון בשלב כאשר, בחברה שכר רכיבי של תקפותם תיבדק זו במסגרת. ולגמלאיה

 .החברה על הפיקוח וייעול התיאום הגברת לצורך שהוקם הרגולטורים לצוות החברה העבירה /שתעביר במידע שימוש
 

 לכאורה ששולמו שכר רכיבי , התקבל בחברה מכתב מהממונה על השכר, הכולל החלטות בעניין2013באוקטובר  10ביום 
" לפנסיה גלובליות נוספות שעות" רכיב וכן 10% שמעל בשיעור" פיקודית תוספת" רכיב, כלכלה ודמי ל"אש תעריפי) בחריגה
 "(.חורגים רכיבים" להלן - לזכאים

 
 במאי 3 וביום מעודכנת החלטה 2014 בדצמבר 11 ביום השכר על הממונה פרסם, בנושא שהתנהל משפטי הליך בעקבות

 החלטות את וליישם לפעול החברה על כי, היתר בין, נקבע בה, בחיפה לעבודה האזורי הדין בית של דינו פסק ניתן 2016
 .הממונה

 
 ומתן משא, החדשה הכללית העובדים והסתדרות העובדים ארגון, החברה ניהלו לעיל האמורה הדין בית פסיקת לאור

 החזר, היתר בין, הקובע קיבוצי הסכם, 2016בדצמבר  11 ביום, נחתם בעקבותיו אשר, האוצר משרד בהשתתפות אינטנסיבי
 של הסדרה וכן( 2016ביולי  31עד ל ו 2013 אוקטוברב 10) הממונה החלטת שמיום בתקופה החורגים הרכיבים תשלום בגין

בהסכמה פסק הדין של בית המשפט האזורי לעבודה  בוטל. בעקבות ההסכם 2016 באוגוסט 1ם מיו החל החורגים הרכיבים
 .הדיןהערעור שהגישו הצדדים על פסק  הליכיבחיפה ונמחקו 
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 
 והסכמות: )המשך( הסכמים קיבוציים ו.

 
 )המשך( השכר חריגות הסדרת (ב (1

 
  :2016באוגוסט  1להלן הסדרת החריגות החל מיום 

 
 פיקודית תוספת

 
 איןבדרגת השיא )לא כולל(  מחלקות ומנהלי (שיא בדרגת)לאחר שהייה של שנתיים  מחלקה למנהל מושווה דרתהג עד

 שנקבעו בשיעורים הפיקודית התוספת הקטנת על הוסכםההגדרות,  ליתר בנוגע. ההסכמות לבין קודם מצב בין שינוי
 .22.5% הינה המקסימלית הפיקודית שהתוספת כך ,בהסכם
 
 לזכאים פנסיוניות גלובליות נוספות שעות

 
 )כולל( :  2013 באוקטובר 10 עד ליום פנסיוניות גלובליות נוספות שעותל  זכאים שהיו פעילים עובדים

 נוספות שעות 50-לשעות נוספות  70-מ  תופחת הרגיל בשכרם כיום הנכללת הפנסיוניות הגלובליות הנוספות השעות כמות
 גלובליות נוספות שעות 20 השוטף בשכרם משולמות להיות ימשיכו"ל כנ לעובדים, ספק הסר למען(. 140% של)בשיעור 
 עובדים הינם עוד כלישולם , לפנסיה הקובע מהשכר חלק מהווה אינו אלו שעות 20 בגין התשלום(. 140% של)בשיעור 

 .גלובליות נוספות שעות לתשלום המזכים בתבחינים לעמידה ובכפוף פעילים
 

 :2013 באוקטובר 10 רלאח החלה שזכאותם פעילים עובדים
 נוספות שעות 70 לתשלום זכאים הם אולם, הרגיל בשכרם גלובליות נוספות שעות להכללת כלל זכאים אינם"ל כנ עובדים

 אלו לעובדים וישולם, לפנסיה הקובע מהשכר חלק מהווה אינו זה תשלום, השוטף בשכרם( 140% של)בשיעור  גלובליות
 .גלובליות נוספות שעות לתשלום המזכים בתבחינים לעמידה ובכפוף פעילים עובדים הינם עוד כל

 
 פעילים לעובדים כלכלה ודמי ל"אש תעריפי

 
 הגדרהב לעובדים .2016באוגוסט  1מיום  למפרע, 20%-ב יופחתו" ל"ואש חוץ הוצאות, נוספות בשעות כלכלה דמי" תעריפי

 לחודש שקל חדש 1,000 בסך גלובלי ל"אש תשלום, ישולם ומעלה( מחלקות למנהלי מושווים כולל) מחלקה מנהל של
  ו.כלשה לתשלום זכאותם חלף יבוא אשר, עבודה

 
קל ש מיליוני 32, שקל חדשמיליוני  134-בסך של כ 2016בדצמבר  31ליום המחויבות האקטוארית את הסדרת החריגות הקטינה 

 הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים.הקטנת כנגד  שקל חדשמיליוני  102 -עלות השכר והקטנת כנגד  חדש
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 
 והסכמות: )המשך( הסכמים קיבוציים ו.

 
 באוגוסט 1 שבין התקופה ובגין 2016ליולי  31ועד  2013באוקטובר  10שבין  התקופה בגין סכומים החזר - השבה (ג (1

 .2016 לדצמבר 31 ועד 2016
    

 פרישה הסכם תנאי פי-על לגמלאות שפרשו עובדים וכן החתימה על ההסכם ליום נכון פעילים עובדים -אש"ל ודמי כלכלה 
, בפועל להם שולמו אשר סכומיםהמ 42% -כ של בשיעור ךo לחברה להשיב נדרשים, 2016 לשנת מיוחדת מוקדמת
 ."תקופת ההשבה"()להלן:  2016ביולי  31ועד  2013באוקטובר  10  בתקופה

 משולם להיות אמור שהיה השכר לבין, ת ההשבהבתקופ, בחריגה בפועל ששולם השכר שבין ההפרש -תוספת פיקודית 
 שיעור ל"הנ החישוב לצורך. פיקודית תוספת לשיעור בהקשר 2014 בדצמבר 11 מיום השכר על הממונה להחלטת בהתאם

 .12.5% והינו הממונה מהחלטת שונה מחוז/ אגף מנהל סגן בדרג לעובד הפיקודית התוספת
 

  2016 לשנת מיוחדת מוקדמת פרישה הסכם תנאי פי-על לגמלאות שפרשו ופורשים פעילים לעובדים ההחזר סך תקרת
 פיקודית תוספת בגין בהחזר גם המחויב ל"כנ עובד .הרגיל שכרה פעמיים על יעלה לאששולם להם אש"ל ודמי כלכלה 

 על יעלה לא ההחזר סך-(לזכאים הרגיל בשכר פנסיוניות גלובליות נוספות שעות הכללת עקב חורגים ותשלומים) חורגת
 .הרגיל שכרה פעמים שלוש
את עודף העובדים ו ישיב )להלן: "תקופת ההסדרה"( 2016דצמבר ב 31ועד  2016אוגוסט ב 1לתקופה שבין  באשר

 לעומת השכר שהיה אמור להיות משולם בהתאם להסדרה. שקיבלו במשכורתם  התקבולים
, אלא אם 2017 ינואר חודש ממשכורת החל, יםשוו תשלומים 36-ב ות העובדים והגמלאיםינוכו ממשכור סכומי ההחזר

 לחברה קיימת זכות לנכות את סכומי ההשבה גם בעת סיום יחסי עובד מעביד. תשלומים. 12-העובדים יבקשו להחזירו ב
 

ת תקופ בגיןמיליוני שקל חדש  149 -ם בסך של כמהעובדי והשבות החזרים לקבל צפויה החברה האמור להסכם םבהתא
. החברה רשמה נכס לקבל בגין השבת ההסדרה תתקופ יןבג שקל חדש מיליוני 13 -כ של סך ישיבו העובדים בנוסף ההשבה

 השבת סכומים בתוספת ביטוח לאומי מעביד בסך חדששקל מיליוני  162)  שקל חדשמיליוני  174 -של כ הסכומים על סך
 עלות השכר.הקטנת ( כנגד שקל חדשמיליוני  12 -של כ 

הוצאות הקטנת החברה רשמה נכס לקבל כנגד  שקל חדש.מיליוני  5 –כמו כן הערכת השבת הכספים מהפנסיונרים הינו כ 
 לפנסיונרים. תמהתחייבויו

 
קבוצת עובדים וכן ועד המהנדסים בחברה הגישו בקשות לבית הדין לעבודה למתן צו מניעה בעניין ההסכמים הקיבוציים 

. הבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד נדחתה ע"י בית הדין. במועד הדיון שהתקיים משכו 2016בדצמבר  11מיום 
 ונקבעו לוחות זמנים מזורזים לדיון בתיק העיקרי.המבקשים את הבקשה למתן סעד זמני נגד יישום ההסכם, 

 
 מוקדמת פרישה הסכם  (2
 

, העובדים וארגון החדשה הכללית העובדים הסתדרות לבין החברה בין נוסף מיוחד קיבוצי הסכם נחתם 2016 בדצמבר 11 ביום
 בוחנת החברה הנהלת  .עובדים 350 של מוקדמת פרישות כולל זה הסכם. ארעיים לעובדים קביעויות ומתן מוקדמות פרישות בדבר

 .הכל בסך פורשים 400 עד על ולהעמידו הפורשים מספר את( להסכם וכתוספת העובדים ארגון בהסכמת) להגדיל האפשרות את
מיליוני  359 -)כמיליוני שקל חדש  479 -פורשים הינה כ 350בתקופת הדוח בגין הפרישות המוקדמות של  העלות הפרישה שנכלל

מיליוני שקל חדש לאחר השפעת  124 -מיליוני שקל חדש )כ 165 -סך של כבגין הפיצויים שקל חדש לאחר השפעת המס(, מתוכם 
 .(המס

 
 המוסמכות. והרשויות החברה דירקטוריון ידי-על אושרו שני ההסכמים

 
 אומדן עליית שכר צפויה  (3
 

ההתחייבות האקטוארית בגין העובדים הפעילים מחושבת על בסיסי מרכיבי השכר לפנסיה הכלולים בשכר האחרון נכון לתאריך 
תאם להסכם הקיבוצי המתואר בה 2013-2017ותוספת יוקר בגין התקופה כלליים גידול השכר בגין הסכמי שכר הדוחות הכספיים. 

שקל  357.73 חלקה תינתן כתוספת שקלית מצטברת שלאשר כ 7.25%בשיעור של תוספת שכר ממוצעת  ,לעילא'  1 בסעיף ו' 
בשיעור עליית המדד בפועל גידול בשכר אומדן  מונח ואילך 2018ומשנת , םמונחים נומינלייב 3.625%לחודש לכל עובד ועוד  חדש

מחקר שביצע אקטואר התאם לבניסיון העבר, בבמונחים ריאליים(. אומדן זה נקבע בהתחשב  0.5%)שחיקה של לשנה  0.5%בניכוי 
  .אשתקד החברה

 
 סיום תוקף חוקת העבודה (4
 

של החוקה הינו החוזי , שהינה הסדר קיבוצי, תוקפה 2002למרס  25בהתאם להוראות חוקת העבודה לעובדי חברת החשמל מיום 
לארגון העובדים על רצונה לגבש הסכם עבודה לקראת תום תוקפה החוזי של החוקה הודיעה החברה . 2015בדצמבר  31עד ליום 

מול ארגון  להסכם עבודה חדש במטרה להגיע להסכמות בנושאהצעה  גיבשההחברה מעודכן אשר יחליף את חוקת העבודה. 
כל עוד לא גובש הסכם עבודה חדש או ניתנה הודעה על ביטול החוקה בהתאם להוראות הדין, ממשיכים  .העובדים וההסתדרות

 הוראותיה.להצדדים לפעול בהתאם 
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 

 :הדוח בתקופת אקטואריות בהנחות שינויים .ז
 

 הטבת בגין ההתחייבות מהערכת חלק המהווה, החזוי החשמל תעריף אומדן לחישוב ששימשו העבודה בהנחות עדכון בוצע .1
 .מוזל חשמל

 
 . 2011-2015עדכון בהנחת צריכת החשמל המוזל על בסיס הניסיון בפועל בקרב פנסיונרים של החברה בשנים  בוצע .2

 
 .2016 -2002 משנת המוקדמות הפרישות נתוני על בהתבסס מוקדמת פרישה שיעורי הנחת לבדיקת מחקר בוצע .3

 
 . הפטירה במועד זוג בני בין גיל והפרש נישואים שיעורי הנחת לגבי מחקר בוצע .4

 
 .חדש שקל מיליוני 76-האקטוארית בסך של כ תאת ההתחייבו הקטינוכל העדכונים  סך

 
בדצמבר  31 -ו 2016בדצמבר  31סך סעיפי העתודות בגין הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה לעיל לפי חישובי החברה לימים  .ח

 מיליוני שקל חדש בהתאמה. 26,266מיליוני שקל חדש,  26,657 -מסתכמים ל 2015
 

 עתודות: .ט
 

 התנועה בערך הנוכחי של המחויבות לפנסיה (1 
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
 22,900  23,352  23,192   ....... לפנסיה לתחילת השנהערך נוכחי של המחויבות 

 1,122  1,110  1,105   ...................................................... עלות הריבית
 271  267  249   ............................................. רות השוטףיעלות ש

שינויים בתנאי התוכנית עקב  –בעבר רות ישהעלות 
 -  -  (128)  ................................... החלטות הממונה על השכר

 28  27  26   .................................................. הפקדות עובדים

(692) (718) (719)  ................................................... הטבות ששולמו  

  23,725  24,038  23,629 

    
    הפסדים )רווחים( בגין מדידות מחדש:

)רווחים( אקטוארים הנובעים משינויים  הפסדים
 25  (583) (13)  ................................................. בהנחות פיננסיות

אקטואריים הנובעים משינויים  )רווחים(הפסדים 
 - 160 (42)  .............................................. בהנחות דמוגרפיות

הקודמות השפעת ההבדלים בין ההנחות האקטואריות 
לבין מה שהתרחש בפועל )להלן: "תאומים על בסיס 

 (302) (423) (341)  ..................................................... ניסיון העבר" (

 (396) (846) (277) 

    

 23,352  23,192  23,329   ........... השנהערך נוכחי של המחויבות לפנסיה לסוף 
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 
 )המשך( עתודות: .ט
  

 התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות לאחר סיום העסקה (2
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
ערך נוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות לאחר 

 2,920  2,930  2,732   .................................. סיום העסקה לתחילת השנה
 146  139  129   ...................................................... עלות הריבית

 61  61  58   ............................................ עלות השרות השוטף
שינויים בתנאי התוכנית עקב  –בעבר רות ישהעלות 

 -  -  (4)  ................................... החלטות הממונה על השכר
הפרשה נוספת בגין פרישת עובדים במסגרת תוכנית 

 -  (15) (8)  ..................... לעיל( 2)ראה סעיף ו'  פרישה מיוחדת
 (95) (122) (129)  ................................................... הטבות ששולמו

  2,778  2,993  3,032 

    הפסדים )רווחים( בגין מדידות מחדש:
רווחים אקטוארים הנובעים משינויים בהנחות 

 (111) (263) (39)  ............................................................. פיננסיות
 רווחים אקטואריים הנובעים משינוי בהנחות

 - - (5)  .......................................................... דמוגרפיות
 9  2 32   ............................... תאומים על בסיס ניסיון העבר 

 (12) (261) (102) 
    

ערך נוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות לאחר 
 2,930  2,732  2,766   ...................................... השנהסיום העסקה לסוף 

    
 

 התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין הסכמים מיוחדים לפרישה מוקדמת (3
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
    

 119  77  342   ................... נוכחי של המחויבות, לתחילת שנה ערך
 4  12  14   ...................................................... עלות הריבית

שינויים בתנאי התוכנית עקב  –בעבר רות ישהעלות 
 -  -  (2)  ................................... החלטות הממונה על השכר

הפרשה נוספת בגין פרישת עובדים במסגרת תוכנית 
 2  340  292   .................................................... פרישה מיוחדת
 (48) (72) (93)  ................................................... הטבות ששולמו

אקטואריים בגין המחויבות אשר  (רווחיםהפסדים )
 -  (15) 9   .............................................. נזקפו לרווח והפסד

    
 77  342  562   ........................ השנהערך נוכחי של מחויבות לסוף 
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 
 יעודות: .י

 
 קופת גמל מרכזית לקצבה (1

 
מפקידה החברה כספים בקופת הגמל המרכזית לקצבה )להלן: "הקופה"( לכיסוי ההתחייבות  2005במרס  8מתאריך  א(

 לפנסיה בגין עובדיה הזכאים בהסדר הפנסיה התקציבית. 
 

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללים לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה(,  כוחהקופה פועלת מ
מנהלת את  2010במאי  1ידי החברה המנהלת נערך בהתאם. החל מיום -. ניהולה של הקופה על2012-התשע"ג

החליטה ועדת  2016בספטמבר  1ביום  .ניהול קופת גמל מרכזית לקצבה בע"מ -הקופה חברת "אינפיניטי 
כחברה  "הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ"התקשרויות ונכסים של דירקטוריון החברה לאשר התקשרות עם חברת 

 .2017בינואר  1שתנהל את קופת הגמל המרכזית לקצבה וזאת החל מתאריך 
 

מיליוני שקל  31,838הינה  2016בדצמבר  31פי הדוחות הכספיים של הקופה ההתחייבות האקטוארית ליום -על ב(
 -ך הינו כנכון לאותו תאריבהתאם לתקנות הקופה להפקדות כמפורט בסעיף ו' להלן, חדש, וחוב החברה לקופה 

פי הדוחות הכספיים של החברה, ההתחייבות האקטוארית בגין המחויבות לפנסיה -מיליוני שקל חדש. על 1,960
 מיליוני שקל חדש.  5,987מיליוני שקל חדש, ועל כן קיים עודף של  23,891הינה  2016בדצמבר  31ליום 

 
, לבין ההתחייבות 2016בדצמבר  31הפער בין ההתחייבות האקטוארית לפי הדוחות הכספיים של הקופה ליום  ג(

, נובע בעיקר משוני במתודולוגיות החישוב 2016בדצמבר  31האקטוארית לפי הדוחות הכספיים של החברה ליום 
ם כל אחד מהגופים: החברה עורכת בין הגופים, הנובע בחלקו מגישות מקצועיות שונות, בהתאם לכללים המחייבי

פי כללי החשבונאות החלים עליה )בהתאם לתקני הדיווח כספי הבינלאומיים -את חישוב ההתחייבות האקטוארית על
והנחיות רשות ניירות ערך(, ואילו הקופה פועלת במסגרת הוראות הממונה על אגף שוק ההון  IAS 19ובכללם תקן 

ופה ציין כי מערכת ההנחות ששימשו בעריכת הדוח על המצב הכספי תואמת ביטוח וחיסכון, כאשר אקטואר הק
 להוראות הממונה על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון לעריכת מאזנים אקטואריים. 

 
, המשמש להיוון המחויבות האקטוארית, קרי בקופה מהוונים את ההיווןעיקר השוני בהנחות הינו בגין שיעור 

של איגרות חוב ממשלתיות ואילו בחברה לפי איגרות חוב קונצרניות, ראה  היווןיעור המחויבות האקטוארית לפי ש
, ובהנחת הגידול הריאלי בשכר, קצב קידומי עובדים, תוספת ותק, הסכמי שכר, שחיקת שכר לעיל 1 בכ 2ביאור 

 מיליארד שקל חדש. 8 -וכדומה. השוני בהנחות אלו מביא לפער בהיקף של כ
 

הדירקטוריון לבחינת הפער בין התחשיבים האקטואריים של החברה ושל הקופה ובמענה לפנייתה בהמשך להחלטת  ד(
התייחסות מהנהלת הקופה לנושא  2013באוקטובר  22של החברה להנהלת הקופה בנושא זה, קיבלה החברה ביום 

המחויבות הפער בין התחשיבים האקטואריים, במסגרתה פורטו הסברי הקופה לבחירתה בשיטת החישוב של 
ידי אקטואר הקופה. כן ציינה הקופה, כי בעבר נבחנה שיטת החישוב של הקופה על ידי -האקטוארית המבוצעת על

הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, אשר קבע כי אין לו התנגדות להנחות בהן עושה אקטואר הקופה שימוש. 
חיסכון בבקשה לקבלת התייחסותו ולהסדרת אופן הטיפול בעקבות זאת פנתה החברה לממונה על שוק ההון, ביטוח ו

 בנושא.
  

נתקבלה תשובת הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ובה נכתב, בין היתר,  2013בדצמבר  4ביום 
כי חישוב המחויבות האקטוארית בדוחות הכספיים של הקופה נערך לפי כללים אקטואריים מקובלים. בנוסף מתקיים 
דיאלוג ובדיקות שוטפות בהבדלי ההנחות האקטואריות שבין הנהלת הקופה והנהלת החברה, כך שההנחות 

 האקטואריות יהיו דומות ככל שאפשר בהתאם לכל האמור לעיל.
 

הודיעה רשות החברות לחברה כי היא מבצעת בדיקה של מכלול הנושאים הקשורים בחישוב  2015ביוני  1ביום  ה(
רית בחברה לרבות המתודולוגיות המיושמות על ידי החברה ועל ידי הקופה לחישוב המחויבות המחויבות האקטוא

האקטוארית, יישום הנחיות הממונה על שוק ההון לגבי חישוב המחויבות האקטוארית ולגבי הפקדות הכספים בקופה, 
פנתה רשות  2016בינואר  3ם ביוו 2015באוקטובר  20כללי ההפקדות בקופה על פי תקנון הקופה וכיוצא בזה. ביום 

החברות לחברה בדרישה כי הנהלת החברה תבצע בדיקה בנושא המחויבות האקטוארית של החברה, ובפרט בנושא 
הפער במחויבות האקטוארית כפי שהיא מחושבת בחברה ובין כפי שהיא מחושבת על ידי קופת הפנסיה, ותגבש 

ן בין שמירה על זכויות הפנסיה של עובדיה ובין שמירה על המלצות על האופן המיטבי בו עליה לפעול כדי לאז
  איתנותה הפיננסית.

 
, דירקטוריון החברה החליט על הקמת ועדה לנושא האקטואריה 2016ביולי  21בהמשך לפניית רשות החברות, ביום 

ההנחות בחברה. הועדה קיימה מס' ישיבות עבודה, במסגרתן הציגה החברה את ההתחייבות האקטוארית, 
 העיקריות המשמשות לחישוב ההתחייבות, ותחשיבים שונים שנתבקשה לערוך.

וההנחות  הקופהכן הוצגה ע"י אקטואר החברה המתודולוגיה לגידול השכר. במקביל הוצגה מדיניות -כמו
 חישוב המחויבות הפנסיונית על ידה.ל האקטואריות המשמשות

 ודתה.נכון למועד החתימה, הוועדה טרם סיימה את עב
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 
 )המשך( יעודות: י.
 

 )המשך(קופת גמל מרכזית לקצבה  (1
 

פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללים לניהול קופת גמל מרכזית  2012בדצמבר  2ביום  ו(
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון "הוראות לניהול קופת גמל . במקביל פורסם חוזר 2012-לקצבה( התשע"ג

ידי החברה. חוזר זה מיטיב עם החברה -מרכזית לקצבה". החוזר מאפשר, בין היתר, פריסת תשלומים לקופה על
 בעיקר לגבי אופן פריסת התשלום בגין חוב גמלאים זכאים.

 
ידי -. במקביל בוצע שינוי בתקנון הקופה אשר אושר על2013בינואר  1התקנות והחוזר האמורים נכנסו לתוקף ביום 

. אישור אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר התקבל ביום 2013באוקטובר  10דירקטוריון החברה, ביום 
 . 2014במרס  31
 

הינו  , אופן פריסת התשלומים לקופה בגין המחויבות האקטוארית2014במרס  31בהתאם לשינוי האמור החל מיום 
 כדלקמן:

 
כהגדרתו בתקנות החדשות הנובע מתוספת וותק, יופקד הסכום המלא במהלך השנה העוקבת לשנת  -גידול 

 הכספים בשני תשלומים שווים )בתום החציון ובסוף שנה(.
 
 -בגין עובדים פעילים (1)

 
 הסכומים:יופקד בשנה העוקבת לשנת הכספים בתשלומים חצי שנתיים שווים הגבוה מבין  -גידול אחר

 
 

 מהסכום החסר בשל העובדים. 10% (א)
 מסך המחויבות האקטוארית בגין העובדים. 0.5% -סכום השווה ל (ב)

 
 -בגין מקבלי קצבה (2)

 
 יופקד בשנה העוקבת לשנת הכספים, בשני תשלומים שווים )בתום החציון ובסוף שנה(, הגבוה בין הסכומים:

 
 

 מחצית מהסכום החסר בשל מקבלי הקצבאות  (א)
 מסך המחויבות האקטוארית בגין מקבלי קצבה. 2% -השווה לסכום  (ב)

 
 פרישה או פטירה של עובד זכאי כמוגדר בהוראות לניהול קופת גמל מרכזית לקצבה. -בגין אירועים מזכים (3)

 
 יושלם החוב האקטוארי, במידה וקיים, חודש לפני תשלום הקצבה הראשונה. -בפרישה צפויה

החוב האקטוארי בתוך חודש ממועד הדרישה, אשר תועבר חודש ממועד יושלם  -בפטירה/ פרישה לא צפויה
 התשלום הראשון.

 
 -העברה שוטפת (4)

 
מיליוני שקל חדש  )צמוד למדד הידוע לסוף השנה(, ובלבד שמתקיים  50 -מידי חודש יועבר סכום שלא יפחת מ
 גרעון אקטוארי בקופה )עד לאיזון(. 

 
ימים מן המועד  30 -את הסכום הצבור בקופה שמעבר לסכום המרבי בה, לא יאוחר מ לחברההקופה תשלם 

שבו הגיש את מאזנה האקטוארי של הקופה בשל שנת כספים מסוימת. הסכום המרבי, כהגדרתו בתקנות 
 .%25מחויבות אקטוארית צבורה של העמית בתוספת 

 
בורה בשל עובדים או בשל מקבלי קצבאות חל גידול במחויבות האקטוארית הצ -בגין מבצע פרישה מיוחד (5)

לחשבון העובדים או לחשבון  החברהפקיד תכתוצאה משינוי בהסכם העבודה, לרבות הסכם פרישה מוקדמת, 
)ו( 2מקבלי הקצבאות, לפי העניין, ולא יאוחר מתום שנה ממועד השינוי בהסכם העבודה, ובכפוף לתקנה 

 לתקנות, את הסכום הנמוך מבין שני אלה:
 ( סך הגידול במחויבות האקטוארית הצבורה הנובע מהשינוי האמור.)א

 )ב( הסכום הדרוש להשוואת סך הנכסים בחשבון לסך המחויבות האקטוארית הצבורה.
 

עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה יפקיד סכומים הדרושים להשלמת מלוא  -)ו( 2לעניין זה נוסח תקנה 
זכאי או בשל פטירתו, במועד ובשיעור שיורה הממונה, ובלבד  המחויבות האקטוארית בשל פרישה של עובד

שהמועד האמור להשלמת מלוא המחויבות האקטוארית, לא יהיה מאוחר מחודשיים ממועד תשלום הפנסיה 
 הראשון.
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 
 )המשך( יעודות: י.
 

 )המשך(קופת גמל מרכזית לקצבה  (1
 

, לרבות בשל מבצע לפרישה , הפקידה החברה בקופת הפנסיה2016בדצמבר  31שנסתיימה ביום  השנהבמהלך  ז( 
 מיליוני שקל חדש. 1,230סך של  , יות נכסי התוכניתוולרבות על מוקדמת

 
 .2017בינואר  31 בתאריך 2016 בדצמבר 31הקופה אישרה את דוחותיה ליום   ח(

 
 (.IFRSשווי הוגן בהתאם לכללי התקינה הבינלאומית )נכסי הקופה מוצגים לפי   ט(

 
(, ההעברות הצפויות לקופת הגמל 2014במרס  31פי תחזית החברה, בהתאם לתקנון שבתוקף )החל מיום -על י(

מיליוני  783 -, יסתכמו בכ2017ועד תום שנת הדוח על המצב הכספי "(, מתאריך הלמן אלדוביהמרכזית לקצבה )"
 שקל חדש. 

 
 נועה בשווי הוגן של נכסי התוכניתת (2
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
 25,038  27,739  28,820   ................. שווי הוגן של נכסי התוכנית לתחילת שנה

 1,227  1,327  1,377   ............................. הכנסות ריבית על נכסי התוכנית
 617  1,298  1,230   ...................... לרבות עלויות נכסי התוכנית הפקדות

 (706) (761) (810)  ................................................... הטבות ששולמו
    

רווחים )הפסדים( בגין מדידות מחדש על נכסי 
 התוכנית:

 
  

התשואה על נכסי התוכנית )למעט סכומים שנכללו 
 1,563  (783) (739)  .................................................. ריבית( הכנסותב

    
 27,739  28,820 29,878   ................... השנהשווי הוגן של נכסי התוכנית לסוף 

    
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
 1,227  1,327  1,377   ............................ הכנסות ריבית  על נכסי התוכנית

רווחים  )הפסדים( בגין מדידות מחדש על נכסי 
 1,563  (783) (739)  ............................................................. התוכנית

    
 2,790  544  638   ............................. בפועל על נכסי התוכניתתשואה 

    
 הרכב תיק הנכסים של כספי המבוטחים בקרן: (3
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( )במיליוני שקל חדש( 

מצוטט  
 בשוק פעיל

לא מצוטט 
 בשוק פעיל

מצוטט 
 בשוק פעיל

לא מצוטט 
 בשוק פעיל

 -  17,110  -  17,657   ............................... חוב ממשלתיות סחירותאגרות 

 -  952  -  800   ................................ אגרות חוב קונצרניים, סחירים

 3,634  -  4,005  -   ............................................... פיקדונות והלוואות

 -  4,646  -  5,075   ................................................................. מניות

 855  -  1,000  -   .................................................. השקעות אחרות

 1,623  -  1,341  -   ............................................................. מזומנים

  23,532  6,346  22,708  6,112 
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 

  כספים בנאמנות .אי
 

כספים בנאמנות מיועדים לכיסוי מחויבויות אקטואריות כלפי עובדים ומחויבויות הקשורות לסיום יחסי עובד מעביד ומושקעים  (1
  באיגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות.

 
בחשבון נאמנות, לצורך תשלום התחייבויות פנסיוניות של החברה בגין מזה מספר שנים החברה מחזיקה כספים  (א

לאחר חתימת הסכם נאמנות עם החברה  2000רכיבי שכר שאינם קצבתיים. חשבון הנאמנות נפתח בחודש מרס 
לנאמנות של בנק מזרחי המאוחד בע"מ. בהתאם להסכם, בחשבון הנאמנות יופקדו כספים אשר ישמשו אך ורק 

 10י הפנסיה לעובדים המוגדרים כעובדי "דור א" ועובדי "דור ב" בהסדר האמור עם הממשלה מיום לצורך תשלומ
'"( ולא לכל צורך אחר. בהסכם הנאמנות נקבע, כי הנאמנות תפעל אך ורק לטובת 96"הסכם  -)להלן  1996ביוני 

פים ו/או לתת הוראות לנאמן העובדים הזכאים ולא תהא לחברה זכות כלשהי למשוך ו/או לעשות שימוש כלשהו בכס
לגבי השימוש בהם, פרט לאחת משלוש האפשרויות הבאות: הוראה לנאמן להעביר את הכספים לקרן הפנסיה 

הוראה לנאמן לשלם  ;הוראת תשלום מיוחדת לשלם תשלומים על חשבון סכומי פנסיה לעובדים זכאים ;לכשתוקם
י שילמה בפועל לעובדים זכאים סכומים שלולא אותו תשלום לחברה כספים מתוך כספי הנאמנות אם החברה תוכיח כ

על ידי החברה היו אמורים להשתלם לאותם עובדים על ידי הנאמן מתוך כספי הנאמנות. עם הקמת הקופה המרכזית 
לקצבה הועברו אליה סכומים אשר נצברו בחשבון הנאמנות עד אותו היום ואשר שיקפו את המחויבות האקטוארית 

ליום הקמת הקופה המרכזית( בקשר לתשלומי הקצבה. כאשר הוקמה הקופה המרכזית לקצבה בשנת של החברה )
, התברר, כי לא ניתן להעביר לקופה את כל הסכום שהופקד בנאמנות: סכומים הקשורים לתשלום מענקים 2005

קצבתי ולכן על פי התיקון  מעביד לא הועברו לקופה הואיל ואינם בעלי אופי-שונים לעובדים הנוגעים לסיום יחסי עובד
לא ניתן להעבירם לקופה לקצבה. כמו כן,  1964-בתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(, התשכ"ד

על פי התיקון בתקנות קופות הגמל ובהתאם לפרשנות אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, לא ניתן היה 
טוארית הנובעת מזכויות לא קצבתיות הניתנות לגמלאים )כגון חשמל חינם, להעביר לקופה כספים בגין מחויבות אק

שי לחג(. למועד הדוח מופקדים בחשבון הנאמנות סכומים לכיסוי המחויבות של החברה לתשלום הרכיבים הבאים: 
ול ימי מחלה, שי לחג )כולל גילום(, מענק נכות, גילום זקיפת ההטבה למס בגין רכיב "חשמל מוזל", מענק בגין אי ניצ

 שנות עבודה, קרן פעילות רווחה, ומענק לשאירים של עובדים שנפטרו. 35שנות עבודה, מענק עד  35מענק 
 

דירקטוריון החברה מתווה עקרונות אשר גובש בהסכמת החברה ומשרד האוצר, אשר  אימץ 2012מרס  חודשב (ב
 המתווה במסגרתתכליתו להביא לפתרון בעיה תזרימית שנוצרה לחברה בעקבות משבר אספקת הגז ממצרים. 

רכיבים , בין היתר, כי החברה תפעל לשחרור כספים עודפים הקיימים בחשבון הנאמנות הייעודי לכיסוי הנקבע האמור
 הפנסיוניים שאינם קצבתיים.

 
ולאחר מספר הליכים משפטיים שהתנהלו בבית הדין לעבודה בעקבות עיצומים שננקטו בהקשר בעקבות החלטה זו 

להצעת בית המשפט  לממשלה המשפטי והיועץ העובדים נציגות, החברה, הנאמןהסכימו  2012בחודש יוני זה, 
בית המשפט את הנאמן להעביר לקופה סכומי כסף על  הנחה מסגרתהבהמחוזי, אשר קיבלה תוקף של החלטה, 

ר מיליוני שקל חדש ואש 600פי הוראת חברת החשמל, ובלבד שסך הסכומים או הנכסים שיועברו לא יעלה על 
התחייבה החברה, שלא לתת לנאמן הוראות להעברת סכומים נוספים מחשבון הנאמנות, כל עוד יתקיים  הבמסגרת

  .בבית המשפטהליך משפטי 
 
מרכז בבקשה -, פנתה החברה לבית המשפט המחוזיכמתואר לעיללאור ההסכמה שהושגה בבית המשפט המחוזי  (ג

 המחוזי המשפט בית בידי דין פסק ניתן 2015 בנובמבר 5 ביום. האמורה מתאימה לצורך יישום החלטת הדירקטוריון
 לממשלה המשפטי היועץ, העובדים וארגון ההסתדרות לבין החברה בין שנוהל בהליך"( המשפט בית: "להלן) בלוד

 לשימוש החברה לבקשת חלקי באופן נענה המשפט בית במסגרתו ואשר, מ"בע לנאמנות חברה טפחות ומזרחי
 :כדלקמן וקבע, ופיצויים לפנסיה החברה מחויבות לכיסוי ואילך 2000 משנת החל נאמנות בחשבון שהופקדו בכספים

  
את ההתחייבויות הלא קצבתיות של חברת החשמל כלפי עובדי דור א ועובדי דור ב'. הנאמנות מבטיחה  (1)

הנאמנות אינה מבטיחה התחייבויות כלפי עובדים שאינם בגדר עובדי דור א' ועובדי דור ב', ובכלל זה אינה 
 מבטיחה התחייבויות כלשהן כלפי עובדי דור ג' ועובדים בחוזים מיוחדים.

 
המתייחס להתחייבויות הלא קצבתיות כלפי  2015בדצמבר  31ב אקטוארי נכון ליום החברה תכין, תחשי (2)

"התחשיב האקטוארי"(, ותעבירו לנאמן, יחד עם דרישת תשלום ביחס  עובדי דור א' ועובדי דור ב' )להלן:
 .2016בפברואר  1לעודף האקטוארי הקיים בנאמנות כיום עד ליום 

 
יום  30הכספיים המצויים בנאמנות מעבר לתחשיב האקטוארי בתוך  הנאמן יעביר לחברה את העודפים (3)

 ממועד קבלת פניית החברה בעניין העודף האקטוארי. 
 
הנאמן יכבד מעתה ואילך כל הוראות תשלום מיוחדת וכל הוראת החזר מיוחדת אשר יינתנו על ידי חברת  (4)

החשמל בהתאם להוראות הסעיפים הרלוונטיים בכתב הנאמנות. הוראות החזר מיוחדות יתייחסו רק 
 לתשלומים שבוצעו על ידי חברת החשמל ממועד מתן החלטת בית המשפט ואילך. 
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 טבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך(ה - 11ביאור 
 

 )המשך( כספים בנאמנות .אי
 

 ( )המשך(1
 

 ג( )המשך(
 

לעיל, אלא אם יקבל הוראה לעניין ( 4) – 1הנאמן לא יעביר את כספי הנאמנות אלא בהתאם לאמור בסעיף  (5)
 זה מבית המשפט.

 
פנתה החברה לנאמן, בהתאם להוראות פסק הדין, בדרישת תשלום להעברת העודף  2016לפברואר  1ביום  (6)

פנה ארגון  2016בפברואר  4האקטוארי שבחשבון הנאמנות לידי החברה, בהתאם לתחשיב שערכה. ביום 
 העובדים לבית המשפט בבקשה דחופה להורות לנאמן שלא לבצע את התשלום מאחר שלטענתו פניית

 החברה מנוגדת לפסק הדין. 
 
מליוני שקל חדש  280הורה בית המשפט המחוזי לנאמן להעביר לחברה באופן מיידי  2016במרס  2ביום  (7)

החברה תחשיב מעודכן לעודף האקטוארי  ערכהבהמשך להוראת בית המשפט המחוזי, מחשבון הנאמנות. 
מיליוני שקל חדש מחשבון  6 -יתרה של כ 2016אפריל ב 14 ביוםשבחשבון הנאמנות. בהתאם לכך, הועברה 

 אוגוסט-מחשבון הנאמנות בגין חודשים פברואר החזרים שוטפיםבחברה  ו, התקבלבנוסףהנאמנות לחברה. 
מיליוני  4התקבל בחברה סך של   2016ספטמבר חודש , ובגין חדש שקל מיליוני 45 -בסך של כ, 2016

 .שקל חדש לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
 

  הכספים בחשבון הנאמנות מושקעים באגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות ומוצגים לפי שווים ההוגן. (ד
 

 )המשך(  כספים בנאמנות .אי
 

 (IAS 19לתקן  א' 116התנועה בשווי הוגן של כספים בנאמנות המיועדים לכיסוי מחויבות אקטוארית )נכסים לפי סעיף  (2
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
    

 1,728  1,909  1,921   ............ שווי הוגן של כספים בנאמנות לתחילת השנה
 85  91  80   .......................... הכנסות ריבית על כספים בנאמנות

העברת עודף אקטוארי לחברה )בהתאם לפסק דין של 
 - - (331)  ................... בית המשפט המחוזי( והחזרים שוטפים

    
    רווחים  )הפסדים( בגין מדידות מחדש:

התשואה על נכסי התוכנית )למעט סכומים שנכללו 
 96  (79) (55)  .................................................. ריבית( הכנסותב

 1,909  1,921  1,615   .............שווי הוגן של כספים בנאמנות לסוף התקופה

    
 
 תשואות לכספים בנאמנות (3
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
    

 85  91  80   .......................... הכנסות ריבית על כספים בנאמנות
רווחים)הפסדים( בגין מדידות מחדש על כספים 

 96  (79) (55)  ............................................................ בנאמנות

    
 181  12  25   .......................... תשואה בפועל על כספים בנאמנות
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 )המשך(הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה  - 11ביאור 
 

 )לפני השפעת המס(:שלא נזקפו לרכוש קבוע נטו  רווחים )הפסדים( אקטואריםקרן הון בגין מדידות מחדש של  .בי
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
    

 (1,365) 191 370  ...................................................... השנהיתרה לתחילת 
 1,556 179 (325)  .................................... ממדידות מחדשרווחים )הפסדים( 

    
 191 370 45  ...........................................................השנהיתרה לסוף 

    
 
 סכומים שהוצגו בעלות השכר בהוצאות בגין התחייבויות לפנסיונרים, וברכוש הקבוע: .גי

 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
    בגין התחייבויות לפנסיונריםוהוצאות  עלות השכר (1

 332  328  307   ..................................................... עלות השירות השוטף
 1,268  1,249  1,234   .......... למעט עלות ריבית בגין פרישה מוקדמתעלות הריבית 

 (1,312) (1,418) (1,457)  .......................................................... הכנסות ריבית )*(
שינויים בתנאי תוכנית עקב החלטות הממונה על השכר 

 - - (139)  ...................................... לרבות השבה מפנסיונרים באוצר
 8  604  508   ........................ ועלויות אחרות עלויות בגין פרישה מוקדמת

סה"כ עלות שהוכרה בעלות השכר ובהוצאות מהתחייבויות 
 296  763  453   .................................................................... לפנסיונרים

    
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
    בלבד לפנסיונרים תיוהתחייבו בגין הוצאות (2

 503 483 538  ............ ריבית למעט עלות ריבית בגין פרישה מוקדמתעלות 
 (511) (554) (650)  .......................................................... )*( הכנסות ריבית

 שינויים בתנאי תוכנית עקב החלטות הממונה על השכר
 - - (107)  ................................................ פנסיונריםמה בלרבות הש

 5 602 505  ........................ ועלויות אחרות עלויות בגין פרישה מוקדמת

 (3) 531 286  ........ עלות שהוכרה בהוצאות מהתחייבויות לפנסיונריםסה"כ 

    
 

 )*( בגין נכסי התוכנית וכספים בנאמנות
 
 

  מדידות מחדש אשר הוונו לעלות הנכסים )רכוש קבוע(: יד.
  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

    
 (482) (66) 61  ................................................ ברכוש קבוע (קיטוןגידול )
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 הטבות לעובדים לאחר סיום העסקה )המשך( - 11ביאור 
 
 ההנחות האקטואריות העיקריות לגבי המחויבות האקטוארית ונכסי התוכנית: .וט
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

לסוף שנה הגלום בערך הנוכחי של  ן המשוקללוויההשיעור  -
 המחויבות

 
2.84% 

 
2.85% 

 
2.56% 

    
 4.91% 4.77% 4.78% שיעור התשואה הנומינלי המשמש לחישוב עלות הריבית -
    
שיעור התשואה הנומינלי השנתי החזוי על שווי הוגן של נכסי   -

 4.91% 4.77% 4.78% התוכנית 
    
 שנים 16.5 שנים 16.2 שנים 16.1 משך חיים ממוצע של המחויבות -
    
מודל התפתחות שכר אישי של העובדים הפעילים )לפי  עדכון ריאלי בשכר בתקופת העבודה -

טבלת השכר + קידום בדרגות לפי הסכמי העבודה + 
קידום ותק + הערכת קידום אישי בנוסף להנחה 

בהתאם להסכם השכר המפורט שטבלת השכר תעלה 
ותישחק  2013-2017לעיל לשנים  א'1 'בסעיף ו

ואילך מול  2018-שנתריאלי לשנה מ 0.5%בשיעור של 
 .המדד(

  
 2012מחודש ינואר  –מודל התפתחות הגמלה  עדכון ריאלי בסכומי הפנסיה לאחר סיום העסקה -

הגמלאות צמודות למדד. ההצמדה בפועל של 
)בהתאם  2013הגמלאות למדד החלה בחודש ינואר 

לשינוי השנתי שחל במדד המחירים לצרכן בשנת 
 וכך לעתיד.(, 2012

  
ומחקר תמותה  ,2013-3-1לפי חוזר משרד האוצר  תמותת פנסיונרים ושאירים לרבות עדכון נתוני תמותה -

 עבור העובדים, הגמלאים והשאירים של החברה.
 

 :2016בדצמבר  31ניתוח רגישות להנחות אקטואריות עיקריות ליום  .טז
 

 % השינוי הנחות אקטואריות
גידול  

 % השינוי בהתחייבות
קיטון  

 בהתחייבות

     

 400 0.1 409 (0.1) שיעור ריבית להיוון

שיעור גידול השכר העתידי בגין הסכמי שכר כלליים ותוספת יוקר 
 525 (0.5) 647 0.5 בניכוי מדד המחירים לצרכן )גידול ריאלי(

     
 

האקטוארית פעם לפי הנחת הבסיס )כפי שמופיעה בדוחות לכל הנחה אקטוארית מהנ"ל חושבה המחויבות  -אופן קביעת הרגישות 
 הכספיים( ופעם לפי הנחה מותאמת )לפי תרחיש ספציפי(, וחושב הגידול )קיטון( במחויבות בגין שינוי הנחה זו.

 
ם העתודות לפנסיה מכסות את כל התחייבויותיה של החברה כלפי עובדים בתוכנית הפנסיה, בהנחה שהעובדים יפרשו בהתא .זי

 להערכות אקטואריות המקובלות.
 

במידה וכל עובדי תוכנית הפנסיה יפוטרו באופן מיידי, סכום ההתחייבות לעובדים אלו יהא גדול באופן משמעותי מסכום ההתחייבות 
 המוצג בדוחות הכספיים. להערכת הנהלת החברה מצב שכזה אינו צפוי.

 
 



 ברת החשמל לישראל בע"מח

 2016בדצמבר  31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים

 

78 

 קבוערכוש  - 12ביאור 
 ההרכב: א.

 יתרה ר והפסדים מירידת ערךפחת שנצב ע           ל        ו         ת 

 :2016התנועה בשנת  (1 

 1יתרה ליום 
בינואר 
 גריעות  מיון 2016

תוספות 
 נטו )*(

יתרה ליום 
בדצמבר  31

2016 

 1יתרה ליום 
בינואר 
 מיון 2016

 
 
 

 תוספות   גריעות

יתרה ליום 
בדצמבר  31

2016 

מופחתת 
 31ליום 

בדצמבר 
2016 

 )במיליוני שקל חדש( 

            רכוש קבוע מופעל

 20,600  52,090  2,150  (16) -  49,956 72,690  359  (21)  53  72,299  .... תחנות כח )כולל מקרקעין, בניינים ומכונות(

 5,003  8,896  431  (16) -  8,481 13,899  149  (20)  55  13,715  ............................................ תחנות משנה

 87  881  19  (1) -  863 968  21  (1)  2  946  ................................מרכז פיקוח על העומס
 338  1,511  59  - -  1,452 1,849  54     -  95  1,700  ........................................... טלקומוניקציה
 2,519  4,126  222  (3) -  3,907 6,645  19  (5)   4  6,627  ............................................ תחנות מיתוג
 956  1,341  64  - -  1,277 2,297  (31) - -  2,328  ................................. ק"ו 400קווי מתח על 

 3,003  3,523  145  (20) (5)  3,403 6,526  (48) (34)  103  6,505  ........................................... קווי מתח עליון

 17,062  20,964  1,018  (87) -  20,033 38,026  852  (124)  259  37,039  .......................................... רשתות חלוקה

 460  1,498  95  (30) -  1,433 1,958  53  (32)  15  1,922  ....................................................... מונים

 1,541  2,088  96  (4)  16  1,980 3,629  50  (5)  306  3,278  .............................. מקרקעין, בניני משרדים

 153  1,525  32  - -  1,493 1,678  26  -  5  1,647  .................... אינונטר ציוד משרדי וכלי עבודה

 59  1,573  22  (1) -  1,552 1,632  36  (1)  -  1,597  ...................................... אינונטר מחשבים 

 271  477  94  (77) -  460 748  41  (80) -  787  .................................................... מכוניות

 242  340  38  (36) -  338 582  46  (36) -  572  ............................................ ציוד מכני נייד
 44  60  3  - -  57 104  1  - -  103  ................................................ ציוד מל"ח

 102  3  3  - - - 105  66  -  39 - אונית חברת הפחם
 286  103  14  - -  89 389  19  -  10  360  ........................................ פרוייקטים שונים

 818  621  192  (34)  - 463  1,439  26  -  (35) 1,448   ........... חלקי חילוף לתחנות כח ותחנות משנה

 53,544  101,620  4,697  (325)  11 97,237  155,164  1,739  (359)  911 152,873   ............................ סה"כ רכוש קבוע מופעל
            

            רכוש קבוע בהקמה

  5,526  4 - - - 4  5,530  1,118  (64) (1)  4,477  ........................... תחנות כח בניינים ואחרים
  331  55 - - - 55  386  33  -  5  348  ............................................ תחנות משנה

  633  1 - -  5 (4) 634  160  (5) (43)  522  ........................................... קווי מתח עליון
  56 -  - - - - 56  6  (2) -  52  ............................................ תחנות מיתוג
  124 -  - - - - 124  33  -  7  84  ............................... ק"ו 400 -קווי מתח על 

  32 -  - - - - 32   - (68)  100  ..................................... תשלומים ע"ח ציוד
  255 120 120 - (16) 16  375  17  (5) (392)  755  ........................................ השקעות אחרות

חומרים ותשלומים ע"ח חומרים המיועדים 
  531 - - - - - 531  423  (12) (419)  539  ............................... להשקעות ברכוש קבוע

  7,488 180 120 - (11) 71  7,668  1,790  (88) (911)  6,877  .......................... קבוע בהקמה סה"כ רכוש
            

  61,032  101,800  4,817 (325)  -  97,308 162,832  3,529  (447) - 159,750   ...................................... סה"כ רכוש קבוע
            
פיתוח. בניכוי תקבולים ממזמיני עבודות )*( 
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 )המשך( רכוש קבוע - 12יאור ב
 

 ההרכב: א.

 יתרה ר והפסדים מירידת ערךפחת שנצב ע           ל        ו         ת 

 :2015התנועה בשנת  (2 

 1יתרה ליום 
בינואר 
 גריעות  מיון 2015

תוספות 
 נטו )*(

יתרה ליום 
בדצמבר  31

2015 

 1יתרה ליום 
בינואר 
 מיון 2015

 
 
 

 תוספות   גריעות

יתרה ליום 
בדצמבר  31

2015 

מופחתת 
 31ליום 

בדצמבר 
2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

            רכוש קבוע מופעל

  22,343  49,956  2,113 (13) -  47,856  72,299  295 (15)  103  71,916  .... תחנות כח )כולל מקרקעין, בניינים ומכונות(

  5,234  8,481  434 (4) -  8,051  13,715  152 (4)  271  13,296  ............................................ תחנות משנה

  83  863  19 (95) -  939  946  19 (96)  2  1,021  ................................מרכז פיקוח על העומס
  248  1,452  55 - -  1,397  1,700  43 -  3  1,654  ........................................... טלקומוניקציה
  2,720  3,907  223 - -  3,684  6,627  35 -  446  6,146  ............................................ תחנות מיתוג

  1,051  1,277  80 (1) -  1,198  2,328 (19) (4)  32  2,319  ................................. ק"ו 400על קווי מתח 

  3,102  3,403  167 (34) 6  3,264  6,505  185 (44)  317  6,047  ........................................... קווי מתח עליון

  17,006  20,033  977 (84) -  19,140  37,039 872  (120)  216  36,071  .......................................... רשתות חלוקה

  489  1,433  93 (34) -  1,374  1,922  48 (38)  15  1,897  ....................................................... מונים

  1,298  1,980  88 (13) -  1,905  3,278  20 (18)  1  3,275  .............................. מקרקעין, בניני משרדים

  154  1,493  34 (3) -  1,462  1,647  25 (3)  6  1,619  .................... אינונטר ציוד משרדי וכלי עבודה

  45  1,552  23 (12) -  1,541  1,597  14 (12)  8  1,587  ...................................... אינונטר מחשבים 

  327  460  100 (83) -  443  787  86 (88) -  789  .................................................... מכוניות

  234  338  36 (39) -  341  572  18 (42) -  596  ............................................ ציוד מכני נייד
  46  57  3 - -  54  103  34 - -  69  ................................................ ציוד מל"ח

  271  89  18 - -  71  360  12 -  11  337  ........................................ פרוייקטים שונים

 985  463  66 (27) - 424  1,448  79  - (48)  1,417  ........... חלקי חילוף לתחנות כח ותחנות משנה

 55,636  97,237  4,529 (442) 6 93,144  152,873  1,918  (484) 1,383   150,056  ............................ סה"כ רכוש קבוע מופעל
            

            רכוש קבוע בהקמה

  4,473 4  - - -  4  4,477  1,094 (2) (10)  3,395  ........................... תחנות כח בניינים ואחרים
  293 55  1 - -  54  348  36 - (261)  573  ............................................ תחנות משנה

  526 (4) - - (6)  2  522  57 (3) (266)  734  ........................................... קווי מתח עליון
  52 - - - - -  52  58 - (336)  330  ............................................ תחנות מיתוג
  84 - - - - -  84  43 (1) (57)  99  ............................... ק"ו 400 -קווי מתח על 

  100 - - - - -  100  25 - (74)  149  ..................................... תשלומים ע"ח ציוד
  739 16  1 - - 15  755  52 (4) (5)  712  ........................................ השקעות אחרות

חומרים ותשלומים ע"ח חומרים המיועדים 
  539 - - - - -  539  374 (13) (374)  552  ............................... להשקעות ברכוש קבוע

  6,806 71  2 - (6) 75  6,877  1,739 (23) (1,383)  6,544  .......................... סה"כ רכוש קבוע בהקמה
            

 62,442 97,308  4,531  (442)  -  93,219  159,750  3,657  (507) -  156,600   ...................................... סה"כ רכוש קבוע
            
 בניכוי תקבולים ממזמיני עבודות פיתוח. )*( 
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   רכוש קבוע )המשך( - 12ביאור 
 

 :  36בחינת ירידת ערך נכסים עפ"י תקן חשבונאי בינלאומי מספר  ב.    
 

בהתאם לתחזיות של תזרימי מזומנים עתידיים, הצפויים . להלןד לגבי כלל נכסי החברה, למעט האמור בסעיף העבודה בוצעה 
על בסיס הנחות המייצגות, בין היתר, את התנאים הכלכליים  הנוכחיים וכן לנבוע לחברה והיא התבצעה על בסיס מבנה התעריפים   

 אשר לדעת הנהלת החברה ישררו במהלך אורך החיים השימושיים של נכסי היחידות.   
 
 להלן ההנחות העיקריות אשר שימשו את העבודה:   
 
  יחידה מניבת מזומנים   בבחינת היחידות מניבות המזומנים, זיהתה החברה את שלושת מקטעי הפעילות של החברה, כ (1

 אחת. לדעת החברה, הנבת המזומנים בחברה הינה משולבת בכל המקטעים ואינה בלתי תלויה.
 
הייצור  , קבע את רמת העלויות המוכרות לחברה במקטע2010מבנה התעריף הנוכחי במקטע הייצור, כפי שנקבע בפברואר  (2

תעריף הנחת החברה כי בסיס תעריפים אלו יהיו בתוקף כל עוד לא החליטה מליאת הרשות אחרת. , 2010-2014לשנים 
 .2018 נוארבי 1ום החל מיייכנס לתוקף למקטע זה חדש 

 
. וזאת בהתבסס על החלטת 2012באפריל  1בסיס התעריף החדש למקטעי ההולכה והחלוקה, יחול רטרואקטיבית מיום  (3

לתוספת הכנסות  הבהתאם לכך, לצורך בחינת ירידת הערך מעריכה החברה כי היא תזכ .2012במרס  22הרשות מיום 
הנחת החברה כי בסיס תעריף חדש למקטעים מעבר לתעריף הנוכחי ומעבר למקדמות שנתנו.  2012-2016בגין השנים 

 .2012באפריל  1ויחול כאמור לעיל רטרואקטיבית מיום  2018בינואר  1אלו יתעדכן החל מיום 
 
, מניחה הנהלת החברה כי בסיסי משק החשמל העבר, עקרונות העבודה של רשות החשמל והוראות חוק ניסיון בסיס על (4

 התעריף יתעדכנו על פני זמן.
 

רכיבים נורמטיביים גם היו יכי על סמך הבנת הדרך שבה רשות החשמל קבעה תעריפים בעבר הקרוב, החברה מניחה 
כיבים נורמטיביים אלו, נקבעים כיום, וסביר שייקבעו בעתיד, על בסיס עלויות החברה בעבר או בבסיסי התעריף בעתיד. ר

 הסביבה הכלכלית בה היא פועלת.
 

רכיבים הנורמטיביים יבנו כך שבחלקם תוכל החברה להרוויח כתוצאה מעמידה מעבר לנורמות ובחלקם סבורה כי ההחברה 
מעריכה החברה כי בתוחלת בערך מהוון,  ,יחד עם זאתות מהכיסוי התעריפי. היא תרוויח פחות או תפסיד מעלויות הגבוה

יינתן כיסוי מלא בתוספת תשואה ריאלית לכלל עלויות ההשקעה והתפעול בהם נושאת החברה ובכללותן הרכיבים 
 הנורמטיביים, החל ממועד עדכון בסיס התעריף בגינם.

 
ות והשקעות אשר אין בגינן כיסוי עלויות מלא מרשות החשמל על מנת מדיניות החברה בשנים האחרונות הינה לצמצם פעול

, יינתן כיסוי מלא בערך מהוון לעמוד במתווה התעריפי. לפיכך, מעריכה החברה כי לאחר עדכון בסיסי התעריף, בתוחלת
ממועד עדכון לכלל עלויות ההשקעה והתפעול בהן נושאת החברה, לכל אחד מהמקטעים, החל ריאלית בתוספת תשואה 

 בסיס התעריף בגינו.
 

. יחד עם מסוימתשימנעו ממנה עמידה במתווה התעריפי בתקופה  מסוימים אירועיםעם זאת, החברה מעריכה כי ייתכנו 
גבוהה אף יותר ריאלית זאת מעריכה החברה כי בתקופות אחרות היא תעמוד במתווה התעריפי באופן שישיג תשואה 

, ונוכח האמור לעיל, צופה החברה כי היא תעמוד במתווה התעריפי באופן ערך מהווןב מהתשואה הנדרשת. בממוצע
 .שאינה נמוכה משיעור ההיווןריאלית בתוספת תשואה  שיאפשר כיסוי עלויות מלא לעלויות ההשקעה והתפעול שלה

 
 ת התחזית.במסגרת תעריף החשמל לאורך כל תקופו באופן מלא שהחברה תישא בהם תכוסנה יםהוצאות הדלק (5
 
למקטע הייצור. ערך זה משקף את ערך הזמן של הכסף, ואת הסיכונים  לאחר מס 3.5%( WACCמחיר ההון המשוקלל ) (6

למקטע הפעילות בגין מקטעי ההולכה והחלוקה הונח שיעור ההיוון כשווה לשיעור  .הספציפיים כפי שנקבע בתעריף החשמל
ידי רשות החשמל, וזאת על מנת לשקף את הנחת הנהלת החברה בדבר הכיסוי המלא במקטעים אלו, -התשואה שיוענק על

 כאמור.
 

הכרה  ,ריף למקטעי ההולכה והחלוקהנוף, פרמיית השוק, עידכון בסיס התעיניתוחי רגישות לשיעור ההיוון, שיעור המ  ( 7
בעבודת בחינת ירידת הערך  וכללנבחובות עבר בגין פנסיה, הכרה חלקית בהשקעות איכות הסביבה והנחות נוספות 

  המצורפת לדוחות הכספיים.
 

בדוחות , אינו נמוך מערכם שנבחנו דלעיל, עולה כי הסכום בר ההשבה של נכסי החברהבהתאם להנחות על פי החישובים 
 כספיים אלו.
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 רכוש קבוע )המשך( - 12ביאור 
 

מיליוני שקל חדש עבור חכירת   1,039( הכלולות בסעיפי הרכוש הקבוע כוללות ולפני ירידת ערך השקעות בקרקעות )לפני הפחתות ג.
 מיליוני שקל חדש בגין קרקעות בבעלות החברה. 708 -קרקעות לתקופות ארוכות, ו

 
מהמקרקעין אשר לחברה זכויות בהם, אינו רשום בספרי האחוזה ומעמדם לא הוסדר מסיבות טכניות שונות כגון העדר חלק מהותי 

פרצלציה בחלק מהאזורים, דרישות רשויות תכנון להסדרת תוכניות מתאר ומחלוקות עם הרשויות השונות, לרבות רשויות המס, 
נויים רישומיים, המונעים קבלת אישורים לרישום בספרי האחוזה. מפאת בעיקר לגבי נכסים שנרכשו לפני שנים רבות וחלו שי

המורכבות הרבה של הנושא, לא ניתן להעריך את משך התקופה לסיום הסדר רישום הקרקעות אולם, להערכת החברה, עלות 
ישראל קיימים חוזים הסדר רישום הקרקעות כאמור, אינה צפויה להיות מהותית. לגבי רוב הקרקעות החכורות במינהל מקרקעי 

 מהוונים.
 

מיליוני שקל חדש,  576(, הפחיתה החברה את מלוא עלות רכישת הקרקעות, בסך של 1996במרס  5הזיכיון )תקופת עד תום  ד.
שנרכש בסמוך לתום שנת  יןקרקעמכיון. יאשר לגביהן נתעוררה אי בהירות בקשר לזכאות  החברה לקבל פיצוי נאות עם תום הז

 הבכל הקשור לשינוי המבני להסדר הנכסים, הגיע 1לאור האמור בביאור  ומיליוני שקל חדש ואשר לגבי 353בעלות של  1995
החברה עד לאותו מועד לפיה הקרקע בשונה מהנחת הנהלת החברה להבנה כי קרקע זו אינה צפויה לשמש את החברה, וזאת 

ערך הקרקע לשוויה ההוגן בהתאם להערכת שמאי וכתוצאה מכך הכירה החברה בהפסד עודכן לפיכך,  תשמש לצורך מערך הייצור.
 מיליוני שקל חדש. 120מירידת ערך בסך 

   
 להלן.' ז 19 באשר לשעבודים על הרכוש הקבוע ראה ביאור ה.
 
 להלן.( 6א'  35ביאור גם באשר להתקשרויות בגין השקעות ברכוש הקבוע ראה  ו.
 
הרשות בדוחותיה הכספיים של החברה, כלולים נכסים, בעיקר רשתות וקווים, הנמצאים ביהודה ושומרון )לרבות בשטחי  .ז

מיליוני שקל חדש. להערכת  1,065 -הינה בסך של כ 2016בדצמבר  31( )להלן: "השטחים"(. היתרה המופחתת ליום הפלשתינאית
 פקת חשמל, והנכסים יישארו בבעלות החברה. הנהלת החברה, ימשך השימוש בנכסים אלו לצורך אס

 

במידה והבעלות על יתרת הנכסים או חלקם הנמצאים בשטחים, תועבר מידי החברה, אין החברה יכולה להעריך אם  היא תקבל  
 שיפוי מלא או חלקי, אם בכלל, בשל נכסים אלו.

 
 . לעיל.ה 1, ראה ביאור 2014במרס  23לעניין טיוטת המלצות צוות ההיגוי אשר פורסמה ביום  .ח

 
 נכסים בלתי מוחשיים, נטו - 13ביאור 

 
 ההרכב:

 יתרה ליום גריעות תוספות יתרה ליום 
 בדצמבר 31 בשנת  בשנת בינואר 1 

 2016 2016 2016 2016 

 )במיליוני שקל חדש( 

     
 4,928  (19) 199  4,748   .................................................... עלות -תוכנות 
 (3,649) 19  (215) (3,453)  .......................................... פחת שנצבר -תוכנות 

 1,279  -  (16) 1,295   .................................... נכסים בלתי מוחשים, נטו

     
 

 יתרה ליום גריעות תוספות יתרה ליום 
 בדצמבר 31 בשנת  בשנת בינואר 1 

 2015 2015 2015 2015 

 )במיליוני שקל חדש( 

     
 4,748  -  180  4,568   ..................................................... עלות -תוכנות 
 (3,453) -  (269) (3,184)  ........................................... פחת שנצבר -תוכנות 

 1,295  -  (89) 1,384   ..................................... נכסים בלתי מוחשים, נטו

     
 החברה בוחנת מידי שנה את אורך החיים השימושי של התוכנות בהן היא משתמשת. 
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 יתרות של חשבונות פיקוח נדחים - 14ביאור 
 
, שמשמעותו המשך יישום הפרקטיקה IFRS 14החברה מיישמת את )מועד המעבר לתקינה בינלאומית(  2014 בינואר 1החל מיום  א.

הקיימת בנושא הכרה בחשבונות פיקוח נדחים. החברה מכירה בדוחותיה הכספיים, בחשבונות פיקוח נדחים, הדומים במהותם 
 .IFRS 14לנכסי והתחייבויות פיקוח שהיו קיימים בספרי החברה טרום יישום התקן 

 
 :)לפני השפעת מס( 2016בדצמבר  31נדחים לשנה שנסתיימה ביום  פיקוחבחשבונות ת פירוט סכומים ותנועו ב.
 

  במיליוני שקל חדש 

 יתרה 
 31תנועה לשנה שנסתיימה ביום 

 יתרה 2016בדצמבר 

תקופה 
נותרת 
 להחזר/
 ביטול

 יתרות חובה של חשבונות פיקוח נדחים

 1ליום 
בינואר 
2016  

יצירה/ 
 הכרה

החזר/ 
 סיווג ביטול

 31ליום 
בדצמבר 

 שנים 2016

       
בגין שחיקת התחייבויות החברה במטבע חוץ, המועברות לצרכני 

 120   ................................................ להלן( .החשמל )ראה סעיף ה
 
(47) 

 
(20) 

 -  
 53 

 
1-2 

 - -  -  (58) -  58   בגין פער בין מועדי עדכון התעריף בפועל לבין התעריף התיאורטי
 1-3 20  -  (396) 244  172   .................................. להלן( .בגין תעריף חברתי )ראה סעיף ז

 1-3 1,456  -  1,266  190  -  להלן( .י)ראה סעיף  אי עדכון רציף של רכיב הדלקים בתעריףבגין 
  -  -  (14) -  14   ....................... להלן(. .טבגין הסדרים לניהול עומס )ראה סעיף 

בגין אי עדכון תעריף החשמל במקטע ההולכה והחלוקה )ראה 
 153   .................................................................... להלן( .סעיף יב

 
 6 

 
 -  - 

 
 159 

 
1-2 

 20-33 160  -  (2) 48  114   ..................................להלן( .בגין ריבית נחשבת )ראה סעיף יג
 13-21 222  -  (13) 29  206   ....... להלן( .בגין הכרה בהשקעות שהופחתו בעבר )ראה סעיף יד

 1-3 9  -  -  9  -   להלן( .טו)ראה סעיף פער בין מועד עדכון רכיב תשלום קבוע בגין 
 1-3 19  -  -  19  -   ............... להלן( .טז)ראה סעיף בגין חוב עבר עלויות מערכתיות 

         
  2,098  -  763  498  837   ................................................................................ סה"כ

       
 

 יתרות זכות של חשבונות פיקוח נדחים 
 

בגין פער בין מועדי עדכון התעריף בפועל לבין התעריף התאורטי 
 1-3 1,778  -  1,526  252  -   ...........................................................  להלן( .)ראה סעיף ו

וולטאים -בגין רכישות חשמל מיצרני חשמל פרטיים ומתקנים פוטו
 711  -  275  53  383   .......................................................... להלן(  .)ראה סעיף ח

 
1-3 

 1-3 44  -  112  (68) -   ......................  להלן( .בגין הסדרים לניהול עומס )ראה סעיף ט
 .)ראה סעיף י בגין אי עדכון רציף של רכיב הדלקים בתעריף

 - -  -  (510) -  510   ............................................................................... להלן(
)ראה סעיף  בגין השתתפות צרכנים במימון תוכנית חירום שלב ב'

 392  -  (528) 22  898   ........................................................................... להלן( .יא
 
1 

 11-18 76 -  - 76  -  ............................... להלן( .בגין הפרשי הצמדה )ראה סעיף יז
 ביאור)ראה  פיקוח להתחייבות לצרכנים להשבה הפרשה סיווג

 2-5 2,857  2,857  -  -  -   .........................................................................  (להלן 20

       
 * שינוי 5,858  2,857  875 335  1,791   ............................................................................... סה"כ

       
 (2,806) (3,760)    (954)  ..............................  , נטוסה"כ יתרת חשבונות פיקוח נדחים

       
       
       
       
       

       מתחלק כדלקמן: 2016)*( השינוי בשנת 
       

      (2,857)  ...................................................................... סיווגב שינוי

      51  ..................................................... והפסד רווח בדוח שינוי

      (2,806)  ............................................................................... "כסה
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 )המשך( יתרות של חשבונות פיקוח נדחים - 14ביאור 
 
 )לפני השפעת מס(: 2015בדצמבר  31פירוט סכומים ותנועות נכסי בחשבונות פיקוח נדחים לשנה שנסתיימה ביום  ג.
 

  במיליוני שקל חדש 

 יתרה 

לשנה  תנועה
 31שנסתיימה ביום 

 יתרה  2015בדצמבר 

תקופה 
נותרת 
 להחזר/
 ביטול

 יתרות חובה של חשבונות פיקוח נדחים

 1ליום 
בינואר 
2015  

יצירה/ 
 הכרה

החזר/ 
 ביטול

 31ליום 
בדצמבר 

 שנים 2015

      
בגין שחיקת התחייבויות החברה במטבע חוץ, המועברות לצרכני 

 230   ..................................................... להלן( .החשמל )ראה סעיף ה
 
(29) 

 
(81)  120 

 
1-2 

בגין פער בין מועדי עדכון התעריף בפועל לבין התעריף התיאורטי 
 1,502   .................................................................. להלן( .)ראה סעיף ו

 
(253) 

 
(1,191)  58 1 

 1-3 172  (455) 251  376   ........................................להלן( .בגין תעריף חברתי )ראה סעיף ז
וולטאים -פוטובגין רכישות חשמל מיצרני חשמל פרטיים ומתקנים 

 314   ................................................................. להלן( .)ראה סעיף ח
 
(35) 

 
(279)  - 

 
- 

 1-3 14  (156) 45  125  להלן( ............................. .בגין הסדרים לניהול עומס )ראה סעיף ט
בגין אי עדכון תעריף החשמל במקטע ההולכה והחלוקה )ראה סעיף 

 148   ................................................................................. להלן( .יב
 
 5 

   
 -  153 

 
1-2 

 21-33 114  (2) 63  53   ....................................... להלן( .ריבית נחשבת )ראה סעיף יגבגין 
 14-22 206  (57) 141  122   ............ להלן( .בגין הכרה בהשקעות שהופחתו בעבר )ראה סעיף יד

 - -  (6) - 6  . ................................................................................... אחרים

      
  837  (2,227) 188 2,876   ..................................................................................... סה"כ

      
 

 יתרות זכות של חשבונות פיקוח נדחים 
 

וולטאים -חשמל מיצרני חשמל פרטיים ומתקנים פוטובגין רכישות 
 -   ............................................................... להלן(  .)ראה סעיף ח

 
 383 

 
 -  383 

 
1-3 

 1-3 510  (1,783)  264  2,029   ... להלן( .)ראה סעיף י בגין אי עדכון רציף של רכיב הדלקים בתעריף
 .)ראה סעיף יא בגין השתתפות צרכנים במימון תוכנית חירום שלב ב'

 1,333   ................................................................................... להלן(  
 
 61 (496)  898 

 
1-3 

      
      

 שינוי 1,791  (2,279) 708 3,362   ..................................................................................... סה"כ

      
 (468) (954)   (486)  ...................................  , נטוסה"כ יתרת חשבונות פיקוח נדחים

      
  

 
  



 ברת החשמל לישראל בע"מח

 2016בדצמבר  31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים

 

84 

 )המשך( יתרות של חשבונות פיקוח נדחים - 14ביאור 
 
בדצמבר  31)ליום  3.83%הינו  2016בדצמבר  31החשבונות פיקוח נדחים ליום שיעור התשואה בו נעשה שימוש לחישוב יתרת  .ד

 (.4.13%הינו  2015

 
 בגין מנגנון הגידור: חשבון פיקוח נדחה .ה
 

לכיסוי חלקי של החשיפה , הוחלט על מנגנון גידור 2010במסגרת החלטת הרשות על בסיס התעריף במקטע הייצור מפברואר 
לעניין  2015בספטמבר  7במסגרת החלטת רשות מיום . 2013במרס  31אשר יופחת במלואו עד ליום למטבע חוץ של החברה 

הסכום המגודר לימים  סכום המגודר יישאר בתוקפו עד להחלת בסיס תעריף חדש למקטע הייצור.ה, נקבע כי 2015עדכון שנתי 
לשער  25%-לשער הדולר ו 75%יף הצמדה של מיליארד שקל חדש ומחל 3.1 -עומד על סך של כ 2015 -ו 2016בדצמבר  31

( למדד המחירים לצרכן. כמו כן, המנגנון כולל החלפה של ריבית תעריפית במטבע חוץ בריבית 100%היורו בהצמדה מלאה )
 תעריפית שקלית צמודת מדד.

 31)ליום מיליוני שקל חדש.  53 -בגין חוב זה עומדת, נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי, על סך של כנדחה פיקוח  חשבוןיתרת 
 מיליוני שקל חדש(. 120-על סך של כ 2015בדצמבר 

 
 בגין פער בין מועדי עדכון תעריף )ללא דלק(: חשבון פיקוח נדחה .ו

 
תעריף החשמל לא מתעדכן באופן רציף, על כן נוצר פער בהכנסות בין ההכנסות הנגבות על פי התעריף בפועל לבין ההכנסות 

ה על פי התעריף התיאורטי. הפער נצבר במשך כל השנה הקלנדארית ומתווסף לעלות המוכרת של החברה במועד המגיעות לחבר
 2016בינואר  1העדכון השנתי בשנה העוקבת. בגין פער זה, יוצרת החברה בדוחותיה הכספיים נכס פיקוח. השינוי בנכס לתקופה 

התיאורטית לבין העלות המוכרת בפועל בניכוי גבייה תיאורטית. מחושב כפער בין סך העלות המוכרת  2016בדצמבר  31ועד 
יתרת  .2016מחושבת בהתאם להחלטת הרשות לעניין עדכון שנתי  2016דצמבר -העלות המוכרת התיאורטית לתקופה ינואר

מיליוני שקל  58נכס בסך  הינה 2015בדצמבר  31)ליום  .מיליוני שקל חדש 1,778הינה  2016בדצמבר  31נכון ליום  וז התחייבות
 חדש(.

 
 בגין תעריף חברתי: חשבון פיקוח נדחה .ז
 

. לפי החוק, צרכן שהגיע 2007-על תעריפים מופחתים( התשס"ז 6, פורסם חוק משק החשמל )תיקון מס' 2007במרס  27ביום 
קוט"ש הראשונים שצרך  400מהתעריף הביתי בעד  50%לגיל פרישה וזכאי לגמלת הבטחת הכנסה ישלם תשלום מופחת של 

 מידי חודש בשימוש ביתי בלבד.
 

 קיבלו זכאות זו מספר קבוצות נוספות באוכלוסיה:  2007-2012בנוסף, במהלך השנים 
 
 נכי הרדיפות והמלחמה בנאצים.  (1
 נכים המקבלים קצבת זקנה לנכה.  (2
 שש קבוצות זכאים נוספות למתן ההנחה בחשבון החשמל. (3
 

בהתייעצות עם שר הרווחה ובהסכמת שר האוצר, לקבוע אוכלוסיות נזקקות נוספות שיהיו זכאיות לתשלום החוק מסמיך את השר, 
מופחת, בשיעור שייקבע מהתעריף הביתי, כמות החשמל שבעדה יהיה זכאי לתשלום מופחת, וכן שיעורי הנחה וכמויות שונות 

מסך התשלומים  1.5%-חשמל לא יעלה על סכום השווה ל לקבוצות אוכלוסיה, וזאת כך שסך ההפחתה מהתשלומים בעבור צריכת
 המשולמים על ידי כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל.

 
, תעריף חברתי חל גם על צרכני חברת החשמל מזרח ירושלים, העומדים 2012באוגוסט  6בהתאם להחלטת הרשות מיום 

 בקריטריונים המפורטים לעיל.
 

מיליוני שקל  20בגין גביית תשלום מופחת לאוכלוסיות נזקקות הינו  חשבון פיקוח נדחה נכון ליום הדוח על המצב הכספי יתרת
מיליוני  172היתרה הינה  2015בדצמבר  31)ליום  חדש. בהתאם להחלטת רשות החשמל עלות זו תושת על כלל צרכני החשמל.

 שקל חדש(.
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 )המשך( יתרות של חשבונות פיקוח נדחים - 14ביאור 
 

 וולטאים:-בגין רכישות חשמל מיצרני חשמל פרטיים ומתקנים פוטו חשבון פיקוח נדחה .ח
 

-מידי שנה במועד העדכון השנתי מעדכנת רשות החשמל את העלות המוכרת בגין רכישות חשמל והסדרים לניהול עומס. החל מה
וולטאים. בגין -בעלי מתקנים פוטומשולמות לחברה מקדמות בגין רכישות חשמל מיצרני חשמל פרטיים ומ 2012באפריל  1

 2016בדצמבר  31ליום  .נוצר נכס או התחייבות פיקוח ,כאמור, לבין העלויות בפועל, ההפרשים שעלולים להיווצר בין המקדמות
מיליוני שקל  383 התחייבות פיקוח בסך יתרת 2015בדצמבר  31)ליום מיליוני שקל חדש  711הינה יתרת התחייבות הפיקוח 

 חדש(.
 
 חשבון פיקוח נדחה בגין הסדרים לניהול העומס: .ט
 

בגין הפער בעיתוי ההכרה בעלויות בגין ההסדרים במסגרת התעריף ביחס למועד ההוצאות בגינם, רושמת החברה בספריה חשבון 
 ח נדחים.של חשבונות פיקו זכותמליוני שקל חדש בגין הסדרים ביתרת  44הינה  2016בדצמבר  31פיקוח נדחה שיתרתו ליום 

 (.ביתרת חובה של חשבונות פיקוח נדחים מיליוני שקל חדש 14 הינה 2015בדצמבר  31)ליום 
  

 בגין אי עדכון רכיב הדלקים בתעריף: חשבון פיקוח נדחה י.
 

עדכון רכיב הדלק בתעריף החשמל מתבצע בדיעבד מידי שנה בהתאם לעקום הביקוש בפועל ובהתאם לעדכונים של מידע רלוונטי 
חדש בגין סל הדלקים המוכר לחברה. בגין הפערים הנוצרים בין התעריף בפועל לתעריף התיאורטי שלהערכת החברה יוכר לה 

יקוח או נכס פיקוח אשר יוחזר לצרכנים או לחברה בתוספת ריבית והצמדה. רטרואקטיבית רושמת החברה בספריה התחייבות פ
 ( לעיל.2.ב 3לפרטים בדבר מנגנון עדכון התעריף ראה באור 

 
מיליוני  1,456בגין אי עדכון רציף של רכיב הדלק הינה בחובה  נדחה קוחשל חשבון פי החובהיתרת  2016בדצמבר  31נכון ליום 

 היתרה כוללת את הרכיבים הבאים: מיליוני שקל חדש(.  510יתרת הזכות הינה  2015ר בדצמב 31)ליום שקל חדש 
 
מיליוני שקל חדש. יתרה זו משקפת את הפער בין התעריף  1,771פיצוי בגין איחור בעדכון של רכיב הדלק בתעריף בסך  נכס (1

 בתוקף לתעריף התיאורטי המבוסס על החלטות רשות קיימות בתוקף למועד הדוח. 
פיצוי בגין איחור בעדכון רכיב  בנכסבגין אומדן החברה לשינוי צפוי בעיקר מיליוני שקל חדש  315 פיקוח על סך התחייבות (2

התקבלה החלטת רשות לגביהם. תחשיב זה כולל השפעת החלפת סל הדלקים  שטרםיבים , בגין רכ2016הדלק לשנת 
 . 2016התאורטי בהתאם להחלטות רשות באומדן מעודכן של הכנסות מדלקים הצפויות להיות מוכרות בגין שנת 

 
 בגין השתתפות צרכנים במימון שלב ב': חשבון פיקוח נדחה .אי

 
בנושא פריסת חוב  2011במרס  7מיליארד שקל חדש היתה בכפוף להחלטת רשות מיום  2 -יצירת ההתחייבות על סך של כ

החברה לצורך מימון שלב ב' של תוכנית החירום. הרשות קבעה כי יתרת הקרן בגין ההלוואה תוחזר לצרכנים רטרואקטיבית החל 
 ת. , כאשר החזר זה יופחת מהעלות המוכר2010מאפריל 

 
בנושא עדכון עליית התעריף, קבעה קיצור תקופת החזר חוב זה למחצית, כך שהחוב  2013במאי  6הרשות בהחלטתה מיום 

מיליוני שקל  392הינה זכות של חשבון פיקוח נדחה זה יתרת  2016 בדצמבר 31. נכון ליום 2025במקום  2017-יסתיים כבר ב
 יליוני שקל חדש(.מ 898נה הי 2015בדצמבר  31)יתרת הזכות ליום חדש. 

 
 בגין אי עדכון תעריף החשמל במקטע ההולכה והחלוקה: חשבון פיקוח נדחה .בי

 
למקטעי תוספת לעלות המוכרת בהרשות מכירה לחברה  2012החל משנת לעיל, על פי החלטת הרשות, ה  3כמפורט בביאור 

מקבלת  ממועד זה, 2012באפריל  1, שיחולו רטרואקטיבית מיום אלו םכמקדמה עד לקביעת בסיס תעריפים חדש למקטעיהרשת 
מקדמות כתוספת לעלות המוכרת לתעריפי ההולכה והחלוקה. גובה המקדמות  , באמצעות העדכון השנתי של התעריף,החברה

 . 2016בשנת  מיליוני שקל חדש 750 -כגדל עם השנים והגיע ל 2012החל מאפריל 
סמו בסיסי תעריף חדשים למקטעים אלה. החברה מעריכה כי במסגרת עדכון בסיסי תעריף חדשים למועד דוח זה, טרם פור נכון

עד  2012תינתן תוספת נוספת )מעבר למקדמות כאמור לעיל( לעלויות המוכרות של מקטעי ההולכה והחלוקה לתקופה של אפריל 
 159 -על סך של כנדחה פיקוח ובה של חשבון חקיימת יתרת  2016 בדצמבר 31. לאור זאת, בספרי החברה ליום 2014דצמבר 

 מיליוני שקל חדש(. 153היתרה הינה  2015בדצמבר  31)ליום  מיליוני שקל חדש.
 
הכוללת סכומים  (deemed interest), יש להכיר ביתרת חשבון פיקוח נדחה בגין מרכיב של ריבית נחשבת IFRS 14לאור הוראות  .גי

המוכרים לצורך מימון ההקמה ואשר מספקים לישות תשואה על ההון כמו גם על ההון הזר. לפיכך, ההפרש בין סכום עלויות 
, לבין סכום הריבית הנחשבת שמוכר לחברה במסגרת התעריף IAS 23האשראי שניתן להוון בגין הנכסים הכשירים לפי הוראות 

מבר דצב 31מיליוני שקל חדש )יתרת הנכס ליום  160 הינה 2016מבר דצב 31ה. יתרת נכס זה ליום יוכר כיתרת חשבון פיקוח נדח
 מיליוני שקל חדש(. 114הינה  2015
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 )המשך( יתרות של חשבונות פיקוח נדחים  - 14ביאור 
 

החברה מכירה בסכומים שהופחתו בעבר בהתאם למדיניות החשבונאית שחלה עליה טרום יישום כללי החשבונאות הבינלאומיים,  .די
ביטלה החברה חלק  מירידת  ,2015להחלטת רשות בעניין עדכון שנתי ומוכרים כעת בתעריף בהתאם לאורך חיי הנכסים. בהתאם 

מיליוני  222  -על סך של כ 2016מבר דצב 31הערך שביצעה בעבר ויצרה בספריה יתרת חובה של חשבון פיקוח נדחה זה ליום 
 מיליוני שקל חדש(. 206הינה  2015בדצמבר  31)יתרת הנכס ליום  שקל חדש

 
 תעריף, 2016 שנתי עדכון לעניין הרשות החלטתל בהתאם- החשמל בתעריפי הקבוע התשלום עדכון מועדי בין פער בגין נכס  .וט

 מיליוני 9  בסך פיקוח נכס בספריה החברה יצרה, זאת לאור. הקבוע התשלום של רציף עדכון אי בגין פיצוי של רכיב יכלול החשמל
 בדצמבר 31 ליום עד 2013 משנת החל  החשמל בתעריפי הקבוע התשלום של רציף עדכון אי בגין שנצבר הסכום בגובה חדש שקל

2016 . 
 
בספטמבר  7מיום  2015במסגרת החלטת הרשות בדבר עדכון שנתי  –חשבון פיקוח נדחה בגין חובות עבר עלויות מערכתיות  ז.ט

נקבע חוב של יצרנים פרטיים כלפי החברה בגין עלויות מערכתיות אשר במקביל החברה היתה צריכה להחזירו לצרכני  2015
בדצמבר  31תאם לתחשיב שערכה החברה, סך החוב לצרכני החברה כאמור הוחזר במלואו ואף ביתר, נכון ליום החשמל. בה

 נייליומ 19הינה  2016בדצמבר  31שיתרתו ליום  בחובה בספריה חשבון פיקוח נדחה , לראשונה, . לאור זאת, יצרה החברה2016
   שקל חדש.

 
(, IFRSבמסגרת אימוץ התקינה החשבונאית הבינלאומית ) 2014לינואר  1החל מיום  -הצמדה חשבונות פיקוח נדחים בגין הפרשי  .זי

הופסקה ההתאמה למדד בדוחות הכספיים של החברה. כתוצאה מכך, נוצרה אי הקבלה בין הוצאות החברה הנומינליות לבין 
 ההכנסות המוכרות לפי תעריף ריאלי.

לגשר באופן חלקי  2016לינואר  1התקבלה החלטת רשות החשמל בנושא, אשר אפשרה לחברה החל מיום  2015בחודש דצמבר 
, רשמה 2016על אי הקבלה זו, על ידי רישום חשבונות פיקוח נדחים בגין הפרשי ההצמדה. לאור זאת, ולאור המדד השלילי בשנת 

 מיליוני שקל חדש. 76 -קוח נדחה על סך של כיתרת זכות של חשבון פי החברה בדוח כספי זה 
 

מיליוני שקל חדש. יתרה זו כוללת  3,760 -הינה יתרת זכות של כ 2016בדצמבר  31ליום נטו סך יתרות חשבונות פיקוח נדחים  .יח
מיליוני שקל חדש המבוססות על החלטות רשות החשמל ויתרת זכות  896 -של כ נדחים בסך של חשבונות פיקוחנטו יתרות זכות 

ת של חשבונות )יתרת זכו מיליוני שקל חדש שהינם על בסיס הערכות החברה 2,864 -של כ של חשבונות פיקוח נדחים בסךנטו 
ות הזכות שהינם על בסיס . יתרמיליוני שקל חדש( 308 -מיליוני שקל חדש בקיזוז יתרות חובה בסך של כ 3,172 -פיקוח בסך של כ

התחייבות בגין השבה הערכות חברה חושבה בהתבסס על אומדני החברה להכרת הרשות בעלויות אלה. יתרות אלו כוללות בעיקר 
החשמל במקטע ההולכה והחלוקה ונכס בגין  ףהתחייבות בגין אי עדכון רכיב הדלקים בתעריף ונכס בגין אי עדכון תערילצרכנים, 

 ריבית נחשבת.
 

 יתרות כוללת זו יתרה. חדש שקל מיליוני 954 -כ של זכות יתרת הינה 2015 בדצמבר 31 ליום נדחים פיקוח חשבונות יתרת סך 
 חשבונות של חובה ויתרת החשמל רשות החלטות על המבוססות חדש שקל מיליוני 2,296 בסך נדחים פיקוח חשבונות של זכות

 הערכות בסיס על שהינם החובה יתרות. החברה הערכות בסיס על שהינם חדש שקל מיליוני 1,342 -כ של בסך נדחים פיקוח
 עדכון אי בגין בנכס בעיקר נכללו, כאמור, אלה עלויות. אלה בעלויות הרשות להכרת החברה אומדני על בהתבסס חושבו חברה
  .והחלוקה ההולכה במקטע החשמל תעריף עדכון אי בגין ונכס בתעריף הדלקים רכיב

 
 .לעיל ג' 3ראה גם ביאור  –על נכסי והתחייבות פיקוח  2016לפרטים בדבר השפעת עדכון התעריף השנתי לשנת 
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 אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים - 15ביאור 
 

 ההרכב:
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 259  276   ............................................................................................. ואחרות הלוואות לזמן קצר

 2,112  4,252   ......................................................................... חלויות שוטפות של הלוואות ואגרות חוב*
 319  333    .....................................................................חלות שוטפת של התחייבות למדינת ישראל*

 66  15   .............................................................................. חלויות בגין עסקאות החלפה ואקדמה

 2,756  4,876   ......................................................................................................................... סה"כ

   
 .19ראה ביאור  -לעניין שעורי הריבית בגין חלויות שוטפות וסוגי מטבעות  *
 
 

 זכאים ויתרות זכות - 16ביאור 
 

 ההרכב:
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 317  252   ....................................................................................................................... עובדים
 366  269   ....................................................................................................................... מוסדות

 1,039  1,042   .................................................................................................... ריבית והוצאות לשלם
 80  74   ........................................................................................... התחייבויות שוטפות אחרות

  1,637  1,802 

   
 

 עבודות בניכוי עבודות בביצועמקדמות ממזמיני  - 17ביאור 
 

ופרויקטי  מייצג תקבולים שנתקבלו ממזמיני עבודות בניכוי עבודות בביצוע, בקשר עם עבודות חיבורים לבתים ועבודות על חשבון  אחרים
 לעיל(.' חי 2)ראה גם ביאור  ייזום עסקי

 
 ההרכב: .א

 

 בגין חיבורים לבתים 
עבודות ע"ח ו ייזום עסקי

 סה"כ אחרים

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( )במיליוני שקל חדש( )במיליוני שקל חדש( 

       
 910  891  447  405  463  486    .................... תקבולים  ממזמיני עבודות

 (414) (380) (224) (192) (190) (188)  .........בניכוי: הוצאות בגין עבודות בביצוע
 (72) (74) (72) (74) -  -   .. בגין עבודות ייזום עיסקי שנצברורווחים 

  298  273  139  151  437  424 

       
 

מיליוני  72 -הינה כ 2016בדצמבר  31ההיקף הכספי של החוזים הקיימים לייזום עסקי אשר טרם הוכרה כהכנסה ליום  יתרת .ב
 (.מיליוני שקל חדש 75 -הינה כ  2015בדצמבר  31ליום )שקל חדש 
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 הפרשות - 18ביאור 
 

 ההרכב:
 

 

עתודה 
לתביעות 
 משפטיות 

עתודה 
 סה"כ אחרים ארנונה לחופשה

 )במיליוני שקל חדש( 

      
 762  67  44  315  336   ........................................ 2016בינואר  1יתרה ליום 

 368  51  21  227  69   .................................. שנוצרו במהלך השנההפרשות 
 (268) (7) (24) (228) (9)  ................................ במהלך השנה הפרשות שמומשו

 (170) -  (5) -  (165)  ............................... * שבוטלו במהלך השנה הפרשות

 692  111  36  314  231   .................................. 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

      
 
 

 

עתודה 
לתביעות 
 משפטיות 

עתודה 
 סה"כ אחרים ארנונה לחופשה

 )במיליוני שקל חדש( 

      
 719  20  43  307  349   ........................................ 2015בינואר  1יתרה ליום 

 374  54  29  244  47   .................................. שנוצרו במהלך השנההפרשות 
 (295) (7) (20) (236) (32)  ................................ במהלך השנה הפרשות שמומשו

 (36) -  (8) -  (28)  ................................. שבוטלו במהלך השנה הפרשות

 762  67  44  315  336   .................................. 2015בדצמבר  31יתרה ליום 

      
 
שעלותן נזקפה לרכוש קבוע בקשר עם תביעות עפ"י  שקל חדשמיליוני  142-כוללות סך של כ 2016ההפרשות שבוטלו במהלך שנת  *

 ( ד((.5ב. 35חוק התכנון והבנייה )לפרטים נוספים ראה ביאור 
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 אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים - 19ביאור 
 

 הרכב אגרות חוב, התחייבויות לזמן ארוך ועסקאות הגנה: א.
 

בדצמבר 31ליום    בדצמבר 31ליום    

 6 1 0 2   5 1 0 2  

 שקל לא צמוד בסיסי הצמדה
 

 צמוד למדד
 

 נקוב בדולר
 נקוב 

 סה"כ  סה"כ ביין יפני

 )במיליוני שקל חדש(   )במיליוני שקל חדש( 

           

)באחוזים(:אפקטיבית שיעורי ריבית   7.5-2.5,6.6  2.7-31.  7.1-3.8  0.3  7.0-5.0  89.-47.  24.-73.     
           

           אגרות החוב: (1)
אגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך 

 1,851   5,976  -  -  -  -  -  3,785  2,191   ............................................. בישראל

 9,940   7,008  -  -  -  -  6,812  -  196   .............. אגרות חוב לא סחירות בישראל

 24,341   23,727  2,465  8,517  12,112  633  -  -  -   .................... אגרות חוב שהונפקו בחו"ל

  2,387  3,785  6,812  633  12,112  8,517  2,465  36,711   36,132 

           

 444   836  (17) (42) (51) -  388  299  259   ................... פרמיה/ניכיון/הוצאות נדחות

  2,646  4,084  7,200  633  12,061  8,475  2,448  37,547   36,576 

           חלויות שוטפות:

 1,550   3,702  -  -  1,923  -  545  1,036  198   .......................................... אגרות חוב

 103   134  (1) (7) (6) -  74  23  51   ...................................... )נכיון( פרמיה

 (7) 1,917  -  619  1,059  249  ....................סה"כ חלויות שוטפות 
(1) 

 3,836   1,653 

           
           

 34,923   33,711  2,449  8,482  10,144  633  6,581  3,025  2,397   ............................. סה"כ אגרות חוב
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 אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים )המשך( - 19ביאור 
 

 הרכב אגרות חוב, התחייבויות לזמן ארוך ועסקאות הגנה: )המשך( א.
 

 בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2  5 1 0 2 

 בסיסי הצמדה

שקל לא 
 צמוד

צמוד 
 למדד

נקוב 
 בדולר

נקוב 
 באירו

  נקוב
 סה"כ  סה"כ ביין יפני

 )במיליוני שקל חדש(  )במיליוני שקל חדש( 

     0.1-2.3 1.7-3.8 4.5 1.2 )באחוזים(:אפקטיבית שיעורי ריבית 
         
         התחייבויות לתאגידים בנקאיים: (2)

 4,258   2,884  -  1,355  999  280  250   ................................................ הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 (148)  (117) -  (87) (30) - -  .......................................................... בניכוי הוצאות נדחות

  250  280 969   1,268  -  2,767   4,110 

         חלויות שוטפות:
 481   436  -  326  110  -  -   ................................................ הלוואות מתאגידים בנקאיים 

 (23)  (20) -  (15) (5) -  -   ................................................................... נדחותהוצאות 

 458   416  -  311  105  -  -   ........................................................ סה"כ חלויות שוטפות
         

 3,652   2,351  -  957  864  280  250    .......................................... התחייבויות לתאגידים בנקאיים

         
         עסקאות הגנה:
 1,219   1,942  (1,430) (54) (19,100) 20,674  1,852   ................................................................ עסקאות החלפה

 (75)  10  (986) (365) (3,394) - 4,755   ................................................................ עסקאות אקדמה

 1,144   1,952  (2,416) (419) (22,494) 20,674  6,607   ......................................................... סה"כ עסקאות הגנה

 (158)  -  -  -  -  - -   ..................................... חלויות שוטפות של עסקאות החלפה

 (75)  15  -  -  -  -  15   ...................................... חלויות שוטפות על עסקאות אקדמה

 (233)  15  -  -  -  - 15   ........................................................ חלויות שוטפותסה"כ 
         

 1,377   1,937 (2,416) (419) (22,494) 20,674  6,592   ................................................... סה"כ עסקאות הגנה, נטו

 219   274  -  -  -  269  5   ..................................... ת חובהוביתרהעברת עסקאות הגנה 

         

 1,596   2,211  (2,416) (419) (22,494) 20,943  6,597   ............................ יתרת זכאים בגין עסקאות הגנה לזמן ארוך 

         

 5,248   4,562  (2,416) 538  (21,630) 21,223  6,847   .. סה"כ התחייבויות לתאגידים בנקאיים )כולל עסקאות הגנה(
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  )המשך(אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים  - 19ביאור 
 

 הרכב אגרות חוב, התחייבויות לזמן ארוך ועסקאות הגנה: )המשך( א.      
 

 בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2  5 1 0 2 

 בסיסי הצמדה

שקל לא 
 צמוד

צמוד 
 למדד

נקוב 
 בדולר

נקוב 
 באירו

 נקוב 
 סה"כ  סה"כ ביין יפני

 )במיליוני שקל חדש(  )במיליוני שקל חדש( 

      6.7-8.0 5-5.75  )באחוזים(:אפקטיבית שיעורי ריבית  

 2,511   2,504  -  -  -  2,504  -  להלן( 22)ראה ביאור  (       אגרות חוב למדינת ישראל3)

                    
         
         התחייבויות למדינת ישראל: (4)

 הלוואות ממדינת ישראל 
  .......................................... ()ד( להלן(2ב.) 34)ראה ביאור 

 -  -  2,569  -  -  2,569 
 

 2,930 

 (20)  (16) -  -  (16) -  -   ........................................................ בניכוי הוצאות נדחות

  -  -  2,553  -  -  2,553   2,910 
         חלויות שוטפות:

 323   337  -  -  337  -  -   .................................................... הלוואות ממדינת ישראל

 (4)  (4) -  -  (4) -  -   ................................................................. הוצאות נדחות

 319   333  -  -  333  -  -   ..................................................... חלויות שוטפות סה"כ
         
         

 2,591   2,220  -  -  2,220  -  -   ......................................... סה"כ הלוואות ממדינת ישראל

         
         

 45,273   42,997 33  538  (151) 33,333  9,244   ............................ פיננסיותסה"כ אגרות חוב והתחייבויות 
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 אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים )המשך( - 19ביאור 
       

 הרכב אגרות חוב: ב.
 
 סדרות סחירות בישראל: (1

 
ונרשמה למסחר בבורסה, צמודה למדד המחירים לצרכן,  2012שהונפקה בשנת  25סדרת אגרות החוב הסחירה  (א

 .2017תפדה בשנת 

 
ונרשמה למסחר בבורסה, אינה צמודה למדד המחירים לצרכן,  2015שהונפקה בשנת  26סדרת אגרות החוב הסחירה  (ב

 .2023ועד  2017תפדה בשנים 
 

ונרשמה למסחר בבורסה, צמודה למדד המחירים לצרכן,  2015שהונפקה בשנת  27סדרת אגרות החוב הסחירה  (ג
 .2029ועד  2017תפדה בשנים 

 
 :סחירות בישראלסדרות לא  (2

 
", 2018סדרות אגרות החוב הרשומות בבורסה בזירת רצף מוסדיים הינן: "סדרה י"ב", "סדרה י"ג", "חשמל צמוד  (א

". 2024"חשמל דולרי -" ו2029", "חשמל צמוד 2022", "חשמל צמוד  2020", "חשמל צמוד 2018"חשמל שקלי 
 .2029ועד  2017סדרות אלו תפדנה בשנים 

 
. סדרות אלו תפדנה בשנים 1991 תהחוב שאינן רשומות בבורסה הינן: אגרות חוב פרטיות שהונפקו בשנ סדרות אגרות (ב

 .2020ועד  2017
 

 :סדרות לא סחירות בחו"ל (3
 

 2032ועד  2017וין יפני. סדרות אלו תפדנה בשנים ארה"ב לחברה סדרות אג"ח לא סחירות שהונפקו במטבעות דולר 
 . 2096ובשנת 

 
 
 :גיוסים ופירעונות מהותיים .ג
 

 גיוסים מהותיים בתקופת הדוח (1
 
באמצעות הרחבת אגרות חוב ברוטו שקל חדש  נימיליו 1,510 -גייסה החברה סך של כ 2016בפברואר  22ביום  (א

 כמפורט: 2015בנובמבר  26יום ב שפורסםעפ"י תשקיף מדף  27 -ו 26סחירות מסדרה 
 
מיליוני שקל חדש  669 -של כ סךמיליוני שקל חדש ע.נ. תמורת קבלת  572 -בהיקף של כ –( ת)שקלי 26סדרה  -

(. קרן איגרות 2.12%)תשואה שנתית לפדיון של  4.8%שקל חדש ע.נ(, בריבית נקובה של  1 -אגורות ל 117)מחיר 
 25%, 2020ועד  2016באוקטובר בכל אחת מהשנים  12ביום  3%שנתיים לא שווים:  מיםתשלו 8 -החוב תיפרע ב

 . 2023באוקטובר  12ביום  30% -ו 2022באוקטובר  12ביום  30%, 2021באוקטובר  12ביום 
 
מיליוני שקל  841 -של כ סךמיליוני שקל חדש ע.נ. תמורת קבלת  756 -בהיקף של כ –מדד(  צמודת) 27סדרה  -

 (.2.87%יון של )תשואה שנתית לפד 3.85%שקל חדש ע.נ(, בריבית נקובה של  1 -אגורות ל 111.2חדש )מחיר 
ועד  2017בכל אחת מהשנים  באפריל 12 ביום 1%: שווים לא שנתיים מיםתשלו 13 -קרן איגרות החוב תיפרע ב

 .2029באפריל  12ביום  35% -ו 2028באפריל  12ביום  35%, 2027באפריל  12ביום  20%, 2026

 
באמצעות הרחבת אגרות נוספים ברוטו  שקל חדש נימיליו 3,309 -גייסה החברה סך של כ 2016 בספטמבר 8ביום  (ב

 כמפורט: 2015בנובמבר  26יום ב שפורסםעפ"י תשקיף מדף  27 -ו 26חוב סחירות מסדרה 
 
מיליוני שקל  1,444 -של כ סךמיליוני שקל חדש ע.נ. תמורת קבלת  1,250 -בהיקף של כ –( ת)שקלי 26סדרה  -

(. 2.19%)תשואה שנתית לפדיון של  4.8%שקל חדש ע.נ(, בריבית נקובה של  1 -אגורות ל 115.5חדש )מחיר 
ועד  2016באוקטובר בכל אחת מהשנים  12ביום  3%שנתיים לא שווים:  מיםתשלו 8 -קרן איגרות החוב תיפרע ב

 . 2023ר באוקטוב 12ביום  30% -ו 2022באוקטובר  12ביום  30%, 2021באוקטובר  12ביום  25%, 2020
 

מיליוני  1,865 -של כ סךמיליוני שקל חדש ע.נ. תמורת קבלת  1,617 -בהיקף של כ –מדד(  צמודת) 27סדרה  -
)תשואה שנתית לפדיון של  3.85%שקל חדש ע.נ(, בריבית נקובה של  1 -אגורות ל 115.3שקל חדש )מחיר 

בכל אחת מהשנים  באפריל 12 ביום 1% :שווים לא שנתיים מיםתשלו 13 -(. קרן איגרות החוב תיפרע ב2.44%
 . 2029באפריל  12ביום  35% -ו 2028באפריל  12ביום  35%, 2027באפריל  12ביום  20%, 2026ועד  2017
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 אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים )המשך( - 19ביאור 
 
 )המשך(: גיוסים ופירעונות מהותיים .ג
 

 בתקופת הדוחפירעונות מהותיים  (2
 

מיליוני שקל חדש של אגרות  1,556 -החברה רכישה עצמית בהיקף כספי כולל של כ ביצעה 2016בפברואר  17ביום  (א
 : כמפורט ' הנסחרות בזירת הרצף המוסדי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מיג -' ויב מסדרהחוב 

 
 '.יב סדרהמאגרות החוב  132.91מיליוני שקל חדש ע.נ. לפי מחיר  768 -של כ סך -

 
 '.יג סדרהמאגרות החוב  116.26מיליוני שקל חדש ע.נ. לפי מחיר  461 -של כ סך -

 
 82 -כ של בסך מוקדם מפירעון חשבונאי הפסדלחברה  נוצר' יג -' ויבהרכישה העצמית של אגרות החוב מסדרות  בגין

 .המס השפעת לפני חדש לשק מיליוני
 
 1,240 -כ של בסך' יא מסדרה( סחירות לא) פרטיות חוב אגרותבמועדן המקורי  במלואן נפרעו 2016 באוגוסט 18 ביום (ב

 מוסדיים לגופים שהונפקו( הצמדה הפרשי הכוללים חדש שקל מיליוני 1,500 -כ של סך) נקוב ערך חדש שקל מיליוני
 .2005 בשנת

 
מיליוני שקל חדש  500בסך של מבנק הפועלים פירעון מוקדם של הלוואה  ביצעה החברה 2016 בספטמבר 15ביום  (ג

 מיליארד שקל חדש. 1מתוך סך כולל של 
 

מיליוני שקל  68 -כבסך של  26אגרות חוב סחירות מסדרה במועדן המקורי נפרעו חלקית  2016 באוקטובר 13ביום  (ד
 .2015בנובמבר  26יום ב שפורסםתשקיף מדף  על פיחדש שהנפיקה החברה בבורסה בתל אביב 

 
 מיליוני 500 של בסך הפועלים מבנק ההלוואה יתרת מלוא של מוקדם פירעון החברה ביצעה 2016 אוקטוברב 15 ביום (ה

 (.לעיל.ג.2 סעיף ראה) חדש שקל
 

בינואר  17ונפקו בחו"ל ביום רכישה עצמית חלקית מסדרת אגרות חוב שההחברה  הצעיב 2016בנובמבר  30ביום  (ו
במחיר ( מיליון דולר ע.נ. 250)מתוך סך כולל של מיליון דולר ע.נ.  85.3בהיקף של בוצעה הרכישה העצמית . 2008

 .השפעת הפרעון המוקדם על דוח רוח והפסד אינה מהותית .נ.דולר ע. 100דולר לכל  100.3י של נק
 

 פירעונות מהותיים לאחר תאריך המאזן (3
 

 2012בפברואר  10מיליון דולר ע.נ. שהונפקו בארה"ב ביום  500נפרעו אגרות חוב בסך של  2017בפברואר  10ביום 
 מיליארד דולר ארה"ב ע.נ.. 5להנפקת אגרות חוב בסכום כולל של עד  2008מחודש אפריל  GMTNבמסגרת תוכנית 

 
 היערכות לביצוע הנפקת אגרות חוב באמצעות פרסום דוח הצעת מדף (4

 
 27ביצוע הנפקת אגרות חוב לציבור עפ"י תשקיף מדף שפורסם ביום אישר דירקטוריון החברה  2017במרס  20ביום 

 מיליארד שקל חדש, בתלוי בתנאי השוק. 1, בהיקף משוער של עד 2015בנובמבר 
 

 
  ידי:יהתנאים בחוזי המימון של החברה שעשויים לגרום לפירעון מ .ד

 
תנאים המקנים למלווה זכות להעמיד את יתרת הקרן הבלתי מסולקת והריבית שנצברה לפירעון חוזי המימון של החברה כוללים 

 מיידי, העיקריים שבהם מפורטים להלן:
 
כמקובל בחוזי מימון, אירועים כגון הפרה מהותית של התחייבויות החברה כלפי המממנים, מתן צו פירוק, הקפאת הליכים,  (1

י החברה, הפקעה של נכס מהותי, מקנים למלווים זכות לדרוש פירעון מיידי. בהתאם, הטלת עיקול בסכום מהותי על נכס
פי מרבית שטרי השעבוד בהם התקשרה החברה, בקרות אירועים כאמור לעיל, מלווה שלטובתו יצרה החברה שעבוד -על

 לים על מימוש השעבוד.צף או שעבוד קבוע על נכסיה רשאי לממש את השעבוד שלו, כפוף לתנאים מסוימים, אם וככל שח
 
בכל חוזי המימון, אי תשלום קרן או ריבית במועד )או לאחר תקופת דחיית ההחזר המוגדרת בחוזה( מהווה הפרה המקנה  (2

למלווה זכות לדרוש פירעון מיידי. בכל חוזי המימון הנקובים במטבע חוץ, חייבת החברה לשלם קרן וריבית במטבע הנקוב. 
 הפרה המקנה למלווה זכות לדרוש פירעון מיידי.לש מטבע חוץ במועד ובסכום הדרוש עשויה לגרום אי יכולת החברה לרכו
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 אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים )המשך( - 19ביאור 
 
 )המשך(  התנאים בחוזי המימון של החברה שעשויים לגרום לפירעון מיידי: .ד

 
ה של זכות למלווה מסוים לדרוש פירעון מיידי של החוב )קרי, אף אם לא העמיד את החוב בחלק מחוזי המימון נקבע כי קיומ (3

( )"הפרה צולבת"(. cross defaultלפירעון מיידי(, מקנה זכות למלווה אחר אשר החוזה עמו לא הופר לדרוש פירעון מיידי )
 נימיליו 25,262  -בסך של כ 2016מבר בדצ 31מסתכם ליום  היקף חוזי המימון של החברה הכוללים תנית הפרה צולבת

שקל חדש. בנוסף, בחלק מחוזי המימון נקבע כי, אם החברה תפר את התחייבויותיה כלפי מלווה מסוים, ואותו מלווה ידרוש 
 crossפירעון מיידי כתוצאה מהפרה זו, יקנה הדבר גם למלווה אחר שהחוזה עמו לא הופר, זכות לדרוש פירעון מיידי )

acceleration  בדצמבר  31( )"האצה צולבת"(. היקף חוזי מימון של החברה הכוללים תנית האצה צולבת מסתכם ליום
שקל חדש. יובהר, כי למרות שחלק מחוזי המימון הכוללים תנית הפרה צולבת כוללים גם תניה  נימיליו 10,520 -בכ 2016

מסוג האצה צולבת, הרי שממילא סעיפי הפרה צולבת כוללים בתוכם מכללא גם סעיפי האצה צולבת, ועל כן בעת ספירת 
זי המימון בהם נכללים סעיפי האצה היקף חוזי המימון אשר נכללו בהם סעיפי האצה צולבת, הובאו בחשבון אך ורק חו

 צולבת ולא סעיפי הפרה צולבת. 
 

בחלק מחוזי המימון נקבע שאי סילוק פסק דין נגד החברה )לעיתים רק כאשר מדובר בפסק דין מעבר לסכום מסוים( מקנה  (4
 למלווה זכות לדרוש פירעון מיידי. 

 
בחלק מחוזי המימון קיים איסור על העברת נכסים נשוא מימון ספציפי. בחוזי מימון אחרים קיימת לחברה זכות להעביר  (5

נכסים בכפוף לתנאים/מגבלות הכלולים בהם, לרבות קבלת אישור המלווה. חוזים מסוימים מתירים העברת נכסים לחברות 
מנכסי החברה. חוזי מימון מסויימים קובעים שהחברה רשאית  5%-בנות של החברה, בתנאי שנכסים אלה מהווים פחות מ

 להעביר נכסים בהתקיים תנאים מצטברים כדלקמן: 
 

 ההעברה נעשית בערך שוק )לפי קביעת מעריך או לפי קביעת החברה(.  א(
 מהתמורה נתקבלה בכסף או בשווה כסף.  75%לפחות  ב(
 החברה תשקיע את התמורה בנכסים פעילים. ג(
 

יום את התקבולים מהעברת הנכסים  180ק מחוזי המימון האמורים ישנה  הוראה לפיה על החברה להשקיע בתוך בחל
ברכוש קבוע לצרכי ייצור הולכה או חלוקת חשמל, או לחילופין להציע למחזיקי אגרות החוב לרכוש מהם את אגרות החוב 

 שנקבעו בהסכמים בהתאם לתנאים מסוימים
 

ן הוקנתה לחברה זכות להעביר את התחייבויותיה נשואות המימון בכפוף לקבלת אישור המלווה. יצוין בחלק מחוזי המימו (6
אין אפשרות להמחות חיוב ללא הסכמת הנושה. פעולת החברה בניגוד להוראות אלה מהווה הפרה  -שעל פי הדין הישראלי 

 המקנה למלווה זכות לדרוש פירעון מיידי.
 
גה החברה מצגים בנושאים שונים, כגון נכונות הדוחות הכספיים שלה, בעלות על נכסיה וזכות בחלק מחוזי המימון מצי (7

השימוש בהם, קיומם של הרישיונות הדרושים וחידושם במועד וכו'. בחלק מחוזים אלו נקבע כי אם מצגיה של החברה 
 ון מיידי. היו/הפכו מוטעים )או לא מלאים( באופן מהותי, קיימת למלווה הזכות לדרוש פירע

 
 Material Adverse Changeבחלק מחוזי המימון, קיומו של שינוי מהותי לרעה במצבה העסקי או הפיננסי של החברה ) (8

החוב כלפיו ( המסכן את יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי המלווים, מקנה למלווה זכות להעמדת "MAC"להלן: 
לכאורה שיקול דעת למלווה בשאלת קיומו של שינוי מהותי  המותירה MACים תנית לפירעון מיידי. חלק מחוזי המימון כולל
 לרעה מהותי שינויהפעלתה כפופה למבחן של סבירות לקיומו של  אשר MAC תניתלרעה. חלק אחר מחוזי המימון כוללים 

  -בסך של כ 2016בדצמבר  31, מסתכם ליום MAC. היקף חוזי המימון של החברה הכוללים תניית החברה של במצבה
 שקל חדש. נימיליו 30,939

 
גילוי פרטים מהותיים עלולים לגרום לשינוי מהותי לרעה בעסקי החברה או ביכולת ההחזר שלה, -בחלק מחוזי המימון, אי (9

ם או אי מתן עדכון שוטף אודות אירועים )לרבות שינויי חקיקה והחלטות ממשלה ולרבות שינוים מבניים בכללותם( המשפיעי
 או עלולים להשפיע לרעה על פעילות החברה ו/או חוסנה הפיננסי, מקנה למלווה זכות לדרוש פירעון מיידי.

 
בחלק מחוזי המימון עומדת למלווים הזכות לשנות את תנאי החוזה או לדרוש פירעון מיידי, עקב ירידה בשיעור אחזקותיה  (10

 בחברה.או עקב שינוי שליטה  51% -של המדינה בחברה מתחת ל
 

בחוזי המימון המבוטחים על ידי החברות לביטוח סיכוני אשראי, ביטול הביטוח מהווה עילה לפירעון מיידי וכך גם ביטול  (11
 חוזה הרכישה המבוטח.
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 אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים )המשך( - 19ביאור 
 

 )המשך( לפירעון מיידי:התנאים בחוזי המימון של החברה שעשויים לגרום  .ד
 

והסכם  2008מיליון דולר מינואר  250במסגרת הנפקת איגרות חוב באמצעות בנקי ההשקעות גולדמן זאקס ודקסיה בסך  (12
, התחייבה החברה כי ברגע שחברה אחרת תעסוק 2008מיליארד דולר מאפריל  2המסגרת להנפקת איגרות חוב על סך 

החשמל, תסב החברה את החוב לחברה האחרת )להלן: "חברת ההולכה"(. בנסיבות אלה בכל או ברוב פעילות הולכת 
 קיימת אופציה למחזיקי איגרות החוב לדרוש פירעון מיידי של החוב, אם יתקיימו התנאים המצטברים הבאים:

 

 (.Investment Gradeמדינת ישראל מדורגת בדירוג בר השקעה ) א(
 (. Investment Gradeדירוג בר השקעה )החברה מדורגת בדירוג נמוך  מ ב(
החברה אינה נוקטת מאמצים באופן הטוב ביותר על מנת להשיג דירוג בר השקעה. בנוסף, קיימת למחזיקי איגרות  ג(

 החוב אופציה לדרוש פירעון מיידי של החוב במקרים אלה:
 
 חוב לחברת ההולכה.החברה לא תשלים התחייבויותיה הקובעות )באיגרות החוב( לצורך הסבת ה (1)
 המדינה תחדל להיות בעלת שליטה בחברה או בחברת ההולכה לאחר הסבת החוב אליה. (2)
החברה תפסיק לעסוק כדין בעסקי ההולכה או שלאחר הסבת החוב לחברת ההולכה, עיקר  פעילות חברת  (3)

 ההולכה לא תהיה בתחום פעילות הולכת החשמל.
 להיות להם השפעה שלילית מהותית על החברה.אירוע או נסיבות העשויה  (4)

 
בחלק מחוזי המימון בחו"ל עומדת למלווים הזכות לפירעון מיידי במקרה בו החברה תיתן למלווים אחרים  -שעבוד שלילי  (13

 שעבוד עדיף אשר יפגע ביכולתם לממש את השעבוד שניתן להם.
 

זכאים מחזיקי איגרות החוב להעמיד את הקרן והריבית בגין בהתאם לחלק מתנאי אגרות החוב אשר הנפיקה החברה,  (14
ימים  60איגרות החוב לפירעון מיידי, בין היתר, במקרה בו איגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 

 רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה )למעט כתוצאה מהחלפת חברת דירוג(.
 

מלווים הזכות לפירעון מיידי במקרה של ביטול רישיונות החברה הדרושים לניהול עסקיה או בחלק מחוזי המימון עומדת ל (15
 עמידת החברה בתנאיהם.

 

בחלק מחוזי המימון עומדת למלווים הזכות לפירעון מיידי במקרה של הפרת הוראות החוק החלות על החברה )לרבות  (16
 מהותית לרעה על החברה.חוקים בנושאי איכות הסביבה( אשר יש בהן משום השפעה 

 

, במקרה בו בוצע מיזוג שתוצאתו היא שהחברה אינה החברה מיידי לפירעון הזכות למלווים עומדת המימון מחוזי בחלק (17
עילה להעמדת החוב  לוויםמה אותםמלווים. עם זאת, לא תעמוד ל אותםהשורדת, וזאת ללא קבלת אישור מוקדם לכך מ

מלווים כי לא קיים חשש ההחברה לאותם  אישורובהם, בין היתר,  מסוימים תנאים בהתקיימותלפירעון מיידי כאמור לעיל, 
 ;מלוויםה אותםסביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויותיה כלפי 

   

וד הזכות להעמיד את , למלווים תעמ2012על פי הסכם הלוואה בו התקשרה החברה עם בנקים זרים בחודש נובמבר  (18
ההלוואה לפירעון מיידי, במקרה בו נפתחו נגד החברה הליכים משפטיים )לרבות הליכי בוררות או הליכים מנהליים( או 
חקירה רשמית, אשר צפוי שישפיעו על החברה באופן מהותי לרעה, במידה ותוצאתם תהיה שלילית מבחינת החברה )למעט 

 דוחות הכספיים של החברה או בדיווחיה המיידיים(.הליך משפטי תלוי ועומד המפורט ב
 

בחלק מחוזי המימון עומדת למלווים הזכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי, במקרה בו אחד או יותר ממסמכי ההלוואה  (19
 . חדל להיות חוקי או תקף, או במקרה בו אחד ממסמכי העסקה הינו נושא להליכים משפטיים )לרבות הליכי בוררות(

 
בחלק מחוזי המימון עומדת למלווים הזכות להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי במקרה בו נפתחו הליכים )לרבות הליכים  (20

 -משפטיים( ביחס ל
 

פירוק או ארגון מחדש של החברה, עיכוב בתשלום כלשהו מצידה או פשרה או הסדר עם נושה של החברה שלא  א(
 החברות;לחוק  351ו/או  350לפי סעיפים 

מינוי כונס נכסים או מפרק ביחס לחברה או לאיזה מנכסיה  או החברה של מהותיים נכסים על נכסים כונס מינוי ב(
 מיליון דולר, או מימוש משכון או שעבוד ביחס לנכס שכזה. 25שערכו עולה על 
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 אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים )המשך( - 19ביאור 
 

 )המשך( בחוזי המימון של החברה שעשויים לגרום לפירעון מיידי:התנאים  .ד
 

 

-)במסגרת תכנית ה 2014ובחודש נובמבר  2013על פי תנאי אגרות החוב שהנפיקה החברה בחו"ל בחודשים יוני ויולי  (21
GMTN  זכות לפדות  מיליארד דולר( למחזיקי אגרות החוב תעמוד 5 -מיליארד דולר ל 2 -שהוגדלה מ 2008מחודש אפריל

 את אגרות החוב, בין היתר, במקרה בו יתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:
 

שתי רמות דירוג מתחת לדירוג האשראי הבינלאומי  Moody'sוהן על ידי  S&Pאגרות החוב מדורגות הן על ידי  א(
( senior debtשל החברה )( והחוב הבכיר international long-term corporate creditארוך הטווח של החברה )

 חודשים רצופים; 3במשך 
נמוכה יותר  Moody'sורמת הדירוג שנקבעה על ידי  BBנמוכה יותר מדירוג + S&Pרמת הדירוג שנקבעה על ידי  ב(

 .Baa3מדירוג 
 

 2015( אשר הנפיקה החברה בחודש יוני 27( ואגרות החוב )סדרה 26(   על פי שטרי הנאמנות של איגרות החוב )סדרה 22
 למחזיקי אגרות החוב תעמוד זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי במקרים הבאים: 

 
ומם לפי כל דין או בתוך ימים מהמועד האחרון שבו היא נדרשת לפרס 30החברה לא פרסמה דוחות כספיים בתוך  (א

 ימים מתום מועד הארכה שניתן לחברה על ידי רשות מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור, לפי המאוחר.  30
 החברה חדלה להיות תאגיד מדווח, כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך. (ב

 
למיטב ידיעת החברה במועד החתימה על הדוחות הכספיים, לא קיימת למי מן המלווים עמם התקשרה, עילה לדרוש פירעון מיידי 

 . MACשל חוב החברה כלפיהם, לרבות בנוגע לעמידה בתנאי 

 
 ערבות מדינה  .ה

 
בדצמבר  31שגייסה החברה מסתכמת ליום יתרת ערבות המדינה אשר ניתנה למוסדות פיננסיים שונים עבור הלוואות ואיגרות חוב 

 שקל חדש.מיליוני  1,493 -כל 2016
 
 דירוג אשראי: .ו

 
 דוחותפרסמו   מעלות S&Pהדירוג המקומית  וחברת Standard and Poor's, חברת הדירוג הבינלאומית 2016 ביולי 21ביום 
עם אופק יציב  BBB-  הותירו את דירוג המנפיק הבינלאומי והמקומי של החברה על כנם, דירוג הםאודות החברה. ב דירוג מעקב
 בהתאמה. ,עם אופק יציב ilAA  ודירוג

 
היא העלתה  את דירוג החוב המובטח במטבע זר של החברה לדירוג  כי Moody'sחברת הדירוג  הודיעה, 2016 ביולי 28ביום, 

2Baa עם אופק יציב. 
 

יציב  אופקעם  il.Aa2דירוג להסדרות שאינן בערבות מדינה  את דירוג חברת מידרוג בע"מ העלתה , 2016 ספטמברב 4ביום 
 .עם אופק יציב il.Aaaהותירה על כנו את דירוג הסדרות בערבות מדינה בדירוג ו

 
 בטחונות ושעבודים .ז
 

אות הנ"ל  )קרן, ריבית והפרשי הצמדה( ולהבטחת  מילויים להבטחת  פירעון  מלא  של  התשלומים  בגין חלק מאגרות החוב וההלוו 
של יתר תנאי  אגרות  החוב וההלוואות כאמור,  שיעבדה החברה בשעבוד צף את כל  רכושה )כולל רכוש בהקמה( הניתן לשעבוד 

ה עם כל השעבודים הצפים שווה בדרג -על פי דין וכל  זכויותיה לגבי רכוש זה מכל סוג ומין שהם, הקיים כיום ואשר יהיה בעתיד 
האחרים, שנוצרו על  ידי החברה,  יחסית  )פרי פסו( לסכומי  ההתחייבויות  כפי  שיהיו  מובטחים, מזמן  לזמן,  על  ידי  כל  אחד  

 2015בדצמבר  31וליום  2016בדצמבר  31ם ומשעבודים אלו. היקף התחייבויותיה של החברה המובטחות בשעבודים צפים לי
 .בהתאמה שקל חדש נימיליו 37,367-וכ 39,078-כמסתכם ב

 
 להבטחת התחייבויותיה של החברה כלפי מלווים שונים יצרה החברה שעבודים קבועים לטובת המלווים על הנכסים שלהלן:  

 
 ידי החברה מחברת סימנס אשר הוקמו באתרים רמת חובב, אשכול וחגית.-שלוש טורבינות גז לייצור חשמל שנרכשו על -
 
להתקנה בתחנת הכח "אורות  BNGידי החברה מחברת -( שנרכשו עלSCRסלקטיביות )-מערכות הפחתה קטליטיותשש  -
 רבין" ובתחנת הכח ע"ש רוטנברג.  

 
 עבור טורבינות גז באתרים רמת חובב, אשכול וחגית. Doosanידי החברה מחברת -שלוש תוספות קיטוריות שנרכשו על -
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 והתחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרים )המשך(אגרות חוב  - 19ביאור 
 
 (המשך) בטחונות ושעבודים .ז

 
-מסתכם בכ 2015בדצמבר  31וליום  2016בדצמבר  31 ליוםהיקף התחייבויותיה של החברה המובטחות בשעבודים קבועים 

 .בהתאמה שקל חדש נימיליו 1,673-וכ 1,576
 
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים מוסמך לקבוע: "ביחס לנכסים מסויימים של בעל הרישיון, הדרושים לדעת השר לביצוע  

 הפעילות לפי הוראות הרישיון כי הם, אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור השר". 
 ים המפורטים בביאור ואשר נוצרו לאחר כניסתו לתוקף של חוק משק החשמל.בהתאם לאמור, התקבל אישור השר לשעבוד 

 
 שווי הוגן של אגרות חוב נסחרות .ח

 
 להלן. .ט.26ראה ביאור  אביב-השווי ההוגן של אגרות חוב הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל בדברלפרטים  
 

 התחייבויות אחרות לזמן ארוך  . ט
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 15  14   .................................................................................................. חכירה מימונית

 122  -   ............................................................................................... עלויות מערכתיות
 464  612    ......................................................................... (1לפינוי ושיקום אתרים )הפרשה 

 14  14   ................................................................................................... מענק לעובדים
 49  70   ..................................................................................................... עכבון ספקים

 92  87   ................................................................ רווח שטרם מומש בגין חברת התקשורת

 756  797   ............................................................................................................... סה"כ

   
   

 
 31ביום  לשנה שנסתיימה 

  בדצמבר

 2 0 1 5 2 0 1 6 ינוי ושיקום אתריםפל בהפרשהתנועה  (1)

  )במיליוני שקל חדש( 

   
 484  464   .......................................................................................... השנהיתרה לתחילת 

 (11) 150   ...................................................................................... (*נטו ) ,הפרשות שנוצרו
 (9) (2)  ............................................................................................... הפרשות שמומשו

 464  612   ............................................................................................. השנהיתרה לסוף 

 
 

 168 -כ של בסך נוספת הפרשה החברה רשמה, מהימן אומדן יצירת המאפשר מידע בחברה שהצטבר לאחר, 2016 שנת במהלך )*(
 בהתחייבויות נכללים חדש שקל מיליוני 121, ההפרשה סכום ךומת. החברה של ייצור אתרי ממספר אסבסט לפינוי חדש שקל מיליוני

 יחידות בגין חדש שקל מיליוני 98 בסך הפרשה. קצר לזמן ההפרשות בסעיף נכללת חדש שקל מיליוני 47 בסך והיתרה ארוך לזמן
 .קבוע לרכוש והיתרה והפסד לרווח נזקפה במלואן שהופחתו ייצור

 

  



 ברת החשמל לישראל בע"מח

 2016בדצמבר  31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים

 

98 

 הפרשות להשבת סכומים לצרכנים - 20ביאור 
 

, בסך (בהתבסס על חוות דעת משפטית) הפרשה בדוחות הכספיים נכללה 2016בספטמבר  30עד וכולל תמצית הדוחות הכספיים ליום 
 בהתחשב, להשבת סכומים לצרכנים שקל חדש( דמיליאר 1.9היה סך של יצירתה המקורי בעת סכומה )אשר  שקל חדש מיליארד 2.85של 

, בעיקר בשל השינוי במחויבות האקטוארית, לפיהם נקבע התעריף בעבר לבין 2009יוני ב שבוצעההצגה מחדש של הדוחות הכספיים ב
 .החישובים המעודכנים

 
תק מההפרשה להשבה כאמור לעיל, לחברה טענות אחרות כלפי רשות החשמל )בסכומים העולים משמעותית על סכום יחד עם זאת, ובמנו

ההפרשה להשבה(  לפיהן הכיסוי התעריפי הקיים להתחייבויות הפנסיוניות בגין, נושאים שאינם קשורים להצגה מחדש של הדוחות 
יבויות אלו והחברה אף פנתה לרשות החשמל בדרישה לקבלם. עד וכולל הדוחות הכספיים כאמור לעיל, הינו נמוך מהנדרש לכיסוי התחי

, לא התקיימו כללי ההכרה החשבונאיים הנדרשים להכרה בסכומים להן טוענת החברה או חלקן כנכס 2016בדצמבר  31הכספיים ליום 
 פיקוח.

  
ום  לעדכן את התעריף לצרכן בדרך שתבטא השבה אין מק  לשימוע על פיה הצעת החלטההחשמל פורסמה ע"י רשות  2016בדצמבר 

בעלויות  להכרה לישראלמול ההפרשה להשבה האמורה, עומדות תביעות חברת החשמל ציינה כי  הרשות לצרכנים של הסכום האמור.
, ושהיקף ההכרה בעלויות הנובעות מרכיבים אלה צפוי להיות 2003נוספות הנובעות מעדכון הנחות אקטואריות אחרות שהחלו עוד בשנת 

ותקבע בהקדם עקרונות סופיים  את דרישות החברהתמשיך ותבחן ציינה כי היא  הרשות כמו כן שווה לפחות להפרשה להשבה האמורה.
זו כדי  צעהבהן רכיב הפנסיה של עובדיה, אשר יכול ויהיו שונים מאלה בהם נעשה שימוש בדוחות הכספיים. לכן אין להכרה בעלויות בגי

ביום  לשימוע ה להצעת ההחלטההתייחסות אתהחברה הגישה  החברה.לבטא עמדה סופית ומוחלטת של הרשות ביחס להכרה בעלויות 
 של לצרכנים השבה שתבטא בדרך לצרכן התעריף את לעדכן מקום שאין רשותה עמדת עם הסכמתה את הביעה בה ,2017ואר בפבר 9

 . לצרכנים להשבה כהפרשה סווג אשר הסכום
 

לפיה הוא סבור כי  2017בפברואר  12לאור פרסום הצעת ההחלטה לשימוע ותוכנה כמו גם לאור עמדת היועץ המשפטי לממשלה מיום 
בסיס התעריף צריכה להיעשות על ידי רשות החשמל. החברה בדעה, בהתבסס על חוות בחינת ההצגה מחדש והשפעתה, אם בכלל, על 

דעת יועציה המשפטיים, כי יותר סביר מאשר לא שסוגיית ההשבה לצרכנים )בהתחשב בהצגה מחדש של הדוחות הכספיים( תיסוב על 
לטה של רשות החשמל בעניין זה כפופה לביקורת שולחנה של רשות החשמל ותידון על ידה ולא בבית המשפט )עם זאת, יובהר כי כל הח

 שיפוטית וקיימת אפשרות שלאחר מתן החלטה על ידי הרשות תוגש עתירה כנגדה(.
 

כי רשות החשמל תכריע בגין  70%כמו כן, להערכת החברה ובהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים קיימת סבירות בשיעור העולה על 
על אף הצעת ההחלטה ים לצרכנים. מאידך, להערכת החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, רכיב זה כי יש להשיב את הסכומ

שווה לפחות  ת אחרותוהחברה להכרה בעלויות נוספות הנובעות מעדכון הנחות האקטוארילשימוע לפיה היקף ההכרה הצפוי מתביעות 
ת החשמל, אשר טרם הסתיים, ובמסגרתו הוגשו לבחינתה של רשות לאור קיומו של שימוע ציבורי בנוגע להצעת רשולהפרשה להשבה, 

 70%החשמל התנגדויות להצעת ההחלטה, והעובדה שבשלב זה טרם התבררו הדברים לאשורם, לא ניתן להעריך בסבירות העולה על 
 יוכרו בסכום ששווה להפרשה להשבה. אלו שתביעות 

 
ם מעבר לסכום ההפרשה להשבה, להערכת החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה כמו כן, בכל הנוגע לטענות החברה בסכומים החורגי

 המשפטיים, לא ניתן להעריך בשלב זה את הסיכויים לקבלת טענות החברה. 
 

, ההפרשה להשבת סכומים לצרכנים בסך 2016בדצמבר  31לאור ההתפתחויות המפורטות לעיל, בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 
בסכום  IFRS 14סווגה בדוח על המצב הכספי, כהתחייבות פיקוח בגין השבת סכומים לצרכנים בהתאם ל  שקל חדשמיליארד  2.85 -של כ
 זהה.

 .והפסד רווחלא השפיע על דוח  סיווגה
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 מיסים על ההכנסה -  21 ביאור
 
 הטבות בתוקף חוק עידוד התעשייה: א.

 
ובהתאם לכך היא  זכאית להטבות אשר  1969 - החברה הינה "חברה תעשייתית" כמוגדר בחוק עידוד התעשייה )מיסים(, תשכ"ט

 העיקרית שבהן היא פחת בשיעורים מוגדלים.
 

 הבאות:הפסד לצרכי מס להעברה לשנים  ב.
 

)מתוכם סך של  שקל חדש מיליוני 14,049לכדי סך של  2016בדצמבר  31הפסד לצרכי מס המועבר לשנים הבאות מגיע ליום 
 .מיליוני שקל חדש הפסדי הון לצרכי מס המועברים לשנים הבאות( 203

 
מיליוני  3,426, ובסך של 2016בדצמבר  31מיליוני שקל חדש ליום  3,266החברה רשמה נכס מס בגין ההפסד הנצבר בסך של 

וזאת בהתאם להערכת ההנהלה כי קיימת רמת בטחון גבוהה למימוש נכס זה )כולל מימוש  ,2015בדצמבר  31שקל חדש ליום 
 ( להלן.1 ט'ראה  סעיף  (. לפרטיםלמיסים נדחיםעתידיות יבויות יכנגד התח

 
 שיעורי המס: ג.
 

 2014-2016:  בשנים לחברה הרלוונטיים המס שיעורי להלן
 

26.5% – 2014 
26.5% - 2015 

25% - 2016 
 
 ,היתר בין ,קבע אשר 2016-ו"עהתש ,(216' מס( הכנסה מס פקודת לתיקון החוק את הכנסת מליאת אישרה 2016 בינואר 4 וםבי

 .25% על שיעמוד כך 1.5% של בשיעור ואילך 2016 בינואר 1 מיום החל ,חברות מס שיעור הורדת את
 לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק את הכנסת מליאת אישרה 2016 בדצמבר 22 ביום ,כן כמו

 בשתי -23% ל 25% של משיעור חברות מס שיעור הורדת את ,היתר בין ,קבע ר, אש2016-התשע"ז ,(2018 -ו 2017 התקציב
 ואילך. 2018 מינואר החל 23% של לשיעור השנייה והפעימה 2017 מינואר החל 24%של  לשיעור הראשונה הפעימה .פעימות
 שנקבע כפי החדש המס לשיעור בהתאם חושבו 2016תחילת שנת ל הנדחים המסים יתרות 25% -ל המס שיעור מהורדת כתוצאה

 .ההיפוך במועד לחול הצפוי המס שיעור לפי, הכנסה מס פקודת לתיקון בחוק
 לשיעורי בהתאם חושבו  2016בדצמבר 31 ליום הנדחים המסים יתרות פעימות,  בשתי 23% -ל המס שיעור מהורדת כתוצאה

 .ההיפוך במועד לחול הצפוי המס שיעור לפי כאמור לעיל הכלכלית ההתייעלות בחוק שנקבעו כפי החדשים המס
 הנדחים המסים ביתרות בקיטון מתבטאת 2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים הדוחות על לעיל המתוארים השינויים השפעת

 כנגדו ,שקל חדש מיליוני 827 בסך נדחים מסים הכנסות כנגד הוכר הנדחים המסים יתרות עדכון .שקל חדש מיליוני  834בסך
 .שקל חדש מיליוני 7 בסך אחר כולל רווח

 
 .לעיל בטבלה המוצגים המס לשיעורי בהתאם מחושבים המדווחות לתקופות השוטפים המסים

 
 מס:שומות  .ד
 

  .2011 שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס לחברה
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 מיסים על ההכנסה )המשך( - 21ביאור 
 
 :מס תאורטי תהתאמ .ה

 
על הרווח המותאם לפני מס )המחושב על פי שעורי המס שבחוק(, לבין הוצאות המס שנכללו הסטטוטורי להלן התאמה בין המס 

 בדוח רווח והפסד, כדלקמן:
 

  בדצמבר 31ביום  לשנה שנסתיימה 

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    

 3,457  796  511  .............................................. רווח לפני מיסים על הכנסה

    

 26.5% 26.5% 25%  ................................................... שעורי המס הסטטוטורי

    
 917  211  128   ............................. מס מחושב לפי שיעור המס הסטטוטורי
 -  -  30   ............................... הפסדים בגינם לא הוכרו מיסים נדחים

 (1) 6  11   .................................. הוצאות לא מוכרות, נטו )כולל פחת(

 -  -  (827)  ............................................. הכנסות משינוי שיעורי המס

ווח דמיסים על הכנסה כפי שהוצגו בהוצאות )הכנסות( סה"כ 
 916  217  (658)  ................................................................... הפסדרווח ו

    
 
 :(הפסד)רווח בדוח שהוכרו הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה  .ו

 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
 913 213  (662)   .................. שהוכרו מסים נדחיםוהתחייבויות בנכסי  יםשינוי

 3  4  4   ......................................... מיסים שוטפים של חברת הבת

 (658)  217  916 

    
 

 :שהוכרו בדוח רווח )הפסד( נדחיםפיקוח יתרות של חשבונות ב מיסים המתייחסים לתנועות .ז
 

 השפעת מס סכום לפני מס 
סכום בניכוי 

 מס

    

 (2,064) 744  (2,808)  ...........................  2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 (344) 124  (468)  ...........................  2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 38  (13) 51   ...........................  2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

    
 
 
 כולל אחר:)הפסד( מיסים המתייחסים לרווח  .ח
 

 השפעת מס סכום לפני מס 
סכום בניכוי 

 מס

    

 1,137  (410) 1,547   .........................  2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 118  (43) 161   .........................  2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 

 (325) 118  (443)  .........................  2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום 
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 מיסים על ההכנסה )המשך( - 21ביאור 
 
 :שהוכרו מסים נדחיםנכסי והתחייבויות  .ט

 
 :שהוכרו מסים נדחיםוהתחייבויות נכסי הרכב  (1

 

 

הפסד 
 להעברה

התחייבות 
 לחופשה

הפרשה 
לחובות 

מסופקים 
הכנסות 

שלא הוכרו 
הפרשות ו

 משפטיות

התחייבות 
 להשבה
 לצרכנים

התחייבות 
לפנסיה, 

 נטו
רכוש קבוע 
 סה"כ אחרים ורכוש אחר

 )במיליוני שקל חדש( 

         
 5,822))  53 (12,362) 2,012  709  258  50  3,458   ....................... 2015בינואר  1נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 

         
 (132) 112  215  (529) 22  78  2  (32)  ............................................................ 2015שינויים בשנת 

         
 (5,954) 165  (12,147) 1,483  731  336  52  3,426   ...................2015בדצמבר  31נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 

         
 767  141 1,891  (402) (731) 32 (4) (160)  ............................................................ 2016שינויים בשנת 

         
 (5,187) 306 (10,256) 1,081 - 368 48 3,266  ...................2016בדצמבר  31נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 

         
         

 .לעיל כמפורט ההיפוך במועד לחול הצפוי מס שיעור לפי מחושבים הנדחים המיסים
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 מיסים על ההכנסה )המשך( - 21ביאור 
 
 :)המשך(  שהוכרו מסים נדחיםנכסי והתחייבויות  .ט

 
 :בדוח על המצב הכספי המוצגת הנדחיםהמסים יתרת הרכב  (2
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 5,954  5,187    ............................................. התחייבויות בניכוי נכסי מס שהוכרו

 166  185   .......................................... בגין הוצאות עודפות מקדמות : בניכוי

  5,002  5,788 

   
 

 אגרות חוב למדינת ישראל - 22ביאור 
 

מיליוני שקל חדש )הסכום ליום  15 -בהתאם להסדר עם האוצר, הונפקו בעבר למדינת ישראל אגרות  חוב  צמיתות בסכום נומינלי של כ
מיליוני שקל חדש(. אגרות חוב אלה, שהקרן שלהן אינה צמודה, נושאות ריבית שנתית   2,504 -מסתכם לכדי כ הדוח על המצב הכספי

. ומשולמת מידי שישה חודשים הדוח על המצב הכספיצמודות במלואן למדד המחירים לצרכן הידוע לתאריך ה 5.75% -ו 5%בשיעור של  
 לאגרות החוב הצמיתות, פרט לשיעבוד בסכום נומינלי, אין  עדיפות על פני הלוואות אחרות שקיבלה החברה. 

 

 מידע על בסיס ערכים נומינליים - 23ביאור 
 

 הון המניות: א.
 

 כדלקמן:מורכב 
 

 2015בדצמבר  31ליום  2016בדצמבר  31ליום  

 מונפק ונפרע ר ש ו ם מונפק ונפרע ר ש ו ם 

 )בשקל חדש( )בשקל חדש( 

     
שקל חדש כ"א )מונפק ונפרע  0.1מניות רגילות בנות  80,167,387

 8,016,499  8,016,739  8,016,499  8,016,739   ............................................ מניות רגילות( 80,164,986 -
     

שקל חדש כ"א )כולן  0.1מניות רגילות ב' בנות  40,053,252
 4,005,325 4,005,325  4,005,325 4,005,325   .............................................................. מונפקות ונפרעות(

     
שקל חדש כ"א )לא מונפקות  0.1מניות מיוחדות  בנות  39,531

 - 3,953  - 3,953   .......................................................................... ונפרעות(

     

 12,021,824 12,026,017 12,021,824 12,026,017  ............................................................................... סה"כ
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 )המשך( מידע על בסיס ערכים נומינליים - 23ביאור 
 

 זכויות בעלי המניות: ב.
 
 בחלוקת דיבידנד: (1

 
 בחמשת האחוזים הראשונים:

 בעלי מניות רגילות בלבד. - לבעלי המניות הרגילות
 

 בחמשת האחוזים הבאים:
לבעלי מניות רגילות ורגילות ב' אחוז שווה, עד אשר יגיע סך כל הדיבידנד המצטבר  - לבעלי המניות הרגילות

 לשנה. 5% -ועל המניות הרגילות ב' ללשנה  10% -ששולם על המניות הרגילות ל
 

 בחמשת האחוזים  הבאים:
אשר יגיע סך לבעלי מניות רגילות ב' אחוז כפול מאשר לבעלי מניות רגילות, וזאת עד  - לבעלי המניות הרגילות

לשנה ועל המניות  15% -כל הדיבידנד המצטבר ששולם על המניות הרגילות ל
 לשנה. 15% -הרגילות ב' ל

 
 לבעלי מניות רגילות ורגילות ב' אחוז שווה. - באחוזים הבאים

 
 

 בפרוק: (2
 

ן לבעלי מניות רגילות ב', ראשית לבעלי מניות רגילות ולאחר מכ -העודפים לאחר החזר  הון  מניות הנפרע לבעלי המניות
 יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי להון המניות הנפרע בהתחלת הפרוק על המניות המוחזקות על ידי כל אחד מהם.

 
מההון  99.85%ורגילות ב' המהוות מניות רגילות  120,033,262 -לתאריך הדוחות הכספיים החזיקה מדינת ישראל ב (3

 הנפרע של החברה.
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 קרנות הון - 24ביאור 
 

 ההרכב: .א
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
   עסקאות עם בעלי שליטה:  -קרן הון בהתאם לתקנות ניירות ערך 

 57  57   ....................................................................... בגין מכירת קרקע לרשות הנמלים והרכבות
 (2) (2)  ............................................................................................... בגין רכישת חברת הפחם

 673  673   ......................................................................................... (1קרן לחידוש נכסי החברה )
 42  42   ................................................................................................ קרן שמורה לפידיון ההון

 23  23   .......................................................................................................... פרמיה על מניות 
 29  29   .................................................................................................... קרנות ממימוש נכסים

 (19) (104)  .................................................................. (ראה סעיף ב להלןקרן גידור תזרימי מזומנים )

  718  803 

 271  31   ...................................................................... לעיל( בי 11קרן מדידה מחדש )ראה ביאור 

   
 
כיון, אשר יעל הסכומים שהותרו לחלוקת דיבידנד על פי הז 1986 -ו 1985בשנים הקרן לחידוש נכסי החברה מייצגת רווחים עודפים  (1)

 יועדו על ידי שר האנרגיה לחידוש נכסים.
 

החברה יצרה מספר קרנות הון בהתאם לחוקים המתייחסים או בהתאם להוראות השר הממונה בעת יצירתן. קרנות אלו אינן ראויות 
 כסים.לחלוקת דיבידנד למעט הקרנות ממימוש נ

 
 המשמשים לגידור תזרים מזומנים נטו )לפני השפעת המס(: נגזריםמכשירים פיננסים קרן הון בגין תנועה ב .ב
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
    

 -  (8) (26)  ...................................................... השנהיתרה לתחילת 
    

 (39) (35) (184)  ............... החלק המגדר האפקטיבישינויים בשווי ההוגן בגין 
    

 31  17  67   .........................שינויים בשווי ההוגן שהועברו לרווח והפסד

    
 (8) (26) (143)  .......................................................... השנהיתרה לסוף 

    
 

 ח להלן. 26בדבר עסקאות הגידור הקיימות במועד הדוח על המצב הכספי ראה ביאור  טיםלפר
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 עודפים - 25ביאור 
 

)ג( לחוק החברות הממשלתיות הקובע, בין היתר, כי החלטת דירקטוריון בדבר ייעוד הרווחים של חברה 33החברה כפופה לסעיף  א.
 ממשלתית, לרבות בדבר חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, טעונה אישור רשות החברות. 

 
תית מסוגה של החברה )שאינה חברה אולם במקרה של מחלוקת בין דירקטוריון חברה לבין רשות החברות, אזי חברה ממשל

פי החלטת רשות החברות, כפי שאישרה אותה הממשלה. מדיניותה הנוכחית של רשות החברות )היכולה -בהפרטה(, תפעל על
, 1997בפברואר  9להשתנות מעת לעת( ביחס לייעוד רווחים לתשלומי דיבידנדים, כפי שזו נקבעה בחוזר רשות החברות מיום 

 קובעת כי:
 
מהרווח הנקי השוטף השנתי, לפני תשלום  60%דיבידנד מרווחים שוטפים ישולם בחברות שירותים ציבוריים, בשיעור של  (1

 בונוס לעובדים מתוך הרווחים. 
 
לגבי כל חברה רלבנטית תוגש דרישה ספציפית. גובה הדיבידנד ייקבע תוך התחשבות בהוראות  -דיבידנד מרווחים צבורים  (2

ל החברה הרלבנטית, הוראות כל דין ובנתונים הבאים: צרכי השקעה בשנים הקרובות; אמצעים נזילים; צבר מסמכי היסוד ש
 המזומנים; תזרים המזומנים; מנוף פיננסי קיים/רצוי; הון חוזר דרוש; ואפשרות של הפרטת החברה הרלבנטית.

 
לחוק החברות, חברה רשאית  לבצע חלוקה מתוך רווחיה  302( לעיל, בהתאם להוראות סעיף 2 -( ו1לעומת האמור בסעיפים 

לחוק החברות( )להלן: "מבחן הרווח"(, ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מהחברה את היכולת  302)כהגדרתם בסעיף 
נדרשת  ,על מנת לבצע חלוקהכלומר, הפירעון"(.  לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן )להלן: "מבחן יכולת

חברה לעמוד הן במבחן הרווח והן במבחן יכולת הפירעון )להלן יחד: "מבחני החלוקה"(. על אף האמור, בית המשפט רשאי, ה
לבצע חלוקה שלא לה לבקשת חברה, ולאחר שהדירקטוריון שלה אישר כי החלוקה מקיימת את מבחן יכולת הפירעון, לאפשר 

מקיימת את מבחן הרווח, ובלבד ששוכנע שמתקיים מבחן יכולת הפירעון. בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה, כל חלוקה צריכה 
ידי אסיפת בעלי המניות של החברה. חוק החברות ותקנון החברה קובעים כי -ידי דירקטוריון החברה וכן על-להיות מאושרת על

ידי הדירקטוריון. החברה -ה להחליט לחלק דיבידנד בסכום העולה על הסכום שהומלץ עלאסיפת בעלי המניות של החברה אינה יכול
סבורה, בהתבסס על חוות דעת משפטית שקיבלה, כי חברה ממשלתית לא תהא חייבת ולא תהא רשאית לבצע חלוקה, אם זו 

 רעון בלבד(.ייים מבחן יכולת הפאינה עומדת במבחני החלוקה )אלא אם ניתן כאמור אישור בית המשפט לבצע חלוקה אף שמתק
 

להבנת החברה, הוראות חוק החברות הממשלתיות כמו גם הוראות חוזר רשות החברות ביחס לייעוד רווחים לתשלומי דיבידנד,  ב.
, אלא שהחלטת דירקטוריון בדבר חלוקת דיבידנד טעונה אינן מטילות חובה על דירקטוריון חברה ממשלתית להחליט לחלק דיבידנד

במקרה של מחלוקת בין דירקטוריון החברה לבין רשות  בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, שור רשות החברות.אי
 תפעל החברה על פי החלטת הרשות כפי שאישרה אותה הממשלה. החברות,

 
דיבידנד בשנה שבגינה אם לא חולק בין היתר, לא תותר חלוקת בונוס לעובדים,  2013ביוני  2מיום  לפי חוזר רשות החברות  .ג

הבונוס ישולם לעובדים מיד לאחר העברת הדיבידנד . אלא באישור חריג של מנהל רשות החברות הממשלתיות מבוקש הבונוס
  בשנים בהן לא חולק דיבידנד.  החברה לא חילקה בונוסים לעובדים .למדינה

 
 ,רווחיםהיו לחברה   ןבשנים בההחברות שלא לחלק דיבידנד הוחלט על ידי דירקטוריון החברה ובאישור רשות  2005-2014בשנים  .ד

הן בשל מצבה הכספי של החברה ומצב תזרים המזומנים שלה והן לצורך הקטנת היקף שיעור המינוף של החברה וייעוד רווחיה 
 להקטנת התחייבויותיה.   

 
חברה לאחר שדן בייעוד רווחי החברה לשנת דירקטוריון המיליוני שקל חדש.  223רשמה החברה רווח בסך של  2015בשנת   .ה

כי בשים לב להחלטותיו הקודמות, ביחס להקטנת היקף שיעור המינוף של החברה, תייעד החברה את רווחיה  חליטה, 2015
 .2015החברה לשנת  תבוצע חלוקת דיבידנד מרווחי להקטנת התחייבויותיה ולא

 ביקשה החברה את אישור רשות החברות להחלטה זו. 2016בספטמבר  6במכתב למנהל רשות החברות מיום  
 
דירקטוריון החברה לאחר שדן בייעוד רווחי החברה לשנת  .מיליוני שקל חדש 1,181רשמה החברה רווח בסך של  2016בשנת  .ו

ה , החליט כי בשים לב להחלטותיו הקודמות, ביחס להקטנת היקף שיעור המינוף של החברה, תייעד החברה את רווחי2016
  .2016להקטנת התחייבויותיה ולא תבוצע חלוקת דיבידנד מרווחי החברה לשנת 
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 מכשירים פיננסיים - 26ביאור 
 

 ההרכב: א. 
 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   :(1) נכסים פיננסיים
 2,524  3,488   ................................................................................................... מזומנים ימזומנים ושוו

 407  960   ...................................................................................................... השקעות לזמן קצר 
 4,145  4,155   ....................................................................................................................... לקוחות

 518  274   ..............................................................................................................עסקאות הגנה
 266  360   ........................................................................................................................ חייבים

 1,398  752   ......................................................................................................... חייבים לזמן ארוך

  9,989  9,258 

   התחייבויות פיננסיות:
 3,555  3,359   .............................................................................................................. ספקים וזכאים
 1,662  2,226   ..............................................................................................................עסקאות הגנה

 41,132  40,675   ........................................................................................ אגרות חוב והתחייבויות שונות
 2,511  2,504   ............................................................................................. למדינת ישראל אגרות חוב

 2,910  2,553   ............................................................................................ התחייבויות למדינת ישראל

  51,317  51,770 

   
   .אשראי לסיכון החברה חשיפת סך את מייצג (1)

 
 מטרות ומדיניות ניהול סיכונים פיננסיים: ב.

 
סיכון אשראי, סיכון  ריבית(, וסיכון מטבע פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים, כגון סיכון שוק )לרבות סיכון

הפיננסיים  של הסיכוניםפעולות לצמצום השפעות שליליות אפשריות כוללת תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה  .נזילות
נו של החברה. החברה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים לגדר חשיפות מסוימות לסיכונים. ניהול הסיכונים הפיננסיים הי

, סמנכ"ל כספים וכלכלה, בהתאם למדיניות המאושרת על ידי הדירקטוריון. אגף כספים מזהה, מעריך דויטשמן אביבאחריות מר 
, כמו גם את המדיניות הספציפית לחשיפות הכולליםומגדר סיכונים פיננסיים. הדירקטוריון מספק עקרונות כתובים לניהול הסיכונים 

 ון שער חליפין וסיכון שיעור ריבית.מסוימות לסיכונים, כגון סיכ
 
 סיכון שוק: ג.

 
רשות החשמל. המחיר מבוסס על  עקרון העלות כאמור   -חברת החשמל מוכרת את מוצריה במחיר שנקבע על ידי גוף חיצוני 

בתעריף, לעיל. יחד עם זאת, בקביעת העלות המוכרת לחברה, רשות החשמל קבעה עלויות של המרכיבים השונים  1בביאור 
שלעיתים אינן תואמות את עלויות החברה בפועל. מכיוון  שכך, הרי שלגבי עיקר פעילותה, אין החברה חשופה לסיכוני שוק, זולת 

 המפורט בסעיפים שלהלן:
 
 מטבע  ניסיכו (1
 

 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק לחשיפה לסיכוני מטבע: א( 
 

תחייבויותיה הפיננסיות ותשלומים לספקים, לרבות תשלומים לספקי בגין הבעיקר חשופה לסיכון מטבע החברה 
 דלק.

 
החברה תבצע עסקאות הגנה במטבע חוץ על מנת לצמצם את החשיפה המטבעית במטרה להתאים ככל הניתן,  (1)

  .את מבנה ההוצאות למבנה ההכנסות המוכר בתעריף החשמל
 

חוץ והצמודים למטבע חוץ בהתחשב במועדי  תזרים התשלומים במטבעמחלק החברה תבצע עסקאות הגנה על  (2)
 .הפירעון של תשלומי הקרן והריבית

 

 .בע חוץ, על חשיפה בגין תשלומים לספקים במטהניתןתגן, ככל החברה  (3)
   

 החברה תבחן את הצורך בקיבוע ריבית משתנה מדי רבעון או בהתפתחות מהותית בשווקים. (4)
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 26ביאור 
 

 סיכון שוק: )המשך( ג.
 

 מטבע )המשך( ניסיכו (1
 

 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק לחשיפה לסיכוני מטבע: )המשך( א( 
 

החברה תבצע עסקאות הגנה בהיקף אשר יגביל את שחיקת ההון העצמי, בשל חשיפה חשבונאית, בשיעור  (5)
ו/או בגין שינוי  10%עור של בשי ץמההון העצמי במקרה של החלשות השקל כלפי מטבעות החו 5%של עד 

 בריבית המשתנה.
, זאת במטרה IAS 39מיישמת חשבונאות גידור על עסקאות חדשות בהתאם להוראות תקן חשבונאי החברה  (6)

 למנוע תנודתיות, במגבלות התקן, בחשבון הרווח וההפסד התקופתי.
 

המדידה והבסיס לפיו הוכרו ההכנסות עיקרי המדיניות החשבונאית והשיטות שאומצו, כולל התנאים להכרה, בסיס 
 לעיל. 2וההוצאות ביחס לכל  קבוצה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסית מובאים בביאור 

 
 חליפין הרגישות לשינויים בשערי ניתוחי  ב(  
 

דידת שינוי בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול השקל החדש ושינוי במדד המחירים לצרכן, משפיעים על מ
מכשירים פיננסיים הנקובים במטבע חוץ והיו מגדילים )מקטינים( את הרווח וההפסד בסכומים המוצגים להלן )לאחר 

הניתוח לגבי שנת  .מס(. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי הריבית, נשארו קבועים
 נעשה בהתאם לאותו בסיס. 2015

 

 2015 בדצמבר 31 2016בדצמבר  31  

 ירידה עלייה ירידה עלייה  שינוי בשיעור של  

 שקל חדש יבמיליונ  

      
 20 (20) (2) 2 1% דולר
 3 (3) (1) 1 1% אירו

 4 (4) - - 1% יין
      
      

 לצרכן המחירים מדד (ג
  

באמצעות רישום  2016חשיפת החברה לשינויים במדד המחירים לצרכן בגין רכיב ההון הזר מכוסה החל משנת 
 יז בדוחות הכספיים .14 -. ו. ו3נוספים ראה ביאורים  לפרטיםחשבון פיקוח נדחה בגין הפרשי הצמדה למדד. 

 
 ריבית  סיכוני ( 2
 

 בגין שיעורי ריבית: שוקסיכון  (א 
 

 לשינויים בשיעורי הריביות בשוק, ביחס להתחייבויות פיננסיות שגייסה הנושאות ריבית משתנה.החברה חשופה 
( IRSעסקאות החלף )על מנת לבחון צורך בביצוע נבדקות באופן  שוטף המשתנים מגמות השינוי בשערי הריבית 

ים לתזרים המזומנים של סיכוני הריבית המשתנה, אינם מהותי רי הריבית.ועישמטרתן הקטנת החשיפה לעלייה בש
כמו כן, עלייה בשיעורי הריביות השוררות בשוק עלולה לייקר משמעותית את גיוסי החוב אשר אותם נדרשת  החברה.

 להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסים נושאי הריבית שאינם נגזרים: החברה ליטול.
 

 בדצמבר 31ליום  

 2 0 1 5 2 0 1 6 משתנהמכשירים )לא נגזרים( בריבית 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
 551  485   ...........................................................................................................  נכסים פיננסיים

 4,805  3,120   .................................................................................................... התחייבויות פיננסיות 

  2,635  4,254 

   מכשירים )לא נגזרים( בריבית קבועה

   

 41,319 42,265  ..................................................................................................... התחייבויות פיננסיות
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 שוק: )המשך( סיכון ג.

 
  )המשך(: סיכוני ריבית ( 2

 
 ניתוח רגישות שווי הוגן לשינויים בשערי הריבית: ב( 

 
אגרות החוב וההלוואות של החברה נמדדות בעלות מופחתת בשיטת הריבית האפקטיבית ולכן לשינוי בשיעורי 

 הריבית לתום תקופת הדיווח, לא צפויה כל השפעה על הרווח והפסד.
 :)לפני מס( של החברה הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסדההחלפה להלן ניתוחי הרגישות לעסקאות 

 
 

 2016בדצמבר  31

)רווח( 
כולל הפסד 

 )רווח( הפסד  ערך בספרים )רווח( הפסד  אחר

)רווח( 
כולל הפסד 

 אחר

 נקודות בסיס 100עליה של  % הריבית -שינוי ב
 
 נקודות בסיס 100ירידה של  

  במיליוני שקל חדש   

       החלפהעסקאות 

   336  (137)   1,809    137  (307) שקל חדש

  -     893    23,142  (833)  -   שקל חדש צמוד

 (309) (533) (21,388)   497    286  דולר

  -    -   (54)  -    -   אירו

  -   (64) (1,567)   61   -   יין

   27    159    1,942  (138) (21) סה"כ

          

  

 2015בדצמבר  31

)רווח( 
כולל הפסד 

 )רווח( הפסד  ערך בספרים )רווח( הפסד  אחר

)רווח( 
כולל הפסד 

 אחר

 נקודות בסיס  100עליה של  % הריבית -שינוי ב
 
 נקודות בסיס  100ירידה של  

  במיליוני שקל חדש   

       החלפהעסקאות 

  207  (12)  1,623   10  (183) שקל חדש

  -   902   21,981  (823)  -  שקל חדש צמוד

 (192) (613) (19,977)  571   180  דולר

  -  (1) (114)  2   -  אירו

  -  (154) (2,294)  138   -  יין

  15   122   1,219  (102) (3) סה"כ

          

 
 ניתוחי רגישות תזרים מזומנים למכשירים בריבית משתנה:  ג ( 

 
נקודות בסיס( בשיעורי הריבית היה מגדיל )מקטין( את הרווח והפסד בסכומים המוצגים להלן )לאחר  100) 1%שינוי של 

בהתאם נעשה  2015מס(. ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים, ובמיוחד שערי מטבע חוץ, נשארו קבועים. הניתוח לגבי 
 לאותו בסיס.

 

 2015בדצמבר  31 2016בדצמבר  31 

 ירידה עלייה ירידה עלייה  

 שקל חדש יבמיליונ 

     
 26 (26) 16 (16) הלוואות בריבית משתנה

 7 (7) 5 (5) אגרות חוב בריבית משתנה
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 סיכון נזילות: ד.

 
סיכון נזילות הינו סיכון הקשור למצב שבו לחברה לא יהיו מספיק משאבים כספיים זמינים בכדי לעמוד בדרישות העסקיות השוטפות, 

גישת החברה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן,  .ושמירה על רזרבה כספיתלרבות התחייבויותיה הפיננסיות 
 משמעותייםמבלי שיגרמו לה הפסדים  ובמצבי קיצוןה בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים את מידת הנזילות המספקת לעמיד

החברה מודדת את סיכון הנזילות שלה, בין היתר, באמצעות יחס הנזילות המודד את יכולת החברה לעמוד . בתדמיתאו פגיעה 
תר מצב הנזילות של החברה טוב יותר. החברה עומדת בהתחייבויותיה ללא גיוסי חוב נוספים. ככלל, ככל שיחס הנזילות גבוה יו

החברה מנהלת את סיכון הנזילות באמצעות שמירה על רזרבה כספית במדד הנזילות שקבעה לעצמה וסיכון הנזילות נקבע כנמוך. 
וחים שונים בהתאם להחלטת הדירקטוריון, יצירה ושמירה על מסגרות אשראי בבנקים בארץ ובחול וכן באמצעות גיוסי כספים לטו

 בהתאם לצרכיה. 
החברה מגייסת כספים בשווקי ההון בארץ ובחו"ל באמצעות גיוסים המבוצעים זמן מספק לפני המועד הנדרש על פי תחזיות החברה 

 וזאת כדי לאפשר את מימון תכניות פיתוח משק החשמל ומחזור החוב.
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 )המשך(מכשירים פיננסיים  - 26ביאור 
 

 סיכון נזילות: )המשך( ד.
 

 להלן טבלאות הכוללות את המכשירים הפיננסים של החברה לפי מועדי הפירעון החוזיים.  הטבלאות כוללות תזרימים בגין הקרן והריבית:
 

 :2016בדצמבר  31סיכון נזילות ליום  (1

 

ערך 
 בספרים

שנה 
 ראשונה

 שנה
 שנייה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
 חמישית

שישית 
 סה"כ ואילך

 במיליוני שקל חדש  

         
         מכשירים פיננסיים נגזרים, נטו:

         עסקאות גידור תזרים מזומנים )נטו(:
 (6,957) (3,953) (184) (184) (184) (2,160) (292) (6,277)  ..................................................................... דולר

 6,830  3,935  156  156  156  2,177  250 6,532   ................................................... לא הצמדהשקלים 

 (127) (18) (28) (28) (28) 17  (42) 255   ........................ סה"כ עסקאות גידור תזרים מזומנים

         
         

         עסקאות החלפה )נטו(:
 (16,233) (4,572) (651) (2,379) (4,352) (1,621) (2,658) (15,111)  ..................................................................... דולר
 (54) -  -  -  - -  (54) (54)  ....................................................................... יורו

 (1,518) (85) (863) (510) (20) (20) (20) (1,567)  ......................................................................... יין
 23,264  7,152  1,891  3,206  4,559  3,634 2,822  23,180   ........................................................ שקלים צמודים

 (4,978) (2,083) (156) (156) (156) (2,177) (250) (4,761)  ................................................... לא הצמדהשקלים 

 481  412 221  161  31 (184) (160) 1,687  סה"כ עסקאות החלפה

         
         אקדמה )נטו(:עסקאות 

 (3,400) -  -  -  -  -  (3,400) (3,394)  ..................................................................... דולר
 (364) -  -  -  -  -  (364) (365)  ....................................................................... יורו
 (986) -  -  -  -  -  (986) (986)  ......................................................................... יין

 4,756  -  -  -  -  -  4,756  4,755   ................................................... שקלים לא צמודים

 6  -  -  -  -  -  6  10   ........................................... סה"כ עסקאות אקדמה
         
         

 360  394  193  133  3  (167) (196) 1,952   ......................................................... סה"כ נגזרים
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 26ביאור 
  
 סיכון נזילות: )המשך( ד. 
 

 : )המשך(2016בדצמבר  31סיכון נזילות ליום  (1

 
ערך 

 בספרים 
שנה 

 ראשונה
 שנה
 שנייה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
 חמישית

שישית 
 סה"כ ואילך

 במיליוני שקל חדש  

         התחייבויות פיננסיות:
 1,722  -  -  -  -  -  1,722  1,722   ...................................................................ספקים

         
 1,637  -  -  -  -  -  1,637  1,637   ................................................................... זכאים

         
 154 -  -  -  -  -  154 150   .................. בדולר לזמן קצרשל חברת הפחם הלוואות 

 125 - - - - - 127 125  הלוואות של חברת הפחם לזמן קצר בשקלים לא צמודים
         

         אגרות חוב:
 30,698  14,315  592  2,605  4,757  5,175  3,254  21,169   .................................................... אגרות חוב בדולר

 3,687  3,212  95  95  95  95  95  2,448  ביין.......................................................אגרות חוב 
 13,771  6,334  1,636  1,663  480  1,539  2,119  11,284   ...................................... אגרות חוב בשקלים צמודים

 3,000  1,453  657  163  166  241  320  2,646   ............................................אגרות חוב ללא הצמדה

 51,156  25,314  2,980  4,526  5,498  7,050  5,788  37,547   .................................................................... סה"כ
         

         התחייבויות לתאגידים בנקאיים:
 1,415  448  142  143  171  172  339  1,268   ........................................................ הלוואות באירו
 1,076  447  120  123  126  129  131  969   ........................................................הלוואות בדולר

 325  -  -  286  13  13  13  280   .......................................... הלוואות בשקלים צמודים
 261  -  -  252  3  3  3  250   ..................................... יםדולא צמבשקלים הלוואות 

 3,077  895  262  804  313  317  486  2,767   .................................................................... סה"כ
         

 3,269  839  407  500  504  508  511  2,553  הלוואות ממדינת ישראל בדולר:
         

         התחייבות אחרות:
 19  9  2  2  2  2  2  14   ........................... התחייבויות אחרות בשקלים צמודים

 10  10  -  -  -  -  -  10   ...................... התחייבויות אחרות בשקלים לא צמודים
 27  27  -  -  -  -  -  27   ......................................... התחייבויות אחרות באירו
 33  33  -  -  -  -  -  33   ......................................... התחייבויות אחרות בדולר

 89  79  2  2  2  2  2  84   ........................................ סה"כ התחייבויות אחרות
         

 60  40  4 4 4 4 4 50   ..............................בדולר הפחם חברת של הלוואות
         

         

 61,289  27,167  3,655  5,836  6,321  7,881  10,431  46,635   )ללא אגרות חוב צמיתות( סה"כ התחייבויות פיננסיות

         
 * * 130  130  130  130  134  2,504   .. בשקלים צמודיםלמדינת ישראל צמיתות אגרות חוב 

תזרים אינסופי   *



 ברת החשמל לישראל בע"מח

 2016בדצמבר  31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים

 

112 

 מכשירים פיננסיים )המשך( - 26ביאור 
 
 סיכון נזילות: )המשך( ד.

 
 :2015 בדצמבר  31סיכון נזילות ליום  (2

 

ערך 
 בספרים 

שנה 
 ראשונה

 שנה
 שנייה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
 חמישית

שישית 
 סה"כ ואילך

 במיליוני שקל חדש  

         
         מכשירים פיננסיים נגזרים, נטו:

         עסקאות גידור תזרים מזומנים )נטו(:
 (4,528) (1,858) (89) (89) (2,094) (199) (199) (4,159)  ................................................................... בדולר

 4,426  1,834  76  76  2,098  171  171  4,234   ................................................. צמודיםלא בשקלים 

 (102) (24) (13) (13) 4  (28) (28) 75   ........................ גידור תזרים מזומנים סה"כ עסקאות

         
         
         

         עסקאות החלפה )נטו(:
 (16,947) (4,323) (2,369) (4,372) (1,599) (2,651) (1,633) (15,817)  ................................................................... בדולר
 (113) -  -  -  -  (56) (57) (114)  ..................................................................... ביורו
 (2,256) (1,412) (516) (33) (33) (33) (229) (2,294)  ....................................................................... ביין

 22,503  6,565  3,143  4,501  3,574  2,761  1,959  21,995   ...................................................... בשקלים צמודים

 2,574  18  (76) (76) (2,098) (171) (171) (2,626)  ........................................................... ללא הצמדה

 613  848  182 20 (156) (150) (131) 1,144  סה"כ עסקאות החלפה

         
         עסקאות אקדמה )נטו(:

 (2,734) - - - - - (2,734) (2,734)  ........................................................הלוואות בדולר

 2,659 - - - - - 2,659  2,659   ..................................... הלוואות בשקלים לא צמודים

 (75) - - - - - (75) (75)  ........................................... סה"כ עסקאות אקדמה
         
         

 436  824  169  7  (152) (178) (234) 1,144   ......................................................... סה"כ נגזרים
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 סיכון נזילות: )המשך( ד.

 
 : )המשך(2015בדצמבר  31סיכון נזילות ליום  (2

 
ערך 

 בספרים
שנה 

 ראשונה
 שנה
 שנייה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

שנה 
 חמישית

שישית 
 סה"כ ואילך

 במיליוני שקל חדש  

         התחייבויות פיננסיות:
 1,753  -  -  -  -  -  1,753  1,753   ...................................................................ספקים

         
 1,802  -  -  -  -  -  1,802  1,802   ................................................................... זכאים

         
 266  -  -  -  -  -  266  260   ................................................... הלוואות לזמן קצר

         
         אגרות חוב:

 32,912  15,128  2,643  4,827  5,587  3,306  1,421  21,798   .................................................... אגרות חוב בדולר
 3,731  3,261  94  94  94  94  94  2,412  אגרות חוב ביין.......................................................

 13,538  5,055  1,556  368  1,430  2,986  2,143  11,227   ...................................... אגרות חוב בשקלים צמודים
 1,346  408  32  32  104  680  90  1,139   ............................................אגרות חוב ללא הצמדה

 51,527  23,852  4,325  5,321  7,215  7,066  3,748  36,576   .................................................................... סה"כ
         
         
         

         התחייבויות לתאגידים בנקאיים:
 1,722  550  140  169  171  346  346  1,529   ........................................................ הלוואות באירו
 1,158  550  117  120  121  124  126  1,004   ........  הלוואות בדולר

 384  -  287  13  12  12  60  328   .......................................... הלוואות בשקלים צמודים
 1,314  -  252  3  1,009  25  25  1,249   ............................................... הלוואות ללא הצמדה

 4,578  1,100  796  305  1,313  507  557  4,110   .................................................................... סה"כ
         

 3,841  1,264  508  511  516  519  523  2,910  ממדינת ישראל בדולר:הלוואות 
         

         התחייבות אחרות:
 22  11  2  3  2  2  2  15   ........................... התחייבויות אחרות בשקלים צמודים

 128  7  - - - - 121  128   ...................... התחייבויות אחרות בשקלים לא צמודים
 16  16  - - - - - 16   ......................................... התחייבויות אחרות באירו
 26  26  - - - - - 26   ......................................... התחייבויות אחרות בדולר

 192  60  2  3  2  2  123 185   ........................................ סה"כ התחייבויות אחרות
         
         

 63,959  26,276  5,631  6,140  9,046  8,094  8,772  47,596   )ללא אגרות חוב צמיתות( סה"כ התחייבויות פיננסיות

         
 * * 131  130  130  135  126  2,511   .. למדינת ישראל בשקלים צמודיםצמיתות אגרות חוב 

 
 אינסופי תזרים *
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 ניהול סיכון אשראי: ה.

 
צד שכנגד למכשיר פיננסי, לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות, סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לחברה באם לקוח או 

 קדונות ועסקאות בנגזרים.יוהוא נובע בעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים וכן מפ
 

של החברה, מופקדים בתאגידים בנקאיים. מדיניות החברה בנושא זה הינה הפקדת כספים בהתאם והפיקדונות המזומנים 
 (.או יחסים פיננסיים מינימאלייםל הבנקים )דירוג אשראי לאיתנותם הפיננסית ש

 
עסקאות הגנה במכשירים פיננסיים מתבצעות עם מוסדות בנקאיים, גדולים ויציבים בעלי איתנות פיננסית גבוהה ולכן סיכון האשראי 

 בגינם הוא נמוך. החברה אינה מחזיקה או מוכרת מכשירים פיננסיים לצורכי מסחר.
 

, החשיפה לסיכוני אשראי לקוחות הינה מוגבלת בהתחשב במספר הרב של 6כמפורט בביאור  - לקוחות סיכוני אשראי
 הלקוחות ובעובדה שהחברה מספקת שרות חיוני מתמשך. 

 .ג.6וחברת החשמל מזרח ירושלים ראה ביאור  הרשות הפלשתינאיתבנוגע לחובות   
 

 .קותמספלהערכת ההנהלה, נכללות הפרשות  - חובות מסופקים
 

 :ובחוץ לארץערבויות שניתנו בארץ 
 

 במסגרת הפעילות השוטפת מסרה החברה ערבויות בנקאיות/אשראי דוקומנטרי מותנה למוטבים שונים.
 

 הם כדלקמן: 2016לדצמבר  31יתרות הערבויות והשיפויים ליום 
 
 ערבויות מקומיות בישראל: (1

 
 מיליוני שקל חדש לחברת נתיבי הגז להבטחת תשלום הולכת גז טבעי בהתאם להסכם.  23ערבות על סך  (א
 
מיליוני שקל חדש שניתנו במהלך העסקים הרגיל לרשויות שונות כגון בתי  30 -ערבויות בנקאיות אחרות בסך כ (ב

 משפט, גובה המכס, מינהל מקרקעי ישראל ורשויות מקומיות.
 

 מיליוני שקל חדש. 53 -כסה"כ ערבויות מקומיות שניתנו 
 

 :בחוץ לארץערבויות לגורמים  (2
 

סך יתרת הערבויות, בפורמט של אשראים דוקומנטרים, שנפתחו בבנקים לטובת ספקי החברה במסגרת חוזים  א(
 מיליוני שקל חדש.  85 -הינה כ 2016בדצמבר  31יום ל מחוץ לארץושירותים ליבוא ציוד 

 
בדצמבר  31בפורמט של ערבות בנקאית ואשראי דוקומנטרי מותנה ליום  מחוץ לארץסך יתרת הערבויות לגורמים  ב(

 מיליוני שקל חדש. 54 -הינה כ 2016
 

 מיליוני שקל חדש. 139 -הינו כ 2016בדצמבר  31ליום  בחוץ לארץלגורמים סה"כ אשראים דוקומנטרים וערבויות 
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 דוח בסיסי ההצמדה: ו.
 

 2016בדצמבר            31ליום       

 ()במיליוני  שקל   חדש 

 

הצמדה 
לדולר 
 ארה"ב

הצמדה 
 לאירו

הצמדה ליין 
 יפני

הצמדה 
למדד 

המחירים 
 * לצרכן

ללא 
 הצמדה

 לא פיננסי
 סה"כ ואחרים

        רכוש:
  3,488 -   3,284 -  -   202  2  ............................................. מזומנים ושווי מזומנים 
  960 -   768 -  -  -   192 השקעות לזמן קצר .................................................. 
  4,155 -   4,155 -  -  -  -   ...................................... לקוחות בגין מכירות חשמל 

  803  239  221  204 -  -   139  .................................................חייבים ויתרות חובה
  1,031  1,031 -  -  -  -  -   ............................................................ דלקיםמלאי 

 125  125 -  -  -  -  -   ......................................................... מלאי מחסנים
  882  882 -  -  -  -  -   ............................................. לזמן ארוךמלאי דלקים 

 822 -   169  70 -  -   583  .................................................... לזמן ארוךחייבים 
  57  57 -  -  -  -  -   ............................................. השקעה בחברה כלולה

  7,602  7,602 -  -  -  -  -   ....................... נכסים בגין הטבות לאחר סיום העסקה 
 61,032 61,032 -  -  -  -  -   ...................................................... רכוש קבוע, נטו 

  1,279  1,279 -  -  -  -  -   ......................................... נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 2,098 2,098 -  -  -  -  -  יתרות חובה של חשבונות נדחים רגולטוריים נטו ממס

  84,334  74,345  8,597  274 -   202  916  .................................................................... סה"כ

        
 

 .כולל התאמות  לשווי הוגן של עסקאות הגנה )לרבות בגין סיכון אשראי( * 
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 )המשך( דוח בסיסי ההצמדה: ו.
 

 2016בדצמבר            31ליום       

 ()במיליוני  שקל   חדש 

 

הצמדה 
לדולר 
 ארה"ב

הצמדה 
 לאירו

הצמדה ליין 
 יפני

הצמדה 
למדד 

המחירים 
 *לצרכן

ללא 
 הצמדה

 לא פיננסי
 סה"כ ואחרים

        התחייבויות:
אגרות חוב לזמן הקצר ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 

 4,876  -  388  1,680  -  311  2,497   ....................................................... אשראי אחרים 
 1,722  -  1,193  -  -  48  481   ............................ שירותיםהתחייבויות לספקים ונותני 

 1,637  -  956  271  21  2  387   ................................................... זכאים יתרות זכות
 692  692  -  -  -  -  -   ............................................................... הפרשות 

 437  437  -  -  -  -  -   .............. מקדמות ממזמיני עבודות בניכוי עבודות ביצוע
 36,859  712  2,658  9,899  2,449  984  20,157   ..... אגרות חוב, התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרות 

 2,211  -  6,602  21,220  (2,420) (419) (22,772)  ............................. עסקאות החלפת מטבע לזמן ארוך
 2,220  -  -  -  -  -  2,220   ...................................... התחייבויות למדינת ישראל 

 2,504  -  -  2,504  -  -  -  אגרות חוב למדינת ישראל .......................................
 2,766  2,766  -  -  -  -  -  התחייבויות בגין הטבות לאחר סיום העסקה ...............
 5,002  5,002  -  -  -  -  -  מיסים נדחים, נטו ...................................................

 17,550  17,550  -  -  -  -  -   ................................................................ הון עצמי

 5,858  5,858  -  -  -  -  -  חשבונות נדחים רגולטוריים נטו ממס....יתרות זכות של 

  .................................................................... סה"כ
 2,970  926  50  35,574  11,797  33,017  84,334 

        

 -  41,328  (3,200) (35,300) (50) (724) (2,054)  ............................................................. סה"כ, נטו

כיסוי החשיפה באמצעות מנגנון הגידור המוכר בתעריף 
  ............................................................. החשמל **

 2,306  808  - (3,114)  -  -  - 

 -  41,328  (3,200) (38,414) (50) 84  252   ................................................................... סה"כ 
        

 
 כולל התאמות לשווי הוגן של עסקאות הגנה )לרבות בגין סיכון אשראי(. *

 לעיל.. ו.3ראה ביאור  IFRS –לעניין החשיפה למדד המחירים לצרכן בעקבות המעבר ל  
 .לעיל .ה.14לפרטים על מנגנון הגידור ראה ביאור  מנגנון הגידור הינה דרך התנועה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים )ולא דרך הוצאות המימון(ההשפעה התקופתית בגין  **
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 דוח בסיסי ההצמדה: )המשך( ו.
 

 2015בדצמבר            31ליום       

 ()במיליוני  שקל   חדש 

 

הצמדה 
לדולר 
 ארה"ב

הצמדה 
 לאירו

הצמדה ליין 
 יפני

הצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן *

ללא 
 הצמדה

 לא פיננסי
 סה"כ ואחרים

        רכוש:
 2,524  -  2,343  -  -  -  181   ............................................. מזומנים ושווי מזומנים 
 407  -  -  -  -  212  195  השקעות לזמן קצר .................................................. 
 4,145  -  4,145  -  -  -  -   ...................................... לקוחות בגין מכירות חשמל 

 637  72  146  224  -  -  195   .................................................חייבים ויתרות חובה
 839  839  -  -  -  -  -   ............................................................ מלאי דלקים

 132  132  -  -  -  -  -   ......................................................... מלאי מחסנים
 1,124  1,124  -  -  -  -  -   ............................................. מלאי דלקים לזמן ארוך

 1,617  -  742  228  -  -  647   .................................................... חייבים לזמן ארוך
 83  83  -  -  -  -  -   ............................................. השקעה בחברה כלולה

 7,207  7,207  -  -  -  -  -   ....................... נכסים בגין הטבות לאחר סיום העסקה 
 62,442  62,442  -  -  -  -  -   ...................................................... רכוש קבוע, נטו 

 1,295  1,295  -  -  -  -  -   ......................................... נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 837  837  -  -  -  -  -  יתרות חובה של חשבונות נדחים רגולטוריים נטו ממס

 83,289  74,031  7,376  452  -  212  1,218   .................................................................... סה"כ

        
 

 * כולל התאמות  לשווי הוגן של עסקאות הגנה )לרבות בגין סיכון אשראי(. 
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 בסיסי ההצמדה: )המשך( דוח ו.
 

 2015בדצמבר            31ליום       

 ()במיליוני  שקל   חדש 

 

הצמדה 
לדולר 
 ארה"ב

הצמדה 
 לאירו

הצמדה ליין 
 יפני

הצמדה 
למדד 

המחירים 
 לצרכן*

ללא 
 הצמדה

 לא פיננסי
 סה"כ ואחרים

        התחייבויות:

אגרות חוב לזמן הקצר ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני 
 -  105  1,756  -  312  583   ........................................................ אשראי אחרים 

 
 2,756 

 1,753  -  1,304  -  -  62  387   .............................התחייבויות לספקים ונותני שירותים
 1,802  -  945  318  21  2  516   .................................................... זכאים יתרות זכות

 762  762  -  -  -  -  -   ................................................................ הפרשות 
 424  424  -  -  -  -  -   ............... מקדמות ממזמיני עבודות בניכוי עבודות ביצוע

 39,331  570  2,490  9,884  2,412  1,233  22,742   ...... אגרות חוב, התחייבויות לתאגידים בנקאיים ואחרות 
 1,596  -  4,586  19,671  (1,939) (113) (20,609)  .............................. עסקאות החלפת מטבע לזמן ארוך

 2,591  - -  -  -  -  2,591   ....................................... התחייבויות למדינת ישראל 
 2,511  -  -  2,511  -  -  -  אגרות חוב למדינת ישראל .......................................
 2,732  2,732  -  -  -  -  -  התחייבויות בגין הטבות לאחר סיום העסקה ...............

 2,758  2,758  -  -  -  -  -  ...........................לצרכנים הפרשות להשבת סכומים 
 5,788  5,788  -  -  -  -  -  מיסים נדחים, נטו ...................................................

 16,694  16,694  -  -  -  -  -   ................................................................. הון עצמי

 1,791  1,791  -  -  -  -  -  ממס....יתרות זכות של חשבונות נדחים רגולטוריים נטו 

 83,289  31,519  9,430  34,140  494  1,496  6,210   ..................................................................... סה"כ
        

 -  42,512  (2,054) (33,688) (494) (1,284) (4,992)  .............................................................. סה"כ, נטו

כיסוי החשיפה באמצעות מנגנון הגידור המוכר בתעריף 
 -  -  -  (3,189) -  849 2,340   .............................................................. החשמל **

 -  42,512  (2,054) (36,877) (494) (435) (2,652)  .................................................................... סה"כ 
        

 
 כולל התאמות לשווי הוגן של עסקאות הגנה )לרבות בגין סיכון אשראי(. * 
 ו לעיל..3ראה ביאור  IFRS –לעניין החשיפה למדד המחירים לצרכן בעקבות המעבר ל   

 . לעיל.ה.14לפרטים על מנגנון הגידור ראה ביאור  דרך התנועה ביתרות חשבונות פיקוח נדחים )ולא דרך הוצאות המימון(ההשפעה התקופתית בגין מנגנון הגידור הינה  **  
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             :במטבע חוץ, ועסקאות אקדמה להלן פירוט ההתקשרויות הפתוחות לביצוע עסקאות החלפה ז.

 

2016 בדצמבר 31 ליום   

 סכום קרן לשלם סכום קרן לקבל מטבע לשלם מטבע לקבל סוג העסקה

 )במיליוני שקל חדש( 

  5,498                       5,383                    שקל חדש דולר עסקאות החלפה גידור תזרים מזומנים

  1,852                       1,538                    שקל חדש דולר אחרותעסקאות החלפה 

  12,360                     12,179                  שקל חדש צמוד דולר  עסקאות החלפה אחרות

  67                            54                         שקל חדש צמוד אירו עסקאות החלפה אחרות

  1,960                       1,429                    שקל חדש צמוד יין עסקאות החלפה אחרות

  5,475                       5,498                    שקל חדש צמוד שקל צמוד עסקאות החלפה אחרות

  3,401                       3,400                    שקל חדש דולר עסקאות אקדמה

  363                          364                       שקל חדש אירו עסקאות אקדמה

  992                          986                       שקל חדש יין עסקאות אקדמה
 

2015בדצמבר  31ליום    

 סכום קרן לשלם סכום קרן לקבל מטבע לשלם מטבע לקבל סוג העסקה

 )במיליוני שקל חדש( 

  3,560                       3,512                    שקל חדש דולר עסקאות החלפה גידור תזרים מזומנים

  1,852                       1,561                    שקל חדש דולר עסקאות החלפה אחרות

  12,310                     12,537                  שקל חדש צמוד דולר  עסקאות החלפה אחרות

  134                          113                       שקל חדש צמוד אירו עסקאות החלפה אחרות

  2,766                       1,928                    שקל חדש צמוד יין עסקאות החלפה אחרות

  3,540                       3,560                    שקל חדש צמוד שקל צמוד עסקאות החלפה אחרות

  2,659                       2,734                    שקל חדש דולר עסקאות אקדמה
 

 ראה להלן סעיף י'.לפרטים בדבר יתרת השווי ההוגן בגין עסקאות החלפה 
 .33לפרטים בדבר ההשפעות על הרווח והפסד בגין המכשירים הפיננסיים בסעיף זה, ראה להלן ביאור 

 .למטרות מכירה או הפקת רווחיםהחברה אינה מחזיקה מכשירים פיננסיים  אלו נועדו לכיסוי החשיפות המאזניות. עסקאות
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  גידור תזרים מזומנים ח. 
 

החברה מממנת את תכנית הפיתוח שלה וממחזרת את חובה, בין היתר, באמצעות ביצוע הנפקות וגיוסי חוב אחרים במטבע חוץ. 
מימון זה חושף את החברה לסיכון בגין מטבע החוץ. לצורך גידור סיכון מטבע החוץ של פעילות זו, החברה בצעה עסקאות הגנה  

ץ )לטווח הזמן שעד פירעון החוב בתאריכים ובסכומים התואמים ללוח התשלומים הצפוי( על מנת לגדר את סיכון להחלפת מטבע חו
 שער החליפין הנובע מאותן עסקאות עתידיות, המיועדות לגידור תזרימי מזומנים.

 
 ווח:הטבלה הבאה מפרטת את חוזי החלפת מטבע חוץ שיועדו לגידור תזרים מזומנים הקיימים במועד הדי

 
 2016בדצמבר  31ליום 

 

 
 
 מכירת שקל חדש רכישת דולר 

שווי הוגן של 
 עסקת הגידור
 )התחייבויות(

 עסקת החלפה
 

 מועד פקיעה
מיליוני 

 דולר
שיעור 
 ריבית

מיליוני שקל 
 חדש

שיעור 
 ריבית

שקל מיליוני 
 חדש

       
 (46) 4.77% 995 5.625% 250 2018ביוני  21 300747

       
 (33) 4.80% 980 5.625% 250 2018ביוני  21 300749

       
 (44) 6.25% 589.5 6.875% 150 2023ביוני  21 300754

       
 (34) 3.95% 597 5.00% 150 2024בנובמבר  12 300757

       
 (23) 3.94% 398 5.00% 100 2024בנובמבר  12 300759

       
 (27) 4.18% 583.4 5.00% 150 2024בנובמבר  12 300768

       
 (18) 4.10% 391.3 5.00% 100 2024בנובמבר  12 300770

       
 (17) 4.06% 578.4 5.00% 150 2024בנובמבר  12 300772

       
 (12) 4.05% 385.6 5.00% 100 2024בנובמבר  12 300774

       
  

 

 2015בדצמבר  31ליום 

 

 
 
 שקל חדשמכירת  רכישת דולר 

שווי הוגן של 
 עסקת הגידור
 )התחייבויות(

 עסקת החלפה
 

 מועד פקיעה
מיליוני 

 דולר
שיעור 
 ריבית

מיליוני שקל 
 חדש

שיעור 
 ריבית

שקל מיליוני 
 חדש

       
 (33) 4.77% 995 5.625% 250 2018ביוני  21 300747

       
 (21) 4.80% 980 5.625% 250 2018ביוני  21 300749

       
 (17) 6.25% 589.5 6.875% 150 2023ביוני  21 300754

       
 (2) 3.95% 597 5.00% 150 2024בנובמבר  12 300757

       
 (2) 3.94% 398 5.00% 100 2024בנובמבר  12 300759

       
עסקאות אלו מגדרות  2016בדצמבר  31עסקאות הגנה אלו מטופלות בדוחות הכספיים כעסקאות גידור תזרים מזומנים. נכון ליום 

 באופן מלא את החשיפה בגין סיכוני מטבע החוץ בגין הקרן והריבית של אגרות החוב.
 

 .לעיל' זט 2לעניין המדיניות החשבונאית של החברה בדבר גידור תזרימי המזומנים, ראה ביאור 
 .לעילב.  24 ביאור ראה מזומנים תזרים גידור בגין ההון בקרן התנועה על לפרטים

  לפרטים על התזרימים הצפויים בגין עסקאות גידור תזרים מזומנים ראה סעיף ד. לעיל.



 ברת החשמל לישראל בע"מח

 2016בדצמבר  31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים

 

121 

 פיננסיים )המשך(מכשירים  - 26ביאור 
 

 :שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד מכשירים פיננסיים ט.
 

לזמן קצר ולזמן הערך בספרים של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים 
 ר, ספקים וזכאים אחרים, תואם או קרוב לשווי ההוגן שלהם., השקעות לזמן קצר, פיקדונות, נגזרים, הלוואות ואשראי לזמן קצארוך

 

 שווי הוגן ערך בספרים 

 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( )במיליוני שקל חדש( 
     

     1רמה  – התחייבויות פיננסיות
      ....... (וריבית לשלם שוטפותאגרות חוב לזמן ארוך )כולל חלויות 

 2,002  6,632  1,931 6,581   ....................... (1) אגרות חוב סחירות בישראל בריבית קבועה
     

     2רמה  – התחייבויות פיננסיות
  אגרות חוב והלוואות לזמן ארוך )כולל חלויות שוטפות

 (וריבית לשלם
    

 3,662  3,239  3,254  2,890   ................................... (5) הלוואות לזמן ארוך בריבית קבועה
     

 3,977  2,603  3,840  2,492   ................................. (6) הלוואות לזמן ארוך בריבית משתנה
     

 11,640  8,148  10,778  7,621   .................. (2) אגרות חוב לא סחירות בריבית קבועה בישראל
     

 25,975  25,801  23,592  23,337   ..................... (4) בחו"לאגרות חוב לא סחירות בריבית קבועה 
     

 976  633  984  641   ................... (6) אגרות חוב לא סחירות בריבית משתנה בחו"ל
     

 3,515  2,941  2,539 2,536   .................................. (3)אגרות חוב צמיתות למדינת ישראל 
     
     

 .אביב בתל ערך לניירות בבורסה מצוטטים מחירים לפי משוערכות החברה שהנפיקה)בשקלים(  הסחירות החוב אגרות (1)
 

פרטניים המחושבים על ידי חברת מרווח הוגן  ציטוטיםשהנפיקה החברה משוערכות לפי )בשקלים( אגרות החוב הלא סחירות  (2)
 בע"מ.

 

משוערכות על פי מחירים המבוססים על תשואה צמודת שהנפיקה החברה למדינת ישראל )בשקלים( צמיתות החוב האגרות  (3)
מדד של אגרת החוב הלא סחירה הארוכה ביותר של החברה בתוספת מרווח תשואה, המחושב בהתאם לציטוטי חברת מרווח 
הוגן בע"מ לאגרות חוב בדירוג החברה. מרווח התשואה כאמור הינו הפער בין התשואה צמודת המדד הארוכה ביותר לבין 

 ה המתאימה למח"מ של אגרת החוב הלא סחירה צמודת המדד של החברה. התשוא
 
 אגרות חוב במטבע חוץ  (4)

 
 משוערכות  על פי ציטוט זה. "בלומברג"חוב להן קיים ציטוט פרטני במערכת האגרות  (א)

  
 : כמפורט"בלומברג", לטווח ארוך משוערכות מערכת חוב, שאין להן ציטוט פרטני בהאגרות  (ב)

לאגרת החוב הארוכה ביותר לה קיים ציטוט פרטני יחד עם ההפרש בין  התשואה"ח בדולר ארה"ב על ידי סכימת אג
המתאימה לאורך חיי אגרת החוב הרלוונטית, לבין הריבית  Treasury Bondהריבית חסרת הסיכון בהתאם לתשואת 

 יחושב זו מתשואהלה קיים ציטוט פרטני.  על פי אורך חיי אגרת החוב Treasury Bondחסרת הסיכון בהתאם לתשואת 
 .התיאורטי המחיר

 

בתוספת  "בלומברג"במערכת  YAXמתשואה דולרית באמצעות פונקצית  תהתשואה המומרעל ידי סכימת אג"ח ביין יפני 
 תשואת אג"ח ממשלת יפן לבין המתאימה לאורך חיי אגרת החוב הרלוונטית תשואת אג"ח ממשלת יפןבין הפרש 

 מתשואה זו יחושב המחיר התיאורטי. .המומרת לאורך חיי אגרת החובהמתאימה 
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 מכשירים פיננסיים )המשך( - 26ביאור 
 
 )המשך( :שנמדדים בשווי הוגן לצרכי גילוי בלבד מכשירים פיננסיים ט.

 
ההיוון להתחייבויות השונות השווי ההוגן של ההלוואות משוערך באמצעות היוון תזרימי המזומנים הצפויים בגינן. שיעורי  (5)

 נקבעים כמפורט:
 

 הלוואות בשקלים: )א(
הלוואות בשקלים משוערכות עפ"י עקום ריביות שנבנה על בסיס הציטוטים הפרטניים לאגרות החוב הלא סחירות 

 ובהתאם לאפיקי ההתחייבויות שלהם והביטחונות שניתנו למלווים. 
 

 בדולר:הלוואות  )ב(
או במידת הצורך של ארה"ב למח"מ הרלוונטי  Treasury Bond תשואתב משוערכות על בסיס הלוואות בדולר ארה" 

 של חברת החשמל לתקופה הרלוונטית. CDSבתוספת  על בסיס אינטרפולציה של תשואות לתקופות סמוכות
 

והריבית הצבורה ליום המאזן ליתרת הקרן הבלתי מסולקת הלוואות בריבית משתנה שווה החוב וההשווי ההוגן של אגרות  (6)
 לערכם בספרים ללא הוצאות נדחות(.)התואם 

 
 

 :היררכיית שווי הוגן של מכשירים הנמדדים בשווי הוגן .י
 

 להלן פירוט של מכשיריה הפיננסיים של החברה הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד על פי רמות:
 

נעשה בהתבסס על הרמה הנמוכה ביותר בה נעשה שימוש משמעותי לצורך מדידת המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  סיווג
 השווי ההוגן של המכשיר בכללותו.

 
 מחירים מצוטטים )לא מותאמים( בשווקים פעילים לנכסים והתחייבויות פיננסיים.  :1רמה 

 
קרי מחירים( או עקיפה )נתונים הנגזרים , אשר נצפים, בצורה ישירה )1נתונים שאינם מחירים מצוטטים הכלולים ברמה  : 2רמה 

 ממחירים(, לגבי נכסים והתחייבויות פיננסיים.
 

 נתונים לגבי  נכסים והתחייבויות פיננסיים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים. : 3רמה 
 
 

 , מחושבים לפי שווי הוגן הנסמך על עקומות ריביות נצפות.2עסקאות ההגנה, הנמצאים ברמה 
 

 2רמה  

 לשנה שנסתיימה 

 בדצמבר 31ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   
   נכסים פיננסיים

 -  -   .................................................. המיועדות לגידור תזרים מזומניםעסקאות החלפה 
 518  274   ......................................................................... אחרות ואקדמה החלפה עסקאות

   
   התחייבויות פיננסיות

 75 255  .................................................. המיועדות לגידור תזרים מזומניםעסקאות החלפה 
 1,587 1,971  ......................................................................... אחרות עסקאות החלפה ואקדמה

   

 1,144 1,952  ..........................................................נטו, הגנה עסקאותהתחייבויות בגין "כ סה
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 הכנסות - 27ביאור 
 

 ההרכב: א.
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש( 

    
 8,693  8,575  8,357   ...................................................................................... ביתי

 8,193  7,073  6,506   ....................................................................... ציבורי –מסחרי 
 846  573  443   ................................................................................  חקלאות
 3,782  3,243  3,042   ..................................................................................  תעשיה

 986  713  712   ............................................................................  שאיבת מים
 2,005  1,775  1,920   .. (6חברת חשמל מזרח ירושלים ורשות פלשתינאית )ראה גם ביאור 

 388  892  1,487   ...................................................................... *שרותי תשתית*

 24,893  22,844  22,467   .................................................. (*הכנסות ממכירות חשמל )**

    
    

 *319  *205  223   .. (הכנסות שונות )כולל בעיקר הכנסות בגין עבודות על חשבון אחרים
    
  22,690  23,049  25,212 

    
 סווג מחדש )*( 

מעלויות , והכנסות ליצרני חשמל פרטיים אשר ניתניםשירותי תשתית הינם, בעיקר, שירותי הולכה וחלוקת חשמל  (**)
 .מערכתיות

 . 11.8% -ירד תעריף החשמל בממוצע בכ 2015בפברואר  1ביום  *(*)*
 נוספים. 5.89% -ירד תעריף החשמל בממוצע בכ 2015בספטמבר  13ביום 

 
 היקף מכירות בנובעות מיצרנים פרטיים: ב.
 

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

    
 49,902  50,601  51,072   ............. מכירות החשמל של החברה )במיליוני קוט"ש( )*(סך היקף 

היקף מכירות החשמל של החברה הנובעות מרכישות חשמל מיצרנים 
 1,929  4,311  6,753   ........................................................... פרטיים )במיליוני קוט"ש(

    
 4% 9% 13%  ....................... %(-משקלם מסה"כ מכירות החשמל של החברה )ב

    
 ללא שירותי תשתית (*)

 
 עלות הפעלת מערכת חשמל - 28ביאור 

 
 להלן הרכב עלות הפעלת מערכת החשמל לאחר הפרדה של רכיבי שכר ופחת.

 
 ההרכב:

 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש(  

    
 7,873   8,269 7,340   .............................................................................................. דלקים

 1,708  2,653  3,235   ................................................................................... רכישות חשמל
 903  632  762   ........................................................................ הפעלת מערכת הייצור

 *548 *480  458   ..................................................... ואחר הפעלת מערכת הולכה וחלוקה

  11,795  12,034  11,032 
 1,961  1,982  1,789   ................................................................................................. שכר
 4,116  4,314  4,427   ................................................................................... והפחתות פחת

  18,011  18,330  17,109 

    
  ווג מחדשס )*(
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 נטוהכנסות אחרות,  - 29 ביאור
 

 ההרכב:

 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש(  

 93  9  54   ................................................................ הכנסות שיפוי מחברת ביטוח
 -  -  90   .............................................................................. *פיצוי בגין תביעה 

 -  -  (15)  .............................................................................................  אחרות
 -  -  (120)  ..................................... ד. 12ראה ביאור  –ין קרקעמהפסד מירידת ערך 

  9  9  93 

 
הסכימה והתחייבה סימנס לשלם לחברה סך כולל של  2016במסגרת הסכם הפשרה אשר נחתם בין החברה וסימנס בחודש אוקטובר  *

מיליוני שקל חדש, וזאת לסילוק תביעת החברה כנגד חברות סימנס בגין תשלומי שוחד שניתנו, על ידי חברות סימנס, לגורמים  90
חברות סימנס לרכישת חמש טורבינות גז ושירותים נלווים לתחנות כוח של החברה וכן  בחברה בקשר עם הסכמים בין החברה לבין

. בהסכם הפשרה נשמרה, בין היתר, זכותה של החברה להמשיך בתביעתה כנגד כל גורם אחר DMS -בעסקה לרכישת מערכת ה
 אשר קיבל שוחד מחברות סימנס בקשר עם ההסכמים האמורים לעיל.

 
 מכירה ושיווקהוצאות  - 30ביאור 

 
 ההרכב:

 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש(  

    
 593  589 539   ................................................................................................. שכר

 166  165 184   ............................................................................... שירותים לצרכנים
 142  150 161   ................................................................................................ פחת

  884 904  901 

    

 הוצאות הנהלה וכלליות - 31ביאור 
 

 ההרכב:
 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש(  

    
 462  450 410   ................................................................................................. שכר

 280  2 69   ........................................................ הפרשה לחובות מסופקים ואבודים
 118  114 114   ................................................................................... פחת והפחתות

 * 143  * 153 137   .............................................................................................  אחרות

  730 719  1,003 

    

 
 מחדשסווג * 
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 השכרעלות  - 32ביאור 
 

 ההרכב:
 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש(  

    
    

 4,986  4,970  4,455   .............................................................. עלות שכר ללא מדידות מחדש
 (482) (66) 61   ........................................................ שהוונו לרכוש קבועמדידות מחדש 

 4,504  4,904  4,516   ............................................................................... סה"כ עלות השכר
    בניכוי:

 85  102  77   ................................................. שכר שנזקף לעבודות על חשבון אחרים 
 1,403  1,781  1,701   ..................................................................... שכר שנזקף לרכוש קבוע

     
 3,016  3,021   2,738   ................................ סה"כ עלות השכר הכלול בסעיפי רווח והפסד, נטו

    
 

  :הוצאות מימון - 33ביאור 
 

 בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש(  

    
    א. הוצאות ריבית: 

 2,033  2,138  2,069   .............................................................. הוצאות ריבית בגין אגרות חוב
 220  130  108   ................................... הוצאות ריבית בגין התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 132  131  130   ......................................... הוצאות ריבית בגין אגרות חוב למדינת ישראל
 234  228  200   ........................................ למדינת ישראלהוצאות ריבית בגין התחייבויות 

 (37) (168) (197)  ........................................... הוצאות )הכנסות( ריבית בגין עסקאות הגנה
 158  78  125   .......................................................................... אחרותהוצאות ריבית 

 (109) (95) (95)  ......................................................................... הכנסות ריבית אחרות

 2,631  2,442  2,340   .......................................................................... סה"כ הוצאות ריבית

    
    ב. הוצאות אחרות:

 (1,537) 34  763   .............................................. עסקאות ההגנהשינויים בשוויים ההוגן של 
 (8) (18) (117)  ...................... סכומים שהועברו לרווח כולל אחר בגין גידור תזרים מזומנים

 2,110  (151) (385)  ..................................................הוצאות )הכנסות( מהפרשי שער חליפין
 (18) (157) (33)  .........................הוצאות )הכנסות( מהפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן

 547  (292) 228   .......................................................... סה"כ הוצאות )הכנסות( אחרות

    
 -  -  82   ...................................................................... הפסד מפדיון מוקדם. ג
    

 340  372  373   ............... עלויות אשראי שהוונו כחלק מעלות הרכוש הקבוע * -. בניכוי ד

 2,838  1,778  2,277   ........................................................................... סה"כ הוצאות מימון

    
 5.25% 5.51% 5.95% * שיעור ההיוון ששימש בחישוב עלויות אשראי לא ספציפי    
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 צדדים קשורים ובעלי ענין - 34ביאור 
 

 24 בינלאומי מספר ובתקן חשבונאות 1968 –התשכ"ח  ,ערך ניירות בחוק כהגדרתם הינם החברה של הקשורים והצדדים העניין בעלי
בעלת השליטה היחידה בחברה הינה מדינת ישראל ועל כן מדינת ישראל  וחברות  ומוסדות  שבשליטתה )לרבות  ,קשורים צדדים בדבר

חברות ממשלתיות, רשויות ומשרדי ממשלה ותאגידים אחרים שלממשלה שיעור בעלות מסוים בהם( מהוות צד קשור ובעל עניין בחברה 
 ות של מועצות מקומיות(.הנתונים שלהלן אינם כוללים פעילות עם חברות בבעל)
 
 להלן סך יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים מהדוח המאוחד: (1 .א

 

 בדצמבר 31ליום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 

 )במיליוני שקל חדש( 

   

 69  85   ............................................................. לקוחות בגין מכירות חשמל ואחרים

   

 738  625   .................. ( א( להלן )כולל חלויות שוטפות(1ראה סעיף ב'  -חברת נתיבי הגז 

   

 6  16   ........................................................................................ מוסדות חייבים

   
ניהול -התחייבות לספקים ונותני שירותים )כולל חוב לחברת נתיבי הגז ולאינפיניטי

 76  76   .............................................................. קופת גמל מרכזית לקיצבה בע"מ(

   

 339  244   ......................................................................................... מוסדות זכאים

   

 2,511  2,504   .......................................... לעיל. 22ראה ביאור  -אגרות חוב למדינת ישראל

   

 2,910  2,553   .... (ד( להלן2ראה  סעיף ב'  -התחייבויות למדינת ישראל )כולל חלויות שוטפות( 

   
 

ולקוחות אחרים ספקים  287 -ומ חשמל לקוחות 508 -בבקשה לקבלת אישורי יתרה מ 2016החברה פנתה בסוף שנת 
 אישורים מספקים. 68 -אישורים מלקוחות ו 44העונים על הקריטריונים האמורים מעלה. נתקבלו 

  
 להלן סך עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים מהדוח המאוחד: (2

 
הכנסות החברה מעסקאות אותן מבצעת החברה עם בעלי העניין, במהלך העסקים הרגילים של החברה הינן: מכירות 

 חשמל, חיבורי חשמל ועבודות בגין חוזי ביצוע. 
 

עניין דלעיל, בעיקר שירותי הולכת גז טבעי, מים וחכירת קרקעות. תשלומים במסגרת רכישותיה רוכשת החברה מבעלי ה
למדינה ורשויותיה כריבון, דהיינו תשלומים על פי דין כגון מיסים ואגרות, אלו עסקאות שאינן חורגות מעסקיה השוטפים של 

 החברה.
 

 הכנסות: א(
 
הכנסות הסתכמו ה 2015בדצמבר  31 ולשנה שנסתיימה ביום 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  (1)

מיליוני שקל חדש  1,741 -מבעלי עניין וצדדים קשורים )על פי חשבוניות שהוצאו ולא כולל הכנסות לקבל( כ
 -וכמיליוני שקל חדש  296 -)בעיקר הכנסות מחברת מקורות בע"מ כמיליוני שקל חדש בהתאמה  1,891-וכ

מיליוני שקל חדש  66-וכ מיליוני שקל חדש 57 -כ התעופה שות שדותומרמיליוני שקל חדש בהתאמה  252
 ורשויות מקומיות(. בהתאמה,

 
 הופקו חשבוניות  2015בדצמבר  31ולשנה שנסתיימה ביום  2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  (2)

 7 -וכ מיליוני שקל חדש 10 -הקמת צינור הגז הטבעי בסך של כריבית למימון גז בעבור הלחברת נתיבי 
 להלן(.()א( 1ב' ))לפרטים ראה סעיף  מיליוני שקל חדש בהתאמה

 
 הוצאות: ב(

 
הוצאות בגין הסתכמו  2015בדצמבר  31ולשנה שנסתיימה ביום  2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  (1)

)ראה פירוט  מיליוני שקל חדש בהתאמה 286 -וכ מיליוני שקל חדש 271 -דמי הולכת גז טבעי לנתיבי הגז כ
 להלן(.(ה( 2ב' בסעיף 

יתר ההוצאות הסתכמו  2015בדצמבר  31ולשנה שנסתיימה ביום  2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  (2)
מיליוני שקל  784 -ובכ מיליוני שקל חדש 619 -כב)בעיקר רשויות מקומיות, דמי חכירה, הולכת דלקים ומים( 

 .חדש בהתאמה
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 ים ובעלי ענין )המשך(צדדים קשור - 34ביאור 
 

 לחברה מספר סוגי עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: ב.
 

 ( לחוק החברות(:4)270עסקאות חריגות )על פי סעיף  (1
 

להלן פרטים, לפי מיטב ידיעתה של החברה, בדבר עסקאות חריגות עם בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי 
הכספי וכן עסקאות  על המצב החברות בהן התקשרה החברה, שהינן בתוקף בתאריך הדוח( לחוק 4)270לפי סעיף 

 הכספי. על המצב בשנתיים שקדמו לתאריך הדוח 
 

 פרוייקט הקמת מערכת להולכת גז טבעי )להלן: "הפרוייקט"(: א(
 
התבקשה החברה על ידי ממשלת ישראל לממן, לנהל ולהזמין את העבודות הדרושות  2001בחודש נובמבר  (1)

נחתם הסכם בין מדינת  2004בנובמבר  10להקמת חלק ממערכת הולכת הגז הטבעי. לצורך כך ביום 
 ישראל, החברה ונתיבי הגז )להלן: ההסכם המשולש(. 

 
מחלוקות שנתגלעו בין החברה מצד אחד וחברת נתיבי הגז  , מונה בורר לבירורן של2008בחודש מאי 

 והמדינה מצד שני. בעקבות מספר תביעות הדדיות בין החברה, וחברת נתיבי הגז.
 

מיליוני דולר, אם כי המדינה  20תקרת האחריות של החברה בהסכם המשולש היא בהקשר זה יצוין כי 
מיליוני דולר. פרשנות זו  50ר, עד למקסימום של ונתיבי הגז השותפות להסכם, מפרשות את ההגבלה יות

כי ישנה סבירות נמוכה הוחלט ובהתאם לעמדת יועציה המשפטיים של החברה החברה נבחנה על ידי 
 שטענה זו תתקבל על ידי הבורר. 

 
מיליוני דולר. שאר  223 -בסך של כ Citi Bank -החברה מימנה את מרבית הפרויקט מהלוואה דולרית מ

פרויקט היה ממקורותיה העצמיים של החברה. חברת נתיבי הגז מחזירה את חובה לחברה במקביל מימון ה
, בתשלומים דו שנתיים. 2025ויסתיים בשנת  2010להחזר ההלוואה. החזר קרן ההלוואה החל בדצמבר 

 מיליוני שקל חדש מקרן ההלוואה. 57נפרעו  2016בשנת 
 

 לכיסוי נזקים שהחברה מעריכה שהיא עלולה להתחייב בהם.בדוחות הכספיים נכללה הפרשה נאותה  (2)
 
הושגה בין החברה לחברת נתיבי הגז הסכמה עקרונית )נוסח הסכם פשרה(,  2015נובמבר ב 23ביום  (3)

 הטעונה עדיין את אישור המדינה.
 
מיליוני שקל חדש. יתרה ליום הדוח )כולל חלויות  1,200 -עלות מקורית מוערכת של העסקה הינה כ (4)

 מיליוני שקל חדש.  625 -שוטפות( הינה כ  
 

 :E.M.G ב(
 

 . להלן 7ב'  35ראה באור  E.M.Gלעניין הסכם לאספקת גז טבעי עם חברת 
 

 הקמת מתקן התפלה באתר "אורות רבין": ג(
 

 71 -, נחתם בין המדינה לבין החברה הסכם להענקת זכות שימוש בקרקע בשטח של כ2004בספטמבר  7ביום 
. הזכות היא H2ID Ltd, לצורך הקמת מתקן התפלת מי ים, על ידי חברת "אורות רבין"דונם בתחום תחנת הכח 

עלות מקורית מוערכת  ת.העסקה מטופלת בספרי החברה כחכירה תפעוליחודשים.  11 -שנים ו 24לתקופה של 
 מיליוני שקל חדש. 69 -של העסקה הינה כ

  לעסקה זו השפעה זניחה על רווחיות החברה.
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 צדדים קשורים ובעלי ענין )המשך( - 34ביאור 
 

 לחברה מספר סוגי עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים: )המשך( ב.
 

 עסקאות אחרות )שאינן חריגות ואינן זניחות(: (2
 

 )החכרת גוררות(: -מדינת ישראל  א(
 

מנהלת נמל חדרה שתי גוררות, שרכשה ל 1997החכירה החברה בשנת  1995בהתאם לחוזה חכירה משנת 
. למועד הדוח, 2017שנה כל אחת, תום תקופת החכירה בחודש ינואר  20ממספנות ישראל בע"מ, לתקופות של 

יליוני מ 2 -מסתכמת לסך של כ 2016בדצמבר  31יום לא נקבעו תנאים לחידוש ההסכם. יתרת סכום החכירה ל
תוספת ריבית בצמוד לדולר  דמי החכירהמיליוני שקל חדש. סכום  9 -סך של כ 2015בדצמבר  31שקל חדש וליום 

  .כמקובל
 

 מיליוני שקל חדש. לעסקה זו השפעה זניחה על רווחיות החברה. 72 -עלות מקורית מוערכת של העסקה הינה כ 
 

 חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ )להלן: "קצא"א"(: ב(
 

בין החברה לקצא"א, הקצתה קצא"א לחברה שטח שבבעלותה  1997בהתאם לחוזה שנחתם בחודש ספטמבר 
לשם בניית מזח לפריקת פחם עבור תחנת הכח רוטנברג. במסגרת החוזה, חתמה החברה על הסכם לבניית שתי 

חודשים כל אחת,  204הוחכרו הגוררות לנמל אשקלון לתקופות של  2000שנת גוררות עם מספנות ישראל בע"מ. ב
 ממועד מסירתן. 

 
שנים בתוספת  10-חודשים והינם בתוספת ריבית ליבור ל 264דמי החכירה החודשיים של הגוררות נפרסו על פני 

 ההחכרה מסווגת בספרי החברה כהחכרה מימונית. .1.25%ריבית של כ 
 

 2015בדצמבר  31מיליוני שקל חדש וליום  31 -מסתכמת לסך של כ 2016בדצמבר  31יתרת סכום החכירה ליום 
 לעיל(.' טי 2מיליוני שקל חדש. סכום זה צמוד לדולר ומתווספת ריבית כמקובל )ראה ביאור  36 -מסתכמת לסך של כ

 
 סקה זו השפעה זניחה על רווחיות החברה.מיליוני שקל חדש. לע 70 -עלות מקורית מוערכת של העסקה הינה כ 

 
רכוש ת החברה גוררות.ה על פי תנאי ההסכם בין חח"י לקצא"א, בהתחשב במצבן התפעולי ובעלויות התחזוקה של

 .2018חכירן לקצא"א החל משנת תות חדשות וררגו 2
 

מיליון  6.5 -)כ 2017נערכה פניה לרשות החשמל להכיר ביתרת הקרן הבלתי מוחזרת הצפויה בשנת  בעקבות כך
 הגוררות( בתוספת עלויות רכישת הגוררות החדשות.  שתידולר בגין 

 
להכיר בעלות החלפת שתי הגוררות על פני אורך חיי הנכס  2017בינואר  9רשות החשמל החליטה בישיבתה מיום 

 כיר ביתרת הקרן הבלתי מוחזרת של הגוררות הקיימות בניכוי ערך מכירת הגוררות הישנות.שנים( ולה 22)
 

 חברת תשתיות נפט בע"מ )להלן: "תש"ן"(: ג(
 

הקימה תש"ן קו תזקיקי נפט )להלן: "קו התזקיקים"( במסגרתו נחתם חוזה בין החברה לתש"ן,  1997בחודש ינואר 
שנה מתחילת ההזרמה הסדירה בקו התזקיקים, דהיינו עד חודש  50למשך לאתר גזר, דרכו מוזרמים תזקיקי נפט 

הינה  2016בדצמבר  31יתרת סכום החכירה ליום  החכירה מטופלת בספרי החברה כחכירה מימונית. .2048מאי 
מיליוני שקל חדש. העלות המופחתת ליום  17 -סך של כ 2015בדצמבר  31מיליוני שקל חדש וליום  15 -סך של כ

 מיליוני שקל חדש.  13.8 -כ 2015בדצמבר  31מיליוני שקל חדש וליום  12.5 -הינה כ 2016בדצמבר  31
 

 מיליוני שקל חדש. לעסקה זו השפעה זניחה על רווחיות החברה. 31 -עלות מקורית מוערכת של העסקה הינה כ
 

 התחייבות למדינת ישראל: ד(
 

מיליארד דולר מבנק לפיתוח התעשייה בע"מ, בערבות מדינת  1.5קיבלה החברה הלוואות בסך של  90-בשנות ה
נחתם כתב המחאה בין הבנק למדינה לפיו הלוואות אלה הוסבו לטובת המדינה  2009ישראל. בחודש אוקטובר 

לדצמבר  31תרת ההלוואות ליום א' להלן(. בעקבות ההסבה לא חל כל שינוי בתנאי ההלוואות. י 19)ראה ביאור 
מיליוני שקל חדש )כולל חלויות שוטפות(. הלוואה זו ניתנה בריבית נמוכה מריבית שוק, אך  2,553 -הינה כ 2016

 קיימת השפעה לא מהותית על רווחיות החברה.
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 דדים קשורים: )המשך(לחברה מספר סוגי עסקאות עם בעלי עניין וצ ב.
 

 עסקאות אחרות )שאינן חריגות ואינן זניחות(: )המשך( (2
 

 התקשרות להולכת גז טבעי: ה(
 

על הסכם להולכת גז טבעי, על פי נוסח הגז )להלן: נתג"ז(, , חתמה החברה עם חברת נתיבי 2006בחודש יוני 
בהסכם  2006הוחלף הסכם  2009שפורסם על ידי רשות הגז הטבעי, ושתחולתו על כלל צרכני הגז. בחודש ינואר 

 2. ההתקשרות אושרה בדירקטוריון ביום ממועד חיבור כל אתר למערכת הולכת הגזשנה  15חדש שתוקפו 
 .2008בפברואר 

 
רשות החשמל, במסגרת מיליוני שקל חדש.  2,520 -כהוערכה בה לתקופת ההסכם מקורית של העסקהעלות ה

. הדלקים לתעריף החשמל מכירה לחברה בעלויות הקיבולת והאנרגיה בהתאם לכמויות הגז המחושבת על ידה בס
 אנרגיההלאומיות, המשרד לתשתיות על פי החלטת רשות הגז הטבעי בוהקיבולת בעקבות עדכון תעריפי ההולכה 

מסתכמת  2013לדצמבר  1ידי החברה לחברת נתיבי הגז החל מ -הקיבולת המשולמת עלהולכת הגז ו, עלות מיםהו
 מיליוני שקל חדש בשנה. 264 -מיליוני שקל חדש מידי חודש, שהם כ 22 -לכ
 

פנתה חברת החשמל לחברת נתיבי הגז ולרשות הגז הטבעי בדרישה לעדכן את הסכם הולכת  2010החל משנת 
ז ולהתאימו לשינויים ולהתפתחויות שחלו במשק החשמל והגז בשנים האחרונות )הוספת מצוף גט"ן, הפסקת הג

 אספקת גז מצרי, כניסת יצרנים פרטיים(. 
 ובהתאם המוזמנת ההולכה מקיבולת 2015 שנת במהלך חוזרות חריגות בשל, הגז נתיבי חברת הודעת פי על

לטענתה  היוצרת 2015 מרץ מחודש החל נוספת מאולצת קיבולת הגדלת מתקיימת, ההולכה הסכם להוראות
מיליוני שקל חדש מעבר  72-נוספת של כ כספית עלות הינה זו קיבולת תוספת של המשמעות. נוספת התחייבות

 ביצעה עליה מקיבולת חריגה בגין חדשים שקלים מיליוני 9 בסך להתחייבות בנוסף, תזא לחיובים המקובלים.
 .נאותה הפרשה החברה

 
לאחר שהליכי ההידברות והניסיון למצוא מתווה מוסכם ליישוב המחלוקת בין הצדדים לא צלחו, הועבר הטיפול 
בהסדרת הגדלת הקיבולת הכפויה והמחלוקות בנושא עדכון הסכם ההולכה לפיתחה של רשות החברות במסגרת 

 חר.יישוב סכסוכים בעניינים אזרחיים בין חברה ממשלתית לגוף ממשלתי א
 אישור הדוחות הכספיים לתאריךונכון  הגז רשות במשרדי 2016 ביוני 29 ביום הסכם ההולכה נערך בנושא דיון

 .המחלוקת ליישוב במגעים ממשיכים הצדדים
 

 חברת נמלי ישראל:  ו(
 

בנמל נכסים ופיתוח בע"מ )להלן: "חנ"י"( מעוניינת להקים מסוף ימי חדש לשינוע מכולות  –חברת נמלי ישראל  
 באשדוד הצמוד לשטחי החברה.

בשטחים אחרים ברצועת החוף וכן קיימים במקום מתקנים  והן בשטחי חנ"יהן מאחר ותשתיות החברה נמצאות כיום 
 ותשתיות השייכים לצדדי ג', עלה הצורך לבצע העתקת תשתיות אלו. 

במסגרתו תבצע החברה את התכנון הכללי והמפורט וכן את עבודות ההקמה  נחתם החוזה 2014בפברואר  26ביום  
של השינויים בתשתיות החברה המתחייבים מהקמת המסוף הימי החדש שיוקם על ידי חנ"י בנמל אשדוד.  הפרויקט 

 )מסך המחיר 17.5%ימומן על ידי חנ"י על בסיס עלויות בפועל של החברה או של קבלני משנה, ובנוסף סך של 
במהלך חודש יולי  שישולם לקבלני משנה( בגין תכנון, הכנה וביצוע רכש, ניהול, פיקוח על ההקמה ופיקוח עליון.

הודיע חנ"י לחברה על כוונתה להקים נמל מקוצר וכי בהתאם לכך ברצונה לשנות את ההסכם עם החברה  2014
ן את ההשלכות בעקבות השינוי המוצע. ולת נמל מלא. הנהלת החברה הבהירה כי היא תבחכאשר היה מבוסס על ת

 .של הפרוייקטהתגלו מחלוקות נוספות סביב התכולה חנ"י הציעה חלופות נוספות לפרוייקט ו 2016במהלך שנת 
היקף במקביל לבדיקה טכנית של החלופות החדשות.  ,בין החברה לבין חנ"י כיםמתמש ניםנמצאות בדיוסוגיות ה

 שקל חדש.  מיליוני  230 -מוערך בסך של כ המקורי החוזה
 
 הקמת תחנות כח סולארית באשלים: ז( 

 
לקליטת  פתמיתוג משותתחנת  הקימההחברה  ,באזור אשליםת ות כח סולאריותחנהקמת ממשלתי לבמסגרת מכרז 

 22 התחנה הופעלה בתאריך שקל חדש. מיליוני  38.9 -שישמש את כלל האתר בעלות של כהאנרגיה שתיווצר 
המדינה, באמצעות ממשלת ישראל, תהווה צד להסכם ההתקשרות בין החברה לבין כל אחד . 2016 נובמברב

 מהזוכים במכרזים. 
 .2016להתקשרות זו אין השפעה מהותית על תוצאותיה של החברה לשנת 
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 קשורים: )המשך(לחברה מספר סוגי עסקאות עם בעלי עניין וצדדים  ב.
 

 ( לתקנות ניירות ערך:6)א( ) 41עסקאות זניחות על פי תקנה  (3
 

 נוהל עסקאות זניחות:
 

במהלך עסקיהן הרגיל, החברה וחברות מאוחדות שלה, מבצעות או עשויות לבצע עסקאות ו/או התחייבויות לבצע עסקאות 
שליטה"(, וכן עסקאות עם בעלי עניין, בהגדרתם בסעיף  עם בעל שליטה, או שלבעל שליטה יש בהן עניין אישי )"עסקת בעל

 .24, ועסקאות עם צדדים קשורים לחברה, כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1
 

לרוב מדובר בעסקאות שאינן מהותיות עבור החברה או החברות המאוחדות שלה, הן מבחינה כמותית והן מבחינה איכותית 
נעשות ככלל בתנאים דומים לתנאיהן של עסקאות הנעשות מול צדדים שלישיים. יתרה מכך, מבחינת החברה, עסקאות והן 

אלו הינן, לרוב, אינטגראליות לפעילותה השוטפת בשל היות החברה, מצד אחד, חברה ממשלתית אשר בעלת השליטה 
 לי.בה היא המדינה, ומצד שני ספקית שירות חיוני ומרכזי במשק הישרא

 
ה של עסקת בעל סיווגאישר דירקטוריון החברה נוהל הקובע מראש קווים מנחים וכללים ל 2012במרס  29ביום  א(

, אשר 2010-לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע (3א )שליטה כעסקה זניחה, כקבוע בתקנה 
שקיפים לגבי עסקת בעל שליטה כקבוע בתקנה ישמש לבחינת היקף הגילוי הנדרש בדוחות תקופתיים ורבעוניים ובת

לתקנות  54)להלן: "תקנות הדוחות"( ובתקנה  1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 22
 .1969-מבנה וצורה(, התשכ"ט -ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף 

 
( להלן(. בן הכמותי שבמסגרת הנוהל )המתואר בסעיף )אישר הדירקטוריון תיקון למבח 2013בפברואר  28ביום  ב(

בנוסף, אישר הדירקטוריון לאמץ את הנוהל גם לגבי הגילוי שיינתן לעסקאות עם צדדים קשורים ולעסקאות עם בעלי 
 עניין במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים.

 
אות בעלת השליטה בחברה, עסקאות עם בעלי קווים מנחים וכללים אלו נקבעו, בין היתר, לאחר שקילת סוגי ומאפייני עסק

העניין ועסקאות עם הצדדים הקשורים לחברה, ובשים לב להיקף פעילותה של החברה הנמנית על החברות הגדולות במשק, 
ידי דירקטוריון החברה, אשר -היקף נכסי החברה, התחייבויותיה והכנסותיה. קווים מנחים אלו עשויים להיבחן מעת לעת על

 נותם מפעם לפעם ו/או להוסיף קווים מנחים נוספים. רשאי לש
 

לפי קווים מנחים וכללים אלו נקבע כי עסקת בעל שליטה ו/או עסקה עם בעל עניין ו/או עסקה עם צד קשור לחברה תיחשב 
 שלבי כדלקמן:-כעסקה זניחה אם היא עומדת במבחן דו

 
 מבחן איכותי: )א(

 
העסקה הינה חלק ממהלך העסקים הרגיל של החברה והינה אינהרנטית לפעילותה השוטפת, היא נעשית בתנאי 
שוק, ומבחינת אופייה, מהותה והשפעתה על החברה היא אינה מהותית לחברה ולא קיימים שיקולים מיוחדים 

 העולים מכלל נסיבות העניין המעידים על מהותיות העסקה. 
 

 מבחן כמותי: )ב(
 

 שקל חדש. נימיליו 10-היקף ו/או שווי העסקה נמוך מ
 

בעסקאות רב שנתיות )לדוגמא: הסכם לתקופה של מספר שנים( תיבחן זניחותה של העסקה על בסיס שנתי )היינו, 
 האם הסכום הכספי השנתי הנובע מההסכם עולה על הסך שנקבע  בכלל כאמור(. 

 
עסקאות שלובות או מותנות )כך שבפועל הינן חלק מאותה כל עסקה תיבחן בפני עצמה, אולם זניחותן של 

 התקשרות, ייבחנו באופן מצרפי(.
 

 עדת הביקורת את נוהל עסקאות זניחות בחברה.וובוחנת מידי שנה 
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 :בחברה המועסקים)לרבות דירקטורים(  בעלי ענייןאנשי מפתח ניהוליים והטבות לתגמול ו   (1 ג.
 

 
חברי הנהלת החברה, דירקטורים )לעניין תגמולי יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל, אנשי מפתח ניהוליים כוללים בחברה:  (א

 .(הלןל 2דירקטורים ראה סעיף ג' 
 
)להלן בפסקה זו: "התיקון"(, אשר  2012-(, התשע"ג20נכנס לתוקפו חוק החברות )תיקון מס'  2012בחודש דצמבר  (ב

את נושא התגמול לנושאי משרה )כהגדרתם בחוק החברות( בחברות ציבוריות ובחברות אגרות  מטרתו להסדיר
 חוב.

 
התיקון הביא לשינוי בדבר אופן האישור של תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה בחברה. במסגרת זו, נדרשת 

להקים ועדת תגמול של החברה לגבש מדיניות תגמול לעניין תנאי כהונתם והעסקתם של נושאי המשרה, וכן 
הדירקטוריון אשר בין תפקידיה להמליץ לדירקטוריון על מדיניות התגמול ועל עדכונה, וכן להחליט האם לאשר תנאי 

וועדת תגמול  2012דירקטוריון החברה מינה בחודש דצמבר  כהונה והעסקה במצבים בהם נדרש הדבר עפ"י החוק.
 .מבין חבריו

 
ו על ידי שר המשפטים תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, הותקנ 2013בחודש ינואר  (ג

, אשר במסגרתן ניתנו 2013-ותקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין( )תיקון(, התשע"ג 2013-התשע"ג
לתית אינה לחברות ממשלתיות הקלות מסוימות בנוגע ליישום התיקון. כך, למשל, מדינית תגמול של חברה ממש

 טעונה אישור האסיפה הכללית, ככל שהיא עומדת בתנאים מסויימים שנקבעו בתקנות.
 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את מדיניות התגמול של החברה, לאחר שזו אושרה  2014בינואר  9ביום  ד( 
דם לכן התקבלה לכך אישור , לאחר שקו2015בפברואר,  9קודם לכן על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה. ביום 

 ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, אישרה האסיפה הכללית של החברה תיקון למדיניות התגמול של החברה.
 לב בשים מיליוני שקל חדש. 0.6שולם בונוס לשבעה בכירים בחוזה אישי בסכום של  2016בשנת  ,בהתאם לאמור

מיליוני שקל חדש  1.5 -כ שלהפרשה בסכום  קיימתהחברה  בספרי, למעלה כמתואר החברה של התגמול למדיניות
 .2' ג -ו 1ג'  ףבסעיבנתוני השכר  יםכלול אינם ולם אמיסכו. עבור בונוס לבכירים בחוזה אישי

 
 :)לרבות דירקטורים( שאינם מועסקים בחברה בעלי ענייןאנשי מפתח ניהוליים והטבות לתגמול ו   (2
 

 
אשר כיהנו שני דירקטורים מטעם ציבור העובדים  2016ובשנת כיהן דירקטור אחד מטעם ציבור העובדים  2015בשנת  * 

 בישיבות דירקטוריון.  םשכר עבור השתתפות יםמקבל םאינ
 אחרים שלא מועסקים בחברה. לאנשי מפתח ניהולייםאין לחברה הטבות  **

  

  בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  

 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 6 1 0 2 5 1 0 2 4 1 0 2 

  )במיליוני שקל חדש(  מספר אנשים 

       
 32.4 23.3 25.1 40 42 32   .................................... סה"כ שכר ברוטו

 9.4 7.1 7.5 40 42 32  .........................................עלויות מעביד

 41.8 30.4 32.6 40 42 32  ........................................... תגמול"כ סה
 2.0 1.7 1.7 26 22 21  ....................... עלויות בגין תוכנית הפנסיה 

 4.1 11.4 0.6 5 12 1  ................................... הטבות בגין פיטורין
יתרת התחייבות  –הטבות לאחר סיום העסקה 

   ............................. לפנסיה והטבות אחרות
 

24 32 31 
 

93.4 157.5 171.0 
 1.2 1.9 1.7 30 30 31  ........................ הטבות לעובדים לטווח קצר
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 צדדים קשורים ובעלי ענין )המשך( - 34ביאור 
 
 לעיל. 10, ראה ביאור עסקאות עם צדדים קשורים של חברות מוחזקותלעניין פירוט  .ד
 
 להלן מספר כתבי שיפוי אשר נתנה החברה: .ה
 

 שיפוי דירקטורים ונושאי המשרה בחברה: (1
 
אישרה האסיפה  2012בנובמבר  22ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום אישרו  2012בנובמבר  1ביום  (א

הכללית של בעלי המניות הענקת כתב שיפוי לדירקטורים בחברה, למנהל הכללי של החברה, לסמנכ"ל כספים 
וכלכלה בחברה וליועץ המשפטי ומזכיר החברה )להלן: "נושאי המשרה"(, שכיהנו בחברה במועד הקובע הרלוונטי, 
אשר יחול על האירועים המפורטים להלן, אף אם מועד התרחשותו של האירוע בר השיפוי היה לפני הענקת כתב 

 השיפוי:
 

ידי החברה שלא באמצעות או על בסיס תשקיף -קבלת ההחלטה לביצוע הנפקות פרטיות וגיוסי חוב על (1
צעו החל ממועד אישור כתב השיפוי והאחריות הנובעת ממנה וזאת בגין הנפקות פרטיות וגיוסי חוב אשר יבו

, ובלבד שתמורת גיוס החוב כאמור תיועד, בהתאם 2013בידי ועדת הביקורת והדירקטוריון ועד לחודש יוני 
לאישור שיינתן מראש ובכתב ממנהל רשות החברות, לשם כיסוי עלויות הדלקים העודפות מעבר לעלויות 

ידי רשות החשמל לפריסה של ייקור -ה אשר פורסם עלהדלקים אשר יוכרו במסגרת התעריף כחלק מהמתוו
 ( שנים )להלן: "מתווה רשות החשמל"(.3תעריפי החשמל על פני תקופה של שלוש )

 
ידי החברה, לרבות הגילוי במסגרת התשקיף כאמור, והנפקת -הכנת, אישור, חתימה ופרסום תשקיף על (2

ות התקשרות בהסכם העמדת ערבות עם מדינת ידי החברה על בסיס תשקיף כאמור )לרב-ניירות ערך על
ישראל וקבלת ערבות מדינת ישראל להנפקה כאמור ולרבות עצם קבלת ההחלטה לבצע הנפקה של ניירות 

ידי החברה לשם כיסוי עלויות הדלקים העודפות מעבר לעלויות הדלקים אשר יוכרו במסגרת התעריף -ערך על
ידי החברה תיועד -הנפקה בגין ניירות הערך שיונפקו עלכחלק ממתווה רשות החשמל( ובלבד שתמורת ה

לשם כיסוי עלויות הדלקים העודפות מעבר לעלויות הדלקים אשר יוכרו במסגרת התעריף כחלק ממתווה 
 .  2012ביוני  30רשות החשמל לפריסה של ייקור תעריפי החשמל, קרי לא יאוחר מיום 

 
 .2012ביולי  2, כפי שתוקן ביום 2012ביוני  26מיום זה, "התשקיף" משמעו התשקיף סעיף לעניין 

 
מועד פרסום התשקיף; ביחס לביצוע הנפקה פרטית של אגרות  -"המועד הקובע הרלוונטי" משמעו, ביחס לתשקיף 

 מועד קבלת ההחלטה בדירקטוריון החברה על ביצוע ההנפקה הפרטית. -חוב 
 

ה, במצטבר, על פי כתב השיפוי, ועל פי כל התחייבות וכתב סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשר
שיפוי אחר לנושאי משרה )כמשמעותם לפי חוק החברות( ולעובדי החברה שניתנה )לרבות התחייבות וכתבי שיפוי 
לנושאי משרה ו/או עובדי החברה, שניתנו על ידי החברה בקשר להכנת, אישור ופרסום הדוחות הכספיים של החברה 

( או ככל שינתנו על ידה בעתיד, לרבות, אם וככל שייתן שיפוי על ידי החברה בקשר עם שינוי 2009ביוני  30ליום 
מההון העצמי של  25%מליארד שקל חדש או על סכום המהווה  10סך של מבני בחברה ו/או הפרטה, לא יעלה על 

 .2009ל החל מדד חודש יולי , כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן בישרא2009ביוני  30החברה נכון ליום 
 
אישרה האסיפה הכללית  2015במאי,  25 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום  2015באפריל,  20ביום  (ב

של בעלי המניות הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים, למנהל הכללי של החברה ולנושאי המשרה בחברה, המכהנים 
רועים המפורטים להלן, אף אם מועד התרחשותו של האירוע בר השיפוי היה יו/או שכיהנו בחברה, אשר יחול על הא

 לפני מועד הענקת כתב השיפוי:  
 

הנפקת נירות ערך ורישומם למסחר, במסגרת ההצעה לציבור לרבות בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין,  (1 
הכנה, אישור בדבר ההנפקה להליכי ההצעה לציבור ולמסירת מידע לצורך הליכי ההצעה לציבור ובכלל זאת 

והגשת תשקיף החברה, חתימה והגשת התשקיף והגילוי במסגרת התשקיף )לרבות, למען הסר ספק, פרק 
והדוחות הכספיים  2014, וכן דוח הדירקטוריון של החברה לשנת 2014א' לדוח התקופתי של החברה לשנת 

בות הכנה, אישור, הגשה וחתימה של אשר יצורפו לתשקיף בדרך של הפניה(, לר 2014של החברה לשנת 
"התשקיף" משמעו תשקיף אשר בכוונת החברה לפרסם   טיוטות של התשקיף והגילוי במסגרתם. לעניין זה
לצורך הנפקת אגרות חוב לציבור, אשר  2014בדצמבר  31)ככל שתפרסם( על בסיס דוחותיה הכספיים ליום 

 "מ.תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע
 

לתקנות ניירות ערך )דוחות  9הכנה, אישור, חתימה ופרסום של דוחות כספיים כמשמעותם בתקנה  (2
"תקנות הדוחות"(, וכן דוח כספי נפרד של החברה כמשמעותו להלן: ( )1970-תקופתיים ומידיים, התש"ל

ות לפי העניין, לתקנות הדוח 40ג לתקנות הדוחות, דוחות כספיים ביניים כמשמעותם בתקנה  9בתקנה 
לאחר הנפקת ניירות הערך על פי התשקיף ורישומם למסחר במסגרת ההצעה לציבור וכל עוד הם רשומים 

 למסחר כאמור.
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 להלן מספר כתבי שיפוי אשר נתנה החברה: )המשך( .ה

 
 שיפוי דירקטורים ונושאי המשרה בחברה: )המשך( (1

 
 .2015במאי  25לעניין סעיף זה, "התשקיף" משמעו התשקיף מיום 

 
 -מועד פרסום התשקיף; ביחס לביצוע הנפקה פרטית של אגרות חוב  -"המועד הקובע הרלוונטי" משמעו, ביחס לתשקיף 

 מועד קבלת ההחלטה בדירקטוריון החברה על ביצוע ההנפקה הפרטית.
 

השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי כתב השיפוי, ועל בהתאם להוראות כתב השיפוי, סכום 
 25%סכום המהווה   פי כל התחייבות וכתב שיפוי אחר לנושאי משרה שניתנה או ככל שינתנו על ידה בעתיד, לא יעלה על

פיים האחרונים של החברה , על פי הדוחות הכסמההון העצמי של החברה נכון למועד התשלום )"סכום השיפוי המירבי"(
 אשר אושרו לפני מועד התשלום בפועל, לפי הנמוך מביניהם.

 

בנוסף נקבע במסגרת כתב השיפוי, כי למעט במקרה בו תפרסם רשות החברות מסמך מדיניות בקשר עם שיפוי נושאי 
לו הוראות המדיניות משרה, אשר יש בו כדי להיטיב עם נושאי המשרה ביחס לנושאים המוסדרים בפסקה זו )שאז יחו

לנושא זה( ביצוע כל תשלום לפי כתב ההתחייבות לשיפוי מותנה באישור ועדת דירקטוריון, המונה שני   האמורה ביחס
חברים לפחות, שלכל חבריה אין ענין אישי, ישיר או עקיף, בביצוע התשלום, ושרוב חבריה הינם דירקטורים בלתי תלויים 

תקיימים התנאים הקבועים בכתב ההתחייבות לשיפוי לביצוע התשלום. אין בחברה ועדת או דירקטורים חיצוניים, כי מ
דירקטוריון כמפורט בפסקה זו יותנה ביצוע התשלום לפי כתב ההתחייבות לשיפוי באישור האסיפה הכללית, כי מתקיימים 

 התנאים הקבועים בכתב התחייבות לשיפוי לביצוע התשלום.
 

לדצמבר  21, אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה וביום 2015בנובמבר  26 -, ו2015בנובמבר  19בימים  ג(
אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה  2015

השיפוי היה ו/או שכיהנו בחברה אשר יחול על האירועים המפורטים להלן, אף אם מועד התרחשותו של האירוע בר 
 לפני מועד הענקת כתב השיפוי:

 
הנפקת ניירות ערך ורישומם למסחר, במסגרת ההצעה לציבור לרבות בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, להליכי  (1)

ההצעה לציבור ולמסירת מידע לצורך הליכי ההצעה לציבור ובכלל זאת הכנה, אישור בדבר ההנפקה והגשת 
והגשת התשקיף והגילוי במסגרת התשקיף )לרבות, הדוח התקופתי של  תשקיף מדף על ידי החברה, חתימה

והדוח הרבעוני של החברה  2015, הדוח הרבעוני של החברה לרבעון הראשון של שנת 2014החברה לשנת 
, אשר צורפו לתשקיף בדרך של הפניה(, לרבות הכנה, אישור, הגשה וחתימה של 2015לרבעון השני של שנת 

 החברה והגילוי במסגרתם.טיוטות של תשקיף 
 

הכנה, אישור, הגשה, חתימה ופרסום של דוחות הצעת מדף )על נספחיהם( על בסיס התשקיף ובכלל כך, כל  (2)
הנוגע, במישרין או בעקיפין, להליכי ההצעה לציבור ולמסירת מידע לצורך הליכי ההצעה לציבור ובכלל זאת 

על ידי החברה, חתימה והגשת דוחות הצעת המדף הכנה, אישור בדבר ההנפקה והגשת דוחות הצעת המדף 
 והגילוי במסגרת דוחות הצעת המדף )לרבות, המידע אשר יצורף לדוח הצעת המדף בדרך של הפניה(.

 
לתקנות הדוחות, וכן דוח כספי נפרד  9הכנה, אישור, חתימה ופרסום של דוחות כספיים כמשמעותם בתקנה  (3)

לתקנות  40דוחות ודוחות כספיים ביניים כמשמעותם בתקנה ג לתקנות ה9של החברה כמשמעותו בתקנה 
הדוחות, לפי העניין, לאחר הנפקת ניירות הערך על פי התשקיף ורישומם למסחר במסגרת ההצעה לציבור וכל 

 עוד הם רשומים למסחר כאמור.
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 החברה: )המשך(להלן מספר כתבי שיפוי אשר נתנה  .ה
 

 שיפוי דירקטורים ונושאי המשרה בחברה: )המשך( (1
 

סכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי השיפוי לא יעלה על שני מיליארד שקל 
 חדש  )"סכום השיפוי המירבי"( ויקבע במדרגות כדלקמן:

 
תשקיף המדף, ועד למועד בו תגייס החברה, על  החל ממועד ביצוע הגיוס הראשון של החברה על בסיס )א

מיליארד שקל  0.5מיליארד שקל חדש, יהיה סכום השיפוי המרבי  1.25בסיס תשקיף המדף, סכום של 
חדש. להסרת ספק, החל ממועד ביצוע הגיוס הראשון כאמור, יחול השיפוי על כלל הפעולות בקשר עם 

לרבות פעולות אשר בוצעו על ידי החברה לפני מועד ביצוע תשקיף או דוח כספי )כהגדרתן בכתב השיפוי(, 
 ההנפקה על בסיס תשקיף המדף.

  
מיליארד שקל חדש ועד  1.25ככל שהחברה תגייס, על בסיס תשקיף המדף, ניירות ערך בסכום העולה על  ב(

סה החברה מיליארד שקל חדש, אזי סכום השיפוי המרבי יקבע כמכפלת הסכום הכולל שגיי 5לסכום כולל של 
 .0.4 -על בסיס תשקיף המדף ב

 
מיליארד שקל חדש ומעלה, יהיה  5ככל שהחברה תגייס, על בסיס תשקיף המדף, ניירות ערך בסכום של  ג(

 מיליארד שקל חדש.  2סכום השיפוי המרבי 
 

לל כתבי מובהר כי חרף האמור לעיל, בכל מקרה לא יעלה סכום השיפוי הכולל אשר ישולם על ידי החברה בגין כ
מההון העצמי של החברה על פי הדוחות הכספיים  25%השיפוי אשר הוצאו או יוצאו על ידה לנושאי משרה, על 

 האחרונים של החברה לפני מועד התשלום בפועל של שיפוי כלשהו.
 

 כתבי שיפוי נוספים בהם נושאת החברה: (2
 
 לה להיגרם שעלולים נזקים עם בקשר שרון המקומית לוועדה שיפוי כתב על החברה חתמה 2010 באוגוסט 4 ביום (א

 להקמת תכנית אישור נוכח והבניה התכנון לחוק 197 סעיף לפי וזאת, ערכה ולירידת  בקרקע פגיעה עקב חיובים בשל
 ".אייל" ש"תחמ

 
 להיגרם שעלולים נזקים עם בקשר רעננה המקומית לוועדה שיפוי כתב על החברה חתמה 2010 בנובמבר 17 ביום (ב

 תכנית אישור נוכח והבניה התכנון לחוק 197 סעיף לפי וזאת, ערכה ולירידת  בקרקע פגיעה עקב חיובים בשל לה
 ".שביב" ש"תחמ להקמת

 
החברה מסרה כתב שיפוי לחברה לפיתוח קיסריה בקשר עם נזקים שעלולים להיגרם לה בשל פרויקט להפחתת  (ג

 קרקעות שחברת פיתוח קיסריה הינה בעלת הזכויות בהן.פליטות, שהחברה מבצעת בתחנת הכח אורות רבין, ב
 
החברה מסרה כתב שיפוי לוועדה המקומית נס ציונה, בקשר עם נזקים שעלולים להיגרם לה בשל עבודות תחמ"ש נס  (ד

 לחוק התכנון והבניה. 197ציונה, העלולות להביא לפגיעה בקרקע ולירידת ערכה, וזאת לפי סעיף 
 
, בקשר עם נזקים שעלולים להיגרם לה בשל עבודות בתכנית ראשון לציוןהחברה מסרה כתב שיפוי לוועדה המקומית  (ה

 לחוק התכנון והבניה. 197המתחם הלוגיסטי גן שורק, העלולות להביא לפגיעה בקרקע  ולירידת ערכה, וזאת לפי סעיף 
 
, "קיסריה" נת משנההיתר לעבודות כיבוי אש בתחהחברה מסרה כתב שיפוי לחברה לפיתוח קיסריה, כנגד קבלת  (ו

 בקשר עם נזקים שעלולים להיגרם לחברה לפיתוח קיסריה בשל עבודות אלו.
 
החברה מסרה כתב שיפוי לאפוטרופוס הכללי, בקשר עם נזקים שעלולים להיגרם לקרקע שבעליה נפקדים, ואשר עליה  (ז

תחויב במקרה נזק, לשאת בהוצאות סקר סביבתי וניקוי מוצב מיכל דלק של החברה. במסגרת כתב השיפוי החברה 
 קרקע.

 
( י"חנ) ונכסים פיתוח ישראל נמלי חברת לטובת לשיפוי התחייבות כתב החברה ידי על נחתם 2013 בינואר 16 ביום (ח

 ".אשכול" הכוח בתחנת צנרת לעבודות בניה היתר הוצאת לצורך
 

 במסגרת הקמת תחנתחתמה החברה על כתב התחייבות ושיפוי לטובת עיריית תל אביב  2013בנובמבר  25ביום  (ט
 משנה "אוניברסיטת תל אביב".
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 צדדים קשורים ובעלי ענין )המשך( - 34ביאור 
 

 להלן מספר כתבי שיפוי אשר נתנה החברה: )המשך( .ה
 

 )המשך(:כתבי שיפוי נוספים בהם נושאת החברה  (2
 
נחתם על ידי החברה כתב התחייבות לשיפוי לטובת רשות מקרקעי ישראל לצורך הוצאת היתר  2014במאי  27ביום  (י

 בניה להקמת תחנת משנה "ויקטוריה".
 

בקשר עם נזקים שעלולים להיגרם לה  ירושליםכתב שיפוי לוועדה המקומית  עלחתמה החברה  2014יולי  14 ביום (יא
לחוק התכנון והבניה נוכח אישור תכנית בשטח  197ה בקרקע  ולירידת ערכה, וזאת לפי סעיף עקב פגיע חיוביםבשל 

 הצמוד למשרד האיזורי בירושלים )"שטח הלשון"(.
 
נחתם על ידי החברה כתב התחייבות לשיפוי לטובת חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים )חנ"י(  2015ביוני  28ביום  (יב

 ברצועת החוף סמוך לתחנת הכוח "אשכול".לצורך הוצאת היתר בניה לעבודות 
 

 לה להיגרם שעלולים נזקים עם בקשר חפר עמק המקומית לוועדה שיפוי כתב על החברה חתמה 2016 ינואר 31 ביום (יג
 לעבודות תכנית אישור נוכח והבניה התכנון לחוק 197 סעיף לפי וזאת, ערכה ולירידת  בקרקע פגיעה עקב חיובים בשל
 ".ציון חיבת" ש"תחמ

 
 נהריים אתר בגין פיתוח היטלי לתשלום חיפה לעירית לשיפוי התחייבות כתב החברה ידי על נחתם 2016 ביוני 28 ביום (יד

 .החיובים הסדרת טרם בניה היתר הוצאת לצורך בחיפה
 

 הרשאה מתן לצורך ישראל מקרקעי רשות לטובת לשיפוי התחייבות כתב החברה ידי על נחתם 2016 ביולי 4 ביום (טו
 .המקרקעין הקצאת הליכי השלמת טרם" ציונה נס" ניידת ש"תחמ להקמת

 
 הרשאה מתן לצורך ישראל מקרקעי רשות לטובת לשיפוי התחייבות כתב החברה ידי על נחתם 2016 בדצמבר 6 ביום (טז

 .המקרקעין הקצאת הליכי השלמת טרם" שוקת צומת" ניידת ש"תחמ להקמת
 
 
 ערבויות מדינה: .ו

 
 . לעיל' ה 19לעניין ערבויות שהתקבלו מהמדינה ראה ביאור 

 
 קופת הגמל המרכזית לקצבה: .ז
 

 .לעיל 1י'  11למידע נוסף ראה ביאור 

 
 

 , תביעות והתחייבויות תלויות, וסכסוכי עבודה התקשרויות - 35ביאור 
 

 :התקשרויות .א
 

  הסכם לאספקת גז מ"שדה תמר" (1

 
החברה על הסכם עם בעלי הזכויות ברישיון "תמר" )נובל אנרג'י והשותפויות המוגבלות חתמה  2012בחודש מרס  (א

, דלק קידוחים, אבנר חיפושי נפט ודור חיפושי גז. כולן יחד בסעיף זה: "המוכרים" או "שותפות תמר"(, 2ישראמקו נגב 
( גז טבעי )להלן: BCMטר מעוקב )מיליארד מ 42.5 -לפיו התחייבה החברה לרכוש גז טבעי בהיקף מינימלי כולל של כ

 "ההסכם"(.
 

לחברה ניתנה אופציה להגדלת הכמות החוזית המסופקת בתקופת ההסכם לאחר שידרוג המערך לאספקת גז  (ב
מהמאגר )להלן: "האופציה"(. לעמדת הצדדים להסכם, כפי שנמסרה גם לרשות ההגבלים העסקיים, שדרוג המערך 

יאפשר את מימוש האופציה, יכול שיעשה, בין היתר, באמצעות מערך מדחסים לאספקת גז מהמאגר, באופן אשר 
)להלן:  באופן אשר יאפשר הגדלת כמות אספקת הגז למשק המקומי, באמצעות צנרת הולכת הגז הנוכחית

 ."האופציה"(
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 התקשרויות, תביעות והתחייבויות תלויות, וסכסוכי עבודה  - 35ביאור 
 

 התקשרויות: א.
 

 )המשך( לאספקת גז מ"שדה תמר" הסכם (1
 

 1%פי נוסחה הכוללת מחיר בסיס והצמדה למדד המחירים לצרכן האמריקאי, בתוספת -מחיר הגז בהסכם נקבע על (ג
 ועד תום תקופת ההסכם. 2020בכל שנה משנת  1%ובניכוי של  2019עד  2012בכל אחת מהשנים 

 
לשלם עבור הזכות לרכוש  במסגרתו החברה התחייבה"( ToP -" )להלן: "מנגנון הTake or Payההסכם כולל מנגנון "

מיליארד מטר מעוקב בשנה בחמש השנים   3.5כמות מינימלית של גז טבעי, אף אם לא עשתה בו שימוש, בהיקף של 
ל, הכמות מיליארד מטר מעוקב בשנה, ובתקופת האופציה, ככל שתמומש בפוע 2.5הראשונות ולאחר מכן בהיקף של 

מיליארד מטר מעוקב בשנה )כפוף להתאמות של מכירת הגז של שותפות תמר ליצרני חשמל  5 -השנתית תעלה ל
פרטיים והיקף ייצור החשמל של החברה(. לפרטים אודות הכמות המינימאלית של גז טבעי אותו תידרש החברה 

 להלן.   (ז -סעיפים ה( ו אה , רהאופציות על תיקוניהןלרכוש לאור החלטת הדירקטוריון לממש את 
 

כמו כן, נקבעו בהסכם שני מועדים בהם כל צד יהיה רשאי לדרוש, במקרה שהוא סבור כי מחיר הרכישה אינו משקף 
( כדלקמן: בחלוף Price Re-Openerבאופן ראוי את מחיר רכישת הגז בשוק הישראלי, את התאמת מחיר הרכישה )

ממאגר "תמר", ידונו הצדדים )לבקשת מי מהצדדים( בהתאמת מחיר הרכישה  שמונה שנים ממועד תחילת זרימת הגז
)תוספת או הפחתה(; בחלוף אחת עשר שנים ממועד תחילת זרימת הגז, ידונו הצדדים )לבקשת  25%בשיעור של עד 

)תוספת או הפחתה(. בהיעדר הסכמה על שיעור התאמת  10%מי מהצדדים( בהתאמת מחיר הרכישה בשיעור של עד 
מחיר הרכישה כאמור, הנושא יוכרע בהליך בוררות שיתנהל בהתאם לכללי המוסד הישראלי לבוררות אם הסכום 

, London Court of International Arbitration-שבמחלוקת נמוך מהסכום הקבוע בהסכם, או לחלופין, לפי כללי ה
 אם הסכום שבמחלוקת עולה על הסכום הקבוע בהסכם.

  
תום חמש עשרה שנים ממועד תחילת אספקת הגז או עד אספקת מלוא הכמות החוזית ההסכם בתוקף עד 

פי ההסכם, לפי המוקדם. במקרה שעד תום השנה השלוש עשרה מיום חתימת ההסכם החברה -עלהמקסימלית 
תודיע למוכרים כי היא צופה שלא תוכל לצרוך את מלוא הכמות החוזית במהלך תקופת חמש עשרה השנים, אזי 

 ההסכם יוארך עד המוקדם מבין שנתיים נוספות מעבר לתקופת חמש עשרה השנים וצריכת מלוא הכמות החוזית.
לפרטים בדבר תיקון להסכם באופן שמאפשר לחברה לצרוך את מלוא כמות הגז בגינה שילמה החברה ראה סעיף ט' 

 להלן.
   

 ראה ט' להלן.-כמות הגז בגינה שילמה החברהלפרטים בדבר תיקון להסכם באופן שמאפשר לחברה לצרוך את מלוא 
 

הצדדים יהיו רשאים לסיים את ההסכם בנסיבות מסוימות )פירוק, חדלות פירעון, המחאת זכויות לטובת נושים, מינוי 
 כונס נכסים וכו'(, בהודעה בכתב של מאה ועשרים יום מראש. 

 
רשות החברות והקבינט הכלכלי חברתי  ההסכם אושר על ידי רשות החשמל, הממונה על ההגבלים העסקיים, (ד

 )הממשלה(.
 
, הגישה החברה לרשות ההגבלים העסקיים, בקשה לפטור מהסדר כובל בגין ההסכם. ביום 2012באפריל  19ביום  (ה

לחוק  14, מסרה רשות ההגבלים העסקיים לחברה את החלטתה, לפיה פטרה את ההסכם לפי סעיף 2012ביוני  15
לשורה של תנאים המפורטים בהחלטתה, שעיקרם פיצול האופציה )שהמועד האחרון  ההגבלים העסקיים, בכפוף

 (, לפי המתווה להלן: 2013באפריל  15ליום  2013באפריל  2למימושה נדחה מיום 
 
. 2013באפריל  15האופציה תפוצל לשני שלבים. מועד מימוש האופציה הראשונה יהיה עד לא מאוחר מיום  (1) 

 .2019בדצמבר  31האופציה יהיה ביום מועד סיום תקופת 
 

. תוקף הארכת האופציה השנייה, יהיה החל 2015באפריל  15מועד מימוש האופציה השנייה עד לא יאוחר מיום  (2)
 ועד תום תקופת ההסכם. 2020בינואר  1מיום 

 לפרטים בדבר שינויים במועדי האופציות ראה סעיף ז' להלן. 
 

, החברה יכולה להגדיל את קצב שינוי אספקת הגז על בסיס 2012ביוני  14ום בהתאם להחלטת רשות החשמל מי (ו
שעתי מעבר למופיע בהסכם, כל עוד מבחינה מערכתית ניתן להגדיל את קצב השינוי השעתי בתיאום עם מנהל 

לאחר מימוש  שתסופקנההשעתיות המערכת. בנוסף, בהתאם להחלטת רשות החשמל האמורה, עבור כמויות הגז 
האופציה הראשונה, מעבר לכמות השעתית החוזית הבסיסית, ישולם מחיר האופציה החוזי. בנוסחת ההצמדה לחישוב 

בנוסחת התאמת המחיר בוטל במסגרת תיקון  1%מחיר האופציה החוזי המנגנון לפיו תבוצע תוספת/הפחתה של 
מחיר  .30%לשיעור צמידות של  לאופציה. בנוסף, הצמידות למדד המחירים לצרכן האמריקאי צומצמה 1מספר 

 ההסכם.  האופציה החוזי יחול על כמויות הגז שתסופקנה במסגרת האופציה בלבד ויהיה בתוקף עד תום תקופת
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 התקשרויות, תביעות והתחייבויות תלויות, וסכסוכי עבודה )המשך( - 35ביאור 
 

 התקשרויות: )המשך( א.
 

 )המשך( הסכם לאספקת גז מ"שדה תמר" (1
 

, אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בישיבותיהם הנפרדות, את מימוש האופציה 2013באפריל,  11ביום  (ז
 31הראשונה והחברה הודיעה לשותפויות תמר על החלטתה לממש את האופציה הראשונה אשר תסתיים ביום 

י של האופציה השנייה. בהמשך החליט דירקטוריון החברה על מימוש חלק 2015באפריל  16ביום . 2019בדצמבר, 
חתמו הצדדים על המסמכים הנדרשים בקשר עם מימוש האופציה בכמות מופחתת, לפיה  2015במאי  7לאמור, ביום 

. היקף BCM 3ראה סעיף ט' להלן( תעמוד על  TOP-ה מנגנוןהכמות המינימאלית לחיוב ) 2020בינואר  1החל מיום 
 .  BCM 87הכמות המקסימלית שתעמוד לרשות החברה לאחר המימוש החלקי של האופציה השנייה הינו 

 
 

 ."(להסכם התיקון)להלן: " הצדדים ידי על להסכם תיקון נחתם 2016 בספטמבר 1 ביום
 האופציה של לתוקף הכניסה והקדמת 2017 בינואר הראשונה האופציה של לתוקף כניסה הינםלהסכם  התיקון עיקרי

 .בלבד שנתיים תהיה הראשונה האופציה שתקופת כך, 2019 לינואר 2020 משנת השנייה
 

 המממנים הבנקים והוסכם על ידי העסקיים ההגבלים רשות ידי על אושרכאמור לעיל  בהסכם האופציות מועדי תיקון
 .תמר שותפי של
   

  היקף רכישת הגז ממאגר תמר (ח
 

, הכמות הכוללת 2016, וסה"כ מאז תחילת ההסכם ועד לסוף שנת BCM 4.63-ב הגזהסתכמה רכישת  2016בשנת 
 .BCM .4916 של הגז שרכשה החברה במסגרת ההסכם היא

 
, כמות הגז הכוללת שעומדת לרשות החברה משדה תמר לאחר המימוש החלקי של האופציה 2017נכון לתחילת שנת 

 . BCM 70-השנייה ועד תום תקופתה ההסכם הינה כ
 

 OPT -מנגנון ה (ט
 

החברה בוחנת באופן שוטף ולקראת פרסום הדוח הכספי של החברה לכל רבעון, האם צפויה כמות הגז השנתית 
רכישת הגז להיות  בהסכםהקיים  TOP -המינימאלית בגינה נדרשת החברה לשלם לשותפויות תמר על פי מנגנון ה

 גדולה מהכמות אותה צופה החברה כי תצרוך בפועל מדי שנה בשנות ההסכם.
  

אשר  2017-2028הערכות החברה, ביחס לתשלומים בגין גז אותם תידרש להקדים, מתבססות על מודלים לשנים 
לעת, והכוללות, בין היתר, מניחים שורה של הנחות יסוד דינמיות העשויות להשתנות מעת  ואשרהוכנו על ידי החברה, 

הערכות ביחס למחיר הממוצע של הפחם בתקופה הרלוונטית, מחיר הגז בהסכמי רכישת הגז של החברה ושל יצרני 
הספיקה ממאגר תמר,  היקףהחשמל הפרטיים ושינויים אשר עשויים לחול בהם, קצב צריכת הגז על ידי החברה, 

יחידות הייצור השונות במערך הייצור של החברה, בין היתר  ילותמהקושים לחשמל במשק, שמישות ישינויים בב
של תכנית הפחתת הפליטות, תנאי רישיונות עסק וצווים  השפעהכתוצאה מתוכנית שיפוצי יחידות ייצור של החברה, 

קצב צריכת הגז במשק החשמל בכלל וכן הרגולציה הקובעת את סדר והיקף העמסת .אישיים החלים על אתרי הייצור
 "(.  הבסיס תרחישדות הייצור במשק )"יחי

 
, החברה ידי על שאומץ הבסיס תרחיש בבסיס המשמשות שונות יסוד הנחות של רגישות ניתוחי החברה ביצעה, בנוסף

 ממאגר הגז בספיקת שינויים, מסוימות כוח תחנות ושחלוף הפליטות הפחתת פרויקט ביצוע למועדי ביחס היתר ובין
 מחיר, במשק לחשמל בביקוש השינויים היקף, תמר משדה ייצור ומגבלות תמר משדה יורדת משקית ספיקה, תמר
, הפחם מחיר, החברה של הגז למחיר ביחס הפרטיים החשמל יצרני של הגז מחיר, תמר שותפויות עם בהסכמים הגז

 ועיכוב חשמל פרטייםיצרני  של הייצור בהיקף למצופה מעבר גידול, החשמל למשק פרטיים חשמל יצרני כניסת תחזית
  .נוסף גז מאגר בפיתוח

 
 2015בנובמבר  19הסכם רכישת הגז ויישומו, וביום  מגעים שוטפים עם שותפויות תמר בקשר עם ניהלההחברה 
מכתב משותפות תמר, לפיו, בין היתר, הן מאשרות כי במקרה בו במועד סיום ההסכם, תהיה קיימת לחברה התקבל 

 Make-Up)להלן: " ToP -תמר על פי מנגנון ה לשותפויותזכות לשימוש בגז בלתי מנוצל אשר בגינו שילמה החברה 
Aggregateתהיה החברה רשאית להאריך את תקופת ההסכם עד לניצול ה ,)"-Make-Up Aggregate וזאת על פי ,

 .2016בספטמבר  1במסגרת התיקון להסכם מיום  רמנגנון זה אושרהמנגנון הקבוע במכתב. 
 

לא צפויה החברה לשלם על גז בהתבסס על כל האמור לעיל, ולאור תוצאות ניתוח תחזיות צריכת הגז של החברה, 
.  כמו כן לאור תוצאות ניתוח תחזיות צריכת הגז של החברה, בהתאם לתרחיש הבסיס שאימצה שאותו לא תצרוך

החברה מעריכה כי אינה צפויה להקדים תשלום בגין גז בעתיד החברה ובכפוף להתקיימות הנחות היסוד שבבסיסו, 
 הנראה לעין.
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 )המשך(התקשרויות, תביעות והתחייבויות תלויות, וסכסוכי עבודה  - 35ביאור 
 

 התקשרויות: )המשך( א.
 
 )המשך( הסכם לאספקת גז מ"שדה תמר" (1
 

 מכירת עודפי גז טבעי (י
 

הלאומיות, האנרגיה והמים )להלן: "רשות הגז"( משרד לתשתיות אישרה רשות הגז הטבעי ב 2014בנובמבר  5ביום 
 לרבות המפורט להלן:לחברה לשווק ולמכור עודפי גז טבעי. אישור רשות הגז הותנה בתנאים שונים, 

 
החברה רשאית למכור או לשווק גז טבעי אך ורק לצרכנים מסוימים המחוברים ישירות למערכת ההולכה    (1)

הארצית שיש להם הסכם הולכה חתום עם חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ושהגז הטבעי מיועד 
המחוברים למערכת ההולכה ובלבד שאינם לצריכתם העצמית, לגופים העוסקים בשיווק גז טבעי לצרכנים 

מיליון מ"ק בשנה או  50צורכים בעצמם גז טבעי, ליצרני חשמל פרטיים ושצריכתם השנתית הינה מעל 
 מגה ואט, ולבעלי רישיון ספק גז טבעי דחוס. 50שההספק המותקן שלהם עולה על 

 

ד האחרון למכירת או שיווק הגז בהם יהיה החברה רשאית למכור או לשווק גז טבעי רק על פי הסכמים שהמוע  (2)
. כן רשאית החברה לסגור עסקאות מזדמנות למכירה או לשיווק של גז טבעי 2018ביולי  1לכל המאוחר יום 

 לתקופה קצרה עם יצרני חשמל פרטיים, בכפוף ליתר תנאי האישור.
 

ביקשה מרשות הגז כי  ,2014בדצמבר,  25החברה הביעה הסתייגות מהחלטת רשות הגז, ובמכתב מיום 
תינתן לה אפשרות ראויה להציג את עמדתה בנושא בכתב ובעל פה במסגרת שימוע סדור כדין שייערך בעניין 

 זה.
 

, נתקבל בחברה עדכון אישור רשות הגז אשר לפיו החברה רשאית למכור גז טבעי 2015בנובמבר  29ביום 
לצרכים תפעוליים; החברה רשאית למכור או לשווק גז גם לבעל רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת ההולכה 

, וזאת 2010ביולי  1טבעי רק על פי הסכמים שהמועד האחרון למכירת או שיווק הגז בהם יהיה לכל המאוחר 
בכמויות שנתיות מוגבלות כפי שנקבע באישור רשות הגז. במסגרת אישור רשות הגז הורחב אישור השרים 

לצרכנים נוספים. יצוין כי  2013 מרסב 6טבעי נוזלי ליצרני חשמל פרטיים מיום  למכירת גז טבעי שמקורו בגז
מכירה אפשרית של הגז בפועל, עשויה לחייב קבלת אישורים של גורמים רגולטורים אשר למועד הדוח אין 

 .וודאות כי יינתנו, ובכפוף לדין
 

 ם לחברה כי היא עשויה לראות במשיכת גזהודיעה רשות ההגבלים העסקיי 2015ביולי,  27עוד יצוין כי ביום  
(nomination,מעבר לכמויות הדרושות לחברה לצורך ייצור חשמל בפועל במתקניה )  כניצול מעמד

מונופוליסטי לרעה, וכן כי היא סבורה שבהינתן מגבלת הקיבולת בתשתית שמוליכה את הגז למערכת ההולכה, 
ידוע מראש של החברה עשויה לעורר חששות תחרותיים בשוק משיכת כמויות גז עודפות שלא לשימוש מסוים ו

 .ייצור החשמל, כתוצאה מצמצום, שלא לצורך, של כמות הגז הטבעי שתהיה זמינה ליצרני חשמל פרטיים
 

 הסדרת השימוש בקיבולת צינור הגז מאסדת "תמר" ועד ליציאת הגז מתחנת הקבלה באשדוד: )המשך( יא.
 

קיבלה החברה מהמשרד לתשתיות לאומיות, האנרגיה והמים את החלטת המועצה של רשות  2012בדצמבר  9ביום 
צינור הגז הטבעי מאסדת תמר ועד לנקודת  בקיבולת, בדבר הסדרת השימוש 2012בנובמבר  29הגז הטבעי מיום 

תה ואי יכולתה של קיבולת צינור היציאה של הגז הטבעי מתחנת הקבלה באשדוד. החלטה זו ניתנה על רקע מוגבלו
 הגז לספק את מלוא הביקושים השעתיים הצפויים במשק בשנים הקרובות.

 

 ההחלטה הנ"ל קובעת, בין היתר, כי: 
 

בעלי חזקת "תמר" לא יסרבו לחתום על חוזים למכירה או לשיווק גז טבעי עם צרכנים המבקשים להתקשר עימה  (1) 
ת ההתקשרות עימם היא שסך כל כמות הגז הטבעי השעתית האמורה בחוזים, רק בשל העובדה שמשמעו

 לעבור בצינור הגז חורגת מהקיבולת המקסימאלית )כהגדרתה בחלטה האמורה( בשעה או שנה מסוימת.  
מנגנון הקובע מה תהא הקיבולת שמשווק ברשת החלוקה ו/או צרכן רשת חלוקה יקבל בעת אירוע מיצוי קיבולת  (2) 

ביקוש השעתי המצטבר להזרמת גז טבעי בצינור הגז של כלל הצרכנים והמשווקים צפוי לעבור )כל שעה בה ה
"( וכן מה תהא סך הקיבולת המוחרגת שתוקצה לכלל הצרכנים קיבולת מוחרגתאת הקיבולת המקסימאלית( )"

שווקים והמשווקים בעת אירוע מיצוי קיבולת.  בכל שעה בה הביקוש השעתי המצטבר של כלל הצרכנים והמ
להזרמת גז טבעי בצינור צפויה לעבור את הקיבולת המקסימאלית )קרי, אירוע מיצוי קיבולת(, צרכני ומשווקי גז 

, בהתאם לחלק היחסי של קיבולתם Pro Rata -טבעי יפחיתו את היקף צריכת הגז הטבעי שלהם לפי עיקרון ה
קרה, הקיבולת המקסימאלית השעתית במערכת ההולכה הארצית, בהתאם לנוסחה המפורטת בהחלטה. בכל מ

של כל אחד מהצרכנים לא תעלה על הקיבולת המקסימאלית השעתית עליה חתם הצרכן עם המחזיקות במאגר 
 תמר. 
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 )המשך(התקשרויות:  א.
 

2) L.N.G 
 

קילומטר מערבית  10-( כBuoyחברת נתיבי הגז לישראל הקימה מצוף ) 2011פברואר בהתאם להחלטת השר מחודש 
 )גז טבעי נוזלי( שחכרה החברה LNGלחוף חדרה, אשר מחובר למערכת הולכת הגז הארצית. אל המצוף מתחברת אוניית 

המצוף אל  , ולהזרימו דרךאת הגז הטבעי הנוזלי הנמצא על סיפונה בעלת יכולת לגזז  בחכירה תפעולית. אונייה זו הינה
 ההולכה הארצית. מערכת 

מתבצע רק בעת הפסקה או תקלה באספקת הגז  LNG -החל ממועד תחילת הזרמת הגז הטבעי משדה "תמר", השימוש ב
משדה "תמר", כאשר כמויות הגז העומדות לרשות החברה מ"תמר" אינן מספיקות לייצור החשמל על מנת לעמוד בביקוש 

 ה ובעת ביקושי גז מישקיים גבוהים העלולים לפגוע בשרידות מערכת החשמל.החשמל של החבר
( וכן בעלויות LNGרשות החשמל מכירה לחברה בעלויות חכירת האוניה המגזזת, בעלות רכישת הגז הטבעי הנוזלי )

 נוספות, ישירות ועקיפות, כפי שבאו לידי ביטוי בהסכמים עם ספקים, וזאת בכפוף לבקרת עלויות. 
ניה המגזזת החל מחודש אוקטובר ולחכירת האאישר דירקטוריון החברה את הארכת ההתקשרות  2016בחודש ינואר 

שנים נוספות, תוך אפשרות של החברה לסיים את תקופת ההתקשרות במתן  5לתקופה של לפחות שנתיים ועד  2017
 חודשים.  24הודעה מוקדמת של 

 הארכת תקופת ההתקשרות לחכירת האוניה המגזזת כאמור לעיל. תא 2016 ביולי 26מליאת רשות החשמל אישרה ביום 
 

 הסכם עם רשות האנרגיה הפלסטינאית להקמת תחנות משנה (3

חתמה החברה על הסכם עם רשות האנרגיה הפלסטינאית להקמת ארבע תחנות משנה )תחמ"שים(  2012בחודש פברואר 
ושכם(. כמו כן, לצורך הולכת החשמל וכפוף להתקשרות הרשות באזור יהודה ושומרון )תרקומיה, ג'נין, רמאללה 

( בהסכם מימון, החברה תחבר את תחנות European Investment Bankהפלסטינאית עם הבנק האירופאי להשקעות )
ק"ו. קווי ההולכה יוקמו במסגרת תוכנית הפיתוח של החברה ובמימונה. הקמת  161המשנה לקווי הולכה של מתח עליון 

 ע תחנות המשנה מתקדמת באופן כללי על פי התכנון המקורי.ארב
 

בהתאם להסכם, הצדדים ינהלו משא ומתן במטרה להתקשר בהסכם מסחרי לאספקת חשמל לטווח הארוך וזאת בלוחות 
הזמנים שנקבעו בהסכם. ככל שהצדדים לא יחתמו על הסכם מסחרי כאמור, רשות האנרגיה הפלסטינאית תשלם לחברה 

ידי רשות החשמל ותשלם בגין החשמל תעריף צרכן במתח עליון, -בור לרשת ההולכה בהתאם לתעריף הנקבע עלתעריף חי
ידי רשות החשמל. החברה החלה בביצוע הפרויקט. החברה נתנה לרשות האנרגיה הפלסטינאית ערבויות -כפי שנקבע על

 ביצוע וערבויות מקדמה כמקובל בהתקשרויות מסוג זה.
 

 תחמ"ש שכם, תחמ"ש ג'נין ותחמ"ש תרקומיה הסתיימה.ם של ובניית 2016מאי בחודש אללה החלה בניית תחמ"ש רמ
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 התקשרויות: )המשך( א.
 

 התקשרויות החברה עם יצרנים פרטיים (4
 

 : 2016בדצמבר  31פרטיים ליום להלן פירוט התקשרויות של החברה עם יצרנים  
 

 היקף כושר הייצור של יצרנים פרטיים פעילים: 
 

 

 
 

 הסכם עם החברה:אשר חתמו על  היקף כושר הייצור של יזמים בעלי רישיונות מותנים
 

 הספק )מגוו"ט( טכנולוגיה סטטוס שם היצרן

 300  אגירה שאובה לא פעיל   פי אס פי השקעות בע"מ
 242  פוטוולטאי לא פעיל נגב אשלים

 149  אנרגיה מתחדשת פעיללא   בע"ממשולבת מתקדמת אנרגיה 
אחרים )כולל יזמים שחתמו על הסכם עם החברה 

 549    לא פעיל (המצב הכספיהדוח על לאחר תאריך 

 1,240  סה"כ    
  

 
קיימים יצרנים בעלי רישיונות מותנים אשר טרם חתמו הסכמים עם החברה.  , למועד פרסום הדוח הכספי,למיטב ידיעת החברה

 מגווא"ט. 3,766 -ההספק הפוטנציאלי הנוסף מסתכם לכ
 

 מגוו"ט. 917 -עומד על כיצרנים באנרגיה מתחדשת ההספק המותקן של  2016בדצמבר  31ליום 
 

 מכלל כושר הייצור המותקן במשק. 23% -נכון למועד החתימה על הדוח הכספי כושר הייצור המותקן של יצרנים פרטיים הינו כ
 

 כניסת יצרנים פרטיים בהספק משמעותי, משפיעה וצפויה להמשיך להשפיע על היקף הכנסות החברה.
 

 23% -וכ 28% -בכ היווה ייצור החשמל בפועל על ידי היצרנים הפרטיים 2015בדצמבר  31 -, וב2016צמבר בד 31בתקופות 
 בהתאמה, מכלל הייצור במשק.

 
  

 הספק )מגוו"ט( טכנולוגיה סטטוס שם היצרן

 912  קונבנציונאלי פעיל דליה אנרגיות כח בע"מ
 860  קונבנציונאלי  פעיל דוראד אנרגיה בע"מ

 466  קונבנציונאלי פעיל OPCרותם 
 126  קוגנרציה פעיל רמת נגב אנרגיה בע"מ

 122  קונבנציונאלי פעיל משאב ייזום ופיתוח בע"מ 
 109  קוגנרציה פעיל פז בתי זיקוק נפט אשדוד בע"מ

 87  קוגנרציה פעיל אי פי פי דלק אשקלון
 688   פעיל אחרים 

 3,370    סה"כ
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 התקשרויות: )המשך( א.
 

  התקשרויות של חברת הבת (  5
 

הבת, חברת הפחם, הסכמים ארוכי טווח עם ספקים וחברות ספנות בינלאומיות לרכישה והובלה שללחברת   (א 
הסכמים ארוכי טווח עם ספקי הפחם, כאשר לגבי אותם על פי הינן מטעני פחם. ההתחייבויות לרכישת פחם            
 פחם. המרבית כמות הפחם, המחיר צמוד למדדים בינלאומיים של מחיר            

 

על פי מדיניות חברת הפחם, חלק מהסכמי רכישת הפחם וההובלה הימית הינם במחירים קבועים. בהסכמי רכישת  
חודשים מראש ואילו בהסכמי הובלה ימית ישנם  12הפחם, קביעת מחירים קבועים היא לתקופה מירבית של 

ון ליום פרסום הדוחות הכספיים, מחירי הסכמים לתקופות שונות ובהסכמי חכירת זמן, אף למספר שנים מראש. נכ
ההובלה בשוק הינם נמוכים ממחירי הסכמי ההובלה במחירים קבועים שבידי חברת הפחם ומרבית ההסכמים 

קרובים או הפחם בשוק  ילרכישת פחם שבידי חברת הפחם צמודים למדדים בינלאומיים של מחיר פחם כך שמחיר
, אם ישנם ולא קיימים כל הפרשים בין מחירי ההסכמים למחירי השוקפחם הנ"ל השווים למחירי ההסכמים לרכש 

 .כאלו הם נמוכים באופן יחסי
  

מיליוני דולר ולחכירת  9בסך של כ  2018לחברת הפחם הסכמים עם חברות ספנות להובלת מטעני פחם עד שנת  ב(
פחם הסכמים ארוכי טווח לרכישת מיליוני דולר. כמו כן לחברת ה 131 -בסך של כ 2022אניות לזמן ארוך עד שנת 

  .פחם
 

נחתם הסכם חכירה בין חברת הפחם לבין נמל חדרה )משרד התחבורה(.  בהתאם להסכם,  2013במרס  3ביום  (ג
שנים  בתמורה  5, לנמל חדרה, לפרק זמן של 2012בדצמבר  4מחכירה החברה גוררת, שנרכשה על ידה ביום 

רה כל פעם בשנה אחת לדמי חכירה מוסכמים.  בתום תקופת החכירה יוכל נמל חדרה להאריך את תקופת החכי
שנה.  בתום תקופת החכירה ותקופת ההארכה תחזור  15נוספת, עד לתקופה מצטברת נוספת שלא תעלה על 

נטו זו סך ההשקעה בחכירה  החכירה מסווגת בספרי חברת הפחם כחכירה מימונית.הגוררת לידי חברת הפחם. 
 מיליוני שקל חדש, בהתאמה. 19-יוני שקל חדש וכמיל 14 -הינו כ 2015בדצמבר  31וליום  2016בדצמבר  31ליום 

 
אשר התקשרה חברת הפחם עם חברה זרה לביצוע עסקה המשלבת רכישת אונית צובר חדשה,  2014ביוני  9ביום  (ד

מיליוני  56לטווח ארוך על ידי חברת הפחם. עלות האוניה  חלקה של החברה הזרה במספנה ביפן וחכירתניבנתה 
. 49%חלקה של חברת הפחם בעסקה הינו ו 2016 חודש מאיב נמסרהשנים. האוניה  10-ל התדולר ותקופת חכיר

מסתכמים לסך של אותם משלמת חברת הפחם כחכירה תפעולית. דמי החכירה השנתיים  םבספרימסווגת החכירה 
 מיליוני ש"ח. 17 -כ

 
 ית הצובר שלעיל, על הסכם הלוואה עםחתמה חברת הפחם יחד עם שותפתה לרכישת אוני 2016באוגוסט  4ביום  (      ה

 40מיליוני דולר והיא תפרע ב  13תאגיד בנקאי למימון אותה רכישה. חלקה של חברת הפחם בהלוואה הינו כ 
 תשלומים רבעוניים שווים ובעוד תשלום נוסף אחרון שיבוצע במועד התשלום האחרון.  

 
, לחברה  התקשרויות  שאינן  מקבלות ביטוי  בדוחות  הכספיים  בגין  רכישת דלקים, רכישה 2016בדצמבר  31נכון  ליום  ( 6

 כדלהלן:  וחכירת אוניותוהובלת חומרי גלם, רכישת  ציוד ושירותים, בניית מתקנים 
 
 134 -בסך של כ הדוח על המצב הכספיהזמנת תכנון, ציוד ויעוץ מספקים במטבעות שונים לפי שעריהם לתאריך  (א

. הזמנות אלו ימומנו, שקל חדש במטבעות שונים ניליוימ 4 -כליש"ט, ו ןמיליו 2 -כמיליוני אירו,  129-כמיליוני דולר, 
 בין היתר, על ידי קווי אשראי קיימים לזמן ארוך מבנקים ומספקים מחו"ל.

 

 מיליוני שקל חדש. 2,023 -פעילויות שוטפות עם ספקים מקומיים בסך של כוחוזים בגין בניה, אספקת ציוד  (ב
 
במטבעות שונים לפי שעריהם לתאריך )בעיקר בגין גז טבעי( עלויות רכישת והולכת דלקים  בגיןהתקשרויות החברה  ג(

 מיליוני שקל חדש. 1,563 -מיליוני דולר ו 7,716 -בסך של כ הדוח על המצב הכספי
 

גבוה ונמוך לרכישות חשמל עתידיות בהיקף שנתי כולל לחברה התקשרויות עם יצרני חשמל פרטיים מתח עליון,  ד(
מבוסס על תחזית ייצור ותשלומים ליצרנים פרטיים )יצרנים קיימים  מיליוני שקל חדש. הסכום הנ"ל  5,200 -של כ

 שנים. 15-20לתקופה של  2015בדצמבר  31וכאלו שיכנסו במהלך השנים הקרובות( בגין החוזים שנחתמו עד 
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 תביעות והתחייבויות תלויות: ב.
 

. קל חדשמיליארד ש 18.8 -נגד החברה הוגשו תביעות משפטיות המסתכמות לתאריך חתימת הדוחות הכספיים לסך של ככ
 17.7-לסך כולל של ככולן המסתכמות בקשות לתובענות ייצוגיות שהוכרו,  2וכן בקשות לתובענות ייצוגיות  9במסגרתן נכללות 

מוערכות על  2בקשות לתובענות ייצוגיות אשר אינן נקובות בסכום )מתוכן  3ומפורטות להלן. כמו כן, קיימות  שקל חדשמיליארד 
 מיליארד שקל 9-בענה ייצוגית בהיקף של כידי המבקש בעשרות מיליונים( וערעור שהוגש על ההחלטה לדחיית בקשה לאישור תו

חדש. לדעת הנהלת החברה, המתבססת על חוות דעת יועציה המשפטיים, לא תישא החברה בהוצאות בגין תוצאות התביעות 
, הכלולה בסעיף הפרשות בדוחות הכספיים )הכנסות לקבל בגין תביעות מבוטחות שקל חדשמיליוני  231-מעבר להפרשה בסך של כ

 (. שקל חדשמיליוני  31.6-ת בסעיף חייבים הינו על סך של כהכלולו
  

. הנהלת החברה בהתבסס על חוות ייצוגיות כתובענות להכרתן החברה כנגד שפטמה לבתי שהוגשו הבקשות פירוט להלן (1
 דעתם של יועציה המשפטיים, מעריכה בשלב זה, כי לא צפוי שהבקשות תתקבלנה.

 

 
  

הגשת מועד 
 התביעה

בית המשפט בו 
מתנהלת 
 התביעה 

 סכום התביעה וסטטוס ההליךנושא התביעה  הנתבע

ביהמ"ש המחוזי  2013מאי 
 מרכז

עם חברת סימנס  2003-2001התקשרויותיה של החברה בשנים  החברה
בהסכמים לרכישת טורבינות מחזור גז משולב )מחז"מ( 

 גולגלו אשר לחברהלכאורה,  ,לנזקים גרמו אשר, ושירותים נלווים
. ההליכים בתיק החשמל תעריף במסגרת החשמל צרכני על

עוכבו עד להכרעת בית המשפט העליון בבקשת רשות ערעור 
אביב -שהגישה החברה על החלטת בית המשפט המחוזי בתל

 התיקלאשר תביעה ייצוגית נגד החברה.  2013באפריל  21מיום 
 .2017ביולי  2נקבע לתזכורת פנימית ליום 

  

ליוני  מי  200
 שקל חדש 

ספטמבר 
2013 

ביהמ"ש המחוזי 
 מרכז

החברה, 
וחמש חברות 
אחרות )להלן: 

 "חברות
 הקרטל"(

 GIS (Gas Integrated-העולמי בשוק מסדרי ההקרטל 
Switchgear - " :להלןGIS במסגרתו 2004-1988"( בין השנים ,

על ידי החברה לרכישת  מושפורס יםתאמו חברות הקרטל מכרז
ההליך אוחד ומתנהל בגישור יחד עם  .GISרי עשרות מסד

( להלן. ישיבת הגישור 6תביעת החברה המתוארת בסעיף 
 .2017במרס  28הראשונה נקבעה ליום 

 

 מיליארד  2.8
  שקל חדש 

 אוקטובר
2013 

 המחוזי"ש ביהמ
 מרכז

בנושא טענה נסמכת על הבקשה לאישור כייצוגית ה בקשה החברה
ומהווה  ( להלן3המתוארת בסעיף לתשלומי שכר לא חוקיים 

. מעוכבת עד להכרעת ביה"מ העליון בבקשת רשות ההרחבה של
 .( להלן3בבקשה בסעיף  כאמור, הערעור שהוגשה ע"י החברה

 

  דמיליאר 2-3 -כ
  שקל חדש 

 

אוקטובר 
ונובמבר 

2015 

ביהמ"ש המחוזי 
 מרכז

ה של נזקים שנגרמו, לכאורה, ללקוחות פרטיים בשל התנהלות החברה
החברה בקשר עם אירועי הסופה שהתרחשה בישראל 

 .2017באפריל  23 ליום קבוע משפט קדם .2015באוקטובר 
   

שקל  מיליוני  354
 פרטיים- חדש 

 

ביהמ"ש המחוזי   2016ינואר 
 מרכז

 בגין החשמל לחברת לשלם התובעים של, כביכול, זכאות בנושא החברה
 כהגדרתו", מרוכזת מכירה תעריף, "ידיהם על הנצרך חשמל
"ז. המבקשים הגישו בקשת תעו תעריף ולא, המידה באמות

הסתלקות מהבקשה לאישור, ועורכי הדין המייצגים ביקשו 
להמשיך בתובענה תוך החלפת המבקשים. בית המשפט לא 

 נעתר לבקשת עורכי הדין המייצגים.
   

 עשרות מיליוני 
  שקל חדש 

ביהמ"ש המחוזי  2016אפריל 
 מרכז

 של התנהלותה בשל עסקייםנזקים שנגרמו, לכאורה, ללקוחות  החברה
 בישראל שהתרחשה הסופה אירועי עם בקשר החברה

 .2017באפריל  23 ליום קבוע משפט קדם. 2015 באוקטובר
   

 עשרות מיליוני 
- שקל חדש 

 עסקיים

ביהמ"ש המחוזי   2016מאי 
 מרכז

את דבר  הלצרכניילכאורה, של החברה  פרסום חסר כנדרש, החברה 
, ואף םתעריפיהשינוי  מועדלפני שינוי תעריפי צריכת החשמל, 

אינה מפרסמת כנדרש את האפשרות לביצוע מנייה עצמית 
 .2017באפריל  25במועד שינוי התעריף. קדם משפט נקבע ליום 

   

 לא נקוב בסכום 
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 )המשך( תביעות והתחייבויות תלויות: ב.
 

 להעריך ניתן לא, זה ראשוני בשלב לגביהן אשר, הכספיים הדוחות חתימת לתאריך בסמוך שהתקבלו הבקשות פירוט להלן (2
 .להתקבל לאישור הבקשות סיכויי את

 

הגשת מועד 
 התביעה

בית המשפט בו 
מתנהלת 
 התביעה 

 סכום התביעה וסטטוס ההליךנושא התביעה  הנתבע

ביהמ"ש המחוזי  2017ינואר 
 אביב-בתל

 הימי יקשרהים וחוף הים, בשל דליפת המ , שלהזיהום, לכאור החברה
 .באשכול

   

 מיליוני     36
 שקל חדש

לעניינים  ביהמ"ש 2017ינואר 
 מינהליים 

 אביב-בתל

, של הים וחוף הים, בשל דליפת המיקשר הימי הזיהום, לכאור החברה
  באשכול. 

מיליוני    174
 שקל חדש

פברואר 
2017 

ביהמ"ש המחוזי 
 מרכז

 מיליוני  2.5 -כ . חובות העדר על אישור הפקת בגין תשלום גביית החברה 
  שקל חדש 

פברואר 
2017 

ביהמ"ש המחוזי 
 מרכז

כל חיוב אחר בגין  חיוב בריבית פיגורים, הוצאות התרעה או החברה
איחור בתשלום חשבון החשמל הנובע מהגעת החשבון לצרכן 
 בסמוך למועד האחרון לתשלום ו/או לאחריו ו/או ללא הגעה כלל.

  

מיליוני   13 -כ
   שקל חדש 

ביהמ"ש המחוזי  2017מרץ 
 אביב-תל

נזקים שנגרמו, לכאורה, לבעלי דירות המשכירים את דירותיהם  החברה 
ומעוניינים כי חשבון החשמל של דירתם יישאר פעיל גם כאשר 

 הדירה מושכרת לאחר.
  

מיליוני    120 -כ
   שקל חדש 

 
 :ייצוגיות כתביעות הוכרו אלו כספיים דוחות למועד נכון אשר החברה כנגד שפטמה לבתי שהוגשו הבקשות פירוט להלן (3

 

 הגשת מועד
 התביעה

המשפט בו  בית
מתנהלת 
 התביעה 

  התביעה סכום ההליך וסטטוס התביעה נושא הנתבע

 המחוזי"ש ביהמ 2009 יולי
 מרכז

. לטענת המבקש, כחלק ממחיר חוקיים לא שכר לתשלומי טענה  החברה
החשמל המסופק על ידה, החברה גובה באמצעות חשבון 
החשמל תשלומים בלתי חוקיים מצרכני החשמל, וזאת על מנת 

הבלתי חוקי והבטל )לטענת המבקש( לכסות את שכרם החריג, 
 את המשפט בית אישר 2013באפריל  של עובדי החברה.

בית  .ערעור רשות בקשת הגישה והחברה לאישור הבקשה
 את תקבל החשמל שרשות עד ההליך את השהה המשפט

 חרף .החשבונאיות וההפרשות הפנסיה בענייני החלטתה
 יועציה על בהתבסס, החברה הנהלת, האישור החלטת

 רשות שבקשת לא מאשר יותר סביר כי מעריכה, המשפטיים
 .תבוטל האישור והחלטת תתקבל החברה י"ע שהוגשה הערעור

 

מיליארד  11 -כ
  שקל חדש

 המחוזי"ש ביהמ 2009 נובמבר
 מרכז

 החברה
ועשר 

משיבות 
 אחרות 

מענה לפניות לשירות טלפוני חינם  למתן החובה הפרתטענה ל
ציבור בענייני ליקויים, פגמים בטובין או פגמים בשירותים. 
במסגרת הליך הגישור הגיעו הצדדים לכדי הסכם פשרה שהוגש 

. להערכת 2016באוקטובר  30לאישורו של בית המשפט ביום 
יועציה המשפטיים של החברה, יותר סביר מאשר לא שהבקשה 

צפויה לשאת  לאישור הסכם הפשרה תאושר, והחברה לא
בהוצאות בגין תביעה זו, מעבר לסכום הזניח שנזקף כהפרשה 

 בספריה. 
 

מיליוני שקל  24
 חדש
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 )המשך( תביעות והתחייבויות תלויות: ב.
 

 המשפטיים ההליכים הסתיימו אשר, ייצוגיות כתובענות להכרתן החברה כנגד משפטה לבתי שהוגשו הבקשות פירוט להלן (4
 : )כולל בקשות שהסתיימו ואשר הוגש בגינן ערעור( הדוח פרסום למועד ועד הדוח בתקופת בגינן

 

 הגשת מועד
 התביעה

בית המשפט 
בו מתנהלת 

 התביעה 

 הסכום התביע וסטטוס ההליךנושא התביעה  הנתבע

ביהמ"ש  2000אוגוסט 
המחוזי 

מרכז/ערעור 
 בעליון 

החברה  
 והמדינה

 לטענת, גביית התוספת המיוחדת בתעריף החשמל שנגבתה
רה בתוספת ריבית , שלא כדין ועל החברה להחזיהמבקש

לכתב התביעה ובמידה  המסתכמת בהתאם והצמדה,
שקל חדש  נימיליו 2,847 -והתביעה תוכר כייצוגית, לסך של כ
הוגש לבית  2016למרס  8בערכי יום הגשת התביעה. ביום 

אשר דחה  2016המשפט העליון ערעור על פסק הדין מינואר 
 במאי 25את הבקשה לאישור. מועד הדיון בערעור נקבע ליום 

, המשפטיים יועציה על בהתבסס, החברה הנהלת . 2017
 .יתקבל שהערעור צפוי לא כי, זה בשלב מעריכה

 

מיליארד  9 -כ
 שקל חדש 

ביהמ"ש  2009יולי 
-המחוזי בתל

 אביב

נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו כתוצאה מהפסקות חשמל רבות  החברה
 2015מבר דצב 31ביום  שמספרן עולה על הממוצע הארצי.

הוגשה בקשה מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור 
 המאשר דין פסק ניתן 2016 רינואב 3 ביוםו התובענה כייצוגית

 .לסיומו האמור ההליך  בא בכך. ההסתלקות את
   

מיליוני  39 -כ
 שקל חדש

ביהמ"ש  2013מאי 
 המחוזי מרכז

נזקים נטענים בעקבות איחורים, כביכול, במשלוח חשבונות  החברה 
ניתן פסק דין בו נדחתה הבקשה לאישור  2016החשמל. במרס 

 וההליך בא על סיומו.
 

עשרות מיליוני 
 שקל חדש 

ביהמ"ש  2015יולי 
 המחוזי מרכז

, העולה לטענת המבקשים על 103זמן ההמתנה הרב למוקד  החברה 
)מתן שירות  הזמן המותר שנקבע בתקנות הגנת הצרכן

הוגשה בקשה  2016בנובמבר  3ביום  .2012-טלפוני(, תשנ"ב
 מוסכמת להסתלקות מהבקשה לאישור התובענה כייצוגית

 את המאשר דין פסק ניתן 2016 בנובמבר 10 ביוםו
 .לסיומו האמור ההליך  בא בכך. ההסתלקות

   

מיליוני   25
 שקל חדש 

ביהמ"ש  2016פברואר 
 המחוזי חיפה

זיכוי לקוחות החברה בערך נומינלי, בניגוד לחובת החברה  החברה
בהתאם לאמות המידה להשיב סכומים שנגבו ביתר בתוספת 

הגיש המבקש בקשת  2016ריבית החשב הכללי. בספטמבר 
 סיומו. הסתלקות שאושרה על ידי בית המשפט,  וההליך בא על

 

מיליוני   20
  שקל חדש

ביהמ"ש  2016מרץ 
 המחוזי מרכז

פיצוי צרכני החשמל בגין שיבושים באספקת החשמל בעיקר  החברה 
בנובמבר  10.ביום 2015במהלך מזג האוויר הסוער באוקטובר 

להוצאות ובכך בא הליך זה על נמחקה הבקשה ללא צו  2016
 סיומו.

 

מיליוני   56
  שקל חדש

ביהמ"ש  2016מאי 
המחוזי 
 בנצרת

החברה, רשות 
החשמל ומשרד 

 הפנים 

במסגרת הבקשה להגשת  בקשה להגשת הודעה צד ג':
הודעה, ביקשה המועצה לשלוח הודעת צד ג' לחברה בטענה, 
לפיה, ככל שתתקבל טענת המבקש בבקשה לאישור כי 
המועצה מחלקת חשמל לתושביה שלא כדין וכי במשך שנים 
גבתה תעריפי חשמל בלתי חוקיים, וככל שהמועצה תחויב 
בתשלום סכומים כלשהם לתובע ולחברי הקבוצה, היא זכאית 

לאחר מועד  .לשיפוי מן הצדדים השלישיים ובהם החברה
הדוח, ביקשה המבקשת למחוק את הבקשה נגד החברה. בית 

את הבקשה למחיקת הבקשה נגד החברה,  המשפט קיבל
 ובהתאם ההליך נגד החברה הסתיים.

 

מיליוני  13 -כ
 שקל חדש 
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 )המשך(: תביעות והתחייבויות תלויות ב.
 
 :אחרות תלויות והתחייבויותמהותיות  תביעות (5
 

  -תביעה בנושא תעריף מכירה מרוכזת (א
 

 החברהישובים שיתופיים( לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעה נגד  150 -כהגישו התובעים ) 2010בפברואר  3ביום 
בהתאם לתעריף  מהחברה "התובענה"(, בקשר עם זכותם הנטענת של הישובים השיתופיים לרכוש חשמל  -)להלן 

הורה בית המשפט על צירופה של  2013בינואר  14ביום  ."התעריף המופחת"( -מתח גבוה)להלן  -מכירה מרוכזת 
רשות החשמל כנתבעת נוספת בתובענה, תוך שנקבע, כי יראו את הטענות הנטענות בכתב התביעה כמופנות גם נגד 

 רשות החשמל.
 
ם לבין החברה הסכם פשרה. במסגרת ההסכם, התובעים חזרו בהם נחתם בין התובעי 2017בינואר  22יום ב

ואילך. בנוגע  2009מטענותיהם בנוגע לזכותם הנטענת לתעריף המופחת בהתייחס לתקופה החל מחודש אוגוסט 
 2009לבין מועד קביעת המתווה בחודש אוגוסט  2005לתקופה שבין מועד קביעתו של התעריף המופחת בחודש יוני 

כי  - צרכי פשרה בלבד ומבלי שיהא בכך הודאה בטענה מטענות התובעים או תקדים למקרה אחר כלשהול -הוסכם 
 2017בינואר  30מיליוני ש"ח, בתוספת מע"מ. בהמשך לכך, ביום  7.5-החברה תשלם לתובעים סכום כולל וסופי של כ

 ללא צו להוצאות.נעתר בית המשפט המחוזי בחיפה לבקשתם של הצדדים והורה על דחיית התובענה 
 

 עתירה בנושא אמות מידה לניתוק אספקת החשמל  (ב
 

ארגוני זכויות אדם( עתירה לבית המשפט העליון,  2-צרכנים של החברה ו 5עותרים ) 7הגישו  2017בינואר  8ביום 
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק, למתן צו על תנאי נגד רשות החשמל, משרד התשתיות הלאומיות והחברה. במסגרת

העתירה מתבקש בית המשפט להורות לרשות החשמל לקבוע אמות מידה המסדירות את אופן הפעלת שיקול הדעת 
 של החברה בביצוע פעולה של ניתוק צרכניה מאספקת החשמל.

לטענת העותרים, אמות המידה שקבעה רשות החשמל אינן קובעות הסדר מהותי, כנדרש, בקשר עם פעולת הניתוק 
ם מראש )מת"מ( שמבצעת החברה, ובכלל זה אינן מאזנות בין האינטרס של החברה בגביית והתקנת מונה תשלו

 חובות ובין הפגיעה בזכויות יסוד של חייבים.
הצעת החלטה לשימוע בנושא תיקונים עדכונים ושינויים באמות  2017לאור העובדה שהרשות פרסמה בחודש פברואר 

וכן מסמך אסדרת גביית תשלומי חשבונות צריכה של צרכנים בתעריף  הליכי גבייה לצרכנים בתעריף ביתי –המידה 
כאשר התיקונים המוצעים מהותיים לסוגיות שהועלו בעתירה, החברה והמדינה ביקשו ארכות להגשת  –חשמל ביתי 

 בהתאמה. טרם ניתנה החלטה בעניין זה.  ,2017ביולי  5עד ליום -ו 2017באפריל  30תגובה עד ליום 
את  ההלשכה לסיוע משפטי במשרד המשפטים  ביקשה להצטרף להליך כ"ידיד בית משפט". החברה הגישכמו כן, 

 המדינה התנגדה לצירוף הסיוע המשפטי להליך(.גם )יצוין, כי  2017במרס  19יום ב הצטרפות זו תלבקש נגדותהתה
לטה בבקשה זו וכי החלטה קבע בית המשפט שאינו מוצא לנכון בשלב זה ליתן הח 2017במרס  20בהחלטה מיום 

 תינתן בשלב מאוחר יותר.
 

  ארנונה תשלומי בגין תביעות (ג
 

מיליוני שקל  83 -נכון ליום הדוח על המצב הכספי, עומדות כנגד החברה דרישות בגין ארנונה בסכומים העולים בכ
של שטחים המוחזקים על  סיווגחדש על ההפרשה שנעשתה בגינן בדוחות הכספיים. דרישות אלו נבעו בעיקרן משינויי 

 ידי החברה, דרישה להגדלת שטחי חיוב ודרישה בגין תעריפי ארנונה.
 

להערכת החברה, אשר מבוססת בחלקה על דעת יועציה המשפטיים, קיימת סבירות נמוכה שתידרש לשלם את 
 הסכומים, בגינם לא הפרישה בדוחותיה הכספיים.

 
 חוק התכנון והבניה (ד
 

ע כי בעלי זכויות במקרקעין אשר נפגעו על ידי תכנית מתאר, זכאים לפיצויים מהוועדות חוק התכנון והבניה קוב
קילו וולט חדשים )למעט  161קילו וולט וקווי  400המקומיות שבתחומן חלה אותה תכנית מתאר. לצורך הקמת קווי 

ות מתאר. החברה התחייבה קילו וולט( נדרשות תכני 161רשימת קווים שהוחרגה וכן עבודות תחזוקה ושדרוג לקווי 
ק"ו במלוא הסכומים,  400לשפות את הוועדות המקומיות שבתחומן חלות תוכניות מאושרות שקבעו הקמתם של קווי 

אשר הוועדות ייאלצו לשלם לבעלי המקרקעין שייפגעו, כאמור מעלה )מלבד תוכנית אחת בה נטל הפיצויים יתחלק בין 
התחייבויות לשיפוי אלה נמסרו מאחר שהובהר לחברה כי אי מסירתן תביא  .הגופים המוסדיים המעורבים בתוכנית(

 לאי אישור התוכניות או להתלייתן.
 

ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי, לפיו הערעור המינהלי שהוגש על ידי חלק מהתובעים יידחה,  2016ביוני 
הוגשה  החלטת בית משפט המחוזי כאמור, והחלטת השמאית המכריעה בקשר עם תביעות אלה תיוותר על כנה. על

בקשת רשות ערעור לעליון. נוכח החלטת בית המשפט המחוזי מחד ובקשת רשות הערעור מאידך הופחתו סכומי 
 ההפרשות בדוחות הכספיים בגין תביעות אלה. 

, הופחתו מיםנוספות בנושאים דו בגין תביעות 2016 כמו כן, נוכח החלטת שמאי מכריע שהתקבלה בחודש ספטמבר 
 .גם בגין תביעות אלה סכומי ההפרשות בדוחות הכספיים 
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 תביעות והתחייבויות תלויות: )המשך( ב.
 

 :)המשך( אחרות תלויות והתחייבויותמהותיות  תביעות (5
 

 )המשך( והבניה התכנון חוק ד( 
 

החברה, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, המתחשבת בדעתה של שמאית המקרקעין המלווה את  לדעת
החברה בתביעות האמורות, אם תדחנה כל טענותיה והחברה אכן תיאלץ לשלם כספים בגין תביעות אלה, הרי אז 

בדעה, כי במידה לא תעלה חשיפת החברה בגין תביעות אלה על ההפרשה שנרשמה בדוחות הכספיים. החברה 
וישולמו סכומים כלשהם, יהיו סכומים אלה חלק מעלות הקמת קווי ההולכה הרלבנטיים, ועקב חיוניותם של קווי 
ההולכה ובהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, אם וכאשר תשלם החברה פיצויים בגין כתבי השיפוי, תהא 

 רשות החשמל חייבת להכיר בהם בתעריף החשמל.
 
 ל מקרקעי ישראלמינה (ה

 
החברה קיימה ומקיימת מעת לעת ועל פי הצורך דיונים ובירורים עם מינהל מקרקעי ישראל בעניין דמי חכירה בגין 
מספר קטן של נכסי מקרקעין מסוימים באתרים שונים. נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים החברה אינה 

אתרים אלו, ובמקרה שתידרש, מה יהא סכומם. אולם גם אם יכולה להעריך אם תידרש לשלם דמי שימוש בגין 
מיליוני שקל  15 -תידרש החברה בסופו של יום לשלם בגין כל אתרים אלו, סביר שהסכום הכולל יגיע לא מעבר ל

  חדש. בגין דרישות אלו לא ערכה החברה הפרשה כלשהי בדוחות הכספיים.
 
 אגרות, היטלי השבחה ואחרים  (ו

 
 ור  אלון תב (1)
 

, התקבלה אצל החברה שומת היטל השבחה בגין תחנת הכוח אלון תבור בסך של 2013בנובמבר  28ביום 
, אשר הוסיפה לכאורה לקיבולת הספק הייצור במתחם 9ב//10מיליוני שקל חדש בגין אישור תמ"א  680 -כ

 מגוואט.  370 -תחנת הכוח כמות של כ
 

תבור אשר הוגש על ידי הועדה לתכנון ולבניה, התקיים בחודש  הדיון המקדמי בערעור המנהלי בנושא אלון
התקבל פסק הדין מאת בית המשפט המחוזי בנצרת המקבל  2016בנובמבר  16. ביום 2016ספטמבר 

בקשת הועדה המקומית לתכנון ולבניה יזרעאלים ומורה על מחיקת הערעור המנהלי שהוגש על ידה כנגד 
 680התשלום בהיטל השבחה בגין תחנת הכח "אלון תבור" בסך  החלטת ועדת הערר לבטל את דרישת

 מיליוני שקל חדש.
 משמעות פסק הדין הינה כי החלטת ועדת הערר, המבטלת את דרישת התשלום, הינה חלוטה וסופית.

 
 

 צפית  (2)
 

 660 -, התקבלה אצל החברה שומת היטל השבחה בגין תחנת הכוח צפית בסך של כ2014ביולי  13ביום 
, אשר הוסיפה לכאורה לקיבולת הספק הייצור במתחם תחנת 10ב//10יליוני שקל חדש בגין אישור תמ"א מ

 מגוואט.  370 -הכוח כמות של כ
התקבלה החלטת ועדת הערר הקובעת ביטול דרישת התשלום להיטל השבחה על  2016בחודש אוקטובר 

 הראשוני להוכחת ההשבחה. בסיס טענת שיהוי, ומהטעם ששומת ההשבחה אינה מרימה את הנטל
 

הוגש על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ערעור מנהלי כנגד החלטת ועדת הערר  2016בחודש נובמבר 
דלעיל. נכון למועד הדוח אין בידי יועציה המשפטיים של החברה האפשרות להעריך את החשיפה. יחד עם 

ש לשלם סכומים כלשהם בגין היטל זה, יהיו זאת, החברה בדעה כי במידה ובסופו של יום החברה שתידר
סכומים אלה חלק מעלות הרכוש הקבוע של החברה, והם צפויים להיות מוכרים בתעריף החשמל על ידי 

 רשות החשמל.
 

 אחרים (3) 
 

טלים אחרים בסכומים ינכון לתאריך הדוח על המצב הכספי עומדות כנגד החברה דרישות בגין אגרות וה
מיליוני שקל חדש על ההפרשה הקיימת בדוחות הכספים. נכון למועד הדוח אין בידי החברה  158 -העולים בכ

 .האפשרות להעריך את החשיפה בגינן
 
 (ה( לעיל.2ב. 34לעניין קיבולת כפויה בהסכם הולכת הגז. ראה ביאור  (ז
 
 ערבויות (ח
 

 .לעילה'  26בנוגע לערבויות שנתנה החברה ראה ביאור 
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 ויות, תביעות והתחייבויות תלויות וסכסוכי עבודה )המשך(התקשר - 35ביאור 
 

 תביעות והתחייבויות תלויות: )המשך( ב.
 

 GISהליכים משפטיים בנושא מסדרי  (6
  
הגישה החברה תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז נגד חברות זרות שסיפקו לחברה  2013בדצמבר  29ביום 

 Alstom Societe"(, ABB" :)להלן ABB Ltd)להלן: "סימנס"(,  Siemens AG)מסדרי מתח מבודדי גז(:  GISמסדרי 
Anonyme ,)"להלן: "אלסטום( ,Alstom Grid AG  ו- Alstom Grid SAS  .)"בקשה באשר ל)להלן ביחד: "הנתבעות

 .לעיל( 1סעיף ראה )"בקשת האישור"( לאישור תובענה ייצוגית נגד החברה בנושא זה 
        

אשר חשפה כי הקרטל העולמי שהתנהל  2013בספטמבר  16ה על הגבלים עסקיים מיום ניעה מבוססת על קביעת הממוהתב       
, וכי הליכי הרכש שקיימה החברה החברהגם בישראל כלפי  הנתבעות, יושם על ידי 1988-2004, בין השנים GIS –בשוק ה 
מצג תרמיתי של תחרות  החברה, אשר הציגו בפני תבעותהנבשנות פעילותו של הקרטל תואמו מראש על ידי  GISלרכישת 

 ביניהן.
 

על חשבונה,  הנתבעותהשבת רווחים פסולים שהפיקו  וכןלחברה,  הנתבעותבמסגרת התביעה נתבעים נזקים שגרמו        
נכון למועד עומדים , כאמור, הקרטל. להערכת החברה, נזקיה ות פעילותשנבמהלך החברה  הליכי רכש של 20 –במסגרת כ 

 מיליארדי שקל חדש. 3.8 -הגשת התביעה, על סך של כ

 
לצורך  ,אישורהבקשת ביאוחד באופן חלקי עם הדיון  הבית המשפט העליון, כי הדיון בתביע  , הורה2015במרס,  26ביום 

 . הנתבעותהכרעה בשאלת אחריותן של 
 

ן היתר, כתבי הגנה מתוקנים וכתב תשובה מתוקן הוגשו, בי 2016ובמהלך שנת  2015במהלך המחצית השנייה של שנת 
נערך דיון קדם משפט במסגרתו הורה בית המשפט ליתן עמדת  2016בנובמבר  9ביום  והתקיימו הליכים מקדמיים בתיק.
ישיבת  , לאחר שהתקבלה הסכמת הצדדים, הועבר התיק לגישור.2016בדצמבר  6ביום הצדדים להעברת התיק לגישור. 

 .2017במרס  28נה נקבעה ליום הגישור הראשו
  

7)  G.M.E  
 

כן, חתמה על המצרית( ו)ספקית הגז הטבעי  EMGהתקשרה החברה בהסכם לאספקת גז טבעי עם  2005בחודש אוגוסט 
שלפיו אלו התחייבו כלפי החברה  EGPC-ו EGASהגז, החברות המצריות   חברתועם בעלי  EMGהסכם משולש עם 

 את הגז שהיא התחייבה לספק לחברה.  EMGלהעמיד לרשות 
 

כי החברה תיכנס להליך בוררות  2011לאור השיבושים המתמשכים באספקה, החליט דירקטוריון החברה בחודש ספטמבר 
, לקבלת פיצוי בגין הנזקים הכבדים שנגרמו ושיגרמו לה עקב EMGבינלאומית מול חברות הגז הלאומיות המצריות וחברת 

 .מיליארד דולר 4.15 -כ נורי בשל הפרת ההסכמים עם החברה על ידן. הסכום  אותו תבעה החברה היאי אספקת הגז המצ
 

, נתקבל בחברה פסק הבוררות במסגרתו נפסק, בין היתר, כי 2015בדצמבר  4וביום  2014הבוררות הסתיימה במחצית 
EGAS ו-EGPC מיליארד  1.76 -ם לחברה סך של כהפרו את התחייבותם בהסכם המשולש. החברות המצריות חויבו לשל

 מיליוני דולר.  265 -, בסך של כ2016בדצמבר  31דולר בתוספת ריבית והוצאות משפטיות, המוערכות, נכון ליום 
 

נתקבלה בחברה בקשה לערעור על פסק הבוררות שניתן, אשר הוגשה לבית המשפט העליון  2016בפברואר  11ביום 
. החלטת בית המשפט טרם לבית המשפט יות המצריות. החברה הגישה את תגובתהבשוויץ על ידי חברות הגז הלאומ

 .תקבלהה
 

ל לגביית הסכומים להם היא זכאית לפי פסק הבוררות. יחד עם זאת למועד זה אין ביכולתה של החברה ופעלהחברה בכוונת 
 להעריך את סיכויי הגבייה של הסכום אשר נפסק לטובתה במסגרת הבוררות.
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 התקשרויות, תביעות והתחייבויות תלויות, וסכסוכי עבודה )המשך( - 35ביאור 
 

 :סכסוכי עבודה .ג
 
הגישה החברה בקשה לצו מניעה כנגד עיצומים שנקטו העובדים בעקבות פרסום טיוטת המלצות  2014במרס  25ביום   (1

מויות, עקב מצבה הכלכלי המסתמן של צוות ההיגוי והחלטות המנכ"ל בדבר עצירת הקידום האוטומטי והקפאת השתל
 החברה.

   
ניתנה החלטת בית הדין, אשר נתנה סעד נגד העיצומים, תוך שנקבע כי במהלך התקופה בה תתקיים  2014באפריל  3ביום   

 ידי חברת החשמל ורשויות המדינה צעדים-הידברות בין הצדדים ביחס ליישום ההמלצות בנוגע לשינוי המבני, לא יבוצעו על
 חד צדדיים, שעלולים להביא ליצירת מציאות מוגמרת בשטח.

נפסק ע"י בית הדין הארצי כי כל עוד עומד בתוקפו  2014ביולי  16המדינה הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה וביום   
ים, באופן הצו המונע מהעובדים לנקוט בעיצומים, המדינה והחברה מחויבות לנהל משא ומתן אינטנסיבי עם נציגות העובד

שלא תיווצרנה עובדות בשטח הפוגעות באופן חד צדדי ובלתי הדיר בזכויות העובדים, בתנאי עבודתם ובביטחונם 
 התעסוקתי.

 
פנו ההסתדרות וארגון העובדים לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה בבקשת צד במסגרת סכסוך קיבוצי  2014ביולי  28ביום 

 לאפשר להם לממש את זכות השביתה. 
 

קבע בית הדין האזורי כי בשים לב לכך שעמדת המדינה וההסתדרות היא שהמשא ומתן בעניין  2014בספטמבר  16ביום 
השינוי המבני מוצה, יש מקום לאפשר לנציגות העובדים לנקוט בעיצומים. אך לא יוכלו לעשות כן בטרם יגישו לבית הדין 

בע, כי עד להחלטה אחרת תעמוד בתוקף החלטת בית הדין המונעת מתווה המפרט את העיצומים שבכוונתם לנקוט. עוד נק
 מהעובדים לנקוט עיצומים מול יצרנים פרטיים, כדלקמן:

 
א( להימנע מעיצומים שמשמעותם אי שיתוף פעולה עם הנחיות הגורמים המוסמכים בחברה ביחס לפעולה מול יצרנים 

ביצוע סקרי היתכנות וכן יצרנים פרטיים שכבר קבלו בעבר רישיון פרטיים הנמצאים עד השלב של רישיון מותנה, לרבות 
 מותנה.

 
ב( לא יחוברו יצרנים פרטיים נוספים לרשת החשמל ולא יינתן על ידי המדינה רישיון מותנה ליצרן שטרם מחזיק רישיון 

 שכזה.
 

 הארצי לעבודה.המדינה ונציגות העובדים הגישו בקשת רשות ערעור על ההחלטה האמורה לבית הדין 
קבע בית הדין הארצי, כי אין כל מניעה כי מדינת ישראל, על גורמיה השונים, תפעיל את סמכויותיה  2014באוקטובר  19ביום 

בהענקת הרישיונות המותנים החדשים וחיבור יצרנים פרטיים לרשת החשמל, ומכאן שאין בהחלטות הקודמות של ביה"ד 
 ישראל לפעול כאמור.  האזורי לעבודה כדי למנוע ממדינת

בעקבות דיוני תזכורת בבית הדין הארצי לעבודה, הגיעו הצדדים להסכמות בנושאים שונים אשר גובשו לכדי הסכם קיבוצי 
 מיוחד. 

בספטמבר  16טרם ניתנה הכרעה של בית הדין הארצי לעבודה בערעורים על החלטת בית הדין האזורי האמורה מיום 
2014 . 

 

נמשכו המגעים בין הצדדים בדבר קידום מתווה רפורמה במשק החשמל ושינוי מבני בחברת החשמל,  2016במהלך שנת 
תוך קיום משא ומתן בין הצדדים, בו נדונו מכלול העניינים הקשורים ליישום הרפורמה לרבות השלכותיה על תנאי העבודה 

 של העובדים וביטחונם התעסוקתי, תחת חסות בית הדין.
 15ות עדכון מטעם הצדדים, קבע נשיא בית הדין הארצי כי ישיבת תזכורת בתיק תתקיים בפניו ביום לאחר שהוגשו הודע

 .2017במרס  27והדיון נקבע ליום מועד זה בוטל לבקשת המדינה,  .2017למרס 

 
נקיטת בחיפה, בקשת נציגות העובדים לקבלת אישור ל הלבית הדין האזורי לעבוד 2017לינואר  26במקביל, הוגשה ביום 

התקיים דיון  2017במרס  7ביום הנזכרת לעיל.  2014 בספטמבר 16 שפורט בבקשה, מכח החלטתו מיום עיצומים במתווה
בבית הדין האזורי לעבודה, ובסיומו נקבע כי המשך הדיון יתקיים לאחר דיון התזכורת בבית הדין הארצי לעבודה, ונקבע 

 .2017למרס  28ליום 
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 התקשרויות, תביעות והתחייבויות תלויות, וסכסוכי עבודה )המשך( - 35ביאור 
 

 )המשך( סכסוכי עבודה: ג.
 

 כדלקמן: האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הכללית החדשה על סכסוך עבודה בעניינים הכריז יו"ר 2014באוקטובר  7ביום   ( 2
 

 צדדית בדבר הפרטת חברת חשמל.-החלטה חד (א
 

השלכות משמעותיות על תנאי עבודתם של העובדים, מעמדם, זכויותיהם, שכרם וביטחונם למרות שלהחלטה זו  (ב
-התעסוקתי, היא התקבלה ללא קיום משא ומתן וגיבוש הסכמות אל מול נציגות העובדים, ותוך ניסיון להכתיב חד

 צדדית שינויים דרמטיים תוך התעלמות מנציגות העובדים.
 

כללים ורמיסת הנורמות המקובלות והנהוגות מזה עשרות שנים במסגרת יחסי התנהלות זו הינה בבחינת שבירת ה (ג
 העבודה הקיבוציים, תוך פגיעה בארגון היציג בנציגות העובדים ובמעמדם.

 
 דרישת נציגות העובדים לניהול משא ומתן בעניין השלכות ההחלטה הנ"ל. (ד

 
 וביחסי עבודה קיבוציים בפרט.התנהגות בחוסר תום לב ובדרך שאינה מקובלת ביחסי עבודה בכלל,  (ה

 
 הכריז יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הכללית החדשה על סכסוך עבודה בעניינים כדלקמן: 2014באוקטובר  7ביום   (3

 
כוונת המעסיק לכונן שינוי ארגוני ותכנית התייעלות בהיקפים נרחבים בעלי השלכות משמעותיות וקריטיות על העובדים מכל 

לרבות אך לא רק: תנאי עבודה ושכר, זכויות, מעמד, בטחון תעסוקתי. במסגרת השינוי הארגוני ותוכנית  הבחינות,
ההתייעלות בכוונת המעסיק לבצע התייעלות מסיבית הכוללת, בין היתר, פיטורים ופרישות מוקדמות של אלפי עובדים. 

 ם ולהציבו בפני עובדות מוגמרות.המעסיק נוהג בחוסר תום לב שעה שהוא מנסה לדחוק את ארגון העובדי
 

מחסור ן הכריז יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הכללית החדשה על סכסוך עבודה בעניי 2015בספטמבר  27ביום     (4
חמור בכוח אדם ביחידות שונות בחברה המוביל לעומס עבודה חריג ועבודה בתנאים בלתי סבירים ודרישת נציגות העובדים 

 א לאלתר.להסדרת הנוש
 

ידי יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות הכללית החדשה, -הוכרזו שלושה סכסוכי עבודה על 2015באוקטובר  25ביום     (5
 בעניינים כדלקמן:

 
פעולות חד צדדיות של המעסיק בתחנת הכח טורבינות גז: אי גיוס כח אדם לתחנה, אי איוש תפקידים, העדר קידום  א(

בתוך התחנה, ביטול מכרזים והעברת בעלי תפקידים ליחידות אחרות וכל זאת על מנת להביא מקצועי של עובדים 
בפועל לשינוי מבני מבלי לנהל משא ומתן עם ארגון העובדים על עצם השינוי וההשלכות על העובדים. פעולות אלה 

 מביאות לפגיעה קשה בעובדים בתחנות הכח.
 

להעברת פונקציות וכח אדם למיקור חוץ בהיקפים הולכים וגדלים. החלטה מהלכים חד צדדיים נרחבים של ההנהלה  ב(
חד צדדית של ההנהלה למסירת עבודות באגף ביצוע לרבות בתחנות הכוח חדרה ואשקלון לקבלן תוך פיטורי מאות 

 עובדים.
 
אישי, דבר  החלטה חד צדדית בדבר העברת עובדים בכירים שמועסקים בהסכם קיבוצי למתכונת העסקה בחוזה   (ג

שמהווה שינוי חד צדדי של התנהלות הקיימת מזה עשרות שנים בחברה, ומהווה פגיעה חמורה בכוח הארגוני של 
 העובדים, במעמדה של נציגות העובדים ושל ארגון העובדים.

 
 כדלקמן:הכריז מ"מ יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות על סכסוך עבודה, בעניין  2017בפברואר  6ביום  ( 6
 

חובב שהיא בעלת השלכות חמורות על זכויות העובדים -"החלטה חד צדדית של החברה על מכירת תחנת הכח רמת
ארגון העובדים ולהציבו  צדדיים שמטרתם לדחוק את -וביטחונם התעסוקתי ודרישת נציגות העובדים להימנע מצעדים חד

 בפני עובדות מוגמרות ללא קיום מו"מ."
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 דיווח מגזרי - 36ביאור 
 

 כללי: א.
 

 . 2009בינואר  1 -"( החל מIFRS 8)להלן: " 8החברה מיישמת את תקן הדיווח כספי הבינלאומי 
 

 פירוט מגזרי פעילות ברי דיווח: ב.
 

 פעילות החברה מורכבת משלושה מגזרי פעילות עיקריים המהווים את כלל הפעילויות בשרשרת החשמל.
 

 להלן הפעילויות:

 אתרים של תחנות הכח המייצרות חשמל. מפיק את הכנסותיו בהתאם לחלקו  17 -כולל את הפעילות ב -מגזר הייצור
 בתעריף החשמל הנקבע על ידי הרגולטור )רשות החשמל(. 

  כולל את מערכת ההולכה וההשנאה של החשמל במתח על עליון ולמרחק רב. מפיק את הכנסותיו בהתאם  -מגזר ההולכה
 עריף החשמל הנקבע על ידי רשות החשמל. לחלקו בת

  כולל את מערך רשתות החשמל ותחנות הטרנספורמציה המספקת את החשמל לצרכנים הסופיים, למעט  -מגזר החלוקה
מספר מצומצם של לקוחות הרוכשים חשמל במתח עליון ישירות ממערכת ההולכה וכן מערך שירות הלקוחות והגבייה של 

 יו בהתאם לחלקו בתעריף החשמל הנקבע על ידי רשות החשמל.החברה. מפיק את הכנסות
 

 הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: ג.
 

הכנסות המגזרים מחושבות בהתבסס על תעריף החשמל למגזר, המתפרסם על ידי רשות החשמל שהוא מוכפל בכמות נמכרת 
 )קוט"ש( של אותו מגזר. 

 
הוצאות המגזרים מחושבות כך שהוצאות הניתנות לזיהוי ספציפי נזקפות ישירות לסעיפים המתאימים. בנוסף, הוצאות עקיפות 
מסוימות נרשמות לפי הקצאה המהווה אומדן סביר לייחוס הוצאות אלו, וזאת תוך התאמה לבסיס  תעריף החשמל. מקבל ההחלטות 

 37עילות של כל מגזר עד לרמת הרווח )ההפסד( לשנה. למידע נוסף, ראה ביאור הראשי )מנכ"ל החברה( מקבל את תוצאות הפ
 להלן.

 
 2016בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

  
 מגזר הייצור

מגזר 
 ההולכה

מגזר 
 החלוקה

 
 סה"כ חברה

 )במיליוני שקל חדש( 
     

 22,690  3,614  3,721  15,355   .................................................................. הכנסות
 2,788  482  945  1,361   ................................................ רווח מפעולות רגילות

 511  (288) 433  366   ............................ רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה
 1,143  83  471  589   ........................ רווח לשנה לפני חשבונות פיקוח נדחים

 38  (78) 124  (8)  .......... תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נטו ממס
 1,181  5  595  581  ..ה ותנועות נטו ביתרות חשבונות פיקוח נדחיםשנרווח ל

     
     פרטים נוספים:
 4,702  1,337  929  2,436   ........................................................ פחת והפחתות

 2,277  770  512  995   .......................................................... הוצאות מימון
     

 
 2015בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

  
 מגזר הייצור

מגזר 
 ההולכה

מגזר 
 החלוקה

 
 סה"כ חברה

 )במיליוני שקל חדש( 
     

 23,049  3,482  3,697  15,870   .................................................................. הכנסות
 2,574  201  1,069  1,304   ................................................ רווח מפעולות רגילות

 796  (385) 666  515   ............................ רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה
 567  (291) 483  375   ............ רווח )הפסד( לשנה לפני חשבונות פיקוח נדחים

 (344) (44) * (196) * (104)  .......... תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נטו ממס
ותנועות נטו ביתרות חשבונות פיקוח ה שנלרווח )הפסד( 

 223  (335) * 287 * 271   .................................................................... נדחים
     

     פרטים נוספים:
 4,578  1,333  967  2,278   ........................................................ פחת והפחתות

 1,778  586  403  789   .......................................................... הוצאות מימון
     

 
 מהותית לא לטעות תיקון בוצע *
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 דיווח מגזרי )המשך( - 36ביאור 
 
 )המשך( הכנסות ותוצאות לפי מגזרי פעילות: ג.

 

 
 :נכסים והתחייבויות לפי מגזרי פעילות ד.

 
לצורך בקרת ביצועי המגזרים והקצאת המשאבים ביניהם, מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי עוקב אחר הנכסים המוחשיים, 

של כל מגזר. כל נכסי החברה מוקצים למגזרים השונים. השקעות לשנה כוללות השקעות ונכסי הפיקוח הבלתי מוחשיים הפיננסיים 
ונכסי מיסים נדחים. כמו כן, מקבל ההחלטות התפעוליות מקבל נתונים של כלל ברכוש קבוע ולא כוללות מכשירים פיננסיים 

 התחייבויות החברה כשהן מחולקות לשלושת המגזרים.
 

 2016בדצמבר  31ליום  

 מגזר הייצור 
מגזר 
 ההולכה

מגזר 
 החלוקה

סה"כ 
 חברה

 )במיליוני שקל חדש( 

     
 84,334  26,067  16,041  42,226   .................ויתרות חובה של חשבונות פיקוח נדחים נכסים

 3,529  1,324  465  1,740   ........................................................... השנלהשקעות 
 66,784  19,803  12,135  34,846   .......... התחייבויות ויתרות זכות של חשבונות פיקוח נדחים

     
 
 

 2015בדצמבר  31ליום  

 מגזר הייצור 
מגזר 
 ההולכה

מגזר 
 החלוקה

סה"כ 
 חברה

 )במיליוני שקל חדש( 

     
 83,289  25,274  16,255  41,760   .................ויתרות חובה של חשבונות פיקוח נדחים נכסים

 3,657  1,263  737  1,657   ........................................................... השנלהשקעות 
 66,595  19,599  12,495  34,501   .......... התחייבויות ויתרות זכות של חשבונות פיקוח נדחים

     
 
 

  

 2014בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  

  
 מגזר הייצור

מגזר 
 ההולכה

מגזר 
 החלוקה

 
 סה"כ חברה

 )במיליוני שקל חדש( 

     
 25,212  2,902  2,782  19,528   ................................................................. הכנסות

 6,295  (101) 295  6,101   .................................... רווח )הפסד( מפעולות רגילות
 3,457  (1,032) (326) 4,815   ........................... )הפסד( לפני מיסים על הכנסהרווח 

 2,529  (771) (240) 3,540   ............ רווח )הפסד( לשנה לפני חשבונות פיקוח נדחים
 (2,064)  183  88 (2,335)  .......... תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נטו ממס

ותנועות נטו ביתרות חשבונות פיקוח ה שנלרווח )הפסד( 
  465 (588) (152)  1,205  ................................................................... נדחים

     
     פרטים נוספים:
 4,376  1,221  946  2,209   ........................................................ פחת והפחתות

 2,838  931  621  1,286   .......................................................... הוצאות מימון
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החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

 
, נדרשה החברה על ידי רשות החברות, בהתאם לסמכותה 2004במרס  2בהתאם להוראות רשות החברות, שעיקרן בחוזר הרשות מיום 

ברות הממשלתיות, לכלול מידע נוסף )מעבר למידע הנדרש בדוחות הכספיים בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים(, לגבי על פי חוק הח
 יחוס דוח רווח והפסד ודוח על המצב הכספי לפי מקטעי הפעילות של יצור, הולכה וחלוקה.

 
 :2016בדצמבר  31דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום  א.
 

 

סה"כ 

 ייצורמקטע  חברה

מקטע 

 הולכה

מקטע 

 חלוקה

 )במיליוני שקל חדש( 

     

  3,854  3,340  15,533  22,727  .................................................................. הכנסה נדרשת

     

 (398)  371 (233) (260)  ................................................... התאמה להכנסות במקטע

     

  3,456  3,711  15,300  22,467  ............................................................... הכנסות מחשמל

     

  158  10  55  223  ................................................................... הכנסות שונות

     

  3,614  3,721  15,355  22,690  ................................................................... הכנסותסה"כ 

     

  1,808  2,624  13,579  18,011  .............................................. עלות הפעלת מערכת החשמל

     

  1,806  1,097  1,776  4,679  ........................................... רווח מהפעלת מערכת החשמל

     

  58  11 (78) (9)  ............................................................הכנסות אחרות, נטו

  884 -  -   884  .......................................................... הוצאות מכירה ושיווק

  267  119  344  730  ....................................................... וכלליותהוצאות הנהלה 

  115  22  149  286  .......................................... הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים

 1,891  415  152  1,324  

     

  482  945  1,361  2,788  ........................................................ רווח מפעולות רגילות

     

  770  512  995  2,277  .................................................................... הוצאות מימון

         

 (288)  433  366  511  .................................... רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

     

 (391) (40) (227) (658)  ............................................................. מיסים על ההכנסה

     

  103  473  593  1,169  ............................................... רווח אחרי מיסים על הכנסה

     

 (20) (2) (4) (26)  ..................................... חלק החברה בהפסדי חברות כלולות

     

  83  471  589  1,143  ............................... רווח לשנה לפני חשבונות פיקוח נדחים

     

 (78)  124 (8)  38  ..................... חשבונות פיקוח נדחים, נטו ממסתנועות ביתרות 

     

  5  595  581  1,181  ......... רווח לשנה ותנועות נטו ביתרות חשבונות פיקוח נדחים
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המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3וחלוקה )ראה ביאור 

 
 :2016בדצמבר  31פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ביום  ב.
סה"כ  

מקטע 

 הייצור

יח"פ 

 רוטנברג ואחרים

אורות 

 חגית גזר אשכול רידינג חיפה רבין

אלון 

 תבור

רמת 

 צפית בחוב

ט.גז 

 אחרות

 )במיליוני שקל חדש( 
              

  136  508  850  637  1,652  1,284  1,341  241  1,287  2,616  3,112  1,869  15,533  .......................... הכנסה נדרשת

 (2) (9) (15) (11) (28) (22) (23) (4) (22) (44) (53) -  (233)  ........... התאמה להכנסות במקטע

  134  499  835  626  1,624  1,262  1,318  237  1,265  2,572  3,059  1,869  15,300  ....................... הכנסות מחשמל
              

  1  2  2  3  4  4  6  3  4  13  13 -   55  ........................... הכנסות שונות

  135  501  837  629  1,628  1,266  1,324  240  1,269  2,585  3,072  1,869  15,355  .......................... סה"כ הכנסות
              

  99  445  749  550  1,459  1,064  1,135  192  1,134  2,292  2,595  1,865  13,579  ......עלות הפעלת מערכת החשמל

  36  56  88  79  169  202  189  48  135  293  477  4  1,776  ... רווח מהפעלת מערכת החשמל
              

  2  2  2  4  7 (47)  9  2 (86)  12  15 -  (78)  ................... הכנסות אחרות, נטו

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ................. הוצאות מכירה ושיווק

  5  13  18  17  29  24  48  17  24  78  71 -   344  .............. הוצאות הנהלה וכלליות

  2  4  6  5  11  8  21  8  12  39  33 -   149  . הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים

 415   - 119  129  (50) 27  78  (15) 47  26  26  19  9  
              

  27  37  62  53  122  217  111  21  185  164  358  4  1,361  ................ רווח מפעולות רגילות
              

  20  32  52  45  102  125  95  17  81  144  279  3  995  ............................ הוצאות מימון
                          

  7  5  10  8  20  92  16  4  104  20  79  1  366  ..... לפני מיסים על ההכנסהרווח 
              

 -  (13) (20) (11) (33) (11) (35) (5) (1) (35) (61) (2) (227)  ..................... מיסים על ההכנסה

  7  18  30  19  53  103  51  9  105  55  140  3  593  ...... רווח אחרי מיסים על הכנסה
              

 -  -  -  -  -  -  (1) -  (1) (1) (1) -  (4)  .. חלק החברה בהפסדי חברות כלולות

רווח לשנה לפני חשבונות פיקוח 

  7  18  30  19  53  103  50  9  104  54  139  3  589  ..................................... נדחים
              

תנועות ביתרות חשבונות פיקוח 

 -  -  -  -  (1) (1) (1) -  -  (3) (2) -  (8)  ........................ נדחים, נטו ממס

רווח לשנה ותנועות נטו ביתרות 

  7  18  30  19  52  102  49  9  104  51  137  3  581  .............. חשבונות פיקוח נדחים
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ודוח על מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

 
 :2016בדצמבר  31פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע החלוקה לשנה שנסתיימה ביום  ג.

 

 

סה"כ 

מקטע 

 מחוז חיפה מחוז צפון החלוקה

מחוז 

 מחוז דרום מחוז דן ירושלים

 חדש( )במיליוני שקל 

       

  1,409  749  449  448  799  3,854  ..................................... הכנסה נדרשת

       

 (146) (77) (46) (46) (83) (398)  ...................... התאמה להכנסות במקטע

       

  1,263  672  403  402  716  3,456  .................................. הכנסות מחשמל

       

  15  21  65  17  40  158  ...................................... הכנסות שונות

       

  1,278  693  468  419  756  3,614  ..................................... סה"כ הכנסות

       

  626  348  241  218  375  1,808  ................ עלות הפעלת מערכת החשמל

       

  652  345  227  201  381  1,806  .............. רווח מהפעלת מערכת החשמל

       

  19  13  8  7  11  58  .............................. הכנסות אחרות, נטו

  327  172  104  97  184  884  ............................ הוצאות מכירה ושיווק

  94  48  34  34  57  267  ......................... הוצאות הנהלה וכלליות

  39  22  14  15  25  115  ............ הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים

 1,324  277  153  160  255  479  

       

  173  90  67  48  104  482  ........................... רווח מפעולות רגילות

       

  277  147  99  84  163  770  ....................................... הוצאות מימון

             

 (104) (57) (32) (36) (59) (288)  .............. הפסד לפני מיסים על ההכנסה

       

 (145) (74) (49) (42) (81) (391)  ................................ מיסים על ההכנסה

       

  41  17  17  6  22  103  ................. רווח אחרי מיסים על הכנסה

       

 (7) (4) (3) (2) (4) (20)  ........ חלק החברה בהפסדי חברות כלולות

       

  34  13  14  4  18  83  .. רווח לשנה לפני חשבונות פיקוח נדחים

       

תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נטו 

 (29) (14) (10) (8) (17) (78)  ................................................... ממס

       

רווח )הפסד( לשנה ותנועות נטו ביתרות 

  5 (1)  4 (4)  1  5  ......................... חשבונות פיקוח נדחים
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מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

 
 :2016בדצמבר  31פירוט דוח על המצב הכספי ליום  ד.

 

 

סה"כ 

 מקטע ייצור חברה

מקטע 

 הולכה

מקטע 

 חלוקה

 )במיליוני שקל חדש( 

     

  2,516  1,780  6,266  10,562  ................................................................... נכסים שוטפים

     

  3,207  616  5,540  9,363  ................................................................ חובות לזמן ארוך

     

  19,442  13,348  28,242  61,032  .................................................................. רכוש קבוע, נטו

     

  756  202  321  1,279  .................................................... נכסים בלתי מוחשיים, נטו
     

  146  95  1,857  2,098  .................................יתרות חובה של חשבונות פיקוח נדחים 
         
 84,334  42,226  16,041  26,067  

     

     

  2,992  1,405  4,967  9,364 . ........................................................... התחייבויות שוטפות

     

  15,641  9,785  26,136  51,562  ................................................... התחייבויות שאינן שוטפות

     

  6,264  3,906  7,380  17,550  ................................................................................... הון
     

  1,170  945  3,743  5,858  ................................. יתרות זכות של חשבונות פיקוח נדחים 
         
 84,334  42,226  16,041  26,067  
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המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3וחלוקה )ראה ביאור 

 
 :2016בדצמבר  31פירוט דוח על המצב הכספי לאתרי מקטע הייצור ליום  ה.
 

סה"כ  

מקטע 

 הייצור

יח"פ 

 רוטנברג ואחרים

אורות 

 חגית גזר אשכול רידינג חיפה רבין

אלון 

 תבור

רמת 

 צפית חובב

ט.גז 

 אחרות

 )במיליוני שקל חדש( 

              

  51  238  370  265  698  595  623  96  564  1,034  1,372  360  6,266  ........................... נכסים שוטפים

              

  60  155  239  168  427  312  647  225  409  1,267  1,080  551  5,540  ...................... חובות לזמן ארוך 

              

  177  1,005  1,509  941  2,592  2,691  2,677  377  2,382  5,858  7,903  130  28,242  ........................ רכוש קבוע, נטו 

              

  2  14  21  13  36  38  39  5  33  39  79  2  321  .......... נכסים בלתי מוחשיים, נטו 
              

יתרות חובה של חשבונות פיקוח 

  44  55  62  97  179  167  281  64  113  376  419 -   1,857  ..................................... נדחים 
                           
 42,226  1,043  10,853  8,574  3,501  767  4,267  3,803  3,932  1,484  2,201  1,467  334  

              

              

  10  135  188  134  350  284  513  196  269  1,355  1,419  114  4,967 . ................. התחייבויות שוטפות 

              

  183  894  1,396  855  2,390  2,310  2,313  321  2,243  5,572  6,772  887  26,136  ......... התחייבויות שאינן שוטפות 

              

  52  327  493  301  831  872  874  121  761  889  1,817  42  7,380  ......................................... הון 
              

יתרות זכות של חשבונות פיקוח 

  89  111  124  194  361  337  567  129  228  758  845 -   3,743  ..................................... נדחים 
                           

 42,226  1,043  10,853  8,574  3,501  767  4,267  3,803  3,932  1,484  2,201  1,467  334  
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מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

 
 :2016בדצמבר  31פירוט דוח על המצב הכספי לאתרי החלוקה ליום  ו.

 

 

סה"כ 

מקטע 

 מחוז חיפה מחוז צפון החלוקה

מחוז 

 מחוז דרום מחוז דן ירושלים

 )במיליוני שקל חדש( 

       

  922  472  318  276  528  2,516  ........................................ נכסים שוטפים

       

  1,111  606  403  404  683  3,207  ..................................... חובות לזמן ארוך

       

  7,170  3,576  2,530  2,054  4,112  19,442  ....................................... רכוש קבוע, נטו

       

  269  140  111  95  141  756  ......................... נכסים בלתי מוחשיים, נטו
       

  54  27  19  15  31  146  ...... יתרות חובה של חשבונות פיקוח נדחים 
             

 26,067  5,495  2,844  3,381  4,821  9,526  

       

       

  1,116  532  398  317  629  2,992 . ................................ שוטפותהתחייבויות 

       

  5,673  2,917  2,016  1,742  3,293  15,641  ........................ התחייבויות שאינן שוטפות

       

  2,306  1,156  815  662  1,325  6,264  ........................................................ הון
 

      
  431  216  152  123  248  1,170  ........ יתרות זכות של חשבונות פיקוח נדחים

             
 26,067  5,495  2,844  3,381  4,821  9,526  
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 מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3על המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור   

 
 :2015בדצמבר  31פירוט דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום  ז.

 

 

סה"כ 

 מקטע ייצור חברה

מקטע 

 הולכה

מקטע 

 חלוקה

 )במיליוני שקל חדש( 

     

  4,104  3,242  16,146  23,492  .................................................................. הכנסה נדרשת

     

 (760)  445 (333) (648)  ................................................... התאמה להכנסות במקטע

     

  3,344  3,687  15,813  22,844  ............................................................... הכנסות מחשמל

     

  138  10  57  205  ................................................................... הכנסות שונות

     

  3,482  3,697  15,870  23,049  ................................................................... סה"כ הכנסות

     

  1,882  2,454  13,994  18,330  .............................................. עלות הפעלת מערכת החשמל

     

  1,600  1,243  1,876  4,719  ........................................... רווח מהפעלת מערכת החשמל

     

 -  -  (9) (9)  ............................................................הכנסות אחרות, נטו

  904 -  -   904  .......................................................... הוצאות מכירה ושיווק

  279  136  304  719  ....................................................... הוצאות הנהלה וכלליות

  216  38  277  531  .......................................... הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים

 2,145  572  174  1,399  

     

  201  1,069  1,304  2,574  ........................................................ רווח מפעולות רגילות

     

  586  403  789  1,778  .................................................................... הוצאות מימון

     

 (385)  666  515  796  .................................... רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

     

 (105)  182  140  217  ............................................................. מיסים על ההכנסה

     

 (280)  484  375  579  ................................... רווח )הפסד( אחרי מיסים על הכנסה

     

 (11) (1) -  (12)  ....................................... חלק החברה בהפסדי חברה כלולה

     

 (291)  483  375  567  ................... לשנה לפני חשבונות פיקוח נדחיםרווח )הפסד( 

     

 (44) (196)* (104)* (344)  ..................... תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נטו ממס

     

רווח )הפסד( לשנה ותנועות נטו ביתרות חשבונות פיקוח 

 (335) 287* 271*  223  .............................................................................. נדחים

     

 
לטעות לא מהותית*בוצע תיקון 
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צור, הולכה מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של יי -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3וחלוקה )ראה ביאור 

 
 :2015בדצמבר  31ביום  פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ח.

סה"כ  

מקטע 

 הייצור

יח"פ 

 רוטנברג ואחרים

אורות 

 חגית גזר אשכול רידינג חיפה רבין

אלון 

 תבור

רמת 

 צפית חובב

ט.גז 

 אחרות

 )במיליוני שקל חדש( 
              

  118  545  848  729  1,514  1,308  1,474  590  1,210  2,861  3,435  1,514  16,146  ........................... הכנסה נדרשת

 (3) (12) (19) (17) (34) (30) (34) (13) (28) (65) (78) -  (333)  ............ התאמה להכנסות במקטע

  115  533  829  712  1,480  1,278  1,440  577  1,182  2,796  3,357  1,514  15,813  ........................ הכנסות מחשמל
              

  1  2  2  3  4  4  8  4  4  12  13 -   57  ............................ הכנסות שונות

  116  535  831  715  1,484  1,282  1,448  581  1,186  2,808  3,370  1,514  15,870  ........................... סה"כ הכנסות
              

  68  479  739  635  1,311  1,076  1,251  527  1,038  2,496  2,864  1,510  13,994  ....... עלות הפעלת מערכת החשמל

  48  56  92  80  173  206  197  54  148  312  506  4  1,876  .... רווח מהפעלת מערכת החשמל
              

 -  -  -  -  -  (9) -  -  -  -  -  -  (9)  .................... הכנסות אחרות, נטו

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   .................. הוצאות מכירה ושיווק

  5  11  14  16  22  20  43  20  21  69  63 -   304  ................ הוצאות הנהלה וכלליות

  4  8  11  10  19  16  40  20  22  67  60 -   277  ... הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים

 572   - 123  136  43  40  83  27  41  26  25  19  9  
              

  39  37  67  54  132  179  114  14  105  176  383  4  1,304  ................. רווח מפעולות רגילות
              

  21  24  42  35  81  97  72  13  65  117  220  2  789  ............................. הוצאות מימון
                           

  18  13  25  19  51  82  42  1  40  59  163  2  515  ...... רווח לפני מיסים על ההכנסה
              

  5  3  7  6  14  22  12 -   11  17  43 -   140  ...................... מיסים על ההכנסה

  13  10  18  13  37  60  30  1  29  42  120  2  375  ........ רווח אחרי מיסים על הכנסה
              

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   חלק החברה בהפסדי חברה כלולה

רווח לשנה לפני חשבונות פיקוח 

  13  10  18  13  37  60  30  1  29  42  120  2  375  ...................................... נדחים
              

תנועות ביתרות חשבונות פיקוח 

 (14) (2) (3) (3) (4) (3) (11) (6) (6) (28) (24) -  (104)  ..................... נדחים, נטו ממס)*(

לשנה ותנועות נטו )הפסד( רווח 

 (1)  8  15  10  33  57  19 (5)  23  14  96  2  271 ביתרות חשבונות פיקוח נדחים)*(
              

)*( בוצע תיקון לטעות לא מהותית
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מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

 
 :2015בדצמבר  31רווח והפסד אתרי מקטע החלוקה לשנה שנסתיימה ביום פירוט דוח  ט.

 

 

סה"כ 

מקטע 

 מחוז חיפה מחוז צפון החלוקה

מחוז 

 מחוז דרום מחוז דן ירושלים

 )במיליוני שקל חדש( 

       

  1,434  789  543  491  847  4,104  ..................................... הכנסה נדרשת

       

 (265) (146) (101) (91) (157) (760)  ...................... התאמה להכנסות במקטע

       

  1,169  643  442  400  690  3,344  .................................. הכנסות מחשמל

       

  38  26  18  18  38  138  ...................................... הכנסות שונות

       

  1,207  669  460  418  728  3,482  ..................................... סה"כ הכנסות

       

  646  355  265  235  381  1,882  ................ עלות הפעלת מערכת החשמל

       

  561  314  195  183  347  1,600  .............. רווח מהפעלת מערכת החשמל

       

 -  -  -  -  -  -   .............................. הכנסות אחרות, נטו

  311  185  108  103  197  904  ............................ הוצאות מכירה ושיווק

  96  51  38  36  58  279  ......................... הוצאות הנהלה וכלליות

  74  41  29  28  44  216  ............ הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים

 1,399  299  167  175  277  481  

       

  80  37  20  16  48  201  ........................... רווח מפעולות רגילות

       

  211  112  74  64  125  586  ....................................... הוצאות מימון

       

 (131) (75) (54) (48) (77) (385)  .............. הפסד לפני מיסים על ההכנסה

       

 (36) (20) (14) (14) (21) (105)  ................................ מיסים על ההכנסה

       

 (95) (55) (40) (34) (56) (280)  ............... הפסד אחרי מיסים על הכנסה

       

 (4) (2) (1) (2) (2) (11)  .......... חלק החברה בהפסדי חברה כלולה

       

הפסד לשנה לפני חשבונות פיקוח נדחים

 .........................................................  (291) (58) (36) (41) (57) (99) 

       

נדחים, נטו  תנועות ביתרות חשבונות פיקוח

 (16) (8) (6) (5) (9) (44)  ................................................... ממס

       

הפסד לשנה ותנועות נטו ביתרות 

 (115) (65) (47) (41) (67) (335)  ......................... חשבונות פיקוח נדחים
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 מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור על המצב   

 
 :2014בדצמבר  31פירוט דוח רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום  י.

 

 

סה"כ 

 מקטע ייצור חברה

מקטע 

 הולכה

מקטע 

 חלוקה

 )במיליוני שקל חדש( 

     

  3,817  3,101  15,142  22,060  .................................................................. הכנסה נדרשת

     

 (1,099) (340)  4,272  2,833  ................................................... התאמה להכנסות במקטע

     

  2,718  2,761  19,414  24,893  ............................................................... הכנסות מחשמל

     

  184  21  114  319  ................................................................... הכנסות שונות

     

  2,902  2,782  19,528  25,212  ................................................................... סה"כ הכנסות

     

  1,787  2,347  12,975  17,109  .............................................. עלות הפעלת מערכת החשמל

     

  1,115  435  6,553  8,103  ........................................... רווח מהפעלת מערכת החשמל

     

 -  -  (93) (93)  ............................................................הכנסות אחרות, נטו

  901 -  -   901  .......................................................... הוצאות מכירה ושיווק

  316  140  547  1,003  ....................................................... הוצאות הנהלה וכלליות

 (1) -  (2) (3)  .......................................... הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים

 1,808  452  140  1,216  

     

 (101)  295  6,101  6,295  ............................................ רווח )הפסד( מפעולות רגילות

     

  931  621  1,286  2,838  .................................................................... הוצאות מימון

     

 (1,032) (326)  4,815  3,457  .................................... רווח )הפסד( לפני מיסים על הכנסה

     

 (272) (87)  1,275  916  ............................................................. מיסים על ההכנסה

     

 (760) (239)  3,540  2,541  ................................... על הכנסה רווח )הפסד( אחרי מיסים

     

 (11) (1) -  (12)  ....................................... חלק החברה בהפסדי חברה כלולה

     

 (771) (240)  3,540  2,529  ................... רווח )הפסד( לשנה לפני חשבונות פיקוח נדחים

     

  183  88 (2,335) (2,064)  ..................... תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נטו ממס

     

)הפסד( לשנה ותנועות נטו ביתרות חשבונות פיקוח רווח 

 (588) (152)  1,205  465  .............................................................................. נדחים
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צור, הולכה מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של יי -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3וחלוקה )ראה ביאור 

 
 :2014בדצמבר  31פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע הייצור לשנה שנסתיימה ביום  יא.

סה"כ  

מקטע 

 הייצור

יח"פ 

 רוטנברג ואחרים

אורות 

 חגית גזר אשכול רידינג חיפה רבין

אלון 

 תבור

רמת 

 צפית חובב

ט.גז 

 אחרות

 )במיליוני שקל חדש( 
              

  168  580  715  614  1,374  1,307  1,222  446  1,144  3,387  3,499  686  15,142  .......................... הכנסה נדרשת

  50  172  211  181  406  386  361  132  338  1,001  1,034 -   4,272  ........... התאמה להכנסות במקטע

  218  752  926  795  1,780  1,693  1,583  578  1,482  4,388  4,533  686  19,414  ....................... הכנסות מחשמל
              

  2  3  5  4  9  11  14  7  7  26  26 -   114  ........................... הכנסות שונות

  220  755  931  799  1,789  1,704  1,597  585  1,489  4,414  4,559  686  19,528  .......................... סה"כ הכנסות
              

  120  513  605  521  1,155  1,060  1,013  391  973  3,028  2,914  682  12,975  ......עלות הפעלת מערכת החשמל

  100  242  326  278  634  644  584  194  516  1,386  1,645  4  6,553  ... רווח מהפעלת מערכת החשמל
              

 -  -  -  -  -  (93) -  -  -  -  -  -  (93)  ................... הכנסות אחרות, נטו

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   ................. ושיווקהוצאות מכירה 

  9  18  26  21  46  46  65  32  38  127  119 -   547  .............. הוצאות הנהלה וכלליות

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  (1) (1) -  (2)  . הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים

 452   - 118  126  38  32  65  (47) 46  21  26  18  9  
              

  91  224  300  257  588  691  519  162  478  1,260  1,527  4  6,101  ................ רווח מפעולות רגילות
              

  31  39  66  57  134  158  118  22  104  189  365  3  1,286  ............................ הוצאות מימון
              

  60  185  234  200  454  533  401  140  374  1,071  1,162  1  4,815  ..... רווח לפני מיסים על ההכנסה
              

  16  49  62  53  120  141  106  37  99  285  307 -   1,275  ..................... מיסים על ההכנסה

  44  136  172  147  334  392  295  103  275  786  855  1  3,540  ...... רווח אחרי מיסים על הכנסה
              

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  החברה בהפסדי חברה כלולהחלק 

רווח לשנה לפני חשבונות פיקוח 

  44  136  172  147  334  392  295  103  275  786  855  1  3,540  ..................................... נדחים
              

תנועות ביתרות חשבונות פיקוח 

 (40) (96) (149) (92) (263) (261) (253) (41) (237) (297) (596) (10) (2,335)  ........................ נדחים, נטו ממס

לשנה ותנועות נטו )הפסד( רווח 

  4  40  23  55  71  131  42  62  38  489  259 (9)  1,205  .. ביתרות חשבונות פיקוח נדחים
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הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

 
 :2014בדצמבר  31פירוט דוח רווח והפסד אתרי מקטע החלוקה לשנה שנסתיימה ביום  יב.

 

 

סה"כ 

מקטע 

 מחוז חיפה מחוז צפון החלוקה

מחוז 

 מחוז דרום מחוז דן ירושלים

 )במיליוני שקל חדש( 

       

  1,312  746  507  463  789  3,817  ..................................... הכנסה נדרשת

       

 (378) (215) (146) (133) (227) (1,099)  ...................... התאמה להכנסות במקטע

       

  934  531  361  330  562  2,718  .................................. הכנסות מחשמל

       

  69  33  20  22  40  184  ...................................... הכנסות שונות

       

  1,003  564  381  352  602  2,902  ..................................... סה"כ הכנסות

       

  597  347  253  229  361  1,787  ................ עלות הפעלת מערכת החשמל

       

  406  217  128  123  241  1,115  .............. רווח מהפעלת מערכת החשמל

       

 -  -  -  -  -  -   .............................. הכנסות אחרות, נטו

  318  181  106  104  192  901  ............................ הוצאות מכירה ושיווק

  109  58  42  42  65  316  ......................... הוצאות הנהלה וכלליות

 (1) -  -  -  -  (1)  ............ הוצאות מהתחייבויות לפנסיונרים

 1,216  257  146  148  239  426  

       

 (20) (22) (20) (23) (16) (101)  ........................ הפסד מפעולות רגילות

       

  333  180  118  103  197  931  ....................................... הוצאות מימון

       

 (353) (202) (138) (126) (213) (1,032)  .............. הפסד לפני מיסים על ההכנסה

       

 (93) (54) (36) (33) (56) (272)  ................................ מיסים על ההכנסה

       

 (260) (148) (102) (93) (157) (760)  ............... הפסד אחרי מיסים על הכנסה

       

 (4) (3) (1) (1) (2) (11)  .......... חלק החברה בהפסדי חברה כלולה

       

הפסד לשנה לפני חשבונות פיקוח נדחים

 .........................................................  (771) (159) (94) (103) (151) (264) 

       

תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נדחים, נטו 

  67  34  23  20  39  183  ................................................... ממס

       

הפסד לשנה ותנועות נטו ביתרות 

 (197) (117) (80) (74) (120) (588)  ......................... חשבונות פיקוח נדחים
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מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

 
התקינה החשבונאית הכללית לגבי חברות ממשלתיות הינה של הסקטור  2004באוגוסט  5בהתאם להחלטת הממשלה מיום  יג.

הפרטי. התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות, הינה בנוסף לתקינה של הסקטור הפרטי או כהרחבה או בחידוד של נושאים 
 ות. התקינה הייחודית לחברות הממשלתיות תתבצע בהתאם לחוק:ספציפיים לחברות ממשלתיות כמפורט בחוזרי רשות החבר

 
 עריכת דוחות נפרדים

להיערך, על מנת לאפשר עריכת דוחות כספיים נפרדים לכל פעילות, כנדרש בהוראות רשות  2005החברה החליטה בינואר 
ר, הכנת מתודולוגיה, נהלי עבודה, נהלי החברות בהוראה )להלן: "דוחות כספיים נפרדים"(, כאשר תוכנית העבודה כוללת, בין הית

בקרה פנימית וכן פתרון מחשובי. ביצוע העבודה בהתאם להחלטה זו נדחתה כתוצאה מעיצומים שנקטו העובדים אשר מנעו את 
 יישום ההחלטה. 

נקבעו כי , נתקבל בחברה מכתב ממנהל רשות החברות בו הודיע, כי יישום אבני הדרך הראשונות, אשר 2006במרס  26ביום 
 , נדחו ברבעון אחד לפחות. עד ליום החתימה על הדוחות הכספיים לא חלה כל התפתחות בנושא.2006במרס  26יסתיימו עד ליום 

תנאי בתקנות החברות הממשלתיות )שהתקין שר האוצר לעניין עריכת  היווהיישום הוראות רשות החברות לגילוי פעילויות החברה, 
לרבות התיקון בתקנות החברות הממשלתיות  2007בדצמבר  31ועד ליום  2004בינואר  1חל מיום דוחות כספיים מותאמים, ה

( לעיל(. בנוסף לכך, 1א' ) 2)ראה ביאור  2014בדצמבר  31אשר הינן בתוקף )לאחר מספר הארכות( עד ליום  2008ביוני  30מיום 
יעה ביכולת החברה לפרסם דוחות כספיים. המצגים הכלולים אי הכללת מידע הנדרש על פי חוק בדוחות הכספיים עלול להביא לפג

 בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה הינם באחריות החברה בלבד ואין הם מחייבים את מדינת ישראל.
 

 כללי יד.
 

 2004במרס  2ב' לחוק החברות הממשלתיות ובהתאם להוראת חוזר רשות החברות מיום  33כאמור, בהסתמך על סעיף  (1
חברה, לתת גילוי בצורת ביאור לדוחות הכספיים העיקריים שיכלול לפחות דוחות רווח והפסד, תמצית מאזנים נדרשת ה

המתייחסים לתחומי הפעילויות השונים ופרוט ההנחות והפרטים העיקריים ששימשו לעריכתם. גילוי יינתן גם ליעדים 
תחומי הפעילויות השונים, שנקבעו )או יקבעו( על ידי פיננסיים, לרבות יעדים לעמידה בעלויות הנורמטיביות המוכרות ב

 רשות החשמל, וההפרשים ביניהן לבין העלויות בפועל, כאמור בחוזר דוחות כספיים של רשות החברות. 
 

 פעילות החברה מורכבת משלושה מקטעים עיקריים: (2
 פעילות תחנות הכוח המייצרות חשמל.  -ייצור     א(
 כה והשנאה של חשמל במתח על עליון ולמרחק רב.מערכת הול  -הולכה   ב(
מערך רשתות החשמל ותחנות הטרנספורמציה המביאה את החשמל לצרכנים הסופיים )למעט מספר   -חלוקה  ג(

מועט של לקוחות הרוכשים חשמל במתח עליון ואשר מתחברים ישירות למערכת ההולכה(, וכן מערך שירות 
 הלקוחות והגבייה של החברה.

 מקטעים אלו מכונים שרשרת החשמל )להלן:  "שרשרת החשמל"(. 
 

, נכללו לראשונה תעריפים שונים לארבעה מקטעים  בשרשרת 2002החל מבסיס התעריף שנכנס לתוקף בחודש יולי  (3
החשמל ייצור, הולכה חלוקה והספקה. התעריפים השונים נועדו לאפשר ליצרנים פרטיים וללקוחות, לסחור בחשמל תוך 

 שימוש חלקי במערכת של החברה. 
 
 החברה מנהלת מערכת חשבונות אחת הכוללת את כל פעילויות שרשרת החשמל.  (4

כללי הבקרה הפנימית הקיימים בכל הנוגע למסחר הפנימי בין פעילויות שרשרת החשמל אינם תואמים את אלה הנדרשים 
 לדוחות כספיים מבוקרים, נפרדים. 
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הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על מידע נוסף  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

 
 טו.     העקרונות ששימשו לייחוס דוחות רווח והפסד אלו הינם כדלקמן:

 
 כללי (1

 
משו את רשות החשמל בקביעת התעריף למקטעי הפעילות האמורים, יושמו בדוחות רווח והפסד העקרונות ששי א(

 אלו.
היות והחברה הינה יישות משפטית אחת, לא נערכים בפועל רישומים נפרדים מלאים למקטעי שרשרת החשמל.  ב(

 כפי שיתואר להלן. ייחוס ההכנסות וההוצאות של סעיפי דוח רווח והפסד לרמת המקטעים נעשה לפי העניין,
דוחות הרווח והפסד כפי שמוצגים בביאור זה אינם משקפים בהכרח את תוצאות הפעילות של המקטעים השונים, 

 לו נוהלו כישויות כלכליות נפרדות, כמשמעותן בעקרונות חשבונאיים מקובלים.
 

ר ההולכה והחלוקה תואמת את המתודולוגיה אשר שימשה את החברה לחלוקת ההכנסות וההוצאות למקטעי הייצו ג(  
 .2014בינואר,  21מיום  2014החלטת רשות החשמל לעדכון שנתי 

, שכן בהחלטה 2015בספטמבר  7שפורסמה ביום  2015הנ"ל אינו תואם את החלטת רשות החשמל לעדכון שנתי  
מאחר ולא  צור/ההולכה.זו נקבע כי חלק מהעלויות ישויכו לעלויות מערכתיות ובכך אינן מהוות עוד חלק ממקטע היי

קיים מקטע נפרד לעלויות מערכתיות, עלויות בגין רכיבים מערכתיים יוצגו במקטעי הייצור/ההולכה כפי שנהגה 
 החברה להציג עד כה. 

 
 להלן עיקרי עקרונות ייחוס ההכנסות למקטעים השונים: (2
 

 הכנסות ממכירת חשמל א(
 

מודל התעריפים אשר שימש את רשות החשמל בקביעת התעריפים ההכנסות ברוטו למקטע מחושבות בהתבסס על 
 לחברה.

 במודל זה מחושב התעריף בגין כל מקטע ומקטע בנפרד עבור כל צרכן.
 התעריף הסופי אותו מפרסמת הרשות עבור כל צרכן הינו סכימה של התעריפים שחושבו בכל מקטע ומקטע.

 .כפול המכירות )קוט"שים( לצרכן הסופיההכנסות למקטע מחושבות ע"י מכפלת התעריף במקטע 
 
 כמות נמכרת למקטע (1)
 

 הכמות הנמכרת בכל מקטע מחושבת בהתבסס על נתוני כמות מכירה לצרכנים הסופיים, לפי סוגי צרכן ותעו"ז. 
 
 תעריף למקטע ( 2)

 
 תעריפי החשמל הנקבעים על ידי רשות החשמל מתחלקים לשני סוגים:

תעריף המשתנה בהתאם לעונת השנה והשעה ביממה, כשהוא מפוצל  –)תעו"ז(  תעריף לפי עומס וזמן )א(
 תעריפים ברמת מקטע(. 9לכל אחד ממקטעי שרשרת החשמל  )סה"כ 

תעריף אחיד לפי סוגי צרכן אשר אמור לשקף על פני שנה שלמה את תעריף התעו"ז לפי רמת הביקושים  )ב(
סוגי תעריף אחיד ברמת  5יממה השונות )סה"כ הצפויה של משלמי אותו תעריף בעונות ובשעות ה

 מקטע(.
התעריף האחיד, בהתאם לסוגי הצרכן השונים, מחושב במקטעים השונים, בהתאם למודל ששימש את 

 רשות החשמל בקביעת התעריפים לחברה.
 

 חישוב ההכנסות במקטעי שרשרת החשמל (3)
 

ושבת בכל מקטע לפי סוגי הצרכן השונים חישוב ההכנסות במקטע מבוצע ע"י הכפלת כמות המכירות המח
 בתעריפים המתאימים.

הפער, הנובע מהכנסות החברה בפועל לבין ההכנסות המחושבות שהתקבלו, מחולק  על פני המקטעים 
 בהתאם להיקף ההכנסות המחושב בהם.

 
ין תחנות משנה , מחושבות הכנסות מדמי שימוש בג2006ביולי  1 -החל מ 3בנוסף, לאור האמור בסעיף יד'  (4)

וחיבורים. הכנסות אלו נגבות בתעריפי מקטעי הייצור והחלוקה, ומועברות למקטע ההולכה בגין דמי שימוש 
ברכוש המקטע. הכנסות מדמי שימוש בתחנות משנה וחיבורים מחושבות לפי תעריף לקוט"ש מוכפל במכירות 

 לצרכן הסופי.
 

טע מבוצעים התאמות שונות כגון: הוספת הרכיב הקבוע בחשבון בנוסף, יובהר כי להכנסות המחושבות בכל מק (5)
 החשמל, מתן הנחות שונות, הקטנת הכנסות בגין אי הכרה בהכנסות חמ"י ורש"פ וכו'.

 
 יוחסו למקטע המתאים, לפי מהותן. - הכנסות שונות ב( 
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דוח על רווח והפסד ודוח על מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

 
 העקרונות ששימשו לייחוס דוחות רווח והפסד אלו הינם כדלקמן )המשך(: טו.

 
 להלן עקרונות ייחוס ההוצאות למקטעים השונים: (3
 

י נזקפות ישירות לסעיפים המתאימים. לאותם הסעיפים נרשמות הוצאות עקיפות מסוימות הוצאות הניתנות לזיהוי ספציפ
 לפי מפתחות חלוקה, המהוות להערכת החברה אומדן סביר לייחוס הוצאות אלו.

 
משקפת בדוח הכספי של החברה את הוצאות התפעול במקטעי הייצור, ההולכה   – עלות הפעלת מערכת החשמל א(

לקים נזקפות במלואן למקטע הייצור. עלויות בגין רכישות חשמל מיצרני חשמל פרטיים נזקפות והחלוקה.עלויות ד
וולטאים נזקפות למקטע ההולכה בהתאם להחלטות -למקטע הייצור. עלויות בגין רכישות חשמל מבעלי מתקנים פוטו

 רשות החשמל העוסקות בהסדרות תעריפיות ליצרנים באנרגיות מתחדשות.
 
ביטוח עבור נזק שנגרם  חברתמ שיפוי .חיפה הכחיוחס לתחנת  מחברת סימנס שיפוי – רות, נטוהכנסות אח (ב

יוחסו למקטעים בהתאם  אחרות. הוצאות בגין ירידת ערך חברות זו כח תחנתל יוחס "גזר" הכח בתחנת לטורבינה
  (.להלן' ג סעיף גםהוצאות הנהלה וכלליות )ראה בסעיף הוצאות הליחס חלוקת 

 
 כוללות את ההוצאות בגין השירותים לצרכנים המשויכות למקטע החלוקה.  - הוצאות מכירה ושיווק ב(

 
 )כולל הוצאות שכר, פחת ואחרות( הוצאות הנהלה וכלליות ג(

הבסיס לייחוס סעיפי הוצאות הנהלה וכלליות למקטעים נקבע בהתאם לאופי הפעילות של יחידות החברה השונות, 
 להוצאות הנהלה וכלליות, כמפורט להלן:שעלויותיהן נזקפות 

להלן(, חטיבת כספים  2הוצאות המינהל הכללי )ללא הוצאות מעבודות על חשבון אחרים כמפורט בסעיף  (1)
מוצגות לפי יחס חלוקת הוצאות התפעול בשרשרת החשמל בתקופה  -וכלכלה, והוצאות אחזקת נכסים 

 המדווחת.
שניתנות לזיהוי ספציפי יוחסו למקטע המתאים. עבודות כלליות מוצגות  הוצאות מעבודות על חשבון אחרים (2)

  לפי יחס חלוקת הוצאות התפעול בשרשרת החשמל בתקופה המדווחת.
 הוצאות אגף משאבי אנוש מוצגות  לפי יחס חלוקת הוצאות השכר בשרשרת החשמל בתקופה המדווחת. (3)
ההכנסות ממכירות חשמל בשרשרת החשמל בתקופה  מוצגים בהתאם ליחס -חובות אבודים ומסופקים  (4)

 המדווחת.
 מוצגות לפי פעילות היחידה הרלוונטית. -הוצאות אחזקת קשר, אלקטרוניקה, תכנון ופיתוח טכנולוגי  (5)

  
הוצאות )הכנסות( אלו מוצגות לפי יחס חלוקת הוצאות השכר  - הוצאות )הכנסות( מהתחייבויות לפנסיונרים, נטו ד(

 החשמל בתקופה המדווחת.בשרשרת 
 

נובעות בעיקר בגין הרכוש הקבוע המופעל ולכן יוחסו בהתאם ליחס ממוצע הרכוש  –הוצאות )הכנסות( מימון, נטו  ה(
 הקבוע המופעל, נטו כפי שמופיע בספרי החברה בשרשרת החשמל בתקופה המדווחת.

 
יסים על הכנסה מתוך רווח )הפסד( לפני מיסים הוצאות המס מיוחסות למקטעים לפי שיעור המ -מיסים על הכנסה  ו(

  על הכנסה ברמת החברה.
 הקבוע הרכוש מסך מקטע כל שלהמופעל  הקבוע הרכוש יחס לפי למקטעים מיוחס המס בשיעור השינוי השפעת 

 .החברה שלהמופעל 
  

ויתרות של חשבונות תנועות  – תנועות ויתרות נטו ביתרות של חשבונות פיקוח נדחים נטו לאחר השפעת המס ז(
בהתאם לעקרונות המנחים לקביעת  וזאת פיקוח נדחים משויכים למקטעים ביחס למהות ההכנסה או ההוצאה,

תעריף החשמל במקטע. החלוקה לתחנות במקטע הייצור ולמחוזות במקטע החלוקה בוצעה לפי יחס רכוש קבוע 
 פעיל.
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החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

  
 העקרונות ששימשו לייחוס סעיפי הדוח על המצב הכספי כאמור לעיל, הינם כדלקמן )המשך(: טז.

 
, ובפועל היתרות המאזניות אינן מופרדות בספרי החברה לפי תחומי הפעילות של החברה החברה הינה ישות משפטית אחת (1

)למעט רכוש קבוע ישיר(. אי לכך, החברה מייחסת את היתרות המאזניות לצורך ביאור זה מחדש, בכל תקופה מדווחת, על 
 בסיס מפתחות הקצאה כמתואר להלן.

 
ם משקפים בהכרח את המצב הכספי של המקטעים השונים, לו נוהלו כישויות דוחות המאזנים כפי שמוצגים בביאור זה אינ (2

 כלכליות נפרדות, כמשמעותן בעקרונות חשבונאיים מקובלים.
 
 להלן עיקרי עקרונות ייחוס היתרות המאזניות למקטעים השונים: (3

 
 סעיפי הון חוזר א(

רשות החשמל בקביעת תעריפי החשמל )בעיקר סעיפי ההון החוזר יוחסו למקטעים בהתאם לעקרונות ששימשו את 
 לצורך קביעת כיסוי הוצאות מימון ההון החוזר( כאשר עיקרי מפתחות ההקצאה הינם:

 .מחולק בין היחידות לפי עלויות הדלקים בפועליוחסו במלואם למקטע הייצור,  –לק מלאי דלקים ויתרת ספקי ד
 הוקצו לפי יחס חלוקת הכנסות. -יתרת לקוחות 

 הוקצו בהתאם למהותם, בעיקר לפי ליחס הוצאות התפעול והשכר של המקטעים. -ם וסעיפים אחרים ספקי
 

 רכוש קבוע ב(
חולק לפי מפתחות  מכלל הרכוש( 3% -רכוש קבוע הניתן לזיהוי ספציפי נכלל במקטע המתאים. רכוש משותף )כ

 חלוקה אשר להערכת החברה מהוות אומדן סביר לייחוס רכוש זה.
מיליוני שקל  120בהפסד מירידת ערך מקרקעין בסך  2016ד' לעיל הכירה החברה במהלך שנת  12בביאור כאמור 

שהנהלת החברה הגיעה להבנה כי קרקע זו אינה צפויה לשמש את החברה, וזאת בניגוד להנחת חדש. כתוצאה מכך 
 ערך לפי יחס רכוש משותף.החברה עד לאותו מועד לפיה הקרקע תשמש למערך הייצור. לפיכך, יוחסה ירידת ה

 
 רכוש אחר ג(

רכוש אחר הניתן לזיהוי ספציפי נכלל במקטע המתאים. רכוש אחר שלא ניתן לזיהוי ספציפי הוקצה לפי יחס רכוש  
 קבוע פעיל.

 
 הון עצמי ומיסים נדחים ד(

 הון עצמי הוקצה לפי יחס רכוש קבוע פעיל, נטו.
 לפני מס בערכו המוחלט.מיסים נדחים הוקצו לפי יחס רווח/הפסד 

 
 הלוואות ואגרות חוב ה(

הלוואות ואגרות חוב יוחסו למקטעים בהתאם לסעיפי הדוח על המצב הכספי האחרים ובעיקר לפי יחס חלוקת 
 הרכוש הקבוע למקטעים, בהתאם לאופן מימון נכסי החברה לפי עקרונות התעריף. 

 
ות חלוקה אשר להערכת החברה מהוות אומדן סביר לייחוס יתר סעיפי הדוח על המצב הכספי חולקו לפי מפתח ו(

 סעיפים אלו.
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מידע נוסף הנדרש בהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות לגבי ייחוס דוח על רווח והפסד ודוח על  -37ביאור 
 ב',ג' לעיל( )המשך( 3המצב הכספי לפי מקטעי הפעילויות של ייצור, הולכה וחלוקה )ראה ביאור 

  
 יחידות דיווח 18מידע לגבי ייחוס דוח רווח והפסד ומאזן לפי  יז.
 

 כללי (1
 

( לעיל, נדרשה החברה לתת גילוי בצורת ביאור שיכלול תמצית דוחות רווח והפסד ומאזן  בהתייחס 1' דבנוסף לאמור בסעיף י
 תחומי הפעילויות הכלולים בשלושת מקטעי שרשרת החשמל כדלהלן:  18 -ל 

 
אתרי ייצור: רוטנברג, אורות רבין, חיפה, רידינג, אשכול, גזר, חגית, אלון תבור, רמת חובב, צפית  11 -מקטע הייצור 

 ויתר טורבינות הגז.
 בנוסף, מדווח גם על פעילות רכישות חשמל מיצרנים פרטיים. 

 מערכת הולכה והשנאה של חשמל. -מקטע ההולכה 
 ירושלים, דן, דרום. חמשת מחוזות החברה:  צפון, חיפה, -מקטע החלוקה 

 תחומי הפעילויות  ייקראו להלן: "יחידות דיווח". 18
 

 להלן עיקרי עקרונות ייחוס ההכנסות  (2
 

חישוב ההכנסה ברמת יחידת דיווח נעשית בשלבים מאחר ולא קיים כיום תעריף חשמל ברמת  יחידת דיווח ותעריפי הרשות 
 מאפשרים את ייחוסן לרמה הנמוכה מרמת מקטע.הקיימים, ברמת מקטעי שרשרת החשמל, אינם 
 חישוב ההכנסה מתבסס על העקרונות הבאים:

חישוב ההכנסה מחשמל ברמת מקטעי שרשרת החשמל, המבוסס על תעריפי החשמל ומתאים לסך כל ההכנסות  א(
 מחשמל ברמת כלל החברה.

 קביעת הכנסה נדרשת ברמת יחידת דיווח בכל תקופה מדווחת.  ב(
כיסוי עלויות בפועל בתקופה המדווחת )עלויות תפעול כולל דלקים ופחת( בנטרול הכנסות שונות  -דרשת הכנסה נ

 והוצאות אחרות ובתוספת עלויות מימון נורמטיביות על הרכוש הקיים בספרים ושיעור תשואה נורמטיבי על ההון. 
ות החשמל בקביעת תעריף החשמל הכנסה הנדרשת נבנית בהתבסס על עיקרי הכללים והעקרונות ששימשו את רש

 למקטעים השונים.
ההפרש בין סך כל ההכנסה הנדרשת של יחידות הדיווח במקטע להכנסות המקטע המתאים חולקו בין יחידות הדיווח  ג(

 לפי  יחס ההכנסה הנדרשת במקטע.
שר ייקבעו תעריפי ההכנסות מחשמל ברמת יחידות הדיווח לא נועדו לאמוד את הכנסות החשמל שיתקבלו אם וכא ד(

יחידות הדיווח אינם משקפים בהכרח את תוצאות  18חשמל ברמת יחידות דיווח ולכן, דוחות רווח והפסד לפי 
 פעילויותיהם, לו נוהלו כישויות כלכליות נפרדות, כמשמעותן בעקרונות חשבונאות מקובלים.

 
 להלן עיקרי עקרונות ייחוס ההוצאות (3
 

אות לרמת יחידות הדיווח תואמים את העקרונות אשר יושמו בדיווח לפי שלושת מקטעי שרשרת עיקרי עקרונות ייחוס ההוצ
   החשמל )ראה סעיף יב' לעיל(.

הוצאות משותפות למקטע )כגון הנהלת המקטע( יוחסו ליחידות הדיווח, בדרך כלל על בסיס עלויות התפעול הישירות של 
 כל יחידת דיווח.

בספרי החשבונות של החברה )כגון הנהלה וכלליות ומימון(, יוחסו ליחידות הדיווח בהתאם הוצאות אחרות שאינן מוקצות 
 לבסיסי העמסה ששימשו בדיווח לפי מקטעי שרשרת החשמל.

 
 יחידות דיווח 18העקרונות ששימשו לייחוס סעיפי מאזן לפי  (4

     
המאזניות אינן מופרדות בספרי החברה לפי  בהתאם לאמור בסעיף יד' החברה הינה יישות משפטית אחת ובפועל היתרות

תחומי הפעילות של החברה. אי לכך, החברה מייחסת את היתרות המאזניות לצורך ביאור זה מחדש בכל תקופה מדווחת 
 יחידות דיווח. 18 -על בסיס מפתחות הקצאה כפי המתואר בסעיף יג' לעיל תוך מתן פירוט נוסף ל
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 בהתאם להוראת רשות החברות הממשלתיות  הנדרשמידע נוסף  - 38ביאור 
 

 לעיל. 37למידע בדבר ייחוס דוח רווח והפסד למאזן לפי מקטעי הפעילות של ייצור, הולכה וחלוקה ראה ביאור  א.
 

 גילוי לגבי דיווחים על הבקרה הפנימית: ב.
 
על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת דוחות נוספים בדבר  (1

, חלה החובה על החברות הממשלתיות, ובתוכן על החברה, 2007 -אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי( התשס"ח 
הפעולות שננקטו לשם הבטחת אפקטיביות הבקרה הפנימית  לצרף לדוחותיהן הכספיים השנתיים והרבעוניים דוח נוסף בדבר

 על הדיווח הכספי, ובהן, הקמת מערך של בקרה פנימית. 
 

ובחרה יועץ לסיוע ביישום התקנות הנ"ל. המערכת מערכת ייעודית ממוכנת  שילבה ,החברה הקימה גופי ניהול, בקרה ועבודה
תיעוד של הבדיקות המבוצעות ותוצאותיהן. כמו כן, המערכת מאפשרת מאפשרת תיעוד של הסיכונים והבקרות בכל תהליך, 

, וזאת על מנת לאפשר לנושאי המשרה החותמים על הדוחות מעקב אחר תיקון הליקויים והפקת דוחות בקרה וניהול שונים
ג לא נכון של עובדה הכספיים ועל דוח הדירקטוריון להצהיר בדוח הנוסף כי בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לא קיים מצ

מהותית והם משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי 
בחברה נקבע נוהל במטרה לוודא: העדר קיומן של חולשות ותזרימי המזומנים של החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. 

וח, יישום כל בקרות הגילוי שנקבעו ובהן יישום מנגנון שיטתי לניהול ולמעקב אחר איסוף שעלולות להשפיע על תקינות הד
המידע מבעלי תפקידים והצהרות של מנהלי ביניים בדבר יישום בקרות גילוי בתחומי אחריותם וכן נקיטת בקרות הולמות 

 בתהליכי עבודה שחלו בהם שינויים.
 

התאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים בדבר אפקטיביות רשות החברות דרשה מהחברה לבצע בדיקות ב (2
בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו  2007-הבקרה הפנימיות על דיווח כספי( תשס"ח

ות בנושא ובהתאם לחוזר רשות החבר 2005 -והמצגים שנתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח דירקטוריון(, התשס"ו 
, ולתת להם גילוי בביאורים לדוחות הכספיים, ביחס לבקרות על 2009ביוני  11ניהול סיכונים בחברות הממשלתיות מיום 

הדיווח הכספי בקשר עם נכסים / התחייבויות / פעילויות / נאמנויות / פרויקטים ושירותים המנוהלים באמצעות נותני שירותים 
 SAS 70 (Standards 70 Statements Onת / נאמנויות / פרויקטים ושירותים כהגדרתם ב נכסים / התחייבויות / פעילויו

Auditing במסגרת הבקרות שנבדקו כמפורט לעיל, נבדקו גם בקרות הנוגעות לנותני שירותים נכסים / התחייבויות / פעילויות .)
 .SAS 70 -נאמנויות / פרויקטים ושירותים כהגדרתם ב  /

 

יקשה לוודא כי במסגרת שרשור החתימות וגיבוי ההצהרות לצורך יישום התקנות האמורות לעיל בעניין סוקס רשות החברות ב
וחוזר ניהול הסיכונים בחברות הממשלתיות, תינתן הצהרת כל היועצים המרכזיים ונותני השירותים האחרים  404וסוקס  302

האמורים באשר לבדיקות אותן ביצעו ולממצאיהם בדבר  הרלוונטיים לבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בחברה בתחומים
על תיקוניו  SAS 70 קיומם או אי קיומם של חולשות או ליקויים בהתאם לתקנות האמורות לעניין הסוקס ולחוזר ניהול סיכונים,

ינים, זאת וכן בסוגיית ניגוד העני  SSAE 16 ("Statements On Standards For Attestation Engagements16")לרבות 
בנוסף לשרשור החתימות וגיבוי ההצהרות של האחראים על התהליכים, תתי התהליכים והבקרות הנוספות הרלוונטיות לבקרה 

 הפנימית על דיווח כספי בחברה.
 

 עמדת החברה:
 

70 SAS .היועצים המרכזיים ונותני   עוסק בחוות דעת של רואה חשבון על מהימנות הבקרות הקיימות בלשכות שירות
השירותים האחרים הרלוונטיים לבקרה הפנימית על הדיווח הכספי של החברה הינם מומחים ולא לשכות שירות ומכאן שאינם 

. החברה בודקת, לצורך הסתמכות על עבודת המומחה, את כישוריו המקצועיים, ההסמכה המקצועית שלו SAS 70מספקים 
הניסיון והמוניטין שלו, וכן מבצעת בדיקות, לצורך אימות השימוש שנעשה על ידו בנתונים, בהנחות על ידי גוף מקצועי מתאים, 

 ובשיטות בהן עושה שימוש, ובוחנת את תוצאות עבודתו.
 

הרשות אינה מקבלת את עמדת החברה וסבורה שבהיעדר הצהרות כאמור, עלולים להתקיים חולשות או ליקויים בהתאם 
ר ניהול סיכונים או שלא יינתן להם גילוי כמתחייב. כך, למשל, כאמור באי יישום הוראות הרשות לעניין לתקנות הסוקס ולחוז

)הפרשנות הכלולה בעמדת החברה הינה  SSAE 16ביצוע סקר סיכונים בהתאם לחוזר ניהול סיכונים. זאת ועוד על פי 
 " מוגדר כ:Service organizationמצומצמת יתר על המידה והמונח "

An organization or segment of an organization that provides service to user entities, which are likely to be 
relevant to those user entities internal control over financial reporting".  

 ISAE 3402 (International Standard On Assurance Engagements 3402.) -הגדרה דומה כלולה גם ב
 

לבצע ביקורת מיוחדת לפי סעיף  –הורה מנהל הרשות לרואה החשבון במכתב שהעתק ממנו הועבר לחברה  2017בינואר  11ביום  ג. 
לחוק החברות הממשלתיות, ולבחון במסגרתה את בקרות החברה על ניהול ההליכים המכרזיים ואת התנהלות החברה מול  45

מניעת ניגודי עניינים  ,בדגש על בדיקת הנהלים ומימושם בכל הנוגע למניעת שוחד, ציות, טוהר מידות נותני השירותים השונים
פנתה פרקליטות מחוז תל אביב )מיסוי וכלכלה(  2016באוגוסט  30ופגיעה במנהל התקין. במכתבו ציין מנהל הרשות כי ביום 

תרבות הארגונית הקיימת כיום בחברה בכל הנוגע למניעת ניגודי לרשות והצביעה על הצורך לקיים בדיקה מקיפה ויסודית ביחס ל
 עניינים מול גורמים הקשורים לחברה ובייחוד בנוגע למניעת שוחד.

 
חברות ממשלתיות נדרשות לוודא כי בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה המוגש על ידן לא ייכלל פרט מטעה, לרבות מידע העלול  .ד

 הכספיים והמידע הנלווה להם. להטעות קורא סביר של הדוחות
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 בהתאם להוראת רשות החברות הממשלתיות  )המשך( מידע נוסף הנדרש - 38ביאור 
 
החברה תיתן גילוי נאות בדוחות הכספיים לנכסים מהותיים, שלהערכתה קיים לגביהם פער מהותי בין שווים ההוגן לבין ערכם  .ה

בדוחות הכספיים, אשר אינם רשומים בערכם המלא, כאמור, בספרי החברה ובכלל זה בהתאם לשמאויות או הערכות שווי שנעשו, 
 או הערכות לצרכי ביטוח, אם נעשו. 

 
ושבגינה  בידי החברה הערכות שווי לנכסים ספציפיים )למעט קרקע רוגוזין, שבה הערך בספרים גבוה מהשווי ההוגן של הקרקע אין

 (.עודכן ערך הקרקע בהתאם להערכת שמאי
 

 ,IAS 36כמו כן החברה בוחנת מידי שנה את הצורך בהפרשה לירידת ערך של נכסיה בהתאם לתקינה החשבונאית תקן בינלאומי 
 ובמידת הצורך מבוצעת הערכת שווי לכלל נכסי החברה, המצורפת לדוחות הכספיים כנספח. 

 .סעיף יג להלןלעיל, ולעמדת רשות החברות ראה בנוסף ' בי 2ראה בנוסף ביאור 
 

עובד מעביד רשות החברות דרשה מהחברה לוודא ולתת גילוי, כי הזכויות שנרשמו בדוחות הכספיים ביחס להתחייבויות בגין יחסי  .ו
 לא חרגו מהזכויות הקיימות המחייבות מבחינת דיני עבודה וכי נערך רישום מדויק של התחייבויות אלו.

 
 עמדת החברה הינה:

 
החברה חיזקה את הבקרות על תשלומי שכר ופנסיה והתקינה נוהל, שאושר בדירקטוריון החברה, בנושא אופן עדכון שינויים בזכויות 
ובהטבות לעובדים. להערכת החברה, צעדים אלו חיזקו את הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי בנושאים הנוגעים לטיפול בסעיף 

גבי זכויות שכר שנובעות מהעבר, החברה קיבלה חוות דעת מיועציה המשפטיים. בשנת זכויות שכר העובדים מעתה והלאה. ל
הממונה על השכר מסר כי לממונה על השכר לקבלת אישורו לתקפות זכויות שכר שטרם ניתן להם אישור. החברה פנתה  2011

החלטה של הממונה על השכר בדבר בות בעקאינו יכול ליתן אישור כמבוקש, וכי בכוונתו לקיים בדיקה של רכיבי השכר בחברה. 
ניתן פסק  2016למאי  3נוהל הליך משפטי בעניין ארבעה רכיבי שכר בחברה וביום  2013באוקטובר  10חריגות שכר בחברה ביום 

 ניהלו הדין בית פסיקת לאורזה. הצדדים הגישו ערעור על פסק דין זה.  ןדין, המאשר את רוב קביעות הממונה על השכר בעניי
 בעקבותיו אשר, האוצר משרד בהשתתפות אינטנסיבי ומתן משא, החדשה הכללית העובדים והסתדרות העובדים ארגון, החברה

 החלטת שמיום בתקופה החורגים הרכיבים תשלום בגין החזר, היתר בין, הקובע קיבוצי הסכם, 2016בדצמבר  11 ביום, נחתם
בהסכמה פסק הדין של בית המשפט  בוטל. בעקבות ההסכם 2016 באוגוסט 1 םמיו החל החורגים הרכיבים של הסדרה וכן הממונה

 לעיל. ג. 35 -ו 11לפרטים נוספים ראה ביאור . הדיןהערעור שהגישו הצדדים על פסק  הליכיהאזורי לעבודה בחיפה ונמחקו 
 

)להלן: "חוק הריכוזיות"(,  2013 - רשות החברות ביקשה לתת גילוי להשלכות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות התשע"ד .ז
, ככל שהן רלוונטיות לפעילותה של החברה במסגרת משק החשמל ובמסגרת 2013בדצמבר  11כפי  שפורסם ברשומות ביום 

 משק התקשורת.
 

החוק,  פרק ב' לחוק הריכוזיות עניינו בשקילת שיקולי ריכוזיות כלל משקית ושיקולי תחרותיות ענפית בהקצאת זכויות. במסגרת 
בה חברים הממונה על ההגבלים העסקיים )כיו"ר הוועדה(, מנכ"ל משרד )להלן: "הוועדה"( הוקמה "הועדה לצמצום הריכוזיות" 

הפועלת וראש המועצה הלאומית לכלכלה  כלכלה )אם שר האוצר מינה אותו כחבר הוועדה( ףתפקיד של ראש אג הממלאהאוצר 
 .ראש הממשלה מינה אותו כחבר הוועדה( )אם או אחד מסגניולפי החלטת הממשלה 

 
הוועדה קבעה כי החברה הינה 'גורם ריכוזי' כהגדרתו בחוק הריכוזיות, וזאת הן בשל היותה תאגיד ריאלי משמעותי, על פי ההגדרה 

 המצטבר שלה בתחום תשתית חיונית )כהגדרת מונח זה בחוק( עולה עלהפעילות לחוק והן משום שהיקף  4המופיעה בסעיף 
 מחצית מכלל הפעילות באותו תחום.

 
 הגדרת החברה כגורם ריכוזי עשויה להשפיע על החברה כמפורט להלן:

  
בהתאם להוראות חוק הריכוזיות, על כל גורם המוסמך  -הקצאת זכויות וכן חידוש או הארכה של זכויות הנתונות לחברה  (1

ו החזקה משמעותית כהגדרתם בחוק(, בתחום תשתית להקצות זכות, לחדשה או להאריכה )זכות משמעה רישיון, חוזה א
בהקצאת הזכות. המאסדר המקצה את הזכות רשאי שלא להקצות אותה לגורם משקית -חיונית, לשקול שיקולי ריכוזיות כלל

 ריכוזי. אם הוא מבקש להקצותה לגורם ריכוזי או לאפשר לגורם ריכוזי להשתתף בהליך ההקצאה, עליו לקיים תחילה התייעצות
עם הוועדה לצמצום הריכוזיות. כמו כן, סימן ג' לפרק ב בחוק הריכוזיות מחייב את המאסדר לשקול שיקולי קידום תחרותיות 
 וענפית בהקצאת זכויות מסוימות. כמו כן, אם הזכות המוקצית תיכלל ברשימה שיפרסם הממונה על הגבלים עסקיים, יהיה עלי

ג' הגדרת "זכות" כוללת בנוסף לאמור לעיל גם רישיון בתחום פעילות שאינו תשתית להתייעץ עמו טרם ההקצאה. לעניין סימן 
 באותו ענף מוגבל מטבעו.לים עופהחיונית אם מספר 

 
חוק הריכוזיות מחייב לשקול  –הרחבת פעילות החברה לתחום תשתית חיונית נוסף בהליך לפי חוק החברות הממשלתיות  (2

החלטת ממשלה המאפשרת לחברה ממשלתית שהיא גורם ריכוזי לפעול בתחום תשתית שיקולי ריכוזיות כלל משקית בקבלת 
חיונית נוסף. לפי החוק, על רשות החברות הממשלתיות להתייעץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות בטרם תגבש את חוות דעתה 

 לממשלה בעניין זה.
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 בהתאם להוראת רשות החברות הממשלתיות  )המשך( מידע נוסף הנדרש - 38ביאור 
 
 )המשך(. ז
 

 בנוסף, לאור היותה של החברה חברה ממשלתית, משפיע חוק הריכוזיות על החברה כמפורט להלן:

 
בהתאם להוראות חוק הריכוזיות, ככל שחברה ממשלתית תבקש לבצע  -הקצאת זכות בתשתית חיונית על ידי החברה  (3

הרי שיש בכך משום הליך הקצאת זכות על התקשרות עם צד שלישי לביצוע הפעילות שהיא תחום מתחומי תשתית חיונית, 
כגורם מקצה, מחויבת לשקול שיקולי ריכוזיות כלל ידי החברה. במצב דברים זה ועדת המכרזים של החברה הממשלתית, 

משקית בהליך ההקצאה. בהתאם, החברה הממשלתית רשאית שלא להקצות את הזכות לגורם ריכוזי. אם החברה 
הממשלתית מבקשת להקצות את הזכות לגורם ריכוזי, עליה להתייעץ תחילה עם הוועדה לצמצום הריכוזיות. כמו כן, לפי סימן 

חוק הריכוזיות, ועדת המכרזים של החברה תידרש, בנוסף על כל שיקול אחר שעליה לשקול על פי דין לעניין ג' לפרק ב ב
ההקצאה, לשקול שיקולי קידום תחרות ענפית בהקצאת זכויות כאמור. כמו כן, אם הזכות המוקצית תיכלל ברשימה שיפרסם 

 ה.הממונה על הגבלים עסקיים, יהיה עליה להתייעץ עמו טרם ההקצא
 

' לפרק ב בחוק הריכוזיות דין הארכת תוקפה של זכות כדין הקצאת זכות ויחולו עליה דלפי סימן  –הארכת תוקפה של זכות  (4
, בהתקיים שני אלו: )א( המחזיק בזכות שלגביה מבוקשת הארכת לפי העניין ג' לפרק ב לחוק הריכוזיותב' או סימן הוראות סימן 

)ב( הקצאת  -עשר שנים, בין שנקבעה בהקצאה בודדת ובין שנצברה בכמה הקצאות; והתוקף מחזיק בה תקופה העולה על 
הזכות או הארכה קודמת של תוקפה לא נבחנו לפי הוראות פרק ב לחוק הריכוזיות, בעשר השנים שקדמו להארכת התוקף 

ול השיקולים, את מאפייני דרש לשקול, בין מכליהמבוקשת. בעת דיון בהארכת תוקפה של זכות, ועדת המכרזים של החברה ת
 .ההליך להארכת תוקפה של הזכות הנדונה ונסיבותיו

 
לחוק החברות הממשלתיות(,  1חברה ממשלתית )כהגדרתה בסעיף הפרטת החלטה ל בגיבוש -הפרטת חברה ממשלתית  (5

)ב( לחוק 59יף תתייעץ רשות החברות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות בטרם תגבש את חוות דעת או תזכיר מטעמה, לפי סע
וכן לעניין  החברות הממשלתיות, לעניין האפשרות להקצות זכויות בחברה הממשלתית לגורם ריכוזי ולעניין התנאים לכך

תשקול רשות החברות שיקולים של קידום  חוות הדעת האמורה. בנוסף, במסגרת הגדרת שיקולי הריכוזיות כאינטרס חיוני
כמו כן, אם הזכות המוקצית תיכלל ברשימה שיפרסם הממונה על הגבלים עסקיים, יהיה עליה להתייעץ  .התחרותיות הענפית
 עמו טרם ההקצאה.

 
בהתאם לחוק הריכוזיות, יש לשקול גם שיקולי תחרותיות וריכוזיות ענפית ביחס לפעילויות החברה במשק החשמל ובמשק כמו כן 

 התקשורת.
 

לתוקף ביום  נכנסומשקית ובשיקולי תחרות ענפית בהקצאת זכויות, -עוסקות בשיקולי ריכוזיות כללככלל, הוראות חוק הריכוזיות ה 
. עם זאת, ההוראות הנוגעות להארכת תוקף או לחידוש רישיון )ובכלל זה רישיונותיה של חברת החשמל( צפויות 2014בדצמבר  11

 .2018בדצמבר  11להיכנס לתוקף ביום 

 
בדוחות הכספיים יצוין במפורש כי המצגים הכלולים בדוחות הכספיים ובמידע הנלווה הינם באחריות י רשות החברות ביקשה כ .ח

 החברה בלבד ואין הם מחייבים את מדינת ישראל.
 

החברה מציינת כי למיטב ידיעתה, המצגים של החברה, מלבד עמדות של גופים שלטוניים שונים הכלולים בדוחות הכספיים ובמידע 
 נם באחריות ההנהלה ודירקטוריון החברה בלבד ואין הם מחייבים את מדינת ישראל בכפוף לכל דין.הנלווה, הי

 
רשות החברות ביקשה לתת גילוי בדבר כל ההתקשרויות הקיימות והצפויות עם היצרנים פרטיים לרבות רישיונות יצור שהוענקו  ט

 לעיל. 4א'  35רטים נוספים ראה ביאור לפליצרנים הפרטיים ואשר בגינם טרם נחתמו הסכמים עם החברה. 
 
רשות החברות ביקשה לתת גילוי בדבר אפקטיביות התהליכים שנכללו בהצהרה שניתנה על ידי סמנכ"ל משאבי אנוש של החברה,  .י

, אינם כוללים מצג לא נכון של עובדות מהותיות או מטעות בהתייחס לתקופת לקופהאשר בהתבסס על ידיעתו, הדיווחים המועברים 
 החשבון. 

כפי שמצוין בהצהרה שניתנה על ידי סמנכ"ל משאבי אנוש של החברה לדוח זה למנכ"ל אינפיניטי בע"מ, הבקרות עמדת החברה: 
 בתהליכים שנכללו בהצהרה הינן אפקטיביות.

 
 צרף דוחות כספיים מבוקרים של חברת נכסי הירדן בע"מ. רשות החברות ביקשה מהחברה ל .אי

  
נכסים בין חברת נכסי הירדן והחברה, מספר  סיווגועד היום לא נערכו או נחתמו דוחות כספיים של החברה בשל סוגיות  2005מאז  

 מן העבר. כמו כן, לחברת נכסי הירדן טרם מונו דירקטורים.
 הרגולציה השונים על מנת להסדיר את אישור הדוחות הכספיים הללו. מול גורמיבין היתר גם החברה פועלת  

 
 2017במרס  1ביום  .שביצעה החברה בעבר תמר בהסכם משובצים יםרנגז בחינתבבקשה להבהרת  לחברה פנתה החברות רשות .יב

 (. לעיל. 1א'  35 ראה גם ביאורלרשות הבהירה את מדיניותה החשבונאית.  ובמכתבה ,הגיבה החברה
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 בהתאם להוראת רשות החברות הממשלתיות  )המשך( מידע נוסף הנדרש - 38ביאור 
 
בהתאם לחוזר רשות החברות החברה מתבקשת לתת גילוי בדוחות הכספיים ליישום הוראות רשות החברות לכללי דיווח ובקרה,  .יג

. המידע הנדרש 2006בספטמבר  17מיום  2006-3לגבי מקרקעין ומחוברים בחברות הממשלתיות בהתאם לחוזר דוחות כספיים 
, נאמר כי עוד 2007בינואר  10לעיל לא נכלל בדוחות הכספיים אלו. במכתבו של מנכ"ל החברה דאז אל מנהל רשות החברות מיום 

הועברה למשרד האוצר רשימת  1998החברה נערכה לאיסוף החומר הרב כמבוקש דלעיל. כמו כן, מצוין כי בשנת  1998בשנת 
ם של החברה, נכון למועד פקיעת הזיכיון, ומאז ועד היום רשימת הנכסים שנוספה אינה מהותית ביחס לסך כל הנכסים ואין הנכסי

לה רלוונטיות ביחס להסדר הנכסים בחוק משק החשמל. כמו כן, ציין המנכ"ל דאז כי בישיבות עם אנשי רשות החברות ועם נציגי 
י מבני, הודיעו נציגי ארגון העובדים כי לא יאפשרו מסירת מידע למדינה או העברת הנהלת החברה במסגרת המשא ומתן על שינו

 כל חומר הקשור לנכסי החברה ועוד.
 

במהלך השנים האחרונות מתבצע מהלך ממוקד ורציף לאסוף ולרכז את כל המידע על כלל נכסי החברה ולהסדירם בכל הקשור 
ים שנמצא עתה בהליכים יאתרים עיקריים וכן ספר אתרים משנ 312ח. לחברה להקנות ספר נכסים, רישום זכויות, ניהול ופיקו

 להשלמתו.
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 חברת החשמל לישראל בע"משם החברה: 
 

 520000472  מספר חברה אצל רשם החברות:
 

 2016בדצמבר  31  תאריך המאזן:
 

 2017במרס  20 תאריך הדוח:
 

 ."(התקנות)" 1970-ל"תש(, ומיידיים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנותפרק זה נערך בהתאם 
 
 

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון ד:9תקנה 
 

 .תקופתי זהבמקביל לדוח  (126-ת) ידי החברה-ראה דיווח מיידי המתפרסם על ,לדוח מצבת התחייבויות של החברה
 
 
 

 םרבעוניבהכולל )הפסד( על הרווח  ותתמצית דוח :א10תקנה 
 להלן תמצית הדוחות:

 
 

 
 

שנת 2016רבעון 4רבעון 3רבעון 2רבעון 1

            22,690              5,232              7,052              5,019             5,387הכנסות

            18,011              4,615              4,877              4,281             4,238עלות הפעלת מערכת החשמל

              4,679                 617              2,175                 738             1,149רווח מהפעלת מערכת החשמל

(9)45                  -(54)                 -הכנסות אחרות

                 884                 225                 221                 212                226הוצאות מכירה ושיווק

                 730                 209                 199                 173                149הוצאות הנהלה וכלליות

                 613286(32)(9)(286)הוצאות )הכנסות( מהתחייבויות נטו לפנסיונרים

              2,788(475)4161,787             1,060רווח )הפסד( מפעולות רגילות

              2,277                 811                 495                 753                218הוצאות מימון, נטו

                 511(1,286)              1,292(337)                842רווח )הפסד( לפני מס

(658)(775)                 323(84)(122)הוצאות )הכנסות( מיסים על הכנסה

              1,169(511)                 969(253)                964רווח )הפסד( נקי

(26)(23)(1)(1)(1)הפסד בגין חברה כלולה

רווח )הפסד( לפני חשבונות פיקוח נדחים , 

              1,143(534)                 968(254)                963נטו ממס

2151432838(348)תנועות ביתרות חשבונות פיקוח

רווח )הפסד( לתקופה ותנועות נטו ביתרות 

1,181(506)1,111(39)615חשבונות פיקוח נדחים

(325)(48)(91)(11)(175)הפסד כולל אחר, נטו ממס

856(554)1,020(50)440רווח )הפסד( כולל לתקופה
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 (31.12.2016) רשימת השקעות בחברות בת ובחברות קשורות, לתאריך הדוח על המצב הכספי :11תקנה 
 

המניות , בציון מספר 2016בדצמבר  31, נכון ליום 1להלן תפורטנה חברות הבת והחברות הקשורות המוחזקות על ידי החברה
הון ניירות הערך, מוהשיעור מ מסוג זה ותהמונפק המניותמתוך סך  בהן , שיעור החזקת החברההנקוב ערכן, ן, סוגהמוחזקות

 :המוחזק בידי החברה דירקטוריםהמניות המונפק, מכוח ההצבעה ומהסמכות למנות 
 

 שם חברת
 בת/מסונפת

 מניה סוג
מניות  מספר

מוחזק וערכן 
 הנקוב

 מיליוני שקל חדש שיעור החזקת החברה )%(

נוי יבמ בהצבעה בהון בני"ע
 דירקטורים

 ערך מאזני 

חב' נכסי 
 הירדן בע"מ

 300,000 רגילה
 0.0005בנות 

 שקל כ"א

100.00 12.00 73.17 73.17 - 

)*( 110,000 רגילה א
 0.0001בנות 

 שקל כ"א

99.98 87.99 26.82 26.82 - 

חב' מגרשי 
קבלנים 

 בע"מ

בנות  2,000 בכורה 
שקל  0.0001

 כ"א

100.00 
 

76.05 
 

100.00 
 

100.00 
 

- 
 

 

)**(בנות  630 נדחית
שקל  0.0001

 כ"א

100.00 
 

23.95 0.00 0.00 

 100.00 100.00 100.00 100.00 2,630 סה"כ
 

 רההחב
הלאומית 
לאספקת 

 פחם בע"מ

 910,000 רגילה א
 1בנות )***( 

 שקל כ"א

100.00 100.00 100.00 100.00 55 
 

קרן 
השתלמות 
של עובדי 

חברת 
החשמל 
לישראל 

 ***(*בע"מ )

 בנות 6 הנהלה א'
 שקל כ"א 1

50.00 
ממניות 
 ההנהלה

- 50.00 50.00 - 

 רההחב
 לפיתוח
משאבי 
 אנרגיה

 בע"מ פמ"א

 3,467,790 רגילה
שקל  0.1בנות 

 כ"א

49.99 49.99 49.99 30.77 - 

איי.בי.סי. 
איזראל 

ברודבאנד 
קומפני 

(2013 )
 בע"מ

 400 רגילה
שקל  1בנות 

 כ"א

40.00 40.00 40.00 ***** 55 

 

 

 מניות מוחזקות ע"י נושאי משרה בנאמנות עבור החברה. 66מתוכן  )*(
 עבור החברה. מוחזקות ע"י נושאי משרה בנאמנות )**(

מתמנים מקרב עובדי  6 –דירקטורים מתמנים מקרב הציבור ו  3לתקנון החברה הלאומית לאספקת פחם  בהתאם (**)*
 חברת החשמל.

, הוקצתה מקנה למחזיק בה להכריע בכל מקרה של שוויון קולות באסיפה הכללית או בדירקטוריון, אשר מניית הכרעה (*)***
  לשעבר.אישית למר דוד הגואל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל 

 הדירקטורים מספר, מ"בע( 2013) קומפני ברודבאנד איזראל. סי.בי.איי חברת ותקנון המייסדים להסכם בהתאם(  *)****
 י"חח מלבד בחברה נוספים מניות בעלי קיימים לא עוד כל כאשר. דירקטורים 9 על יעלה ולא 5 -מ יפחת לא בחברה

 לא מקרה בכל אך, דירקטורים 5 עד החברה לדירקטוריון למנות הזכות השליטה לבעל תעמוד( 1, השליטה ובעל
 למנות הזכות י"לחח תעמוד( 2; דירקטורים 3 -מ מועד בכל השליטה בעל י"ע שמונו המכהנים הדירקטורים' מס יפחת

 יהיה עת בכל החשמל חברת בידי שימונו הדירקטורים שמספר לכך בכפוף דירקטורים 4 -ל 2 בין החברה לדירקטוריון
 .השליטה בעל בידי שמונו הדירקטורים מממספר נמוך

 המניות מהון 50% לקבל באופציה החברה החזיקה, 2016, בדצמבר 31 ליום, מעלה המפורטות החברות על בנוסף (**)****
 ים'ג סייבר בחברת מסויימות זכויות לה הוקנו וכן"(, ים'ג סייבר)" מ"בע קונטרול ים'ג סייבר חברת של והנפרע המונפק

                                            
 כל חברות הבת והחברות הקשורות המפורטות בתקנה זו אינן נסחרות בבורסה. 1
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 של המאזני הערך. שלה ההיגוי וועדת מחברי 50% ולמנות ים'ג סייבר מרווחי 50% לקבל הזכות את, כך ובכלל
 נחתם אשר, הסדרה הסכם אודות לפרטים.  ₪ מיליוני 1 היה 2016, בדצמבר 31 ליום ים'ג בסייבר החברה השקעת

 העברת לאחר ים'ג בסייבר המניות ובעלי החברה זכויות את והמסדיר, הדוח מועד לאחר, 2017, בפברואר 21 ביום
. ב10 ביאור ראה, זרה בבורסה למסחר ויירשמו לציבור יונפקו מניותיה אשר זרה לחברה ים'ג סייבר של מניותיה כל
  החברה של הכספיים לדוחות(  2

 
 
 

 אין. יתרת הלוואות לחברות מוחזקות:
 

 .הכספיים בדוחות  10 -ו'  ז 2', ט1 יםביאורראה לפרטים נוספים 
 

 2016במהלך שנת שינויים בהשקעות בחברות בת ובחברות קשורות  :12תקנה 
 

 .אחרות קשורות וחברות בת בחברות בהשקעות שינויים חלו לא 2016 שנת במהלך
 
 

הרווח הכולל של כל חברה בת או חברה קשורה של התאגיד, בשנת הדיווח האחרונה שנסתיימה בתאריך  :13תקנה 
  על המצב הכספי של התאגיד או לפניו כשהוא מותאם לתאריך הדוח על המצב הכספי של התאגידהדוח 

(31.12.2016)   
 

   בדצמבר  31להלן טבלה המפרטת את הרווח )ההפסד( הכולל של חברות בת וחברות קשורות והכנסות החברה מהן ליום 
 : שקל חדשמיליוני ב , 2016

 

)הפסד( רווח  שם החברה
 לפני מס

 )הפסד(רווח
אחרי  כולל

 מס

 ריבית דמי ניהול דיבידנד מוצע

 - - 8 13 17 החב' הלאומית לאספקת פחם בע"מ

איי.בי.סי. איזראל ברודבאנד קומפני 

 * ( בע"מ2013)
(47) (47) - - - 

 
 .2016מתוך טיוטת הדוחות הכספיים לשנת  *

 
 

 מועדי הפסקת מסחר וסיבותיה –ניירות ערך שנרשמו למסחר  –מסחר בבורסה  :      20תקנה 
מהנפקת  של החברה חובהאגרות של הבורסה לני"ע בתל אביב  נרשמו ברצף ועד למועד הדיווח   2016במהלך שנת 

 כמפורט: , והרחבתן"27סדרה "ו" 26סדרה "הסדרות הסחירות 
  

שם 
 הסדרה

 מספר נייר
 –ע.נ. מונפק 

22.02.2016 
 –ע.נ. מונפק 

08.09.2016 
 -רשומה ב

 רצף  1,250,432,000 571,988,000 6000202 26 סדרה

 רצף  1,617,262,000 756,166,000 6000210 27סדרה 

 
 .ועד למועד הדיווח 31.12.2016  -וכן בתקופה שלאחר  2016 בשנת החברה של הערך בניירות מסחר הפסקות היו לא
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 תגמולים לנושאי משרה בכירה (:1)א( ) 21תקנה 
להלן פירוט התגמולים ששילמה החברה וההתחייבויות לתשלומים שקיבלה על עצמה )כולל עלויות מעביד( לכל אחד מחמשת 
בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה בשליטתה, אשר ניתנו להם בקשר עם 

במחירים ) 2016, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת 2016כהונתם בחברה או בחברה בשליטתה, לפי העניין, בגין שנת 
  (:שוטפים

 

 2016שנת 

  תגמולים אחרים תגמולים* עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 
בהון 

 מענק שכר** התאגיד

תשלום 
מבוסס 
 מניות

דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 
 סה"כ אחר שכירות

 1,287,279         99,921 1,187,358 - 100% מנכ"ל בלוך עופר

עמית 
 אוברקוביץ

סמנכ"ל 
משאבי 

 אנוש וארגון
100% - 1,041,739 114,403         1,156,142 

-יפתח רון
  טל

יו"ר 
 הדירקטוריון

100% - 1,148,438          1,148,438 

עו"ד יעל 
 נבו

יועצת 
משפטית 
ומזכירת 
 החברה

100% - 986,706 62,893         1,049,599 

אבי 
 דויטשמן

סמנכ"ל 
כספים 
 וכלכלה

100% - 1,010,207          1,010,207 

 
( החודשים שהסתיימה 12סכומי התגמול מובאים במונחי עלות שנתית לתאגיד )בשקל חדש(, לתקופה של שניים עשר ) )*(

  (.במחירים שוטפים) 2016בדצמבר  31ביום 
 

שכר במונחי עלות לתאגיד, החזר הוצאות בגין אש"ל, טלפון, רכב ותשלומים לאגודה  יםכוללהנקובים לעיל ם מיהסכו )**(
"( וזקיפות מס בגין רכב, ביטוחים, חשמל, השתלמות, טלפון קווי וסלולרי, שי וארוחות הוצאות החזרמקצועית )"

 "(.זקיפות למס)"
 

 ביאורים לטבלה:
 

 :בחוזה אישי משרהנושאי לתנאי העסקה 
ידי רשות החברות, בהתאם לחוזר -ינו הסכם עבודה אישי בנוסח אחיד המוכתב ומחויב עלשל נושא משרה ה העסקההסכם ה

נושא "(. שכר חוזר הרשות לעניין עובדים בכירים)" 2001בנובמבר  7מתאריך  2001/1רשות החברות הממשלתיות מספר 
הוועדה נקבע בוועדה לסיווג חברות ממשלתיות שהוקמה מכוח החלטת הממשלה )"נקבע בהתאם לסיווג החברה, אשר משרה 

 כפוף לאישור דירקטוריון החברה.ב"(, ומתעדכן אחת לשנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן ולסיווג חברות ממשלתיות
שות החברות אישור דירקטוריון החברה ואישור רולאחר שהתקבל לכך במסגרת עבודתו ובהתאם להסכם העסקתו, 

במסגרת הוא זכאי  בנוסףלצורכי תפקידו לרכב צמוד והחברה נושאת בעלויות השימוש בו.  נושא המשרהזכאי הממשלתיות, 
 עבודתו להוצאות אחזקת טלפון קווי וסלולארי, הוצאות אש"ל, קצובת ביגוד, קרן השתלמות, חופשה שנתית ודמי הבראה.

התאם לעילות הקבועות בחוק החברות הממשלתיות ובמועדים הקבועים בו. בהתאם יחדל לכהן וכהונתו תפקע ב נושא המשרה
ידי העובד הבכיר -לחוזר הרשות לעניין עובדים בכירים, חלה חובת מתן הודעה מוקדמת, לעובד בכיר המפוטר מעבודתו או על

את מדיניות התגמול של  תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה תואמים .המתפטר מרצונו, של שלושה חודשים מראש
 החברה.

 
 0.6 -שולם סכום של כ, החברה ודירקטוריון התגמול ועדת אישור לכך התקבל לכן שקודם לאחר, 2016 בדצמבר 20 יוםב

ראה .  סכום זה כלול בטבלה שלעילחלקו של  .אישי בחוזה בכירים לשבעה 2015בגין שנת  בונוס עבור שקל חדשמיליון  
 .הכספיים בדוחות (4). ד( 1 .ג 34ביאור 

 
הינה אשר  2015התקשרות מחודש יוני פי -. השכר משולם על2015 ביוני 11חברה ביום ה כמנכ"ל החל עבודתו – עופר בלוך

שקל חדש בתוספת  824,537כולל שכר שנתי בסך של  2016 לשנתהסכום הכלול בעמודה "שכר"  בתוקף עד יום סיום תפקידו.
 99,921ובנוסף מענק בסך  שקל חדש 148,615ובתוספת זקיפות למס בסך של  שקל חדש 214,206 שלעלויות מעביד בסך 

 שקל חדש.
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להעסקה השכר משולם עפ"י התקשרות  .2015 יוניב 25החל עבודתו כסמנכ"ל משאבי אנוש וארגון ביום  – עמית אוברקוביץ
כולל שכר  2016 לשנתהסכום הכלול בעמודה "שכר" בתוקף עד יום סיום תפקידו. הינה אשר  2015 יולימחודש בחוזה אישי 

ובתוספת זקיפות למס בסך של  שקל חדש 193,699 עלויות מעביד בסך שלבתוספת , שקל חדש  731,388שנתי בסך של 
 .חדש שקל 114,403 בסך מענק ובנוסף שקל חדש 116,652

 
 

ירקטוריון החברה חודשה דכהונתו כיו"ר  .2010באוקטובר  7בחברה ביום כיו"ר הדירקטוריון  כהונתוהחל  – טל-יפתח רון
כולל שכר שנתי  2016 לשנתהסכום הכלול בעמודה "שכר"  . 2016באוקטובר  6ופעם נוספת ביום  2013באוקטובר  2ביום 

 136,883ספת זקיפות למס בסך של ובתו שקל חדש 212,889עלויות מעביד בסך של שקל חדש בתוספת  798,666בסך של 
 .שקל חדש

 
  

. השכר משולם עפ"י התקשרות 2015באפריל  15עבודתה כיועצת משפטית ומזכירת החברה ביום  החלה –"ד יעל נבו עו
כולל שכר שנתי בסך  2016בתוקף עד יום סיום תפקידה. הסכום הכלול בעמודה "שכר" לשנת הינה אשר   2015 יולימחודש 

שקל  104,899שקל חדש ובתוספת זקיפות למס בסך של  181,845שקל חדש בתוספת עלויות מעביד בסך של  699,962
 שקל חדש. 62,893חדש ובנוסף מענק בסך 

 
 

. השכר משולם עפ"י התקשרות מחודש פברואר 2016בינואר  1כספים וכלכלה ביום  להחל עבודתו כסמנכ"  - דויטשמן אבי
 707,136כולל שכר שנתי בסך של  2016יום סיום תפקידו. הסכום הכלול בעמודה "שכר" לשנת בתוקף עד הינה אשר  2016

 שקל חדש. 112,405שקל חדש ובתוספת זקיפות למס של  190,666שקל חדש בתוספת  עלויות מעביד בסך של 
 
 

 (: 2)א() 21תקנה 
 

 (.1)א() 21שאינם נכללים ברשימה בתקנה אין בחברה שלושה נושאי משרה בכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר 
 

 (: 3)א() 21תקנה 
 

המקבלים  ,לעיל( 1)א() 21ואשר אינם נכללים ברשימה בתקנה רקטורים קבלים תגמול, שאינם דיאין בחברה בעלי עניין המ
 .תגמול בקשר עם שירותים שנתנו כבעלי תפקיד בחברה או בחברה בשליטתה

 
  )ב(:  21תקנה 

 
 תגמולים לנושאי המשרה הבכירה עבור שנת הדיווח אשר לא הוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח.לא ניתנו 

 
  2פירוט בדבר גמול הניתן לדירקטורים בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות

 
 736,716 הסתכם לסך של  ,3שאינו חורג מהמקובל ,2016בשנת  )למעט יו"ר הדירקטוריון( דירקטוריםאשר ניתן לגמול ה

. גמול הדירקטורים מקרב הציבור נקבע, בהתאם לסיווג החברה, 4(והוא במחירים שוטפים חדש )הסכום אינו כולל מע"משקל 
בחברות  פי הסכומים הנקובים בתקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור-על

פי החלטת -.  גמול הדירקטורים החיצוניים נקבע, על(1)10החברה בדרגה למועד הדוח מסווגת . 1994-ממשלתיות(, התשנ"ד
האסיפה הכללית של החברה, בהתאם לסכומים המזעריים הנקובים לחברה בדרגתה של החברה, בתקנות החברות )כללים 

 תקנות אלו., וזאת על אף שניתן לקבוע שכר גבוה יותר בהתאם ל2000 –בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, תש"ס 
 

 השליטה בחברה א:21תקנה 
 

 .למועד הדוח, בעלת השליטה בחברה הינה מדינת ישראל
 

 עסקאות עם בעל שליטה  :22תקנה 
 

 ממניות החברה והינה בעלת השליטה בה.  99.85%-המדינה מחזיקה כ
 

לפרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעלת השליטה או שלבעלת השליטה יש עניין אישי באישורה, אשר 

                                            
 .דוחות כספיים" –של רשות החברות הממשלתיות בנושא "חשבונאות וכספים  5-2013-1חוזר  2
 2000-ברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"סלתקנות הח 5 -ו 4קרי, אינו עולה על הסכום המרבי לפי תקנות  3

 .אלה תקנותל 7ואינו עולה על הסכום הקבוע לפי תקנה 
 .יצוין כי לגמול המשולם לדירקטורים חיצוניים בחברה מתווסף מע"מ 4
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שנת הדיווח או במועד מאוחר לסוף שנת הדיווח או שהיא עדיין בתוקף במועד הדיווח, לרבות החברה התקשרה בה במהלך 
חייבויות של החברה ולהלוואות שהעמידה מדינת ישראל ביחס לכתבי ערבות שהועמדו על ידי מדינת ישראל להבטחת הת

  בדוחות הכספיים. 34ראה ביאור  לחברה,
 

החברה נטלה מספר הלוואות במישרין ממדינת ישראל, ובנוסף, מדינת ישראל העמידה ערבויות שונות להלוואות אותן נטלה 
  :הכספיים( בדוחות 'ה 19תוספת לביאור ) כמפורט להלןואגרות חוב אותן הנפיקה החברה החברה 

 
 הלוואות שהובטחו בערבות מדינת ישראל .א

 
המדינה העמידה ערבויות לטובת צדדים שלישיים להתחייבויותיה של החברה לתאגידים בנקאיים בארץ ובחו"ל, 

 :מיליון שקל חדש, כמפורט להלן 1,493 -, עמדה על סכום של כ2016בדצמבר  31אשר יתרתן הכוללת ליום 
 

 
מיליון דולר  250 עד בגין סכום של CITIBANKלטובת  2005ערבות מדינה שהועמדה בחודש דצמבר  .1

מארצות הברית  CITIBANKבין החברה לבין  2005פי הסכם הלוואה שנחתם בדצמבר -ארה"ב על
מיליון דולר  250על סך של עד  ים)סוכנות של ממשלת ארצות הברית(, לקבלת אשרא OPICבביטוח 

עד  2006מיליון דולר ארה"ב במהלך השנים  222.8 -ידי החברה סכום של כ-ארה"ב. בפועל נוצל על
 31ע"י דירקטוריון החברה. יתרת ההלוואה ליום  2004בנובמבר  25. הערבות אושרה ביום 2007

יתרה הבלתי מסולקת. החברה מיליון שקל חדש. הערבות הינה בגין ה 485 -הינה כ 2016בדצמבר 
 .מיליון דולר ארה"ב 4.5 -עמלת ערבות בסך של כלמדינה שילמה מראש 

 
 כפי, 2012 ביוני 26 מיום החברה תשקיף פי-על הונפקו אשר( 25 סדרה) החוב לאגרות המדינה ערבות .2

 תנאי לפי מחדש מוערך כשהוא( 25 סדרה) החוב אגרות של הנקוב השווי. 2012 ביולי 2 ביום שתוקן
"ח תיאור בדו 22.2 ףסעי ראה לפירוט. חדש שקל מיליון 1,008 -כ הינו 2016 בדצמבר 31 ליום ההצמדה

 .עסקי התאגיד

 
 
 
 

 הלוואות אשר החברה נטלה במישרין ממדינת ישראל: .ב
 

 

ליום  ת קרן וריבית לשלםיתר תקופת ההחזר מטבע ההלוואה 
31.12.2016 

 רעוןיפ
 ראשון

 רעוןיפ
 אחרון

מקור, דולר מטבע 
 ארה"ב

 ם חדשיםשקלי

מדינת 
 4ישראל

800,000,000$ 
 

 1,435,850,632.60 373,433,194.43 25.5.2023 28.5.2002 דולר ארה"ב

 312,863,743.73 81,368,984.07 10.9.2020 10.9.2000 דולר ארה"ב 250,000,000$

 388,418,739.52 101,019,178.03 10.9.2024 10.9.2003 דולר ארה"ב 180,000,000$

 468,942,480.94 121,961,633.54 10.8.2025 10.8.2005 דולר ארה"ב 270,000,000$

 2,606,075,596.79  677,782,990.07 סה"כ

 
 החברה עומדת בתנאי פירעון ההלוואות המפורטות לעיל.

 
 

 איגרות חוב צמיתות למדינת ישראל. ג
 

סדרות של  9, הנפיקה החברה למדינת ישראל 1985לבין  1983בהתאם להסדר עם האוצר, בתקופה שבין 
)ערך נקוב  2016בדצמבר  31מיליון שקל חדש, אשר נכון ליום  15.5 -איגרות חוב צמיתות בסכום כולל של כ

שקל מיליוני  2,536 -(, עומד על סך של כ2016בדצמבר  31הפרשי הצמדה למדד עד ריבית לשלם ובתוספת 
"(. איגרות החוב הצמיתות נושאות ריבית שנתית בשיעור איגרות החוב הצמיתותחדש, כמפורט בטבלה להלן )"

הצמודה במלואה למדד המחירים לצרכן, הקרן של איגרות החוב הצמיתות אינה צמודה למדד  5.75% -ו 5%של 
קבועים לטובת מדינת ישראל על פיקדונות בסכום המחירים לצרכן. איגרות החוב הצמיתות מובטחות בשעבודים 

עדיפות אך ורק הן איגרות החוב הצמיתות בהתאם לתנאי . שקל ישן( 92,000) שקל חדש 92נומינלי כולל של 

                                            
ין הבנק למדינה בחודש ב הוסבו לטובת המדינה באמצעות חתימה על כתב המחאה 09 -וח התעשייה בע"מ בשנות הידי הבנק לפת-להלוואות אלה הועמדו לחברה ע 4

 .2009אוקטובר 
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פיקדונות בשעבוד צף, אך ורק ביחס לסכומים המופקדים בעל הלוואות לא מובטחות או על הלוואות המובטחות 
היו כלולות איגרות החוב הצמיתות  2005בדצמבר  31משועבדים. לאור תנאיהן של איגרות החוב הצמיתות, עד 

שונה הסיווג של איגרות  2006בינואר  1, החל מיום 22בהונה העצמי של החברה. לאור אימוץ תקן חשבונאות 
בדוח רווח והפסד. לפרטים נוספים  החוב הצמיתות להתחייבות לזמן ארוך, והריבית בגינן נזקפת כהוצאת מימון

 בדוחות הכספיים. 22ראה ביאור 
 

 
 הסכום שהונפק

שיעור 
 ריבית

 וריבית לשלם * קרןיתרת 
 31.12.2016ליום 

 )בשקל חדש( )בשקל חדש(
 219,700,325.11  5% 342,940.69 1סדרה 

 152,094,360.13  5.75% 2,348,640.00 2סדרה 

 344,787,815.88  5% 702,538.71 3סדרה 

 232,177,427.70  5% 558,981.66 4סדרה 

 347,984,575.98  5% 834,185.81 5סדרה 

 196,414,925.13  5% 710,312.09 6סדרה 

 208,242,722.92  5% 759,335.64 7סדרה 

 314,338,775.53  5% 1,146,203.97 8סדרה 

 519,780,057.31  5.75% 8,064,000.00 9סדרה 

 2,535,520,985.69   15,467,138.57 סה"כ

 
   יתרת קרן בספרים*

 
 
 

בת או -ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בתאגיד, בחברה-: מניות וניירות ערך אחרים המוחזקים על24תקנה 
  בחברה קשורה, סמוך ככל האפשר לתאריך הדוח

 

 שם החברה
בעל העניין / 
נושא המשרה 

 הבכירה
 סוג המניה

בשקל ע.נ. 
חדש 
 נומינלי

מספר 
 המניות

 שיעור ההחזקה )%(

 בהצבעה בהון
במינוי 

 דירקטורים

 בתאגיד

חברת החשמל 
 לישראל בע"מ

 100.00 99.77 99.77 79,980,010 0.1 רגילה מדינת ישראל

 100.00 100.00 100.00 40,053,252 0.1 רגילה ב'

       

 0 0 0 1 0.1 רגילה טל-יפתח רון

       
 

 
בנאמנות עבור חברת לחברה מספר חברות בנות ונכדות נוספות, אשר נושאי משרה בחברת החשמל מחזיקים בהן מניות, 

 אולם פעילותן אינן מהותית לפעילות התאגיד, לפיכך לא הובא מידע בדבר החזקות אלו.החשמל 
 

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים לתאריך הדוח א:24תקנה 
 

 .בדוחות הכספיים 23ביאור ראה 
 לחברה אין ניירות ערך המירים.כמו כן 

 
 מרשם בעלי המניות של התאגיד ב:24תקנה 

 
בדבר  (2016-01-138277 -)אסמכתא  11.12.2016-למרשם בעלי מניות מעודכן ראו דיווח מיידי של החברה במגנ"א מיום ה

 (.087)ת'  בה והשינויים התאגיד של הערך ניירות ומרשמי הון מצבת
 

 מען רשום :א'25תקנה 
 

  3100001, חיפה, 10, ת.ד. 1רחוב נתיב האור  : כתובת
 04-8184700 : טלפון

 04-8184710 : פקסימיליה
 www.iec.co.il : אתר החברה

  ub772@iec.co.il - דואר אלקטרוני
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 הדירקטורים של התאגיד :26תקנה 

 
 הדירקטוריון:להלן הפרטים על חברי 

 
 ראש הדירקטוריון( -טל )יושב-( יפתח רון')מיל אלוף .1

 טל.-: יפתח רוןשם
 .054067939: מספר תעודת זהות

 .15/04/1956: תאריך לידה
 מודיעין. 22/3: רחוב אשר מענו

 : ישראלית.נתינות
מ"מ יושב   מבני ותדמית; ראש הדירקטוריון; יושב ראש ועדת אסטרטגיה, שינוי : יושבחברותו בוועדות הדירקטוריון

ועדת משאבי אנוש וארגון; חבר בופיתוח עסקי; ולשיתוף פעולה אזורי  הועדחבר בוועדת התקשרויות ונכסים; ראש  
חבר בוועדת משנה  ;ותעריף ועדת אחריות תאגידית רגולציהחבר בועדת תקציב, ניהול פיננסי וניהול סיכונים; ווחבר ב

 לליווי בקרה אחר היערכות החברה לחורף.
 : לא.דח"צ

 לא. :דירקטור בלתי תלוי
 . בעל כשירות מקצועית :או כשירות מקצועית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 : לא. האם הוא עובד של החברה, של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה
 מונה לתפקיד יו"ר הדירקטוריון. 7/10/2010 יוםוב 29/09/2010 יוםמונה כדירקטור ב: תאריך תחילת הכהונה

וכהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה חודשה ביום  30/09/2013 חודשה ביוםכדירקטור טל -כהונתו של מר רון
וכהונתו כיו"ר דירקטוריון  29/09/2016טל כדירקטור חודשה פעם נוספת ביום -. כהונתו של מר רון02/10/2013

  . 06/10/2016החברה חודשה ביום 
)מוסמך( במנהל עסקים מאוניברסיטת בר  E.M.B.A)בוגר( במשפטים מהאוניברסיטה העברית;  L.L.B: השכלתו

 אילן. 
  ס מערכתי מתקדם במכללה לביטחון לאומי. : בוגר קורהשכלה אחרת ותעודות מקצועיות

 : לא.האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה
: החברה  רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריוןהאם 

 לא.
יר" בכפר סבא, "מאמכהן כחבר באגודת הידידים של המרכז הרפואי : ( השנים האחרונות5התעסקותו בחמש )

, יו"ר חבר הנאמנים של המכינות הקדם צבאיות, , כיהן כחבר אריאל אוניברסיטת של הנאמנים חבר בעמותת חבר
חבר באיגוד השופטים של ההתאחדות לכדורגל, יו"ר כ כיהןבוועדה למינוי יועצים משפטיים של רשות החברות, 

מכללה  –ועדת היגוי של פורום החברות המובילות במשק בתחומי התשתית עם התמקדות בנושא אנרגיה ומים 
 של הנאמנים בחבר חבראקדמית נתניה, יו"ר נשיאות פרויקט "גדולים במדים" של עמותת "יד לילד המיוחד", 

 .חברות ראשי בפורום נשיאות חבר. העולם אומות חסידי של פועליהם להנצחת כיחינו מורשת ומרכז מוזיאון
 .איןפירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור: 

 
 יפה ויגודסקי  .2

 : יפה ויגודסקי.שם
 .007428253: מספר תעודת זהות

 .17/06/1946: תאריך לידה
 , רמת השרון.3: רחוב סיני מענה

 : ישראלית.נתינות
ועדת אסטרטגיה, שינוי ועדת התקשרויות ונכסים; ועדת משאבי אנוש וארגון;  ר"יו: הדירקטוריוןחברותה בוועדות 

  .ועדת משנה ללווי בקרה אחר היערכות החברה לחורף ;ותגמול , ועדת ביקורתמבני ותדמית, 
 : לא.דח"צ

 לא. :דירקטורית בלתי תלויה
 בעלת כשירות מקצועית.: מקצועית כשירות או בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית

 : לא. האם היא עובדת של החברה, של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה
 (.27/10/2014-וב 15/09/2011יוםב,  21/02/2010 יום)הכהונה חודשה ב 18/02/2007: תאריך תחילת הכהונה

חינוך ה במדעי)מוסמכת(  M.Aחינוך מאוניברסיטת תל אביב; מדעי הרוח ומדעי ה)בוגרת(  B.A: השכלתה
 מאוניברסיטת תל אביב.

 אביב.-: בוגרת קורס מנהלי מוסדות וקורס דירקטורים מאוניברסיטת תלהשכלה אחרת ותעודות מקצועיות
 : לא.האם היא בת משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 :ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריוןהחברה רואה בה כבעלת מומחיות חשבונאית האם 
 .לא

חברת הנהלה בתיאטרון  ;יו"ר שדולת הנשים בישראל ;מעגלים קרן ר"יו: ( השנים האחרונות5התעסקותה בחמש )
 ".תאוו"צבחברת הנהלת  ;האידיש

 : רשת עמל. פירוט התאגידים בהם משמשת כדירקטור
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 רפופורט אריה .3
 : אריה רפופורט.שם            

 .052603081: מספר תעודת זהות
 .29/06/1954: תאריך לידה

 ., תל אביב17: רחוב יצחק שדה מענו
 : ישראלית.נתינות

ועדת חבר בוועדות:  ,כספייםהדו"חות הועדה לבחינת יו"ר תגמול, ביקורת ויו"ר ועדת : חברותו בוועדות הדירקטוריון
 ;ותעריף רגולציה ,אחריות תאגידיתועדת  ,וניהול סיכונים יהול פיננסינאסטרטגיה, שינוי מבני ותדמית; ועדת תקציב, 

 ועדת משנה ללוי בקרה אחר היערכות החברה לחורף.  ;ועדה לשיתוף פעולה אזורי ופיתוח עסקי
 : כן. דח"צ

 כן. :דירקטור בלתי תלוי
 וכשירות מקצועית. : בעל מומחיות חשבונאית ופיננסיתמקצועית כשירות או ופיננסיתבעל מומחיות חשבונאית 

 : לא.האם הוא עובד של החברה של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה
 .14/08/2014-עם מינוי מחדש ב 02/08/2011: תאריך תחילת הכהונה

 )בוגר( כלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת תל אביב. B.A: השכלתו
 : לא.האם הוא בן משפחה של בעל עניין אחר בחברה

 :החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריוןהאם 
 .כן

 רו"ח.פורט ושות', ו: רואה חשבון במשרד רפ( השנים האחרונות5התעסקותו בחמש )
 אריה, מ"בע וניהול השקעות רפופורט אריה, חשבון רואי -' ושות רפופורט: פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור

 KSR properties ,.,מ"בע ויפה רגוע,  מ"בע פלסמה, מ"בע( 2008) פיננסים ג.מ.ט, מ"בע לנאמנות חברה רפופורט
LTD ,חבר הנהלה ויו"ר (, ר"ע) ישראל וראייטיחבר הנהלה ויו"ר ועדת כספים , מ"בע ירושלים וראייטי מועדון קרן

 .רובינשטיין ארתור עמותתחבר הנהלה ויו"ר ועדת כספים (, ר"ע) יעקב מועדון עמותת
 

 ריש-אבו ראיק .4
 ריש-ראיק אבו: שם

 .024784225: מספר תעודת זהות
 23/2/1970: תאריך לידה

 .2496700 ירכא, 804. ד.ת: מענו
 : ישראלית.נתינות

ועדת משאבי אנוש וארגון; ועדת ; ניהול סיכוניםניהול פיננסי ו ,ועדת תקציביו"ר : חברותו בוועדות הדירקטוריון
  .הועדה לבחינת הדוחות הכספיים התקשרויות ונכסים;

 : לא. דח"צ
 לא. :דירקטור בלתי תלוי

 פיננסית וכשירות מקצועית. מומחיות חשבונאיתבעל : או כשירות מקצועית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
 : לא.האם הוא עובד של החברה של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה

 .13/03/2014 מחדש מונה 02/05/2013 עד 03/05/2010: תאריך תחילת הכהונה
 .משפט שערי מכללת, במשפטים( בוגר) L.L.B;  העברית מהאוניברסיטה חשבונאות כלכלה( בוגר) B.A: השכלתו            

 : לא.משפחה של בעל עניין אחר בחברה האם הוא בן
: החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריוןהאם 

 .כן
 בעל משרד רואי חשבון.: ( השנים האחרונות5התעסקותו בחמש )

 .אין :משמש כדירקטורפירוט התאגידים בהם 
 

 אריה )אריק( פורר .5
 אריה )אריק( פורר: שם

 54269535: מספר תעודת זהות
 14/09/1956 :תאריך לידה

 רחובות 45 הראשון הנשיא :מענו
 : ישראלית.נתינות

דוחות הועדה לבחינת ; שינוי מבני ותדמית ועדת אסטרטגיה ;תגמולביקורת וועדת : חברותו בוועדות הדירקטוריון
וועדת משנה לליווי בקרה אחר היערכות  ;ועדת התקשרויות ונכסים ;וניהול סיכונים ועדת תקציב ניהול פיננסי ;כספייםה

 החברה לחורף.
 . כן: דח"צ

 .כן :דירקטור בלתי תלוי
 וכשירות מקצועית. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית :או כשירות מקצועית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 לא. :עובד של החברה של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה האם הוא
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 08/12/2015: תאריך תחילת הכהונה
, אילן בר' מאונ במימון התמחות עם עסקים במנהל שני תואר, גוריון בן' מאונ בכלכלה ראשון תואר בעל: השכלתו

 .ברמת גן ועסקים למשפט האקדמי מהמרכז במשפטים ראשון תואר
 : לא.משפחה של בעל עניין אחר בחברה האם הוא בן

: החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריוןהאם 
 כן.

 דירקטור,  והמלונאות ן"הנדל בתחום ציבורית חברה, רילטק חברת ל"מנכ :( השנים האחרונות5התעסקותו בחמש )
 מתן-עסקית חטיבה,  ן"והנדל הבניה מתחום פרטיות חברות של כספים ל"סמנכ, והשקעות ע"נ דש הציבורית בחברה
 ד"עו לשכת של ובניה תכנון וועדת ופרוקים כינוסים ועדות חבר, לאומי בנק של הראשית בהנהלה הבניה לענף אשראי

 .עסקי ויזום יעוץ, לניהול פרטית חברה של בעלים, ד"עו בלשכת חבר, פרטי ד"עו, בישראל

  ענף של התאחדות הנהלת וחבר רחובות קולנוע בתי חברת הנהלת ר"יו: פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור           

 .בישראל הקולנוע           
 

 פרנק גדעון .6

  פרנק גדעון: שם

 007570237מספר תעודת זהות: 

 13/11/1943תאריך לידה: 

 יצחק בית 35 חפר דרךמענו: 

 ישראליתנתינות: 

 שינוי, אסטרטגיה עדתו ;לחורף החברה היערכות אחר בקרה ללווי משנה ועדת "ריו חברותו בוועדות הדירקטוריון:

   .ותעריף רגולציה, תאגידית אחריות ועדת ;וארגון אנוש משאבי ועדת ;ותדמית מבני
 . לא: דח"צ

 לא. :דירקטור בלתי תלוי

 בעל כשירות מקצועית. :או כשירות מקצועית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

 לא :האם הוא עובד של החברה של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה

 22/09/2016 :תאריך תחילת הכהונה

 תואר שני במדעי הגרעין מהטכניון. ;מהנדס מכונות במגמת כוח וחום )אנרגיה( מהטכניון :השכלתו
 : לא.משפחה של בעל עניין אחר בחברה האם הוא בן

 לא :החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון האם

  CRECORיו"ר חברת ;2015דירקטור בקרן ואן ליר )הולנד( עד יולי  :( השנים האחרונות5התעסקותו בחמש )

סכסוכים בין חבר בוועדה ליישוב  ;וושינגטון NTI דירקטור  ;יו"ר הועד המנהל טכניון ;2015בבעלות קרן ואן ליר עד יולי 

 (.2016תשתית ) יחברות ממשלתיות בעניינ

 

 ענבר דורית .7

 ענבר דורית: שם

 056089816מספר תעודת זהות: 

 06/10/1959תאריך לידה: 

 א רמת גן 65יוסף צבי : המענ

 ישראליתנתינות: 

ועדת  ;ועדת משאבי אנוש וארגון ;יו"ר הועדה לשיתוף פעולה אזורי ופיתוח עסקיבוועדות הדירקטוריון:  החברות

 ועדת אחריות תאגידית, רגולציה ותעריף. ;התקשרויות ונכסים
  .לא: דח"צ

 .לא :הבלתי תלוי ית דירקטור

 מקצועית.בעלת כשירות  :או כשירות מקצועית מומחיות חשבונאית ופיננסית תבעל

 לא :עניין בה תשל החברה של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל תא עובדיהאם ה

 10/05/2016 :תאריך תחילת הכהונה

בי"ס רקאנטי,  Executive MBAתואר שני במינהל עסקים,  ;אביב-תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל :ההשכלת

 אביב.-אוניברסיטת תל

 בוגרת קורס המי"ל בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות. :מקצועיותהשכלה אחרת ותעודות 
 : לא.משפחה של בעל עניין אחר בחברה בתא יהאם ה

 :מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון תכבעל ההחברה רואה ב האם

 לא
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חברה בנבחרת הדירקטורים  ;מנכ"לית הקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה :( השנים האחרונות5בחמש )ה התעסקות

דח"צית בחברת  2008-2011 ;דירקטורית בהנהלת האופרה הישראלית 2009-2016 ;של רשות החברות הממשלתיות

 החשמל.

 הנהלת המוסד האקדמי מכללת בית ברל. ;ירושלים סינמטק: יתכדירקטור תפירוט התאגידים בהם משמש

 

 

 גרטי סרוסי אורלי .8

 אורלי גרטי סרוסי: שם

 056381981מספר תעודת זהות: 

 16/02/1960תאריך לידה: 

 אביב-תל 5רחוב קליי מענה: 

 ישראליתנתינות: 

ועדה  ;ועדת תקציב ניהול פיננסי וניהל סיכונים ;ועדת אסטרטגיה שינוי מבני ותדמיתחברותה בוועדות הדירקטוריון: 

 וועדת משנה בקרה אחר היערכות החברה לחורף. ;לשיתוף פעולה אזורי ופיתוח עסקי
 . לא: דח"צ

 .לא :הדירקטורית  בלתי תלוי

 וכשירות מקצועית. בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית :או כשירות מקצועית מומחיות חשבונאית ופיננסית תבעל

 לא :עניין בה תשל החברה של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל תא עובדיהאם ה

 03/05/2016 :תאריך תחילת הכהונה

 ;תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ;אביב תל מאוניברסיטת וכלכלה בחשבונאות ראשון תואר: ההשכלת

 תואר שני במנהל ציבורי, אוניברסיטת הרווארד ארצות הברית.

 רשיון לראיית חשבון, ישראל :אחרת ותעודות מקצועיותהשכלה 
 : לא.משפחה של בעל עניין אחר בחברה בתא יהאם ה

 :מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון תכבעל ההחברה רואה ב האם

 כן

 .ירושלים בסינמטק כספים ומנהלת"ל סמנכ :( השנים האחרונות5בחמש )ה התעסקות

דח"צית בחברות: אופטיבייס בע"מ,  ;תאגיד השידור הישראלי -כאן : יתכדירקטור תפירוט התאגידים בהם משמש

 גמאטרוניק בע"מ, אפיו )אפריקה( בע"מ.

 

 חסון חלבי דיאנה .9

 דיאנה חלבי חסון: שם

 034989756מספר תעודת זהות: 

 04/01/1979תאריך לידה: 

 , חיפה2רחוב חורי מענה: 

 ישראליתנתינות: 

ועדה לשיתוף פעולה  ;ועדת התקשרויות ונכסים ;ועדת אסטרטגיה שינוי מבני ותדמיתחברותה בוועדות הדירקטוריון: 

 וועדת משנה בקרה אחר היערכות החברה לחורף. ;אזורי ופיתוח עסקי
 . לא: דח"צ

 .לא :הדירקטורית  בלתי תלוי

 בעלת כשירות מקצועית. :או כשירות מקצועית מומחיות חשבונאית ופיננסית תבעל

 לא :עניין בה תשל החברה של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל תא עובדיהאם ה

 22/09/2016 :תאריך תחילת הכהונה

 ממכללת נתניה.)בוגר( במשפטים  L.L.Bה: השכלת
 : לא.משפחה של בעל עניין אחר בחברה בתא יהאם ה

 :מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריון תכבעל ההחברה רואה ב האם

 לא

 עו"ד ומנכ"לית משרד נ. חלבי ושות' משרד עורכי דין. :( השנים האחרונות5בחמש )ה התעסקות

 אין.: יתכדירקטור תפירוט התאגידים בהם משמש
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 עמי בן (מוקי) מרדכי    .10

 עמי בן (מוקי) מרדכי: שם
 058832320: מספר תעודת זהות

 27/07/1964 :תאריך לידה
 נופית 42גלבוע  :מענו

 : ישראלית.נתינות
וניהול פיננסי ועדת תקציב, ניהול ;ותעריף רגולציה ,תאגידית אחריותיו"ר ועדת : חברותו בוועדות הדירקטוריון

  ..משאבי אנוש וארגוןועדת  ;סיכונים
 . לא: דח"צ

 לא. :דירקטור בלתי תלוי
 וכשירות מקצועית. בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית: או כשירות מקצועית בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

, משמש בתפקיד כן :האם הוא עובד של החברה של חברה בת שלה, חברה קשורה שלה או של בעל עניין בה
 מנהל מחלקת כספים וחשבונות באגף תקשורת רחבת פס בחברת החשמל

 09/02/2016: תחילת הכהונהתאריך 
 .חיפה אוניברסיטתמ עסקים מנהל במסלול בכלכלה ראשון תואר: השכלתו

 : לא.משפחה של בעל עניין אחר בחברה האם הוא בן
 :החברה רואה בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית לצורך עמידה במספר המזערי שקבע הדירקטוריוןהאם 

 .כן

 מחלקת ;פס רחבת תקשורת באגף וחשבונות כספים מחלקת מנהל :האחרונות( השנים 5התעסקותו בחמש )

 ..בחברה התפעול תקציבי מרכז -החשמל בחברת התקציבים

 .מחוג הגמל קופת :פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור
 

 דרוקר יואב .11

 יואב דרוקר: שם
 056125701: זהות תעודת מספר
 27/12/1959: לידה תאריך

 רעננה 38סשה ארגוב : מענו
 : ישראלית.נתינות
ועדה  ;ותעריף ועדת אחריות תאגידית רגולציה ;ועדת אסטרטגיה, שינוי מבני ותדמית :הדירקטוריון בוועדות חברותו

 ועדת משנה ללווי בקרה אחר היערכות החברה לחורף. ;שיתוף פעולה אזורי ופיתוח עסקיל
 : לא. "צדח

 : לא.תלוי בלתי דירקטור
 בעל כשירות מקצועית. :או כשירות מקצועית ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל
, משמש בתפקיד : כןבה עניין בעל של או שלה קשורה חברה, שלה בת חברה של החברה של עובד הוא האם

 מנהל מחלקת תפעול והשגחה של מחוז דן בחברת החשמל.
 09/02/2016: הכהונה תחילת תאריך

במנהל  MBA, תואר שני ושומרון יהודה האקדמית המכללה - ואלקטרוניקה חשמל בהנדסת ראשון תואר: השכלתו
 .הקריה האקדמית אונו –עסקים 

 : לא.בחברה אחר עניין בעל של משפחה בן הוא האם
: הדירקטוריון שקבע המזערי במספר עמידה לצורך ופיננסית חשבונאית מומחיות כבעל בו רואה החברה האם
 לא.

 ,החשמל בחברת דן מחוז והשגחה תפעול מחלקת מנהל: האחרונות השנים( 5) בחמש התעסקותו
 , .החשמל בחברת דרום מחוז תפעול מחלקת מנהל סגן

 .אין :פירוט התאגידים בהם משמש כדירקטור
 
 
 
 נושאי משרה בכירה של התאגיד א': 26תקנה 

 
 להלן הפרטים על נושאי משרה בכירה:

 
  עופר בלוך .12

 .עופר בלוך: שם
 .056002546: זהותמספר תעודת 

 .17/09/1959: תאריך לידה
 .10/06/2015: תאריך תחילת כהונתו

 : מנהל כללי.התפקיד שהוא ממלא בחברה
 : לא.האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין
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 .תל אביב אוניברסיטת –ביה"ס למנהל עסקים ע"ש רקאנטי  M.B.Aבכלכלה אוניברסיטת תל אביב,   B.Aהשכלתו: 
 ".חדרה נייר" קבוצת ל"מנכ: ( השנים האחרונות5ניסיונו העסקי בחמש )

  אין.: התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה
 לחוק ניירות ערך, המנכ"ל הינו בעל עניין בחברה מתוקף תפקידו כמנכ"ל. 1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 

 
 אדריאן ביאנו  .13

 : אדריאן ביאנו.שם
 .016830648: מספר תעודת זהות

 .29/08/1948: תאריך לידה
 01/12/2013: תאריך תחילת כהונתו

 .ומנהל סיכונים קיימות תאגידית: סמנכ"ל התפקיד שהוא ממלא בחברה
 : לא.האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

, רומניה; תואר שני ותואר שלישי בהנדסת חשמל בוקרשטתואר ראשון בהנדסת חשמל זרם חזק בטכניון,  :השכלתו
DSc  .מהטכניון, חיפה 

 : סמנכ"ל משאבים אסטרטגיים בחברה.( השנים האחרונות5ניסיונו העסקי בחמש )
ר במיזמים של : דירקטוהתפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה

 בדוח תיאור עסקי התאגיד(. 12 החברה כחלק מהחממה הטכנולוגית )ראו פירוט בסעיף
 לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה.  1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 

 
 יעל נבו .14

 .יעל נבו: שם
 .012319398: מספר תעודת זהות

 .23.07.1968:  תאריך לידה
  .15.04.2015: תחילת כהונתותאריך 

 .היועצת המשפטית ומזכירת החברה: התפקיד שהוא ממלא בחברה
 : לא.האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר או של בעל עניין

 . אביב-תל תמאוניברסיט)בוגר( במשפטים  L.L.B: השכלתו
 4 -שימשה כ  ;שירותי ניהול השקעות בע"מדח"צית בחברת אנליסט : ( השנים האחרונות5ניסיונו העסקי בחמש )

כמו"כ כיהנה בעבר כמזכירת חברה ב"צים"  יועצת משפטית ומזכירת חברה של קבוצת נייר חדרה,שנים בתפקיד 
 .וכיועצת משפטית ומזכירת החברה בקבוצת מי עדן

 .אין: התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה
 

 אורן הלמן  .15
 : אורן הלמן.שם

 .024163875:מספר תעודת זהות
 .03/11/1968:תאריך לידה

 .15/12/2011:תאריך תחילת כהונתו
 .קשרי ממשל ותקשורת : סמנכ"ל רגולציה,התפקיד שהוא ממלא בחברה

 : לא.האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של בעל עניין
-)מוסמך( במדיניות ציבורית מאוניברסיטת תל M.A)בוגר( מדעי המדינה מאוניברסיטת תל אביב;  B.A: השכלתו

 אביב. 
מנהל לשכת העיתונות הממשלתית  סמנכ"ל רגולציה בחברת החשמל,  :( השנים האחרונות5ניסיונו העסקי בחמש )

  .במשרד ראש הממשלה; יועץ אסטרטגי במשרד "גורן עמיר"
יו"ר ועדת הביקורת  : בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בההתפקיד שהוא ממלא 

  .בחברת הפחם
 לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה.   1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 

 
 

 אמיר ליבנה  .16
 : אמיר ליבנה.שם

 .23725740:מספר תעודת זהות
 .19/04/1968:תאריך לידה

 .14/04/2011:תחילת כהונתותאריך 
 )במעמד מנהל אגף( ועוזר בכיר למנכ"ל מבני בחברה השינוי ה: ראש מנהלת התפקיד שהוא ממלא בחברה

 : לא.האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של בעל עניין
 )מוסמך( במשפטים מאוניברסיטת חיפה.  L.L.M)בוגר( במשפטים מאוניברסיטת חיפה;  L.L.B: השכלתו

 : עוזר המנהל הכללי בחברה,( השנים האחרונות5ניסיונו העסקי בחמש )
  : אין.התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה 

 לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה.       1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 
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 יצחק בלמס .17

 יצחק בלמס. שם:
 .058874496 מספר תעודת זהות:

 .25/07/1964תאריך לידה: 
 .01/01/2015 תאריך תחילת כהונתו:

 המשנה למנכ"ל וסמנכ"ל לקוחותהתפקיד שהוא ממלא בחברה: 
 לא. הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של בעל עניין:האם 

נהל עסקים, )מוסמך( בהנדסת מכונות ומ M.Eגוריון; -)בוגר( הנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן B.S.c: השכלתו
 הטכניון חיפה. 

מקום ( ממלא 05/2012 עד 06/2007) מנהל אגף תכנון הנדסי בחברה ( השנים האחרונות:5ניסיונו העסקי בחמש )
 (.12/2014עד  03/2013, סמנכ"ל ייצור ואנרגיה )(.02/2013  עד 05/2012)פרויקטים הנדסיים סמנכ"ל 

 אין.  התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה:
 המשרה אינו בעל עניין בחברה.לחוק ניירות ערך, נושא  1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 

 
 רון ויס .18

 רון ויס. שם:
 .059611756 מספר תעודת זהות:

 .03/04/1965תאריך לידה: 
 01/02/2013 תאריך תחילת כהונתו:

  .ופיתוח עסקי סמנכ"ל פרויקטים הנדסייםהתפקיד שהוא ממלא בחברה: 
 לא. בעל עניין:האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של 

 הטכניון.מוסד מתואר שני בהנדסת חשמל ובן גוריון אוניברסיטת מ: תואר ראשון בהנדסת חשמל השכלתו
; (11/2010עד  07/2001)סגן לנושאים טכניים באגף הולכה והשנאה  ( השנים האחרונות:5ניסיונו העסקי בחמש )

  .(02/2013עד  11/2010)מנהל אגף הולכה והשנאה 
 אין.  שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה:התפקיד 

 לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה. 1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 
 

 כהן דובי .19
 דובי כהן שם:

 054140918 מספר תעודת זהות:
 10/02/1957תאריך לידה: 

 19/08/2015 תאריך תחילת כהונתו:
  תפעול ולוגיסטיקהסמנכ"ל התפקיד שהוא ממלא בחברה: 

 לא. האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של בעל עניין:
 במדעי ההתנהגות מאוניברסיטת ניופורט.: תואר ראשון השכלתו

  מנהל אגף לוגיסטיקה ונכסים ( השנים האחרונות:5ניסיונו העסקי בחמש )
 אין.  א ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה:התפקיד שהו

 לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה. 1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 
 
 

 דוד אלמקיאס .20
 : דוד אלמקיאסשם

 63565139:מספר תעודת זהות
 01/08/1950: תאריך לידה

 16/12/2013תאריך תחילת כהונתו: 
 פתוח וטכנולוגיה  ן,ו: סמנכ"ל תכנלא בחברהמהתפקיד שהוא מ

 : לא.האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של בעל עניין
 תואר שלישי בהנדסת חשמל באוניברסיטת ת"א.ו: תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל במוסד הטכניון השכלתו

  (.12/2013עד  04/2003) פתוח וטכנולוגיה ן,ו: מנהל אגף תכנהאחרונות( השנים 5ניסיונו העסקי בחמש )
 : אין. התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה

 לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה. 1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 
 
 שמעוןהסמנכ"ל לתכנון, פיתוח וטכנולוגיה נעדר מהעבודה פרק זמן ממושך ואינו ממלא את תפקידו בשלב זה. מר *

 .לדוח תיאור עסקי התאגיד 27פישר משמש כממלא מקומו, בנוסף לתפקידו. לפרטים נוספים ראה סע' 
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 דויטשמן אבי .21
 אבי דויטשמן : שם

 057297723 :מספר תעודת זהות
 18/09/1961 : לידהתאריך 

 01/01/2016 תאריך תחילת כהונתו: 
 : סמנכ"ל כספים וכלכלה.לא בחברהמהתפקיד שהוא מ

 : לא.האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של בעל עניין
 בר אילן. רו"ח מוסמך. מאוניברסיטת וחשבונאות כלכלה( בוגר) B.A. :השכלתו

 וכן לים לישראל בע"מקמנכ"ל כספים ואסטרטגיה בכימיסמשנה למנכ"ל,  :( השנים האחרונות5בחמש )ניסיונו העסקי 
 .החברה של הבנות בחברות דירקטור

 : אין. התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה
 אינו בעל עניין בחברה.לחוק ניירות ערך, נושא המשרה  1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 

 
 שנק ףיוס .22

 שנק ףיוס: שם
 069363208:מספר תעודת זהות

 24/10/1951: תאריך לידה
 11/07/2013תאריך תחילת כהונתו: 

 .סמנכ"ל תקשוב: לא בחברהמהתפקיד שהוא מ
 : לא.האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של בעל עניין

תואר  ;צ'מפליין ארה"במאוניברסיטת  בהנדסת מחשבים  BScתואר ראשון  ;הטכניוןמוסד מ מחשביםי אהנדס: השכלתו
 דרבי.מאוניברסיטת נהל עסקים שני במ

 (.07/2013עד  04/2009מנהל אגף מערכות מידע ותקשוב ): ( השנים האחרונות5ניסיונו העסקי בחמש )
 : אין. שלה או בבעל עניין בההתפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה 

 לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה. 1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 
 

 עמית אוברקוביץ .23
 עמית אוברקוביץ: שם

 059030015 :מספר תעודת זהות
 19/08/1964: תאריך לידה

 25/06/2015תאריך תחילת כהונתו: 
 סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון. : לא בחברהמהתפקיד שהוא מ

 : לא.האם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של בעל עניין
 .אביב תל אוניברסיטת -המדינה מדעי מוסמך ;דרבי אוניברסיטת -עסקים מנהל מוסמך: השכלתו

; שנים 3 במשך אנוש משאבי אגף מנהל סגן ;מנהל אגף משאבי אנוש: ( השנים האחרונות5ניסיונו העסקי בחמש )
 .שנים 9 במשך בחברה הייצור באגף גז טורבינות הכוח תחנות נהלמ מחלקת מנהל

 : אין. התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה
 .לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה 1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 

 
 שמעון פישר .24

 שמעון פישר: שם
 056412463 :מספר תעודת זהות

 27/03/1960: תאריך לידה
 01/07/2016תאריך תחילת כהונתו: 

 תכנון, פיתוח וטכנולוגיה ומנהל אגף מערכות החשמלממלא מקום סמנכ"ל : לא בחברהמהתפקיד שהוא מ
 : לא.של בעל ענייןהאם הוא בן משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או 

 .נתניה מכללת עסקים במנהל MBA; טכניון, חשמל הנדסת בוגר: השכלתו
 חוהכ תחנת מנהל; הייצור אגף מנהלממלא מקום סמנכ"ל ייצור ואנרגיה, : ( השנים האחרונות5ניסיונו העסקי בחמש )

 .בחיפה חוהכ תחנת מנהל וסגן החשמל מהנדס; בחיפה
 אין.התפקיד שהוא ממלא בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה: 

 .לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה 1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 
 
 

 ארליכמן רם .25
 : רם ארליכמןשם

 022521553: זהות תעודת מספר
 14/07/1966: לידה תאריך
 21/02/2016: כהונתו תחילת תאריך

 : סמנכ"ל הייצור והאנרגיה.בחברה ממלא שהוא התפקיד
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 : לא.עניין בעל של או אחר בכיר פקיד, אחר בכירה משרה נושא של משפחה בן הוא האם
 : בוגר הנדסת מכונות, טכניון; מוסמך בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, אוניברסיטת תל אביב.השכלתו

: מ"מ מנהל אגף הייצור; מנהל תחנת הכוח רוטנברג; דירקטור מקרב האחרונות השנים( 5) בחמש העסקי ניסיונו
 העובדים ומנהל מגזר החשמל בתחנת הכוח רוטנברג.

 : אין.בה עניין בבעל או שלה קשורה בחברה, החברה של בת בחברה ממלא שהוא התפקיד
 .ל עניין בחברהלחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בע 1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 

 
 ניצה רוגוזינסקי .26

 ניצה רוגוזינסקי: שם
 025487950 :מספר תעודת זהות

 10/06/1973: תאריך לידה
 27/04/2014: התאריך תחילת כהונת

 ונציבת תלונות הציבור. מבקרת פנים: בחברה תלאמא מיהתפקיד שה
 : לא.משפחה של נושא משרה בכירה אחר, פקיד בכיר אחר או של בעל עניין תא ביהאם ה

 ;ח"רו; למנהל המכללה -עסקים מנהל בוגר; אילן בר מאוניברסיטת במשפטים( מוסמך) L.L.M: ההשכלת
 .(CIA) מוסמך פנימי מבקר
וחברת הבת  הוותיקות הפנסיה קרנות עמיתים -ראשית פנים מבקרת: ( השנים האחרונות5העסקי בחמש ) הניסיונ

 .הוותיקות הפנסיה קרנות עמיתים -הפנימית הביקורת ףאג מנהלת ;"אופאל"
 : אין. בחברה בת של החברה, בחברה קשורה שלה או בבעל עניין בה תא ממלאיהתפקיד שה

 .לחוק ניירות ערך, נושא המשרה אינו בעל עניין בחברה 1בהתאם להגדרת "בעל עניין" בסעיף 

 
 
 

 מורשי החתימה העצמאיים כפי שנקבעו בידי התאגיד: ב:26תקנה 
 

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה בעניין סמכויות חתימה ובהתאם לנוהל החברה בעניין זה אין בחברה מורשי חתימה 
 .1968-ניירות ערך, התשכ"חעצמאיים, כהגדרת המונח בחוק 

 
 

 רואה החשבון של התאגיד :27תקנה 
 

 , חיפה.7רח' נחום חת  –רואי חשבון סומך חייקין, 
 

 שינויים בתזכיר או בתקנון  :28תקנה 
 

 לא נערכו שינויים בתזכיר או בתקנון החברה.  בתקופת הדוח
 
 

 החלטות אסיפות כלליות מיוחדות: )ג(:29תקנה 
 

 בתקופת הדוח לא התכנסה האסיפה הכללית.
 
 
 

 לנושא משרה שבתוקף בתאריך הדוח(: פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי 4א)29תקנה 
 

 ביטוח דירקטורים ונושאי משרה .א
 

 בתאריך החברה דירקטוריון, 2013 בדצמבר 19 בתאריך התגמול ועדת ידי על שאושרה התגמול למדיניות בהתאם
 : שלהלן הביטוח פוליסות החברה ידי על נרכשו, 2014 בינואר 9 ביום הכללית והאסיפה 2013 בדצמבר 26

 15 ליום ועד 2015 בינואר 16 מיום החל שנים שלוש של לתקופה משרה ונושאי דירקטורים אחריות ביטוח .1
 .בכלל ועד 2018 בינואר

 (זו בפוליסה מהמבוטחים חלק הם המשרה ונושאי הדירקטורים) בחברה כמקובל -' ג צד חבויות ביטוח .2
 יםדירקטורל אישיות תאונות ביטוח .3

 
-2014)מספר אסמכתא:  2014לינואר  9ראה דוח מיידי של החברה מיום  המאוזכרות לעילות לפירוט תנאי הפוליס

01-011125.) 
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 שיפוי דירקטורים ונושאי משרה .ב

 
ביוני  30לפירוט בדבר מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שכיהנו בחברה במועד הגשת הדוחות הכספיים שלה ליום 

, בקשר עם חבות או הוצאה בקשר עם הצגתם מחדש של הדוחות הכספיים הנ"ל, ולפירוט בדבר כתבי השיפוי 2009
אושרה כפי שעץ המשפטי ולמזכיר החברה לדירקטורים, למנהל הכללי של החברה, לסמנכ"ל הכספים וליו אשר הוענקו

 .דוחות הכספיים' בה 34, ראה ביאור 2012מבר לנוב 22ע"י האסיפה הכללית של בעלי המניות ביום 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 טל-יפתח רון עופר בלוך

 יו"ר הדירקטוריון המנהל הכללי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2017במרס  20 :אריך אישור הדוחת
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 1תאגידי ממשל שאלון

 

 הדירקטוריון עצמאות

  
 נכון 

 
 נכון לא

1. 
 

 יותר. או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד כיהנו הדיווח שנת בכל

 

 כאמור, ימים 90 על עולה אינה חיצוניים דירקטורים שני כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם, החברות לחוק( 10()ב.)א363 בסעיף

 בין הפרדה תוך, בדיעבד שאושרה כהונה תקופת גם זה ובכלל) הדיווח בשנת יותר או חיצוניים דירקטורים שני בתאגיד
 (: השונים החיצונים הדירקטורים

 

 אריה רפופורט ':א דירקטור

 

  אריק פורר.':  ב דירקטור

 

 
 
  

 

                                                                 

1
 . 16.3.2014פורסם במסגרת הצעות חקיקה לשיפור הדוחות ביום  



2 

 

 .2 :זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים החיצוניים הדירקטורים מספר

2. 
 

  .2/10:  זה שאלון פרסום למועד נכון בתאגיד המכהנים 3תלויים הבלתי הדירקטורים 2שיעור

 

 : 5התאגיד 4בתקנון שנקבע תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור

 

 (.בתקנון הוראה נקבעה לא) רלוונטי לא  

_____ _____ 

3. 
 

 בשנת קיימו הם כי ונמצא( תלויים הבלתי והדירקטורים) החיצוניים הדירקטורים עם בדיקה נערכה הדיווח בשנת
( תלויים והבלתי) החיצוניים הדירקטורים של זיקה היעדר לעניין החברות לחוק( ו)-ו( ב)240 סעיף הוראת את הדיווח

 (.תלוי בלתי או) חיצוני כדירקטור לכהונה הנדרשים התנאים בהם מתקיימים וכן בתאגיד המכהנים

 

  

 

4.  
 למעט) בעקיפין או במישרין, הכללי למנהל  6כפופים אינם, הדיווח שנת במהלך בתאגיד כיהנו אשר הדירקטורים כל

 (.לעובדים נציגות בתאגיד קיימת אם, עובדים נציג שהוא דירקטור

 

  עמדו שלא הדירקטורים שיעור יצוין  -( כאמור הכללי למנהל כפוף הדירקטור, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 

  

 

                                                                 
2

 .3/8מספר מסוים מתוך הסך הכל. כך לדוגמה  -"שיעורבשאלון זה, " 
3

 כהגדרתם בחוק החברות.לרבות "דירקטורים חיצוניים"  
4

 הוראות המפקח על הבנקים(. -"תקנון" לרבות על פי הוראת דין ספציפית  החלה על התאגיד )לדוגמא בתאגיד בנקאי  -לענין שאלה זו  
5

 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 
6

דירקטור( ו/או עובד בתאגיד המוחזק שבשליטת עצם כהונה כדירקטור בתאגיד מוחזק הנמצא בשליטת התאגיד, לא ייחשב כ"כפיפות", מאידך, כהונת  דירקטור בתאגיד המכהן כנושא משרה )למעט  -לעניין שאלה זו   
 התאגיד ייחשב "ככפיפות" לעניין שאלה זו.  
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 : _____.האמורה במגבלה

5. 
 

 ולא בדיון נכחו לא, הישיבה של יומה סדר שעל עסקה באישור שלהם אישי ענין של קיומו על שהודיעו הדירקטורים כל
 (:החברות לחוק( ב)278 סעיף לפי המתקיימות בנסיבות הצבעה או/ו דיון למעט) כאמור בהצבעה השתתפו

  -"  נכון לא" הינה תשובתכם אם

 :סיפה( א)278 סעיף להוראות בהתאם ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

  (המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא    כן 

:  א ק"בס כאמור בנסיבות למעט בהצבעה  השתתפו או/ו בדיון נכחו כאמור דירקטורים בהם הישיבות שיעור יצוין
._____   

 

 

  

 

6. 
1.  

 בישיבות נכח לא, בתאגיד אחר בכירה משרה נושא או דירקטור שאינו(, מטעמו מי או/ו קרובו לרבות) השליטה בעל
  .הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון

 

 משרה נושא או/ו דירקטוריון חבר שאינו מטעמו מי או/ו קרובו או/ו שליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם
 בישיבות נוסף אדם כל נוכחות לגבי הבאים הפרטים יצוינו –( כאמור הדירקטוריון בישיבות נכח בתאגיד בכירה

 :כאמור הדירקטוריון

 

 : _____.זהות

 

 (: _____.וקיים ככל) בתאגיד תפקיד
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 (: _____.עצמו השליטה בעל אינו שנכח מי אם) השליטה לבעל הזיקה פירוט

 (.המתאימה במשבצת   xלסמן יש)    לא   כן : ידו על מסוים נושא הצגת לשם זה היה האם

 נוכחות: _____, ידו על מסוים נושא הצגת לשם הדיווח בשנת שהתקיימו הדירקטוריון בישיבות 7נוכחותו שיעור
 : _____אחרת

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא
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 בו ו/או מי מטעמו.תוך הפרדה בין בעל השליטה, קרו 
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 הדירקטורים וכישורי כשירות

  
 נכון

 
 נכון לא

7. 
 

, בתאגיד הדירקטורים כלל של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את המגבילה הוראה קיימת לא התאגיד בתקנון

 . 8(מגבלה נחשבת אינה רגיל ברוב קביעה – זה לעניין) חיצוניים דירקטורים שאינם

   – יצוין( כאמור מגבלה קיימת, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

   

  
 ._____ פרק הזמן שנקבע בתקנון לכהונת דירקטור: א.

  

  
 ._____הרוב הדרוש שנקבע בתקנון לסיום כהונתם של הדירקטורים:  ב.

  

  
 ._____מנין חוקי שנקבע בתקנון באסיפה הכללית לשם סיום כהונתם של הדירקטורים:  ג.

  

  
 ._____הרוב הדרוש לשינוי הוראות אלו בתקנון:  ד.

  

8. 
 

 התאגיד על החל הדין ובתחום התאגיד עסקי בתחום, חדשים לדירקטורים הכשרה תוכנית לעריכת דאג התאגיד
 לתפקיד, השאר בין, המותאמת, מכהנים דירקטורים להכשרת המשך תכנית לעריכת דאג וכן, והדירקטורים

 . בתאגיד ממלא שהדירקטור

 כן. :הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם
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 חברת איגרות חוב אינה נדרשת לענות על סעיף זה. 
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9. 
 א

 חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד א.
  .ופיננסית

 .5: שנקבע המזערי המספר יצוין -" נכון" הינה תשובתכם אם

 

  

  

_____ 

 8 – הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר ב.

 4: 9ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי

 8: 10מקצועית כשירות בעלי

 למעט) ביותר הנמוך המספר של הנתון יינתן, הדיווח בשנת כאמור הדירקטורים במספר שינויים שהיו במקרה
 .הדיווח בשנת שכיהנו סוג מכל דירקטורים של( השינוי מקרות ימים 60 של זמן בתקופת

  

10. 
 

  .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל א.

 : _____.האמור התקיים לא בו( בימים) הזמן פרק יצוין -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

, ימים 60 על עולה אינה המינים משני דירקטורים כיהנו לא בה הזמן תקופת אם" נכון" לענות ניתן זו בשאלה
 משני דירקטורים בתאגיד כיהנו לא בה( בימים) הזמן תקופת תצוין( נכון לא/נכון) שהיא תשובה בכל ואולם

 : _____.המינים

 

  

 

 : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר ב.

  .4: נשים. 6 :גברים

_____ 
_____ 
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 .2005 –מקצועית(, התשס"ו  לאחר הערכת הדירקטוריון, בהתאם להוראות תקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות 
10

 . 9ר' ה"ש  
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 )וכינוס אסיפה כללית( הדירקטוריון ישיבות

  
 נכון

 
 נכון לא

11. 
 

 א.
  הדיווח: כל רבעון בשנת במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר

 

  .26   : (2016)שנת רבעון ראשון 

 .  22                           רבעון שני: 

    .25                      רבעון שלישי: 

 .27                        רבעון רביעי:

_____ 
 

_____ 

 .ב
 בישיבות השתתפותו 11שיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד

 במהלך שהתקיימו( להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות - זה ק"בס) הדירקטוריון
  (:כהונתו לתקופת ובהתייחס) הדיווח שנת

 (.הדירקטורים מספר לפי נוספות שורות להוסיף יש)

שיעור  שם הדירקטור _____ _____
השתתפותו 

בישיבות 
 דירקטוריוןה

 

 שיעור
 השתתפותו

           בישיבות

ביקורת ועדת
12

 

 שיעור
 השתתפותו

  בישיבות
 הועדה
 לבחינת
 הדוחות

כספיים
13                 

 שיעור
 השתתפותו

               בישיבות
 ועדת

תגמול
14                                   

שיעור השתתפותו 
בישיבות ועדות 

דירקטוריון נוספות 
)תוך  בהן הוא חבר

 ציון שם הועדה(

                                                                 
 . 2ר' ה"ש  11
 דירקטור החבר בוועדה זו.לגבי  12
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 13



8 

 –התקשרויות ונכסים   100%  94% ריש-ראיק אבו
87% 

בחינת נושא 
 100% –האקטואריה 

 –משאבי אנוש וארגון 
100% 

פיתוח עסקי, שיווק 
ושירות ושת"פ אזורי 

– 100% 

תקציב, ניהול פיננסי 
 –וניהול סיכונים 

100%  

  
אחריות תאגידית     83% עמי-מוקי בן

 100% –ורגולציה 

 –התקשרויות ונכסים 
89% 

בחינת נושא 
 67% –האקטואריה 

 –משאבי אנוש וארגון 
100% 

תקציב, ניהול פיננסי 
 –וניהול סיכונים 

100% 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו. 
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-אורלי גרטי

 סרוסי
 100% –אסטרטגיה     95%

 –התקשרויות ונכסים 
100% 

בחינת נושא 
 100% –האקטואריה 

ועדת משנה ליווי 
ובקרה אחר הערכות 

 –החברה לחורף 
100% 

פיתוח עסקי, שיווק 
ושירות ושת"פ אזורי 

– 100% 

תקציב, ניהול פיננסי 
 –וניהול סיכונים 

100% 

 
 

  
אחריות תאגידית     87% דרוקריואב 

 100% –ורגולציה 

 67% –אסטרטגיה 

בחינת פעילות החברה 
בעת הסערה בחודש 

 100%  – 2015דצמבר 

 –התקשרויות ונכסים 
56% 

ועדת משנה ליווי 
ובקרה אחר הערכות 

 0% –החברה לחורף 
בלבד  1)ישיבה 

במהלך תקופת 
 כהונתו(
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פיתוח עסקי, שיווק 
ושירות ושת"פ אזורי 

– 100% 

  
 67% –אסטרטגיה  100%  91% 84% יפה ויגודסקי 

בחינת פעילות החברה 
בעת הסערה בחודש 

 33%  – 2015דצמבר 

 –התקשרויות ונכסים 
64% 

בחינת נושא 
 100% –האקטואריה 

ועדת משנה ליווי 
ובקרה אחר הערכות 

 0% –החברה לחורף 
בלבד  1)ישיבה 

במהלך תקופת 
 כהונתה(

 –משאבי אנוש וארגון 
100% 

 
 

  
-דיאנה חלבי

 חסון 
לא  –אסטרטגיה     91%

התקיימו דיונים 
 בתקופת כהונתה

 –התקשרויות ונכסים 
67% 

פיתוח עסקי, שיווק 
ושירות ושת"פ אזורי 

לא התקיימו דיונים  –
 בתקופת כהונתה
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אחריות תאגידית     100% דורית ענבר 

 100% –ורגולציה 

 –התקשרויות ונכסים 
100% 

 –משאבי אנוש וארגון 
100% 

פיתוח עסקי, שיווק 
ושירות ושת"פ אזורי 

– 100% 

 
 

  
 67% –אסטרטגיה  100% 100% 100% 94% אריק פורר 

בחינת פעילות החברה 
בעת הסערה בחודש 

 100%  – 2015דצמבר 

 –התקשרויות ונכסים 
83% 

בחינת נושא 
 67% –האקטואריה 

ועדת משנה ליווי 
ובקרה אחר הערכות 

 –החברה לחורף 
100% 

תקציב, ניהול פיננסי 
 –וניהול סיכונים 

100% 

 
 

  
אחריות תאגידית     91% גדעון פרנק 

לא   –ורגולציה 
התקיימו דיונים 
 בתקופת כהונתה
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 0% –אסטרטגיה 
בלבד  1ישיבה 

 בתקופת כהונתו

ועדת משנה ליווי 
ובקרה אחר הערכות 

 –החברה לחורף 
100% 

 –משאבי אנוש וארגון 
100% 

  
אחריות תאגידית     100% טל -יפתח רון 

 100% –ורגולציה 

 100% –אסטרטגיה 

בחינת פעילות החברה 
בעת הסערה בחודש 

 100%  – 2015דצמבר 

 –התקשרויות ונכסים 
100% 

בחינת נושא 
 67% –האקטואריה 

ועדת משנה ליווי 
ובקרה אחר הערכות 

 –החברה לחורף 
100% 

 –משאבי אנוש וארגון 
83% 

פיתוח עסקי, שיווק 
ושירות ושת"פ אזורי 

– 50% 
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תקציב, ניהול פיננסי 
 –וניהול סיכונים 

73% 

  
אחריות תאגידית  100% 100% 100% 100% אריה רפופורט 

 100% –ורגולציה 

 100% –אסטרטגיה 

בחינת פעילות החברה 
בעת הסערה בחודש 

 100%  – 2015דצמבר 

בחינת נושא 
 100% –האקטואריה 

ועדת משנה ליווי 
ובקרה אחר הערכות 

 –החברה לחורף 
100% 

פיתוח עסקי, שיווק 
ושירות ושת"פ אזורי 

– 100% 

תקציב, ניהול פיננסי 
 –וניהול סיכונים 

100% 

 
 

  
אחריות תאגידית     87% יהודה אדלר 

 100% –ורגולציה 

 100% –אסטרטגיה 

בחינת פעילות החברה 
בעת הסערה בחודש 
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 100%  – 2015דצמבר 

 –משאבי אנוש וארגון 
75% 

פיתוח עסקי, שיווק 
ושירות ושת"פ אזורי 

– 100% 

  
בחינת פעילות החברה     100% יחייא -רחל דון 

בעת הסערה בחודש 
 100%  – 2015דצמבר 

 –התקשרויות ונכסים 
100% 

פיתוח עסקי, שיווק 
ושירות ושת"פ אזורי 

– 100% 

 
 

12. 
1.  

 המשרה ונושאי הכללי המנהל בידי התאגיד עסקי ניהול לעניין לפחות אחד דיון הדירקטוריון קיים הדיווח בשנת
 . עמדתם את להביע הזדמנות להם וניתנה נוכחותם בלא, לו הכפופים
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 הדירקטוריון ראש ויושב הכללי המנהל תפקידי בין הפרדה

  
 נכון

 
 נכון לא

13. 
 

 דירקטוריון. ר"יו בתאגיד כיהן הדיווח שנת בכל

 60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
 הזמן שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת( לחוק החברות(, ואולם בכל תשובה 2א.)363ימים כאמור בסעיף 

 .0 :כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור לא )בימים( בה

 

 
 
 
  

 

 

14. 
 

 מנהל כללי. בתאגיד כיהן הדיווח שנת לכב

ימים כאמור  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 
 )בימים( בה הזמן החברות, ואולם בכל תשובה שהיא )נכון/לא נכון( תצוין תקופת( לחוק 6א.)363בסעיף 

 .0 :כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור לא
 

   

15. 
בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר  

)ג( לחוק החברות121סעיף הוראות בהתאם ל
15

. 

 (.כאמור כהונה כפל בתאגיד מתקיים שלא ככל) רלוונטי לא  

  

16. 
  הדירקטוריון. ר"יו של קרוב אינו ל"המנכ 

  –)קרי, המנכ"ל הנו קרוב של יו"ר הדירקטוריון(  לא נכון"אם תשובתכם הינה "

   

 _____ _____ ._____תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים:  א.

                                                                 
15

 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  
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 ב.

)ג( לחוק החברות121בהתאם לסעיף  כהונה אושרהה
16

:    

 כן  

 לא 

 במשבצת המתאימה(   x)יש לסמן 

_____ _____ 

17. 
 

 . , למעט כדירקטורבתאגידבכירה מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה  אינובעל שליטה או קרובו 

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

   

 

 

 

 

 הביקורת ועדת 

  
 נכון

 
 נכון לא

18. 
 

 - בשנת הדיווח כיהן לא הביקורת בועדת
_____ _____ 

                                                                 
16

 )ד( לחוק החברות.121אישור בהתאם לסעיף  –בחברת איגרות חוב  



17 

 קרובו. או השליטה בעל א.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

  
 

 
    הדירקטוריון. ר"יו ב.

 

    בשליטתו. תאגיד בתאגיד או בידי השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור ג.
 

   קבע. דרך שירותים בשליטתו תאגיד בתאגיד או השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור ד.
 

 השליטה. בעל על דירקטור שעיקר פרנסתו ה.

 לא רלוונטי )בתאגיד אין בעל שליטה(. 

   
 

19. 
 

בשנת הדיווח בישיבות  לא נכחמי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, 

 . )ה( לחוק החברות115בהתאם להוראות סעיף ועדת הביקורת, למעט 

 

   

 

20. 
 

 חברי של רוב היה הדיווח בשנת שהתקיימו הביקורת ועדת ישיבות בכל החלטות ולקבלת לדיון חוקי מנין

 . חיצוני דירקטור היה לפחות מהם ואחד תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים רוב כאשר, הועדה

  :כאמור הדרישה התקיימה לא בהן הישיבות שיעור יצוין  -" נכון לא" הינה תשובתכם אם

   

 נוכחות ובלא המבקר החשבון ורואה הפנימי המבקר בנוכחות לפחות אחת ישיבה הדיווח בשנת קיימה הביקורת ועדת .21

 .התאגיד של העסקי בניהול ליקויים לעניין, הוועדה חברי שאינם בתאגיד משרה נושאי של

 

  . 

 

 

 לבקשת או/ו הועדה ר"יו באישור זה היה, הועדה חבר להיות רשאי שאינו מי נכח בה הביקורת ועדת ישיבות בכל .22

 (. קרובו או שליטה בעל שאינו התאגיד ומזכיר המשפטי היועץ לגבי) הועדה
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 בקשר התאגיד עובדי של בתלונות הטיפול אופן לגבי הביקורת ועדת שקבעה הסדרים בתוקף היו הדיווח בשנת .23

 .כאמור שהתלוננו לעובדים שתינתן ההגנה ולגבי עסקיו בניהול לליקויים

 

  

 

 המבקר החשבון רואה של עבודתו היקף כי דעתה את הניחה (הכספיים הדוחות לבחינת הועדה או/ו) הביקורת ועדת .24

 .ראויים  וסקירה ביקורת עבודת ביצוע לשם נאותים היו, הדיווח בשנת הכספיים לדוחות ביחס טרחתו ושכר

 

 

 

 

 

 

 הכספיים הדוחות לאישור המקדימה הועדה( בעבודתה -הועדה לבחינת הדוחות הכספיים )להלן  תפקידי

  
 נכון

 
 נכון לא

 הדיון לקראת הועדה המלצות להעברת סביר כזמן הדירקטוריון קבע אותו( בימים) הזמן פרק יצוין .א .25

  .2:הכספיים הדוחות לאישור  בדירקטוריון

_____ _____ 

 

 .ב
 מספר הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור

  :הכספיים הדוחות

 .2  (:2016דוח רבעון ראשון )שנת 

 .2 דוח רבעון שני:                          

 
_____ 

 
_____ 
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 .            .2 דוח רבעון שלישי:              

          6  דוח שנתי:                             

 
הדיון בדירקטוריון מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד  ג.

 :אישור הדוחות הכספייםל

  .18    דוח רבעון ראשון )שנת ____(:   

 .14     דוח רבעון שני:                           

 .14         דוח רבעון שלישי:                  

 18       דוח שנתי:                                

  

 התאגיד של הכספיים הדוחות נדונו בה, והדירקטוריון הועדה ישיבות בכל השתתף התאגיד של המבקר החשבון רואה  .26

 .הדיווח בשנת הנכללות לתקופות המתייחסים

 : ______השתתפותו שיעור יצוין", נכון לא" הינה תשובתכם אם

 

   

 

27. 
 _____ _____ להלן: המפורטים התנאים , כלועד לפרסום הדוח השנתי התקיימו בכל שנת הדיווח הבועד

 
 .)במועד הדיון בועדה ואישור הדוחות כאמור( לא פחת משלושה מספר חבריה א.

   

 
 ב.

 

 כהונת חברי ועדת ביקורת(. )ג( לחוק החברות )לענין-ב( ו)115בה כל התנאים הקבועים בסעיף  התקיימו

    



20 

 תגמול ועדת 

  

 נכון

 

 נכון לא

 הדיון במועד) רוב בה היוו החיצוניים והדירקטורים חברים שלושה לפחות, הדיווח בשנת, מנתה הועדה  .28

 (.בועדה

 (.דיון התקיים לא) רלוונטי לא 

 

    

 
 יו"ר הועדה הוא דירקטור חיצוני. ג.

    

 
 כל חבריה דירקטורים ורוב חבריה דירקטורים בלתי תלויים.  ד.

    

לכל חבריה היכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים ולפחות אחד מהדירקטורים הבלתי תלויים הוא בעל  ה. 
 מומחיות חשבונאית ופיננסית.  

    

 
 חברי הוועדה נתנו הצהרה עובר למינוים. ו.

    

 
 ז.

דירקטורים בלתי המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדה היה רוב חבריה ובלבד שרוב הנוכחים היו 
 תלויים ובהם דירקטור חיצוני אחד לפחות.

    

 
יצוין ביחס לאיזה דוח )תקופתי/רבעוני( אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, 

 ._____: התקיים שלא התנאי וכןלא התקיים התנאי האמור 
_____ _____ 
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 בדבר כללים) החברות לתקנות בהתאם הינם הדיווח בשנת הגמול ועדת חברי כל של והעסקתם כהונתם תנאי  .29

    .2000-ס"התש(, חיצוני לדירקטור והוצאות גמול

 

    

 - הדיווח בשנת כיהן לא התגמול בועדת  .30
 

_____ 
 

_____ 

 .קרובו או השליטה בעל .א

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

 

    

 .הדירקטוריון ר"יו .ב 
 

    

 .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג
 

    

 .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד
 

    

 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

 

    

31.   

 מהם מי כי הועדה ר"יו קבע אם למעט, התגמול ועדת בישיבות הדיווח בשנת נכחו לא קרובו או שליטה בעל

 .מסוים נושא הצגת לשם נדרש
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32.  

 או עסקה לאישור( ג()1()1ג)272-ו( 3()ג)272(, ג)א267 סעיפים לפי בסמכותם שימוש עשו לא והדירקטוריון התגמול ועדת
 . הכללית האסיפה של התנגדותה למרות, תגמול מדיניות

 – יצוין" נכון לא" הנה תשובתכם אם

 : ______כאמור שאושרה העסקה סוג

 : ______ הדיווח בשנת בסמכותם שימוש נעשה בהן הפעמים מספר

 

    

 

  מבקר פנים

 
 
 נכון

 
 לא נכון

 .בתאגיד הפנימי המבקר על הארגוני הממונה הוא התאגיד ל"מנכ או הדירקטוריון ר"יו .33
   

 . הדיווח בשנת העבודה תכנית את אישרו הביקורת ועדת או הדירקטוריון ר"יו .34

 

 : הדיווח בשנת הפנימי המבקר עסק בהם הביקורת נושאי יפורטו, בנוסף

 הסרה, התקנה; הכנת רשת החשמל לשעת חרום מעקב אחר יישום המלצות מבקר המדינה בנושא

 יישום אחר מעקב; LTSA התקשרות לרבות, בדירקטוריון התקשרויות לאישור פניות הגשת מועדי; במונים וטיפול

 מוסך לשירותי התקשרות; החשמל משק בפעילות היבטים על דעת חוות: בנושא' א 66 דוח - המדינה מבקר המלצות
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 תפעול בחטיבת 2013-2014 לשנים ביקורת מדוחות המלצות יישום -מעקב; יחידה הצעה – חיפה במרחב

 מדוחות המלצות יישום; חתימה סמכויות האצלת; דן במחוז מלקוחות תקבולים– בנקים התאמות; ולוגיסטיקה

 פטור בהליך ירי ממוגני רכבים לרכישת התקשרות; וארגון אנוש משאבי בחטיבת 2014 לשנת בדיקה ומסמכי

 מרצים לבימת נכים מעלון רכישת; יחיד ספק - רוטנברג הכח בתחנת אוכל חדר למיגון התקשרות; ממכרז

 יישום; אחד ספק/  יחיד ספק - ממכרז בפטור הרכש אגף התקשרויות; יחידה הצעה - ר"המה בבניין באודיטוריום

 לשנים ביקורת מדוחות המלצות יישום; וארגון אנוש משאבי בחטיבת 2014-2013 לשנים ביקורת מדוחות המלצות

 החברה התקשרויות; ירושלים מחוז של הצפוני בחלקו חפירות לביצוע התקשרות; לקוחות בחטיבת 2014-2013

 דירקטורים גמול; הרפואה במערך המידע אבטחת; (2015דצמבר/ ינואר)  קשורים וצדדים עניין בעלי עם בעסקאות

 .ב"מס באמצעות המבוצעים לספקים התשלומים אבטחת; דרום מחוז – וגבייה חשמל חשבונות; 2015

 מלאה(. שעות )משרה 180(: 17בשעות) הדיווח בשנת בתאגיד הפנימי המבקר העסקת היקף .35
_____ _____ 

  .הפנימי המבקר בממצאי( בדירקטוריון או הביקורת בועדת) דיון התקיים הדיווח בשנת
 
  

 

 

 מהותיים עסקיים קשרים מקיים אינו וכן מטעמו מי או מבקר ח"רו, קרובו, בתאגיד ענין בעל אינו הפנימי המבקר .36

 .  בשליטתם תאגידים או קרובו, בו השליטה בעל, התאגיד עם

   

 

 עניין בעלי עם עסקאות
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 נכון

 
 לא נכון

37.  

 .ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי-על מועסק אינו( שבשליטתו חברה לרבות) קרובו או השליטה בעל

  – יצוין( ניהול שירותי לו נותן או התאגיד ידי על מועסק קרובו או השליטה בעל, קרי" )נכון לא" הינה תשובתכם אם

 באמצעות או/ו שבשליטתם חברות לרבות) התאגיד ידי-על המועסקים( השליטה בעל לרבות) הקרובים מספר -

 (: _____.  ניהול חברות

 : בדין הקבועים האורגים בידי אושרו כאמור הניהול שירותי או/ו העסקה הסכמי האם  -

 כן 

 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (. _____.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

   

38. 

 

 

 (.יותר או אחד בתחום) התאגיד של פעילותו בתחום נוספים עסקים אין השליטה לבעל, התאגיד ידיעת למיטב

 :בו השליטה ובעל התאגיד בין פעילויות לתיחום הסדר נקבע האם יצוין –" נכון לא"  הינה תשובתכם אם

  כן  
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 לא 

 (המתאימה במשבצת   x לסמן יש)

 (.שליטה בעל אין בתאגיד) רלוונטי לא 

 

 :סיום הערות

 פנתה, מינויים לבדיקת הוועדה עם התייעצות לאחר, והמים האנרגיה, הלאומיות התשתיות ושר האוצר שר בידי נתונה בחברה דירקטורים למנות שהסמכות מאחר: 2 מספר לשאלה הערה
 תלויים הבלתי הדירקטורים שיעור, תלוי הבלתי הדירקטור לעניין החברה בתקנון ההוראות אימוץ בדבר והנחייתם עמדתם לקבלת, הממשלתיות החברות רשות אל 2009 בפברואר 8 ביום החברה
 של מסוים מספר מינוי המחייבת, ציבורית ממשלתית חברה בתקנון הוראה עיגון כי היא,  2009 בפברואר 24 ביום בחברה שהתקבלה כפי, הממשלתיות החברות רשות עמדת. כהונתם ותקופת

 דירקטור" לעמוד נדרש בהן המחמירות הדרישות בשל, חברה לאותה דירקטורים מינוי על משמעותיות מגבלות להטיל עלול, החברות לחוק 8' מס בתיקון שהוגדרו כפי, תלויים בלתי דירקטורים
 הדירקטוריון עבודת לשיפור משמעותי באופן יתרום כאמור הוראה עיגון כי נראה לא הממשלתיות החברות רשות לעמדת, מנגד. שבשליטתה והגופים המדינה עם קשריו לעניין" תלוי בלתי

 שיעור בדבר הוראה בתקנונה אימצה לא החברה, כן על. המנהלי המשפט ועקרונות הממשלתיות החברות חוק להוראות בהתאם כיום הקיימת להגנה מעבר, העצמאי מעמדו ולחיזוק בחברה
 .תלויים הבלתי הדירקטורים

 ישיבה לכל לשלוח רשאית והיא, הממשלתיות החברות לרשות גם תימסר הדירקטוריון לישיבות הזמנה, 1975 -ה"תשל, הממשלתיות החברות לחוק (ב) 27 סעיף מכוח: 6 מספר לשאלה הערה
 .הדירקטוריון בישיבות שליטה בעל נציג נכח לא, לכך מעבר. הצבעה זכות לו תהיה ולא החוקי במניין ייחשב שלא אלא, דירקטור כשל יהיה בה ומעמדו בישיבה להשתתף רשאי שיהיה נציג

 רשאית החברה לפיה הוראה מופיעה החברה שבתקנון אף, ועוד זאת.  1975 -ה"תשל, הממשלתיות החברות חוק להוראות בהתאם העסקתם וסיום דירקטורים מינוי: 7 מספר לשאלה הערה
 בהוראה אין אפקטיבית אזי, החברה של המניות מהון 99.85% -ב מחזיקה ישראל שמדינת בכך בהתחשב הרי, המניין מן שלא בהחלטה כהונתו תקופת תום לפני מכהונתו דירקטוריון חבר להסיר

 .הדירקטורים של כהונתם את מיידית לסיים האפשרות את להגביל כדי זו

 עדת התגמול וועדת הביקורת.על איחוד ו 2016ליוני  9לט ביום הוח החברות לחוק 27' מס תיקוןב: בהתאם ל11הערה לשאלה 

 רשאית והיא, הממשלתיות החברות לרשות גם תימסר ביקורת ועדת של לישיבות הזמנה, 1975-ה"תשל, הממשלתיות החברות לחוק (ב) -29 ו (ב) 27 סעיפים מכוח : 19 מספר לשאלה הערה
 .הצבעה זכות לו תהיה ולא החוקי במניין ייחשב שלא אלא, דירקטור כשל יהיה בה ומעמדו בישיבה להשתתף רשאי שיהיה נציג ישיבה לכל לשלוח

 לכללי בהתאם,  הממשלתיות החברות רשות ידי על נקבעים ואלו, המבקר החשבון רואה של שכרו וקביעת מינויו על השפעה אין ממשלתית כחברה החשמל לחברת:  24 מספר לשאלה הערה
  .  1994 -ד"תשנ, (ושכרם חשבון רואי מינוי) הממשלתיות החברות
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 הממשלתיות החברות לתקנות בהתאם הינם הגמול ועדת מחברי חלק של והעסקתם כהונתם תנאי, ממשלתית חברה הינה שהחברה ומאחר, החברות חוק להוראות בהתאם: 29הערה לשאלה 
 .1994-ד"תשנ(, הממשלתיות בחברות הציבור מקרב לדירקטור והוצאות גמול בדבר כללים)

 .לעיל 19 מספר לשאלה הערה ראה:  31 לשאלה הערה

 וחברת, הפעיל האינ זו חברה הידוע ככל -' מ"בע המערכת ניהול חברת: החשמל במשק לפעול היו עתידות אשר, בבעלותה ממשלתיות חברות שתי הקימה השליטה בעלת:  38 לשאלה הערה
 .1975-ה"התשל, הממשלתיות החברות לחוק 14 סעיף לפי פירוקה על הוחלט 29.12.2016 מיום הממשלה של 2223 מספר בהחלטה אשר ,מ"בע בישראל חדשות חשמל ייצור תחנות

 

    : ___________ הועדה לבחינת הדוחות הכספיים ר"ויו הביקורת ועדת ריו"   : ___________        הדירקטוריון ר"וי
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20/03/2017 

 

                    לכבוד

 , אבי דויטשמןמר 

  סמנכ"ל לכספים וכלכלה

 חברת החשמל לישראל בע"מ

 

 א.נ.

 

  IAS19-ל בהתאם עובדיםלבגין הטבות  31.12.2016ליום  הנדון: מחויבות אקטוארית

 

 כללי 1

 

 דו"ח זה כולל את הפרקים והנספחים המפורטים להלן: 1.1

 כללי .1

 ההטבות הנכללות בהערכה .2

 הדו"ח נערך שיטת ההערכה והעקרונות האקטואריים והחשבונאיים לפיהם  .3

 הנתונים על בסיסם נערך הדו"ח .4

 ההנחות על בסיסן נערך הדו"ח .5

 שינוים להערכה בשנת הדיווח הנוכחי .6

 על ידינו הוערכושכפי תוצאות ההתחייבויות  .7

 ודאות וסיכונים-אי .8

 דיווחים נוספים לצורך הרישום בדוחות הכספיים –נספח א' 

 ההטבות הצפוייםמזומנים של הצגת תזרימי  –נספח ב' 

  הפיננסיותפירוט נוסף לגבי ההנחות  –נספח ג' 

 לגבי הנתונים נוסף פירוט  –ד' נספח 

  .(החברה של הקודם האקטואר ידי על) הנוכחיתשינוים להערכה שבוצעו לפני השנה  –ה' נספח 

תיאור עיקרי הזכויות אשר יש להביאן בחשבון בקביעת המחויבות האקטוארית בגין הטבות  –נספח ו' 

 , כפי שהתקבל מחברת החשמל לישראל בע"מ.וכו' לאחר סיום העסקה

 

 הערכה אקטואריתלהגיש  "(החברה" או "חח"יחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן: "ידי -נתבקשנו על 1.2

 ןלתקבהתאם  ,בדוחות הכספיים לרישום, המתייחסת לשווי התחייבויותיה בגין הטבות לעובדים זו,

של  סמנכ"ל לכספים וכלכלהאת ההערכה הזמין . "(19)להלן: "תקן  IAS19R בינלאומיה יחשבונאה

אנו מסכימים  .2016 למאי 26 תאריך החתימה על הסכם ההתקשרות היה . מר אבי דויטשמןהחברה, 

  לצרף חוות דעת זו לדוחות הכספיים של החברה.

 

ה. לחבר נספק אותם השירותים בגין שיפוי כתבה החבר לנו העניקה, 2016למאי  26 ביוםכמוכן  1.3

 והערכות שיפוי כתבי שהענקתכיוון מ וזאתעקב כתב השיפוי  בחברה תלות קימת לא לעמדתנו
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 טרחה שכר מקבלים אנו כי יצוין .בחברה מיוחדת תלות יוצר שאינו מקובל ענין הינן זה מסוג יאקטואר

 עמדתנו את לשנות בכדי בכך ואין ה, לחבר מספקים שאנו נוספים ייעוץ שירותי ועבור זו עבודה עבור

 .העבודה בתוצאות מותנה אינו טרחתנו שכר כי לאשר הרינו ן, כ כמו ר. כאמו התלות להעדר ביחס

 

אך ורק למטרה האמורה לעיל, ואין להשתמש בדו"ח זה, או להסיק מסקנות על בסיסו,  הערכה זו בוצעה 1.4

התוצאות קביעת ההפרשות הנדרשות למימון ההטבות, הערכות שווי החברה, וכו'.  למטרות אחרות כגון

 האקטואריות למטרות אחרות יכולות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המדווחות בדו"ח זה.

 

 ייםהכספחות לדו צירופו לצורך הוכן דו"ח זה ההערכה.והסברים לגבי דו"ח זה מיועד להצגת תוצאות  1.5

  .החברה של

 

והנחיותיה החשבונאיות לגבי  19לפי פרשנות החברה של תקן חושבו המדווחים בדו"ח זה הסכומים  1.6

 .ולהנחיות אלולפרשנות אחריות המלאה והבלעדית לחברה ה. (3)ראה סעיף  תקןהאופן יישום 

 

נכסים על התחייבויות. בהתאם להנחיות החברה, עודף זה של לתוכנית הפנסיה עודף  ,הערכה זולפי  1.7

במלואו. על פי תקנון הקופה, במצבים מסוימים של עודף נכסים על  הוצג כנכס ששייך לחברה

העודף מוחזר לחברה, וכל זה על פי תחשיבים אקטואריים שעושה הקופה, השונים  ,התחייבויות

 .יותבהנחות שונות לגבי עליות שכר עתידבריבית היוון שונה ועקב השימוש  בעיקרמתחשיבי החברה, 

 , על בסיס תחשיביה האמורים,(31.12.2016ליום לפי ההערכה האקטוארית האחרונה של הקופה )

 .ערכה זו, ולא קיים עודףהשחושבו על ידינו לצורך מאלו  הות יותרההתחייבויות גבו

 
 

)כולל לגבי  בחישוב הסכומים המדווחים בדו"ח זה, הסתמכנו על מידע לגבי תנאי ההטבות לעובדים 1.8

על ידי  נונמסרו ל , אשרוהגמלאים לגבי העובדיםהיסטוריים ועדכניים ועל נתונים מחויבות משתמעת( 

המלאה . האחריות ינו באמצעות בדיקות סבירות בלבד ביחס לנתוני הרבעון הקודםדנבדקו על יו חברהה

 .חברהה שלהינה אשר נמסרו לנו,  ,הנתוניםהמידע ולגבי שלמות ואמינות 

 

תוצאות ההערכה רגישות מאוד להנחות האקטואריות. סביר שיהיו הבדלים בין הניסיון הדמוגרפי  1.9

והכלכלי בפועל לבין ההנחות, ושיהיו שינויים להנחות בעתיד, עם השלכות רלוונטיות להערכת שווי 

 לפרטים נוספים.להלן  8סעיף ההטבות הצבורות. ראה 

 

וצוות העובדים  אלן פפרמןבאמצעות  תים אקטואריים בע"משירו -אלן פפרמן ההערכה בוצעה על ידי  1.10

 University of Alberta -מ B.Sc.(with Distinction) ראשון במתימטיקהפפרמן תואר  אלןל. פיקוחוב

 ,Booth School of Business -מ M.B.A.(Beta Gamma Sigma)תואר שני במנהל עסקים  בקנדה,

University of Chicago  בארה"ב, והוא מוסמך כאקטואר )חבר מלא של אגודת האקטוארים בישראל

– F.IL.A.A.ושל ה ,- Society of Actuaries  בארה"ב– F.S.A. שנים 33 -כשל (. ניסיונו המקצועי, 

הערכות  כולל הערכות אקטואריות בגין הטבות לעובדים מסוגים דומים לאלה של החברה,

הנחות ושיטות לאקטוארים של קרנות פנסיה ושל חברות  ביעתוקאקטואריות של קרנות פנסיה, 

 י.ביטוח, בתפקידים של אקטואר מעריך, אקטואר בוחן או מבקר וכן אקטואר רגולטור
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 סטנדרטים הבאים:לדו"ח זה נערך בהתאם  1.11

 International Standard of Actuarial Practice 1 – General Actuarial Practice על ושר אשר א

 ;2012לנובמבר  18ביום  Council International Actuarial Association -ידי ה

  International Standard of Actuarial Practice 3 – Actuarial Practice in Relation to IAS 19 

Employee Benefits, ל ידי הומץ עאשר א- Council International Actuarial Association  ביום

 .2015לאפריל  11

 

 שכר פנסיוני –"שכר"   הגדרות: 1.12

 קופת הגמל המרכזית לקצבה של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מ –"הקופה" 

 כלל ההטבות המשולמות ע"י הקופה. –כנית הפנסיה" ת"

 31.12.2016 –"מועד ההערכה" 
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 ההטבות הנכללות בהערכה 2

 

במסמך הרצ"ב כפי שקבלנו מהחברה  ,מבוססים על פירוט ההטבות ותנאיהן בוצעו על ידינושובים שיהח 2.1

, עליו הסתמכנו לצורך עריכת דו"ח זה, לא נבדק האמור. המידע במסמך (01.01.2017יום מ) 'ובנספח 

 . יעל יד

 

והשאירים )לשם מפרישת נכות(  לרבות)ההערכה מתייחסת להטבות בגין העובדים הקבועים, הגמלאים  2.2

למבוטחים בהסדר הפנסיה (, אשר נחלקים פנסיונרים"להלן: " הגמלאים והשאירים יכונוהנוחות 

הינם אלו שהחלו בהסדר הפנסיה התקציבית ( ולדור ג'. עובדים ותזה לגביהם ההטבות) התקציבית

 שהחלו את עבודתםעובדים קבועים , ועובדים מדור ג' הינם 1996ביוני  10עבודתם בחברה עד וכולל 

בנוסף, ההערכה מתייחסת להטבת פיצויים מוגדלים בגין העובדים המועסקים  חר תאריך זה.לא בחברה

בחשבון התחייבות בגין תשלום פיצויים למנהלים בכירים בחוזים  מובאתבהערכה לא  בהסכם מיוחד.

 אישיים של רשות החברות הממשלתיות.

 

 :'(ו)ראה פירוט בנספח  הנכללות בהערכה זו הינןההטבות  2.3

 :ותכוללהטבות ה ,תקציביתהפנסיה ההסדר באשר נכללים  פנסיונריםו םעובדיבגין  2.3.1

 משמרת, תורנות בית, תוספת ערבה, דמי הבראה, משכורת 1פנסיה לאחר פרישה בגין שכר רגיל ,

 פנסיונר לכל מרכיב.עובד/כפוף לזכאות ה ,(12 -( ומשכורת י"ד )החלק ה 12 -י"ג )החלק ה 

  .פנסיית נכות 

  עובדים שנפטרו )כולל או לאחר פרישה  2עובדים שנפטרו בתקופת העבודהבגין פנסיית שאירים

 . (נכותפרישת לאחר שפרשו ב

 מענק שנים ) ולשאירים בפטירת עובד כנ"לאו יותר  שנות עבודה 35לאחר  מענק בפרישה"

 .(עודפות"

  ולשאירים בפטירת עובד בפרישה שנה" המשולם 35"מענק עד. 

  בפרישה לנכות.מענק 

  מחלה.חופשת ימי ניצול -איבגין מענק 

 גילום מס(מע"מ ו)כולל  הטבת חשמל מוזל לפנסיונרים. 

  (כולל גילום מס) פנסיונריםעבור שי לחגים. 

 בעבודה מענק בהגעת עובד לעשרים שנות וותק. 

 חשמל ושיתורנות בית, ערבה, ללא הבראה,  הפנסיהמהמענקים ו 0.49% שוויב)ת רווחה יולויפע 

 .לחג(

 בלבדבהסדר הפנסיה התקציבית לפנסיונרים  קרן רווחה. 

 
 משולב, תוספת פיקודית, ותק לתשלום, עודף אישי, גמולי השתלמות ותוספת מאמץ. שכר כולל 1
זכויות עובדים הזכאים לקצבה מקופת "פרק בנספח ו', ב 7.2סעיף מענק ששולם בפטירת עובד עקב תאונת עבודה )ראה ההטבת  2

 ( לא הובאה בחשבון בהערכה. "הפנסיה של עובדי החברה וגמלאיה
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 תגמולי ביטוח פטירה לפנסיונרים. 

 

 ות:כוללהטבות  ,בגין עובדי דור ג' 2.3.2

 ( על שכר רגיל כולל שכר י"ג לכל שנת וותק בעבודה. בנוסף, לעובדים 2.33%השלמת פיצויים )

השלמת פיצויים בגין שכר י"ד בעד שנות  תחושבמ, 2004בינואר  1שהחלו לעבוד בחברה לפני 

  שנה. 35מעל ר שאהעבודה 

  ולשאירים בפטירת עובד שנה" המשולם בפרישה 35"מענק עד. 

  מחלה.ימי חופשת ניצול -איבגין מענק 

  גילום מס(.ומע"מ פנסיונרים )כולל עבור  "חשמל מוזל"הטבת 

  פנסיונרים )כולל גילום מס(.עבור שי לחגים 

  בעבודה עובד לעשרים שנות וותקמענק בהגעת. 

 מהמענקים(. 0.49% של פעילויות רווחה )בשווי 

 תגמולי ביטוח פטירה לפנסיונרים. 

 

 :, ההטבות כוללותהסכם מיוחדואשר מועסקים לפי  שאינם קבועים לעובדי החברה 2.3.3

  גיל או בסיום תקופת העבודה  תאו בפרישבפיטורין  ,מוגדליםלפיצויים פיצויים השלמת

  .הםיניהמוקדם בלפי , (שנים 5המקסימאלית לעובדים במסגרת זו )

 

בחודש ינואר של כל שנה, בהתאם לשיעור השינוי השנתי במדד המחירים מבוצע סכומי הפנסיות עדכון  2.4

  .לו()לפי היחס בין המדד בגין חודש דצמבר האחרון לבין המדד בגין חודש דצמבר שקדם  לצרכן

 

 פי-לעהקיימות מתן הטבות נוספות או הגדלת ההטבות  לשאפשרות את הבחשבון  איםיבמבהערכה לא  2.5

שיעורי פרישה המוקדמת )ראה הנחת בהתאם לאישור לפרישה מוקדמת מתן  ט, למעשיקול דעת החברה

 .( ככל שאישור זה נדרש5.4סעיף 

 

 נערך הדו"חשיטת ההערכה והעקרונות האקטואריים והחשבונאיים לפיהם  3

 Projected Unit Creditההתחייבויות חושבו לפי שיטת יחידת זכאות חזויה ), 19בהתאם לתקן  3.1

Methodבדים ולפנסיונרים, בגין ההטבות הרלוונטיות, ו(, כערך הנוכחי של התשלומים החזויים לע

בחשבון  מובאים"(. בשיטה זו מחויבות בגין העבר"להלן, למועד ההערכה )פי הזכויות הצבורות -על

להסתברויות תמותה ו מועדי וסכומי תשלום ההטבות הצפויים, בכפוף לשיעור גידול השכר החזוי

ובכפוף להסכמי העבודה ומדיניות החברה לגבי  ,נכות של העובדים והפנסיונריםיציאה לעזיבה ו

עה באמצעות חישוב, ברמת העובד או הפנסיונר הבודד, של תחזית תשלום ההטבות. ההערכה בוצ

 ושכר, ושל תזרימי מזומנים של תשלומי ההטבות הצפויים. דמוגרפית

 

בסעיפים ההתחייבויות והדיווחים הנוספים הנכללים בדו"ח זה, כפי שמפורט  תאופן חישוב והצג 3.2

 החברה.המדיניות החשבונאית של פי -עלהינו להלן,  3.3-3.10
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 כדלקמן:הינו  3הזכויות הצבורות והאופן בו הוגדר 3.3

 

  

 .רווח כולל אחרלנזקפים  ,העסקהסיום המיוחסים להטבות שלאחר  הפסדים ורווחים אקטואריים 3.4

נזקפים העסקה, סיום שאינן הטבות שלאחר הפסדים ורווחים אקטואריים המיוחסים להטבות 

 לרווח והפסד.

 
 .ההעסקה לתקופות ההטבות שיוך אופן, כלומר 3

 שיטות חישוב המחויבות בגין העבר ההטבה 

פנסיות לאחר סיום עבודה )כולל פנסיית 

( והטבת פעילויות ושאירי פנסיונרים נכות

 רווחה.

לפי קצב צבירת אחוזי  -לפי נוסחת ההטבות שבתוכנית הפנסיה, דהיינו 

 הפנסיה שבתוכנית.

חשמל מוזל ושי לחגים, לאחר סיום מתן 

)ומע"מ על  עבודה, כולל גילום מס בגינם

 הטבת החשמל(

שנים והגיע לגיל  10המחויבות מוכרת במלואה לכל מי שצבר וותק של לפחות 

לדור ג'(. למי שלא מתקיים לגביו תנאי זה, המחויבות בגין העבר  60)גיל  40

לרף של ותק שיצטבר עד שיגיע פי היחס בין הוותק הצבור לבין הו-הינה על

 גיל וותק האמור, מתוך המחויבות המלאה.

מועד רי עובדים שנפטרו )לפני יפנסיה לשא

 הפרישה(.
 המחויבות מוכרת במלואה.

פיצויי פיטורין בעת פרישה ללא זכאות 

 שנות עבודה 35לפנסיה ומענק עד 

לפי הזכאות במועד ההערכה. הזכאות נצברת לפי הוותק הצבור. לגבי "מענק 

 שנה. 35" יש תקרת זכאות של שנות עבודה 35עד 

 מענק שנים עודפות

שנות עבודה בחברה. לעובדים עם וותק מעל  35מחויבות זו לא מוכרת לפני 

שנות עבודה, המחויבות בגין העבר מחושבת לפי תנאי ההטבה עצמה,  35

 שנה( עד למועד ההערכה. 35היינו לפי מספר השנים העודפות )מעל ד

 לפי ימי המחלה שלא נוצלו עד למועד ההערכה. מחלה חופשת אי ניצול ימי בגין מענק 

  המענק פרישה לנכ
נצברת לפי הוותק הצבור. יש תקרת  הזכאות לפי הזכאות במועד ההערכה.

 (.שכר רגיל משכורות 15שנה )עד  30זכאות של 

 שנה 20מענק 
 20מעל של לעובדים עם ותק  .יםשנ 20פי היחס בין הוותק הצבור לבין -על

 אין התחייבות בגין הטבה זו )שכבר שולמה להם(. יםשנ

פיצויים מוגדלים לעובדי החברה 

הסכם מיוחד )שאינם המועסקים לפי 

 עובדים קבועים(

תקופת העבודה המקסימאלית או גיל  לפי קו ישר מתחילת העבודה עד לסיום

 .יהםנמב(, המוקדם 67הפרישה )

 קרן רווחה
 50/55 לגיל העובד מגיע בו קו ישר מתחילת העבודה עד המועד לפי

 .מבניהם המאוחר ,יםשנ 30של  לוותק מגיע  או בהתאמה (אישה/גבר)

 תגמולי ביטוח פטירה

חישוב ההתחייבות בגין תגמולי ביטוח בפטירה נערך על בסיס שני שליש של 

סכומי הביטוח למקרה מוות, בהתחשב בהשתתפות הגמלאים בעלות 

. לגבי המחירים מדדשינויי ל מדי חודש יםוצמדמההטבה. סכומי הביטוח 

בגין תגמולי ביטוח, לגביהם קיים הסדר ביטוחי במועד ההערכה, הוסף מרווח 

לעלות ההטבה. חישוב המחויבות בגין העבר נערך לפי קו ישר מתחילת  רווח

 (.66הממוצע ) העבודה עד לגיל הפרישה
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הדיווח בנספח א' הוא על בסיס נומינלי ובהתאם לכך עלות הריבית והתשואה החזויה מחושבות לפי  3.5

 הריבית הנומינלית בתחילת השנה.

 

עלות השירות השוטף חושבה בגין הזכויות שנצברו בתקופת הדיווח, בהתאם לאופן צבירת הזכויות  3.6

שנות וותק העלות משקפת  35לזכויות הפנסיה העיקריות, עד לעיל. לדוגמא,  3.3כמתואר בסעיף 

שנות וותק העלות משקפת תוספת של מענק שנים  35תוספת של אחוזים לשיעור הפנסיה, ולאחר 

רות השוטף אינה כוללת עלות בגין ישהיא, עלות ש עודפות. לאחר הכרה מלאה של מחויבות כל

, על בסיס ההנחות לסוף השנה 4ה פעם בשנהחושב השנתית עלות השירות השוטף מחויבות זו.

 רווחים/הפסדים אקטואריים.כפערים בין עלות זו לבין העלות בפועל נרשמו  החולפת.

 

 4.78%נומינלית של שנתית ריבית לפי שיעור  תומחושב והתשואה הצפויה על הנכסים עלות הריבית 3.7

 .5(2015.31.12)שיעור ההיוון האחיד הגלום בהתחייבות ליום 

 

, 6בגין השתתפות העובדים בעלות הפנסיהכוללת הקטנה רות השוטף המוצגת בדו"ח זה יעלות הש 3.8

בחשבון  מובאים)כלומר, הפרשות העובדים לפנסיה  רות שוטף נטויומוצגת לאחר ההפחתה כעלות ש

  בעלות שרות שוטף(.

 

 .ייד-עלבדק ולא נ ידי החברה-שווי הנכסים המוצגים בנספח א' נמסר לי על 3.9

 

כתשלומים  ותוגדרמ ,בנספח א' ותמוצג , אשר תוצאות בגינם7הטבות בגין פיטוריןה 3.10

לפנסיונרים קיימים עד לגיל הפרישה הממוצע הצפוי לפי ההנחות על בסיסן נערכה הערכה זו 

אינם  הטבות בגין פיטוריןהפסדים האקטואריים בגין ההרווחים/ )בהתחשב בפרישות המוקדמות(.

ם אקטואריים המוצגים בנספח א' )הם עוברים ישירות לרווח/הפסד של נכללים ברווחים/הפסדי

 החברה(. 

  

 
 חושבה על ידי האקטואר הקודם של החברה. 2016עלות השירות השוטף לשנת  4
ידי האקטואר הקודם של -, נגזר על2016שעומד בבסיס עלות הריבית והתשואה הצפויה על הנכסים לשנת  ,שיעור ההיוון האחיד 5

 , שיעור זה מקובל עלי.החברה
 .מהחברה כנתון התקבל זה סכום 6
7 Termination Benefits 
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 על בסיסם נערך הדו"ח נתונים 4

לא נבדקו על ידינו באופן מפורט או נתונים אלה  מהחברה. התקבלועל נתונים אשר  תמבוסס הערכהה

 בלבד. ביחס לנתונים של הרבעון הקודם ביחס לנתוני מקור, אלא לפי סבירות כללית 

 

 (:ד'ספח נלפרטים נוספים ראה )קבלו התלהלן תיאור של הנתונים העיקריים אשר 

 

כל עובד ופנסיונר הזכאי על נתונים של  םקבצי התקבלו 2017.01.08ביום  – 8הפנסיונריםונתוני העובדים  4.1

, מין, מרכיבי פנסיה או שכר, דרגה, ותק תאריך לידהלהטבות הרלוונטיות. הנתונים כוללים פרטים כגון 

החודשי הממוצע של שי לחג השווי נתון של קיים בנוסף, בקבצים אלה  ., נכון למועד ההערכהדומהוכ

 .כולל גילום מס

 

 :כוללות את כל אלו ,, לנתונים האמורים לעיל9פי הנחיות החברה-על יהתאמות שבוצעו על יד 4.2

. הגדלה זו בוצעה 0.49%פעילויות רווחה, בשיעור של  הגדלת השכר והפנסיה בגין העלות של 4.2.1

 שי לחג וחשמל מוזל. תוספת ערבה, תורנות בית, לכל מרכיבי השכר/פנסיה למעט הבראה,

יש לשנות לכן פרשו סמוך למועד ההערכה ולפי החברה ש ,עובדים קבל קובץ עם רשימה שלהת 4.2.2

שלהם והכללתם  ותהפנסי"פנסיונר", יחד עם חישוב -"עובד" ל-את הסטאטוס שלהם מ

 בהערכה כפנסיונרים.

 נוספותהנקבעו התוספת הפיקודית ושעות  11.12.2016במסגרת הסכם קיבוצי שנחתם ביום  4.2.3

לגבי הפעילים, התאמה בגין רכיבים אלה נעשתה זכאים העובדים והגמלאים.  ןלה הגלובאליות

התקבל נתון הקצבאות לגבי הגמלאים,  .בהסכם הקיבוצי 63-35 -ו 35-37לסעיפים בהתאם 

 .12.01.2017המעודכנות מהחברה ביום 

  

 
 ., אפשרות זו לא הובאה בחשבון בהערכהפנסיונרים שנפטרו ודבר פטירתם טרם דווח לחברהיתכן וקיימים  8
למען הסר ספק, השיעורים והאופן לפיהם נעשו ההתאמות מהווים חלק מההנחיות שקיבלנו מהחברה, ולא נקבעו או נבחנו  9

 ידנו.-על
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  :לעיל נזכריםהנתונים הלהלן ריכוז  4.3

 

 לעיל 4.2בסעיף הנזכרות לפני ההתאמות 

 מספר קבוצה
פנסיה חודשי או  שכר

 )ש"ח(
 גיל ממוצע

 ותק ממוצע

 )שנים(

 * )דור א + ב( מבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית

 27.2 54.8 106,578,421 6,770 עובדים

  72.6 55,754,898 4,278 עובדים לשעבר –פנסיונרים 

 לרבות שאירים ) –פנסיונרים 

 (תומיםי
1,911 13,921,946 74.4  

 דור ג **

 13.7 43.5 20,390,067 2,334 עובדים

  69.0 4,001 27 עובדים לשעבר –פנסיונרים 

 לרבותשאירים ) –פנסיונרים 

 (תומיםי
11 1,630 50.8  

 *** עובדים בהסכמים מיוחדים )אשר אינם קבועים(

 3.1 37.4 3,321,834 600 עובדים

 
 

 לעיל 4.2בסעיף הנזכרות ההתאמות  אחרי

 מספר קבוצה
שכר/פנסיה חודשי 

 )ש"ח(
 גיל ממוצע

 ותק ממוצע

 )שנים(

 * )דור א + ב( מבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית

 28.2 54.6 101,726,339 6,522 עובדים

  72.0 58,603,307 4,526 עובדים לשעבר –פנסיונרים 

 לרבותשאירים ) –פנסיונרים 

 (תומיםי
1,911 13,846,117 74.4  

 דור ג **

 13.7 43.5 20,248,693 2,334 עובדים

  69.0 4,001 27 עובדים לשעבר –פנסיונרים 

 לרבותשאירים ) –פנסיונרים 

 (תומיםי
11 1,630 50.8  

 *** עובדים בהסכמים מיוחדים )אשר אינם קבועים(

 3.1 37.4 3,338,111 600 עובדים
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מרכיבים להם ב' כוללים את כל ה דורדור א' ועבור השכר והפנסיה המוצגים נתוני  * 

, משמרת, תורנות בית, תוספת ערבה, דמי הבראה, 10כולל שכר רגיל העובד/פנסיונר זכאי,

. ( של שי לחגמס (, והשווי )כולל גילום12 -(, משכורת י"ד )החלק ה 12 -)החלק ה משכורת י"ג 

, לכל מי שיש לו זכאות להם, 12 -ע"י חלוקה של השכר הרגיל ב חושבוי"ד שכר סכומי שכר י"ג ו

 על בסיס נתוני ותק.

 

כל המרכיבים  דור ג' כוללים אתעבור לצורך חישוב המענקים והפיצויים( המוצגים )השכר נתוני  ** 

)כולל  (, והשווי של שי לחג12 -להם העובד/פנסיונר זכאי, כולל שכר רגיל, משכורת י"ג )החלק ה 

 .12 -ע"י חלוקה של השכר הרגיל ב חושבו. סכומי שכר י"ג (מס גילום

 

 םהינ ,קבועיםעובדים שאינם ו בהסכם מיוחדהמועסקים עובדים עבור  יםהשכר המוצגנתוני *** 

שכר רגיל ושכר  :שדות של שכר שניקיימים שהתקבל, יים בלבד )בקובץ הנתונים שכר לפיצו

 שכר לפיצויים(.ה הואלפיצויים. השדה המשמש לחישוב 

 

 :, כוללים את כל אלה(נומינליים)בערכים  , תשלומים והפקדותנכסיםלגבי התקבלו נתונים ש 4.4

 .₪אלפי  29,878,302העסקה", למועד ההערכה: סיום יתרת "נכסי תכנית" בגין הטבות "לאחר  4.4.1

העסקה", למועד ההערכה: סיום " בגין הטבות "לאחר 19תקן של  116Aיתרת "נכסים לפי סעיף  4.4.2

 .₪אלפי  1,614,509

, לעובדים (31.12.2016 -1.1.2016התקופה )דהיינו,  , בתקופת הדיווחפיצויים מוגדליםתשלומי  4.4.3

 .₪אלפי  10,441בהסכמים מיוחדים: 

 .₪ 0(, בתקופת הדיווח, לעובדים בדור ג': 2.33%תשלומי השלמת פיצויים ) 4.4.4

 .₪אלפי  2,858 :, בתקופת הדיווח שנה" 20"מענק  תשלומי 4.4.5

בגין  ₪אלפי  378,95, מתוכם ₪אלפי  335,100בתקופת הדיווח:  11פיטורין"הטבות בגין "תשלומי  4.4.6

שי מוזל ו משולמות ע"י הקופה )חשמל-הטבות המשולמות ע"י הקופה, והשאר בגין הטבות הלא

 .לחגים(

 .₪אלפי  35,504מחלה, בתקופת הדיווח: ניצול ימי חופשת -בגין איתשלומי מענק  4.4.7

 תשלומי הטבות בגין לא כולל)שונות לרבות פנסיה העסקה"  סיום לאחר" תשלומי הטבות 4.4.8

 .₪אלפי  841,491, בתקופת הדיווח: (פיטורין

 .₪אלפי  9,184 שנה", בתקופת הדיווח: 35תשלומי "מענק עד  4.4.9

 . ₪אלפי  41,104, בתקופת הדיווח: חשמל מוזל ושי לחגהטבת  4.4.10

 . ₪אלפי  809,772בתקופת הדיווח:  משיכות מנכסי תכנית לתשלום הטבות 4.4.11

 .₪אלפי  330,683בנאמנות לתשלום הטבות בתקופת הדיווח:  םמשיכות מנכסי 4.4.12

 .₪אלפי  1,211,800 בתקופת הדיווח:כנית תלנכסי הפקדות החברה  4.4.13

 .₪אלפי  25,675בתקופת הדיווח:  השתתפות העובדים בעלות הפנסיה 4.4.14

 

 

  

 
 משולב, תוספת פיקודית, תוספת וותק, עודף אישי, גמולי השתלמות ותוספת מאמץ.כולל שכר  10
11 Termination Benefits 
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 הנחות אקטואריות  5

 

מהוות את ההנחות של החברה, שהיא הגורם המוסמך לקבוע את ההנחות המפורטות להלן ההנחות 

להלן( מבוססות על נתוני שוק מקובלים כפי שפורסמו  5.1הפיננסיות )ראה סעיף  ההנחות. 19על פי תקן 

 ,עם האקטואר הקודם של החברהבהתייעצות  חלקן, ההנחות קבעה החברהשאר את  ע"י גורם חיצוני.

 הן סבירות. יולדעת

 

או  והפנסיונריםשל נתונים דמוגרפיים של העובדים בהנחות עקב בדיקות  שינויים ןייתכיצוין שבעתיד 

, ו/או עקב פרסומים של לוחות תמותה ונכות נתונים אחרים רלוונטיים, אשר מבוצעות מעת לעת

 האוצר או גורם רלוונטי אחר, ככל שיוחלט שלוחות אלה רלוונטיים לחברה.משרד חדשים ע"י 

 

 הנחות פיננסיות 5.1

 

לא צמודות( קונצרניות נומינלית )אג"ח  Spotכשיעור ההפרש בין ריבית  – אינפלציהשיעור  5.1.1

לא לעיקר ההערכה האקטוארית  .צמודות מדד(קונצרניות ריאלית )אג"ח  Spotלבין ריבית 

ולפי המדיניות החשבונאית של החברה שיעורי היות  מפורשת לאינפלציההנחה נדרשת 

 נקבעולגבי עליות שכר ההנחות מדד )ראה להלן( ו צמודהריבית להיוון נקבעו לפי אג"ח 

תשלומי נטי לחישוב שחיקה ריאלית של וושיעור האינפלציה רל. במונחים ריאליים ברובן

 .(חודשבשנה )ולא מדי  פעםלמדד  עדכונםעקב  הבראה ושי לחגחשמל, מרכיבי הפנסיה, 

השחיקה הריאלית, מבוסס על מח"מ של הערכת לצורך גזר נהעתידי ששיעור האינפלציה 

 .1.82%עומד על שיעור של שנים ו 16.1

 בפועל המדד בגין הבראה ושי לחג, ,, חשמלפנסיות סכומי של התאמה נערכתר, העב לגבי

 המאזן. למועד ועדהם של האחרון העדכון מעת

תשלומי  ןלצורך ההערכה הינ תיאשר חישבתחזיות תזרים מזומנים כמו כן, מבחינה טכנית, 

הפנסיה וההטבות הנוספות החזויים, ללא השפעת אינפלציה עתידית. לפיכך, שיעורי ריבית 

 ,צמודות מדד(קונצרניות ריאליים )מבוססים על אג"ח  שהם ,ההיוון המוזכרים להלן

 . אלה מתאימים להיוון תזרימים

 

פורסמה עמדת רשות ניירות ערך לפיה בישראל מתקיים  25.11.2014ביום  –היוון לריבית  5.1.2

על פי המדיניות באיכות גבוהה. צמודות למדד אשר שוק עמוק באגרות חוב קונצרניות 

המבוסס על ריבית נלקחים מעקום  הערכהששימשו לההיוון שיעורי החשבונאית של החברה 

כפי  ,31.12.2016ליום , איכות גבוההב מדדלצמודות קונצרניות אגרות חוב נתוני שוק בגין 

השימוש בשיעורי ריבית אלה הינו לפי בע"מ.  מרווח הוגן החברה המצטטת שנקבע על ידי

 , התואמת לאופן הדיווח של חברות אחרות בישראל,דעת החברהבהתחשב ב 19תקן הנדרש ב

  בישראל." deep market in high quality corporate bondsשל " מוקיולגבי 

 

נמוכות משיעורי ההיוון, על בסיס ערכם  במידה ונכסי התוכניות יניבו תשואות ריאליות

 לפי שווי הוגן, ההתחייבות נטו )סך ההתחייבויות בניכוי נכסי התוכניות( תגדל, ולהפך.



 בע"משירותים אקטואריים  -אלן פפרמן 

 

12 
 

 073-2465523פקס.  073-2465513טל. )פינת שמשון( פתח תקוה  9מוטה גור  

 

 .של תשלום ההטבות ראה נספח ב' למידע על התזרים החזוי

 .הריבית שיעורילמידע לגבי ראה נספח ג' 

 

, מחושבות לתקופת הדיווח והנאמנות על נכסי התוכנית והתשואה הצפויה עלות הריבית 5.1.3

 .3.7כפי שמוסבר בסעיף , 4.78%-כלפי שיעור ריבית שנתית של 

  

  והטבותגידול בשכר   5.2

לפיו יש להעריך את ההתחייבות על בסיס הסכמי  19בהתאם לתקן  מבוצעתההערכה האקטוארית 

בהערכה מובא בחשבון שמרכיבי השכר  ,. בהתאם לכךהעבודה והפנסיה הקיימים למועד ההערכה

פי הסכמי -יעלו לפי תחזית אישית לכל עובד, לפי המסגרת הקיימת של התקדמות בדרגות ובשכר, על

ובהתאם להסכמי שכר כלליים ותוספת יוקר  ו' העבודה ומדיניות החברה הקיימים, כמפורט בנספח

שינויים אחרים לתנאי  יתבצעו או חדשות דרגות , ללא אפשרות שתפתחנה5.2.1.1כמפורט בסעיף 

 .התעסוקה ולמסגרת הקיימת של התקדמות בדרגות ובשכר

גידול שכר הנחות  מניחים דור ג'לעובדי ום המבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית לעובדי 5.2.1

 כדלקמן:והטבות 

 כדלקמן: בגין הסכמי שכר כלליים ותוספת יוקר תהיה גידול שכר 5.2.1.1

  הסכם בחברה נחתם  2016 בדצמבר 11ביום : 2013-2017בגין התקופה

מעניק לעובדי החברה תוספת שכר בשיעור כולל ומצטבר של הקיבוצי 

, אשר מחציתה משולמת כתוספת שקלית בשכר הרגיל ומחציתה 7.25%

. בהתאם להסכם האמור סכום התוספת השקלית אחוזיתתשולם כתוספת 

תוספת אחוזית  ועודלכל עובד  לחודש ₪ 357.73 יעמוד על צטברמה

  .יםנומינליבמונחים  3.625% מצטברת של

 שיעור עליית בשכר בגידול שנתי מניחים : 2018שנת בגין התקופה החל מ

  ריאליים(. מונחיםב 0.5%שחיקה של קרי: שנה )ל 0.5%וי כבניהמדד 

מניחים כי רכיבי תוספת ו) שכרמרכיבי הכל על  המשפיע ת גידול השכר האמורההנח

חשמל מוזל, אינה משפיעה על אך , ערבה ותורנות בית ייכללו בהסכמי שכר עתידיים(

  .שי לחגים והבראה

 ם למעמד בכיר(ו)כולל קיד קידומיםשגידול השכר הממוצע לשנה הנובע מ מניחים 5.2.1.2

, "תוספת פיקודית"בזכאות לרכיבי שכר חדשים או מוגדלים בקשר לשינויים מו

תואר שני, "תוספת משמרת", "תורנות בית", "תוספת ערבה" ודרגה נוספת באילת, 

 לפי השיעורים השנתיים הבאים: יהיה
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 גיל
עובדים שאינם 

 בכיריםעובדים 

עובדים 

 בכירים

32 עד  1.43% 1.27% 

32-37 0.77% 1.27% 

37-42 0.43% 1.27% 

42-47 0.37% 1.27% 

47-52 0.34% 1.27% 

52-57 0.26% 1.65% 

57-62 0.20% 0.91% 

 0.76% 0.17% 62 מעל

 

 "גמול השתלמות א'"לתוספת בגין הערכה עובדים שאינם זכאים במועד הלגבי  5.2.1.3

 כדלקמן: הם , שיעורי זכאות שנתיים"'בגמול השתלמות "או ו/

 לגמול בזכאות  זכאות לגמול א גיל

40עד   7.8% 3.5% 

50-40  3.5% 1.5% 

60-50  1.1% 0.8% 

60מעל   0.0% 0.4% 

 

ומעלה  44לעובדים בדרגה  "גמול ההשתלמות המקצועי ב'"כי תקרת  מניחים 5.2.1.4

תהיה צמודה להסכמי שכר כלליים ותוספת יוקר. סכום התקרה נכון למועד 

 .₪12 930.72 הינוהערכה ה

דמי הבראה, של )כולל גילום מס( ו יםשי לחגשל השווי הלפי הסכמי העבודה,  5.2.1.5

סכום מדד( של שינויי והעדכון )בגין , בפועלהמחירים בשיעור עליית מדד יגדלו 

 .ינוארשי לחג מתבצע פעם בשנה בההבראה מתבצע פעם בשנה ביוני, ושל הדמי 

 15.64%עלות בגין גילום מס בשיעור של  פתתווסמלפנסיונרים לתשלום שי לחג 

עלות בגין גילום מס  פתתווסמפרישה הפנסיונרים שפרשו לפני גיל )לכל גיל(, ול

לגיל פרישה שהם מגיעים עד  ,19.26% -כבשיעור של )בגין ביטוח לאומי( נוסף 

 .חובה

למועד של צרכן ביתי חושבה לפי תעריף חשמל  "חשמל מוזל"העלות של הטבת  5.2.1.6

ותעריף משתנה  ₪ 13.81קבוע ללא מע"מ של חודשי תעריף  כולל)הערכה ה

 :לפני מע"מ(, ולפי ההנחות הבאות ₪ 0.4726לקוט"ש של 

 
 .מהחברה כנתון התקבל זה סכום 12
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 בהתאם לתחזית  תעריף חשמל מוזל )כולל מע"מ וגילום מס(ל שינוי

 ., המהווה קירוב לעלויותמהחברה שהתקבלה

  בקרב  חשמל צריכת נתוני על מבוססבוצע מחקר ה 2016בסוף שנת

על בסיס המחקר  .2006-2015עשר השנים בהחברה ים של פנסיונרה

בקוט"ש לפי גיל הפנסיונר, מוזל ממוצעת צריכת חשמל הנחות של נקבעו 

 ואא( מקבלי קצבת זקנה ) :קבוצות הבאותשתי הולפי סיווג הפנסיונר ל

כי צריכת  מניחים. )למעט יתומים( ב( מקבלי קצבת שארים)קצבת נכות, 

 :תישאר קבועהבגיל נתון לפנסיונר הממוצעת חשמל ה

 

  

 גיל

מקבלי 

קצבת 

זקנה או 

 נכות

מקבלי 

קצבת 

 גיל שאירים

מקבלי 

קצבת 

זקנה או 

 נכות

מקבלי 

קצבת 

 גיל שאירים

מקבלי 

קצבת 

זקנה או 

 נכות

מקבלי 

קצבת 

 גיל שאירים

מקבלי 

קצבת 

זקנה או 

 נכות

מקבלי 

קצבת 

 שאירים

40 1,234 1,099 54 1,157 1,019 68 1,003 792 82 889 674 

41 1,234 1,099 55 1,147 1,008 69 995 786 83 881 668 

42 1,234 1,099 56 1,101 997 70 987 780 84 873 664 

43 1,234 1,099 57 1,092 985 71 979 774 85 865 664 

44 1,234 1,099 58 1,084 974 72 970 768 86 857 668 

45 1,234 1,099 59 1,076 962 73 962 761 87 848 679 

46 1,234 1,099 60 1,068 950 74 954 754 88 848 697 

47 1,224 1,089 61 1,060 911 75 946 745 89 848 723 

48 1,215 1,079 62 1,052 879 76 938 736 90 848 723 

49 1,205 1,069 63 1,044 854 77 930 726 91 848 723 

50 1,195 1,059 64 1,035 835 78 922 715 92 848 723 

51 1,186 1,049 65 1,027 820 79 913 704 93 848 723 

52 1,176 1,039 66 1,019 808 80 905 693    

53 1,166 1,029 67 1,011 799 81 897 683    
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  בקרב  חשמל צריכת נתוני על מבוססבוצע מחקר ה 2016בסוף שנת

חקר על בסיס המ .2006-2015עשר השנים בהחברה ים של פנסיונרה

זכאים חשמל בגין פנסיונרים שאינם ההפחתת עלות הנחה לגבי ה נקבעה

, לפי גיל הפנסיונר, בחלוקה לשתי ותהמנצלים אלהטבה או שאינם 

ב( מקבלי קצבת )נכות,  וא א( מקבלי קצבת זקנה): הבאות קבוצותה

 .)למעט יתומים( שארים

 

 

 

, וכי שיעור כי לא היו, ולא יהיו, שינוים לשיעור המשרה של העובדים מניחים 5.2.1.7

 הנוכחי משקף את שיעור המשרה שהיה בעבר ושיהיה בעתיד.המשרה 

בשכרם בעבר, ואשר  "תוספת משמרת"יימת קבוצת עובדים שהיו זכאים לק 5.2.1.8

שיהיו זכאים לתוספת זו  מניחיםלגביהם  ;מוגדרים כזכאים לתוספת זו בפנסיה

 בפנסיה.

וי עדכון סכומי הפנסיות מבוצע בחודש ינואר של כל שנה, בהתאם לשיעור השינ 5.2.1.9

השנתי במדד המחירים לצרכן )לפי היחס בין המדד בגין חודש דצמבר האחרון 

 גיל

מקבלי 

קצבת 

זקנה או 

 נכות

מקבלי 

קצבת 

 שאירים

 גיל

מקבלי 

קצבת 

זקנה או 

 נכות

מקבלי 

קצבת 

 שאירים

 גיל

מקבלי 

קצבת 

זקנה או 

 נכות

מקבלי 

קצבת 

 שאירים

 גיל

מקבלי 

קצבת 

זקנה או 

 נכות

מקבלי 

קצבת 

 שאירים

46-21 9.5% 28.5% 60 6.2% 12.0% 74 2.8% 6.5% 88 6.1% 15.9% 

47 9.5% 28.0% 61 5.8% 9.5% 75 2.8% 6.8% 89 6.6% 16.7% 

48 9.5% 27.5% 62 5.4% 9.4% 76 2.8% 7.1% 90 7.1% 17.5% 

49 9.5% 27.0% 63 5.1% 9.3% 77 2.9% 7.4% 91 7.6% 18.4% 

50 9.5% 26.6% 64 4.7% 9.2% 78 3.0% 7.7% 92 8.1% 19.2% 

51 9.5% 26.1% 65 4.4% 9.1% 79 3.1% 8.0% 93 8.7% 20.1% 

52 9.0% 25.6% 66 4.1% 8.9% 80 3.3% 8.9% 94 9.2% 20.9% 

53 8.7% 25.1% 67 3.8% 8.8% 81 3.6% 9.8% 95 9.7% 21.7% 

54 8.4% 24.7% 68 3.6% 8.4% 82 3.8% 10.7% 96 10.2% 22.6% 

55 8.1% 24.2% 69 3.3% 8.0% 83 4.2% 11.6% 97 10.7% 23.4% 

56 7.7% 21.7% 70 3.1% 7.5% 84 4.5% 12.5% 98 11.2% 24.2% 

57 7.3% 19.3% 71 3.0% 7.1% 85 4.9% 13.4% 99 11.7% 25.1% 

58 6.9% 16.8% 72 2.9% 6.7% 86 5.3% 14.2% 100 12.1% 25.1% 

 25.1% 12.5% ומעלה 100 15.0% 5.7% 87 6.2% 2.8% 73 14.4% 6.6% 59
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מדד שלילי, סכומי של שינוי במקרים לבין המדד בגין חודש דצמבר שקדם לו(. 

עדכון פנסיה עתידי בגין מדד במקום זאת, הפנסיות אינן מעודכנים כלפי מטה. 

מאז עדכון הפנסיה  חיובי ייעשה רק לאחר קיזוז עם המדד השלילי שהצטבר

כי סכומי הפנסיות יעודכנו רק לאחר השלמת מדד  תיהאחרון. לאור זאת, הנח

שהוא שיעור ירידת המדד מאז עדכון הפנסיות האחרון  ,1.39%חיובי בשיעור של 

 .2014בחודש ינואר 

לשנה, הכולל  2.0%של בשכר גידול ריאלי  מניחיםלעובדים בהסכם מיוחד )שאינם קבועים(  5.2.2

 העדכון הכללי והגידול האישי של כל עובד.את 

 

 שיעורי תמותה ונכות 5.3

 

שלוש השנים במהלך  להלן לגבי שינויים שבוצעו להנחות התמותהנספח ה' את ראה אנא  5.3.1

  .האחרונות

  

  )הארכת תוחלת החיים( קצב הירידה בשיעורי התמותה 5.3.2

ההנחה של תמותה הינה הנחה מהותית להערכת המחויבות האקטוארית. כידוע, תוחלת 

החיים של אנשים. ההנחות  בעקבות שינויים ברפואה ובאורחומשתנה החיים הולכת 

 . בעתיד האקטואריות כוללות התייחסות להמשך הארכת תוחלת החיים

חת קצב הירידה בשיעורי . הנ31/12/2008 יוםשיעורי התמותה המפורטים להלן נכונים ל

חוזר פנסיה הינה לפי  ואילך, 31/12/2008, מיום התמותה )הגורמת להארכת תוחלת החיים(

אגף שוק של  בנושא "דרך חישוב מאזן אקטוארי ומקדמי תקנון של קרן פנסיה" 2013-3-1

 ."(2013חוזר פנסיה )להלן " 2013בינואר  30מיום במשרד האוצר,  חיסכוןההון ביטוח ו

לגבי הנחה זו, ואת העובדה כי גם הנחות אחרות יכולות  הודאות הרב-את האיציין יש ל

 להלן(. 8.4סעיף את ראה אנא להיות סבירות באותה מידה )

 

  לוחות תמותה לפנסיונרים 5.3.3

של )מסוגים שונים( הפנסיונרים העובדים וניתוח של ניסיון התמותה בקרב  בוצע 2015 בשנת

 2013חוזר פנסיה בשפורסמו חות התמותה וביחס לל, 2015עד  1996 שניםלאורך ה החברה

עם  2013חוזר פנסיה ב את הלוחות צהמיחברה אה על בסיס המחקר, "(.המחקר)להלן "

בחשבון את הניסיון בחברה, כאשר ככל שהניסיון היה אמין יותר  ותהתאמות אשר לוקח

החברה המובהקות הסטטיסטית של הנתונים גדולה יותר( נתנו יותר משקל לניסיון קרי: )

  .2013שבחוזר פנסיה ללוח משקל ופחות 

 עבור פנסיונרים ההנחה היא:

  ללא התאמה."2013"חוזר פנסיה  של 3לוח פ -לגברים , 

  ללא התאמה. ,"2013"חוזר פנסיה  של 3פלוח  –לנשים 

 

הנחת הארכת תוחלת החיים, להלן תוחלת החיים של מספר דוגמאות , יחד עם וזהנחה פי -על

 של פנסיונרים:
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 אישה גבר גיל ושנה

   21.94   19.52 2010בסוף שנת  67גיל 

   22.84   20.31 2020בסוף שנת  67גיל 

   23.53   20.93 2030בסוף שנת  67גיל 

 
  לוחות תמותה לשאירים 5.3.4

 שארים ההנחה היא:עבור , נ"ל"מחקר" ה-בהתאם ל

  והחל 2%מוקטן בשיעור של  "2013"חוזר פנסיה של  2לוח פלפי  60עד גיל  -לגברים ,

 .2%מוקטן בשיעור של  "2013"חוזר פנסיה של  5לפי לוח פ 60מגיל 

  3פלפי לוח  55 , והחל מגיל"2013"חוזר פנסיה של  1פלוח לפי  55עד גיל  –לנשים 

 ."2013"חוזר פנסיה של 

 

  תמותה לפעילים לוחות 5.3.5

 "מחקר" האמור, עבור פעילים ההנחה היא:-בהתאם ל

  22%מוקטן בשיעור של  "2013"חוזר פנסיה של  1לוח פלגברים: לפי. 

  16%מוקטן בשיעור של  "2013"חוזר פנסיה של  1לוח פלנשים: לפי. 

 

 לוחות תמותה לנכים 5.3.6

 "מחקר" האמור, עבור נכים ההנחה היא:-בהתאם ל

  21%מוגדל בשיעור של  "2013"חוזר פנסיה של  3לוח פלפי  67לגברים: החל מגיל ,

 1.6% -בשנה הראשונה אחרי הפרישה ו 17%ומתחת לגיל זה שיעור תמותה של 

 לאחר מכן.

  15%מוגדל בשיעור של  "2013"חוזר פנסיה של  3לוח פלפי  67לנשים: החל מגיל ,

 1.6% -בשנה הראשונה אחרי הפרישה ו 17%ומתחת לגיל זה שיעור תמותה של 

 לאחר מכן.

 

  ."2013"חוזר פנסיה של  8לפי לוח פ -שיעורי יציאה לנכות  5.3.7

 

 הנכות הנחשבת בחישוב המחויבות הינה נכות לצמיתות.  -החלמה מנכות  5.3.8

 

 ופרישה מוקדמת שיעורי עזיבהגיל פרישה ו 5.4

 

 .הנחות אלו נקבעו ע"י החברהכאמור,  5.4.1

 

לעובדים מעל גיל זה,  לגברים ונשים(. 67כי גיל הפרישה הוא לפי גיל פרישה חובה ) מניחים 5.4.2

 כי יפרשו מיד. מניחים
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  - לדור ג', הפרישהלפני גיל  עזיבות 5.4.3

ג' נערך מחקר בו נמדדו שיעורי העזיבה השנתיים הממוצעים של עובדי דור  2016בסוף שנת 

, בפיטורים והתפטרותורי עזיבות עשיעל בסיס המחקר נקבעו  .2013-2016בארבע השנים 

 המפורטים בטבלה להלן: ,לפי גיל ומין

 

עזיבה  שיעורי
 )התפטרות(

ללא זכאות להטבות 
 עובד

 עזיבה )פיטורים( שיעורי
שנים ומעלה עם זכאות לכלל  10עם ותק של  60מגיל 

 הטבות העובד הרלוונטיות לדור ג' 
 בלבד. 2.33%עם זכאות להשלמת פיצויים  60מתחת לגיל 

 שנות וותק שנות גיל

 נשים גברים נשים וגברים
 20מתחת ל  24עד  0.0% 0.0% 0.0%
 20מתחת ל  25-29 0.0% 0.0% 0.9%
 20מתחת ל  30-34 0.0% 0.0% 0.9%
 20מתחת ל  35-39 0.0% 0.0% 0.3%
 20מתחת ל  40-44 0.0% 0.0% 0.1%
 20מתחת ל  45-49 0.0% 0.0% 0.1%
 20מתחת ל  59-50 0.0% 0.0% 0.0%

 20מתחת ל  60 0.12% 0.12% 0.00%
 20מתחת ל  61 0.12% 0.12% 0.00%
 20מתחת ל  62 0.85% 0.87% 0.00%
 20מתחת ל  63 0.85% 0.87% 0.00%
 20מתחת ל  64 0.85% 0.87% 0.00%
 20מתחת ל  65 1.62% 1.73% 0.00%
 20מתחת ל  66 4.76% 2.56% 0.00%

 ומעלה 20 כל גיל 0.00% 0.00% 0.00%
 

 

 למבוטחים בהסדר פנסיה תקציבית:עזיבות ופרישות מוקדמות לפני גיל הפרישה,  5.4.4

 

 שלא תהינה עזיבות כלל, למעט במסגרת פרישות מוקדמות. מניחים

 

הטבות שיעורי הפרישה המוקדמת מהווים הנחה לגבי פרישות מוקדמות שלא מוגדרות כ

סיומי עלות של אין להכיר מראש ב 19שלפי תקן מכיוון זאת  .19לפי תקן  13בגין פיטורין

פרישות מוקדמות שיש . בפועל קשה להבדיל בין העסקה אלא בתנאים מסוימים בלבד

לקבוע הנחה זו. בנוסף,  רב לבין אלו שלא, ולכן יש קושיהטבות בגין פיטורין כ להגדיר

ידי מבצעי פרישה שונים -התנהגות העובדים בקשר לנושא זה מושפעת במידה רבה על

  תיד, מה שמקשה עוד יותר על קביעת ההנחה.בעלהתרחש בעבר ושצפויים שהתקיימו 

 

  

 
13 Termination Benefits 
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-2002שנים לאורך העל בסיס ניסיון העבר נקבעה  שיעור הפרישה המוקדמתההנחה לגבי 

שיעורי פרישה המוקדמת, לפי גיל ומין, , לא כולל פרישות במסגרת מבצעים. הנחת 2016

 :בטבלה להלן תמפורט

 

 פרישה מוקדמת שיעורי

 בהסדר הפנסיה התקציביתעבור עובדים הנמצאים 

 גיל נשים גברים גיל נשים גברים

40עד  0.0% 0.0% 53 0.2% 0.1%  

0.1% 0.2% 54 0.1% 0.0% 40 

0.1% 0.2% 55 0.1% 0.0% 41 

0.1% 0.2% 56 0.1% 0.0% 42 

0.1% 0.4% 57 0.1% 0.0% 43 

0.1% 0.4% 58 0.1% 0.0% 44 

0.2% 0.4% 59 0.1% 0.0% 45 

0.4% 0.4% 60 0.1% 0.0% 46 

0.6% 0.4% 61 0.1% 0.0% 47 

1.0% 2.6% 62 0.1% 0.1% 48 

1.3% 0.7% 63 0.1% 0.1% 49 

1.6% 0.7% 64 0.1% 0.1% 50 

1.9% 4.4% 65 0.1% 0.1% 51 

2.3% 7.3% 66 0.1% 0.1% 52 

  

 פירוט נוסף עבור נשים

 

 

 

  

 נשים

 גיל

תאריך לידה בין: 

01/05/1947-

31/03/1956 

תאריך לידה בין: 

01/04/1956-

31/03/1958 

תאריך לידה: 

01/04/1958 

 והלאה

62 2.6% 0.7% 0.7% 

63 0.7% 2.6% 0.7% 

64 0.7% 0.7% 2.6% 

65 4.4% 4.4% 4.4% 

66 7.3% 7.3% 7.3% 
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 :אינם קבועיםובהסכם מיוחד המועסקים עובדים עבור עזיבות שיעורי  5.4.5

 

 זו, לפי וותק, אקטוארית הנכללות בהערכהשיעורי עזיבות עם זכאות להטבות  מניחים

 בטבלה להלן:כמפורט 

 

 

 

 

 

 

 

 תםכי יפרשו מעבוד מניחיםעובדים ארעיים בהסכם מיוחד עבור בנוסף לשיעורים הנ"ל, 

מתחילת  שנים 5 יאחר דהיינו, בהסכמים המיוחדיםד ובלעבתום התקופה המקסימאלית 

(, ושיקבלו את מידיבאופן  וזביעמניחים ש ,שנים 5מעל  תק שלעם ועובדים לגבי ) העבודה

 הפיצויים המוגדלים אף בפרישה זו.

 

  גיל בין בני זוג ישיעורי נישואין והפרש 5.5

 2016בהתאם למחקר שנערך בסוף שנת  – שיעורי נישואים: 

 נשים גברים גיל נשים גברים גיל נשים גברים גיל נשים גברים גיל
30 82.8% 81.2% 53 84.8% 81.6% 76 81.4% 44.4% 99 38.2% 2.0% 
31 82.8% 81.8% 54 84.8% 81.1% 77 80.4% 41.7% 100 35.4% 1.7% 
32 82.8% 82.3% 55 84.8% 80.4% 78 79.3% 39.0% 101 32.5% 1.4% 
33 82.8% 82.7% 56 84.8% 79.7% 79 78.2% 36.3% 102 29.5% 1.1% 
34 82.8% 83.1% 57 84.8% 78.9% 80 76.9% 33.6% 103 26.4% 0.9% 
35 82.8% 83.5% 58 84.8% 78.0% 81 75.6% 30.9% 104 23.3% 0.8% 
36 82.8% 83.8% 59 84.7% 77.1% 82 74.2% 28.2% 105 20.0% 0.6% 
37 82.8% 84.0% 60 86.7% 76.0% 83 72.7% 25.6% 106 16.7% 0.5% 
38 82.8% 84.2% 61 87.0% 74.9% 84 71.2% 23.1% 107 13.3% 0.4% 
39 82.8% 84.3% 62 87.2% 73.7% 85 69.5% 20.7% 108 9.9% 0.3% 
40 82.8% 84.4% 63 87.3% 72.3% 86 67.8% 18.4% 109 6.3% 0.3% 
41 83.1% 84.5% 64 87.3% 70.9% 87 66.0% 16.1% 110 2.7% 0.2% 
42 83.4% 84.5% 65 87.3% 68.7% 88 64.1% 14.1% 111 0.0% 0.2% 
43 83.6% 84.5% 66 87.1% 67.0% 89 62.2% 12.1% 112 0.0% 0.1% 
44 83.8% 84.4% 67 86.9% 65.2% 90 60.1% 10.2% 113 0.0% 0.1% 
45 84.0% 84.3% 68 86.6% 63.3% 91 58.0% 8.5% 114 0.0% 0.1% 
46 84.1% 84.1% 69 86.2% 61.3% 92 55.8% 6.8% 115 0.0% 0.1% 
47 84.3% 83.9% 70 85.8% 59.1% 93 53.5% 5.5% 116 0.0% 0.1% 
48 84.4% 83.7% 71 85.3% 56.9% 94 51.2% 4.7% 117 0.0% 0.0% 
49 84.5% 83.4% 72 84.7% 54.6% 95 48.8% 4.0% 118 0.0% 0.0% 
50 84.6% 83.0% 73 84.0% 52.2% 96 46.2% 3.4% 119 0.0% 0.0% 
51 84.7% 82.6% 74 83.2% 49.7% 97 43.6% 2.9% 120 0.0% 0.0% 
52 84.7% 82.2% 75 82.4% 47.1% 98 41.0% 2.4%    

 

 

 

 עזיבה שיעורי

ללא זכאות 

 להטבות

 עזיבה )פיטורים( שיעורי

 )עם זכאות להטבות(
 ותק

0% 3.0% 0 

0% 1.5% 1 

0% 0.0% 2+ 
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o לא יתחתנו מחדש, כלומר שלא יופסקו תשלומי פנסיית ואלמנות  כי אלמנים מניחים

 . מחדשנישואין  או לאלמנה עקב שאירים לאלמן

 

  2016בהתאם למחקר שנערך בסוף שנת  -גילאים הפרשי: 

  

 

הנחה זו נקבעה ע"י כאמור, . "2013"חוזר פנסיה של  11לפי לוח פ ,מספר ילדים וגיל ילדים - יתומים 5.6

 החברה.

 

 מניחיםלכל עובד  - מחלה(חופשת ניצול ימי -)לצורך חישוב הזכאות למענק בגין אי מחלהימי ניצול  5.7

מועד עד ל תובתקופת עבודשהתקיים יהיה זהה לשיעור הניצול בעתיד  של ימי מחלהשיעור הניצול ש

 הנחה זו נקבעה ע"י החברה.כאמור,  .האקטוארית ההערכה

 גיל

גיל עובד 
או 

פנסיונר, 
פחות גיל 

 בת זוגו

גיל עובדת 
או 

פנסיונרית, 
פחות גיל בן 

 זוגה

 גיל

גיל עובד 
או 

פנסיונר, 
פחות גיל 

 בת זוגו

גיל עובדת 
או 

פנסיונרית, 
פחות גיל בן 

 זוגה

 גיל

גיל עובד 
או 

פנסיונר, 
פחות גיל 

 בת זוגו

עובדת גיל 
או 

פנסיונרית, 
פחות גיל בן 

 זוגה

 גיל

גיל עובד 
או 

פנסיונר, 
פחות גיל 

 בת זוגו

גיל עובדת 
או 

פנסיונרית, 
פחות גיל בן 

 זוגה
30 3.0 (3.0) 53 3.0 (3.0) 76 4.5 (3.0) 99 7.6 (3.0) 

31 3.0 (3.0) 54 3.0 (3.0) 77 4.6 (3.0) 100 7.7 (3.0) 

32 3.0 (3.0) 55 3.0 (3.0) 78 4.7 (3.0) 101 7.9 (3.0) 

33 3.0 (3.0) 56 3.0 (3.0) 79 4.8 (3.0) 102 8.0 (3.0) 

34 3.0 (3.0) 57 3.0 (3.0) 80 5.0 (3.0) 103 8.2 (3.0) 

35 3.0 (3.0) 58 3.0 (3.0) 81 5.1 (3.0) 104 8.3 (3.0) 

36 3.0 (3.0) 59 3.0 (3.0) 82 5.2 (3.0) 105 8.5 (3.0) 

37 3.0 (3.0) 60 3.1 (3.0) 83 5.3 (3.0) 106 8.6 (3.0) 

38 3.0 (3.0) 61 3.1 (3.0) 84 5.5 (3.0) 107 8.8 (3.0) 

39 3.0 (3.0) 62 3.1 (3.0) 85 5.6 (3.0) 108 8.9 (3.0) 

40 3.0 (3.0) 63 3.2 (3.0) 86 5.7 (3.0) 109 9.1 (3.0) 

41 3.0 (3.0) 64 3.2 (3.0) 87 5.9 (3.0) 110 9.3 (3.0) 

42 3.0 (3.0) 65 3.2 (3.0) 88 6.0 (3.0) 111 9.4 (3.0) 

43 3.0 (3.0) 66 3.3 (3.0) 89 6.1 (3.0) 112 9.6 (3.0) 

44 3.0 (3.0) 67 3.4 (3.0) 90 6.3 (3.0) 113 9.8 (3.0) 

45 3.0 (3.0) 68 3.5 (3.0) 91 6.4 (3.0) 114 9.9 (3.0) 

46 3.0 (3.0) 69 3.6 (3.0) 92 6.6 (3.0) 115 10.1 (3.0) 

47 3.0 (3.0) 70 3.8 (3.0) 93 6.7 (3.0) 116 10.3 (3.0) 

48 3.0 (3.0) 71 3.9 (3.0) 94 6.8 (3.0) 117 10.4 (3.0) 

49 3.0 (3.0) 72 4.0 (3.0) 95 7.0 (3.0) 118 10.6 (3.0) 

50 3.0 (3.0) 73 4.1 (3.0) 96 7.1 (3.0) 119 10.8 (3.0) 

51 3.0 (3.0) 74 4.2 (3.0) 97 7.3 (3.0) 120 10.8 (3.0) 

52 3.0 (3.0) 75 4.3 (3.0) 98 7.4 (3.0)    
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 שאינם קבועים, יקבלו את הפיצויים המוגדלים בהסכם מיוחדהמועסקים כי כל העובדים  מניחים 5.8

 .עבודתםבסיום 

 

 בחשבון הוצאות עתידיות של החברה בגין הפעלת תכניות הפנסיה. מובאיםלא  5.9

 

של נושאים  כוללתההשפעה ה י. לדעתהאקטוארית בחשבון בהערכה מובאיםלהלן מספר נושאים שלא  5.10

  .אלה אינה מהותית

o  "שנה.  21לאחר גיל עתידים פנסיות ל"יתומים תלויים 

o  פנסיונר שנפטר.לעובד או לפנסיות עתידיות ל"הורים תלויים" האפשרות של 

o  אלמן/הבאין  ליתומים עתידייםפנסיות הגדלת. 

o מתוך  12 -החלק ה כי מניחים)שכר י"ד ופנסיה בגין שכר י"ג  המועדים בשנה בהם משולמת

 (.משולם מדי חודש התשלום השנתי

o ( הורה שמקבל יש כל יתום עבור ש מניחיםאפשרות מתן חשמל מוזל ושי לחג ליתומים

 הטבות אלו(. 

o עד  של לתקופה תשלומי פנסיהסכום מהוון של  קיבלו אשר פנסיונריםקטן של  מספר ישנם

 אלא ,הפחתת הפנסיה לתקופת ההיוון הנותרת בחשבון מובאת לא בהערכה. שנים שש

  .המלאה הפנסיה בחשבון נלקחה

o השכר המדווח בקובץ הנתונים לבין שכר בגין ההפרש בין  תוספת פיצויים או מענקים

מינימום, שתשולם למספר קטן של עובדי דור ג' שיפרשו או יעזבו עם שכר נמוך משכר 

 המינימום.

o  מובאתמאידך לא  .תוספת לקצבת נכות בגין תלויים לנכים עתידיםבחשבון  מובאתלא 

 תלויים.ה ית שלה עתידנכות לנכים קיימים בגין פטירהבחשבון הפחתה של תוספת לקצבת 

o  מביטוח חיים במקרה של תאונה.בחשבון התחייבות בגין תגמול נוסף  מובאתלא  

o  עובדים פעילים., במקרה של פטירת בחשבון הגדלת קצבה להורה שכול מובאתלא 

o  בגין ההטבות הנוספות הבאות:לגמלאים/שארים התחייבות בחשבון  מובאיםלא 

 כולל גילום המס( מענקי נישואין ולידה(. 

  כולל גילום( ושאירים המשרתים בצה"לגמלאים שי לילדי(. 

 תאונת עבודה מזר פרחים במקרי פטירה השתתפות החברה בעלות הקמת מצבה ו

  .בלבד

  משכורות חודשיות 36פיצויים במקרי פטירה בתאונת עבודה בסכום של. 

  ארוחות בחודש.  10עד  -השתתפות חלקית של החברה בארוחות במתקני החברה 

 לילדי אלמנות של עובדים שנפטרו במהלך עבודתם בחברה.  תואר מלגות לימודי 

 לאלמנות של עובדים שנפטרו במהלך עבודתם בחברה. יםטיול 

 וכן בהעתקה או הגדלה של חיבור קיים ת הגמלאיהנחה בחיבור החשמל לדיר. 
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  עובדים/גמלאים שרשומה לגביהם הערה מספר קטן של השפעה אפשרית בגין

 במסגרת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. 

  

  תשינוים להערכה בשנת הדיווח הנוכחי 6

 

 . ה'לגבי שינויים שבוצעו לפני שנת הדיווח ראה נספח 

 

, עודכנה הנחת הגידול בתעריף החשמל העתידי בהתאם לציפיות 2016הראשון של שנת ברבעון 

 .₪מיליון  2 -בכ (31.03.2016ליום  נכון)את ההתחייבות הקטין החברה. שינוי זה 

 

 נוספות שעותברכיב "ו " פנסיונית,פיקודית תוספת" ברכיב שכר לחריגות בנוגע דין פסק בעקבות

 הפחתה לאחר מעודכנים ושכר פנסיות נתוני יל העבירה החברה, הנהלה לחברי פנסיונית "גלובליות

ליום  נכון)את ההתחייבות  נההקטיההפחתה האמורה . בהתאם לפסק הדין שכרה חריגות בגין

 .₪ מיליון 390 -כב( 31.03.2016

 

 :2016השני של שנת ברבעון 

  אשר חושב בהתאם להסכם קיבוצי )מסגרת( שנחתם  אחידההשקלית התוספת העודכן סכום

 30.06.2016. שינוי זה הקטין את ההתחייבות נכון ליום ₪ 353 -ל ₪ 356-מ ,2016באפריל  18ביום 

 .₪מיליון  2 -כב

  כמתואר בסעיף  2016באפריל  18הוחלט להכיל את ההסכם הקיבוצי )מסגרת( שנחתם ביום(

ל גמלאים שהיו פעילים בתקופת ההסכם. שינוי זה הגדיל את ( ע2013-2017בגין התקופה  5.2.1.1

 .₪מיליון  84 -בכ 30.06.2016נכון ליום ההתחייבויות 

 

  :2016ברבעון השלישי של שנת 

  עודכן סכום התוספת השקלית האחידה אשר חושב בהתאם להסכם בשירות הציבורי שנחתם

. שינוי זה הגדיל את ההתחייבויות נכון ליום ₪ 382 -ל ₪ 353 -, מ2016באוגוסט  8ביום 

 .₪מיליון  28 -בכ 30.09.2016

  את  הגדילעודכנה הנחת הגידול בתעריף החשמל העתידי בהתאם לציפיות החברה. שינוי זה

 .₪מיליון  2 -בכ 30.09.2016ליום  נכוןת יוההתחייבו

 נכוןת יואת ההתחייבו הקטין. שינוי זה לפנסיונריםאפיון תשלום תגמולי ביטוח פטירה  ןעודכ 

 .₪מיליון  13 -בכ 30.09.2016ליום 

 

 :2016של שנת  הרביעיברבעון 

  לעובדים וגמלאים בהתאם הגלובאליות עודכנו התוספת הפיקודית וכמות השעות הנוספות

ויות נכון . שינוי זה הקטין את ההתחייב2016בדצמבר  11להסכם הקיבוצי שנחתם בחברה ביום 

 .₪מיליון  134 -בכ 31.12.2016ליום 
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 הקיבוצי שנחתם בהתאם להסכם והתוספת האחוזית סכום התוספת השקלית האחידה  עודכנו

 יםשינוי בהתאמה(. ,3.625% -ל 3.75% -ומ ₪ 357 -ל ₪ 382 -מ) 2016בדצמבר  11בחברה ביום 

 .₪מיליון  44 -בכ 31.12.2016את ההתחייבויות ליום  נוהקטי אלה

  את  הקטיןעודכנה הנחת הגידול בתעריף החשמל העתידי בהתאם לציפיות החברה. שינוי זה

 .₪מיליון  51 -בכ 31.12.2016ליום  נכוןת יוההתחייבו

  נערך מבצע פרישה 2016בדצמבר  11במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם עם החברה ביום ,

ליום  בגין פנסיה תקציבית את ההתחייבויות גמלאים. מבצע פרישה זה הגדיל 314במסגרתו פרשו 

 .₪מיליון  27 -והקטין את ההתחייבויות בגין הטבות אחרות בכ ₪מיליון  280 -בכ 31.12.2016

עובדים נוספים, פרישתן מגדילה את ההתחייבויות  36במסגרת מבצע פרישה זה צפויים לפרוש 

 .₪מיליון  27 -בכ

  5 -בכ 31.12.2016ליום  נכוןת יואת ההתחייבו הקטיןזה . שינוי שיעורי נישואיןעודכנה הנחת 

 .₪מיליון 

  מיליון  13 -בכ 31.12.2016ליום  נכוןת יואת ההתחייבו הגדיל. שינוי זה הפרשי גילעודכנה הנחת

₪. 

  24 -בכ 31.12.2016ליום  נכוןת יואת ההתחייבו הגדיל. שינוי זה צריכת החשמלעודכנה הנחת 

 .₪מיליון 

  ת יואת ההתחייבו הקטין. שינוי זה שיעורי פרישה מוקדמת לעובדי דור א' ודור ב'עודכנה הנחת

 .₪מיליון  57 -בכ 31.12.2016ליום  נכון

  ליום  נכוןת יואת ההתחייבו הגדיל. שינוי זה שיעורי עזיבה לעובדי דור ג'עודכנה הנחת

 .₪מיליון  2 -בכ 31.12.2016

 

ההערכה, למעט שינויים בוצעה להנחות או לכללים לפיהם נוספים בשנת דיווח זו, לא היו שינויים 

 .ולשינויים המפורטים לעיל בריבית ההיוון
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 האקטוארית ההערכתוצאות ה 7

 

כפי שהוערכו על העובדים הטבות בגין  ,(נכסי התוכנית הפחתתללא ) ברוטו סכומי ההתחייבויות להלן

 .₪מיליוני במונחים של . הסכומים המוצגים להלן הינם 31.12.2016 ליום ידי

 

, למעט ההתחייבויות בגין הסכמים מיוחדים זו ל ההטבות הנכללות בהערכהבגין כת יוההתחייבו 7.1

בהסכם מיוחד המועסקים ובגין פיצויים מוגדלים לעובדים  שנה" 20לפרישה מוקדמת, בגין "מענק 

 קבועים:עובדים שאינם 

 13,684.9 עובדים
 12,349.7 פנסיונרים

  
 26,034.5 סה"כ

 

 ההתחייבות בגין הסכמים מיוחדים לפרישה מוקדמת: 7.2

 602.2 פנסיונרים
 

 :שנה" 20"מענק ההתחייבות בגין  7.3

9.13 עובדים  
 

 פיצויים מוגדלים לעובדים בהסכם מיוחד )שאינם קבועים(:ההתחייבות בגין  7.4

5.17 עובדים  
 

 .19פי תקן -הנדרש לדיווח הכספי עלהרצ"ב ניתן מידע נוסף א' בנספח 
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  ודאות וסיכונים-אי .8

 

הארוך של ההערכה, התזרימים העתידיים של תשלומי  חוהטוומטבע הדברים, בגלל אופי ההטבות  8.1

-, עלההטבות אינם וודאיים ועשויים להיות שונים מהותית בפועל ממה שחושבו לצורך הערכה זו

. מסיבה זו, החברה חשופה לסיכון המאמצים להעריך אותם באופן המדויק ביותראף 

, וכתוצאה מכך תהינה בעתיד ואת התשלומים שיהיכהוגן שההתחייבות המוערכת לא מייצגת 

הוצאות נוספות בעתיד בגין זכויות שנצברו בעבר ושהוערכו בחסר, ו/או הכנסות נוספות בעתיד בגין 

-, שגורמים לאייושהוערכו ביתר. להלן הנושאים המהותיים ביותר, לדעתזכויות שנצברו בעבר 

 הוודאות ולסיכונים האמורים. 

 

 ותשואות:  , אינפלציהריבית 8.2

)באמצעות היוון התזרימים  לפיהן ההתחייבויות מוערכותשינויים עתידיים בריביות שוק, 

התוכנית, גבוהות או נמוכות תשואות על נכסי  החזויים( ישנו את ערך ההתחייבויות ברוטו.

משיעורי ריבית אלה יביאו להקטנת או הגדלת ההתחייבות נטו בהתאמה. לעתים שתי התופעות 

האמורות מתקזזות זו לזו במידה מסוימת, בהתאם לרמת ההתאמה בין הנכסים לבין 

 ההתחייבויות.

 

 ניתוח רגישות: 

 4,568 -תעלה בההתחייבות ברוטו  ,1% -אם שיעור ריבית ההיוון ירד ב (א

 בערך. (17.1%) ₪מיליוני 

 409 -, ההתחייבות ברוטו תעלה ב0.1% -אם שיעור ריבית ההיוון ירד ב (ב

 ( בערך.1.5%) ₪מיליוני 

 400 -, ההתחייבות ברוטו תרד ב0.1% -אם שיעור ריבית ההיוון יעלה ב (ג

 בערך. (-1.5%) ₪מיליוני 

 

ההתחייבות )באופן עקיף, בגלל הקשר בין השכר  ערךאינפלציה בפועל יש השפעה על שינויים בל

מדד(, וגם בנושא זה לעתים שתי  צמודנכסים בעקבות הנכסים )שווי והפנסיה לבין האינפלציה( ועל 

 התופעות מתקזזות זו לזו במידה מסוימת.

בהתאם להשפעת  ,ועל שווי הנכסים תיוההתחייבוערך על משפיעים  אינפלציה הצפויהשינויים ב

 מדד. צמודנכסים שאינם הציה הצפויה על שיעורי ריבית שוק ועל הערך של האינפל

 

 עליות שכר בעתיד: 8.3

ההנחה של עליות שכר כלליות )בגין הסכמי שכר ותוספת יוקר( משפיעה במידה רבה על התזרימים 

 :כלהלןלעיל(  5.2.1.1)כפי שמתואר בסעיף היא הנחה ההעתידיים. 

  ותוספת לחודש  ₪ 357.73של , כולל תוספת שקלית מצטברת: תוספת 2013-2017בגין התקופה

 . יםנומינליבמונחים  3.625%אחוזית של 

 קרי: לשנה ) 0.5%בשיעור עליית המדד בניכוי שכר ב: גידול שנתי 2018שנת בגין התקופה החל מ

 ריאליים(.  מונחיםבלשנה  0.5%שחיקה של 
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  ניתוח רגישות:

הסכמי שכר ותוספת שיעור הגידול השנתי בשכר הרגיל עקב , 2018החל משנת אם  (א

בשיעור  ת גידול שכר)במקום הנחהשינוי במדד המחירים שיעור , יתאם את יוקר

 .בערך (2.0%) ₪מיליוני  530ב  וגדלית יוההתחייבו ,(-0.5%של ריאלי 

 0.5%ב יהיה גבוה יותר , שיעור הגידול השנתי בשכר הרגיל 31.12.2016החל מיום אם  (ב

  .בערך (2.4%) ₪מיליוני  647ב  וגדלית יוההתחייבוהנחות הקיימות, מה

נמוך יהיה , שיעור הגידול השנתי בשכר הרגיל 31.12.2016החל מיום אם לעומת זאת,  (ג

( -2.0%) ₪מיליוני  525ב יקטנו ת יוההתחייבוהנחות הקיימות, מה 0.5%ב יותר 

  בערך.

 

 
 :תוחלת חיים 8.4

התמותה בפועל יציבים יחסית, והנחת התמותה תואמת לניסיון בצורה יחסית למרות ששיעורי 

תוחלת שינוי בוודאות רבה לגבי העתיד הרחוק, זאת בגלל קצב ה-טובה, לגורם התמותה קיימת אי

תוחלת החיים שינוי בקצב ה .הקיימת להיות שונה מהותית מההנחהלול החיים, שקשה להעריך וע

ם וחברתיים ומהתפתחויות רפואיות, הן בעבר והן בעתיד, וגורמים מושפע משינויים התנהגותיי

, בנוסף לעובדה שהתפתחויות צפויבלתי אלה יכולים להשפיע על תוחלת החיים באופן משמעותי ו

  .מספקתבגורמים עצמם אינן ניתנות לצפות בצורה 

 

 ניתוח רגישות:

קצב השינוי  תקצב השינוי השנתי בשיעורי התמותה יהיה פי שניים מהנחאם  (א

שנים  20.3 -יעלה מ )לדוגמא( 2020בסוף  67, תוחלת החיים של גבר בן 14הקיימת

ב  וגדלית יוההתחייבוו, שנים( 26.2 -לשנים  22.8 -אישה מושל ) שנים 23.1 -ל

 .בערך (6.5%) ₪מיליוני  1,737

 לוחות התמותה שבהנחהמ 20%שיעורי התמותה יהיו נמוכים יותר ב אם  (ב

שנים  20.3 -)לדוגמא( יעלה מ 2020בסוף  67תוחלת החיים של גבר בן הקיימת, 

ב  וגדלית יו, וההתחייבושנים( 24.4 -לשנים  22.8 -אישה מושל ) שנים 22.0 -ל

 .בערך (4.4%) ₪מיליוני  1,179

 

 פרישות מוקדמות: 8.5

וקביעת , תופעת פרישות המוקדמות הינה תופעה משמעותית ולא יציבה, 5.4.3כאמור בסעיף 

לתופעה זו השפעה מהותית על תשלומי ההטבות ועל הערכת  .ההנחה בגינה בעייתית מאוד

העובד יתחיל לקבל את הפנסיה המלאה הצבורה לו באופן קדמת ופרישה מבת, כי יוההתחייבו

פרישה המידי, ללא הפחתה שתקזז את העלות הנוספת של תשלומי פנסיה בשנים הנוספות עד לגיל 

 רגיל.ה

 

 
 .5.3.2סעיף את אה אנא ר 14
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 ניתוח רגישות: 

סעיף את ראה אנא )הקיימת מההנחה  כפולים ואם שיעורי הפרישות המוקדמות יהי

 .בערך (0.7%) ₪מיליוני  197 -ב וגדלית יו(, ההתחייבולעיל 5.4.3

 

 

 לכל מידע נוסף, אני עומד לרשותך.

 

 בכבוד רב,

 

  .F.S.A, F.IL.A.Aאלן פפרמן 
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 הרישום בדוחות הכספיים דיווחים נוספים לצורך -נספח א' 

 

 :הקדמה

   לשלושהמחולקים  , והנתונים הנוספים הקשורים להן,תוהאקטוארי התחייבויותהבנספח זה-  

המתייחסת לכל ההטבות לאחר סיום העסקה אשר  "מחויבות לפנסיההבגין ההתחייבות " .1

 להלן. 9 -ו 6, 4, 1 טבלאותאת ראה אנא ידי הקופה, ונכסים של הקופה. -משולמות על

)כולל פיצויים, כל המענקים לאחר  הטבות אחרות לאחר סיום העסקההתחייבויות בגין  .2

מתן חשמל מוזל ושי לחג לפנסיונרים(, ונכסים שאינם בקופה אך וכן סיום העבודה, 

 להלן. 10 -ו 7, 5, 3, 2 טבלאותאנא ראה את מיועדים לכיסוי המחויבות האקטוארית. 

 להלן. 12טבלה אנא ראה את  .שנה" 20"מענק את  , הכוללארוך-לטווחהתחייבויות אחרות  .3

 פנסיה ולהטבות אחרות לאחר סיום העסקה.(מחויבות למתייחסת ל 8טבלה יצוין כי )  

  נומינלי.דיווח זה הינו על בסיס  

 מיליוני מונחים של במוצגים  כל הסכומים₪. 
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 התחייבות לפנסיה. עודף לסוף התקופה של נכסי תכנית הפנסיה על 1

 31/12/2016 31/12/2015  

  28,820 29,878 שווי הוגן של נכסי התוכנית

  (23,192) 23,3)29( ערך נוכחי של המחויבות לפנסיה

  5,628 6,549 סיכום ביניים

התחייבות בגין הסכמים מיוחדים לפרישה 

 פנסיה -מוקדמת 
2)6(5 (342)  

  5,286 5,987 המחויבות לפנסיהעודף נכסי תכנית הפנסיה על 

    

 (19של תקן  116מיועדים לכיסוי מחויבות אקטוארית )נכסים לפי סעיף -. כספים בנאמנות2

 31/12/2016 31/12/2015  

מיועדים לכיסוי מחויבות -כספים בנאמנות

 (116אקטוארית )נכסים לפי סעיף 
1,615 1,921  

    

 הטבות אחרות לאחר סיום העסקה. התחייבות לסוף התקופה בגין 3

 31/12/2016 31/12/2015  

ערך נוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות 

לאחר סיום העסקה )כולל התחייבויות להסכמים 

 מיוחדים לפרישה(

2,764 2,730  
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 .התנועה בערך הנוכחי של המחויבות לפנסיה4

 
שנה שהסתיימה 

 31/12/2016  ביום

שנה שהסתיימה 

 31/12/2015 ביום

שנה שהסתיימה 

 31/12/2014  ביום

ערך נוכחי של המחויבות לפנסיה לתחילת 

 התקופה
23,192 23,352 22,900 

 1,122 1,110 1,105 עלות הריבית

 271 267 249 עלות השרות השוטף

 28 27 26 הפקדות העובדים

שינויים בתנאי התוכנית  -עלות השירות בעבר 

 על השכר באוצר עקב החלטות הממונה
(128) - - 

 (692) (718) (719) הטבות ששולמו

    הפסדים )רווחים( בגין מדידות מחדש:

 160 (42) משינויים בהנחות דמוגרפיות - 

 25 (583) (13) משינויים בהנחות פיננסיות 

 (302) (423) 3)41( תאומים על בסיס ניסיון העבר 

  (277) (846) 3)96( מחדשסה"כ הפסדים )רווחים( בגין מדידות 

 23,352 23,192 23,329 ערך נוכחי של המחויבות לפנסיה לסוף התקופה

    

  



 בע"משירותים אקטואריים  -אלן פפרמן 

 

32 
 

 073-2465523פקס.  073-2465513טל. )פינת שמשון( פתח תקוה  9מוטה גור  

 

יות להסכמים ובייאחרות לאחר סיום העסקה )כולל התח. התנועה בערך הנוכחי של המחויבות בגין הטבות 5

 מיוחדים לפרישה(

 
שנה שהסתיימה 

 31/12/2016  ביום

שנה שהסתיימה 

 31/12/2015  ביום

שנה שהסתיימה 

 31/12/2014  ביום

ערך נוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות 

 לאחר סיום העסקה לתחילת התקופה
2,730 2,928 2,918 

 146 139 129 עלות הריבית

 61 61 58 עלות השרות השוטף

קיטון במענקים בשל החלפתם למענקי פרישה 

נוספת במסגרת תכנית פרישה מיוחדת והפרשה 

בגין פרישת עובדים במסגרת תכנית פרישה 

 מיוחדת

(12) (15) - 

 (95) (122) (129) הטבות ששולמו

    הפסדים )רווחים( בגין מדידות מחדש:

 (5) משינויים בהנחות דמוגרפיות - - 

 (111) (263) (39) משינויים בהנחות פיננסיות 

 9 2 32 תאומים על בסיס ניסיון העבר 

 (102) (261) )12( )רווחים( בגין מדידות מחדש סה"כ הפסדים 

ערך נוכחי של המחויבות בגין הטבות אחרות 

 לאחר סיום העסקה לסוף התקופה
2,764 2,730 2,928 

    

 . התנועה בשווי ההוגן של נכסי התכנית6

 
שנה שהסתיימה 

 31/12/2016  ביום

שנה שהסתיימה 

 31/12/2015  ביום

שנה שהסתיימה 

 31/12/2014  ביום

 25,038 27,739 28,820 שווי הוגן של נכסי התוכנית לתחילת התקופה

 1,227 1,327 1,377 הכנסות ריבית על נכסי התכנית

 617 1,298 1,230 הפקדות לרבות עלויות נכסי התוכנית

 (706) (761) (810) הטבות ששולמו

רווחים )הפסדים( בגין מדידות מחדש על נכסי 

 התכנית:
   

  התשואה בפועל בניכוי הכנסות ריבית על נכסי

 התכנית
(739) (783) 1,563 

 27,739 28,820 29,878 שווי הוגן של נכסי התוכנית לסוף התקופה
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 (116. התנועה בשווי ההוגן של כספים בנאמנות המיועדים לכיסוי מחויבות אקטוארית )נכסים לפי סעיף 7

 
שנה שהסתיימה 

 31/12/2016  ביום

שנה שהסתיימה 

    31/12/2015 ם ביו

שנה שהסתיימה 

 31/12/2014  ביום

 1,728 1,909 1,921 שווי הוגן של נכסי הנאמנות לתחילת התקופה

 85 91 80 הכנסות ריבית על נכסי הנאמנות

 - - (331) הטבות ששולמו

רווחים )הפסדים( בגין מדידות מחדש על נכסי 

 הנאמנות:
   

  התשואה בפועל בניכוי הכנסות ריבית על נכסי

 הנאמנות
)5(5 (79) 96 

 1,909 1,921 1,615 שווי הוגן של נכסי הנאמנות לסוף התקופה

    

 . סך העלויות התקופתיות8

 
שהסתיימה  שנה

 31/12/2016ביום 

שהסתיימה  שנה

 31/12/2015ביום 

שהסתיימה  שנה

 31/12/2014ביום 

 360 355 333 עלות השירות השוטף

 (28) (27) (26) השתתפות עובדים

 332 328 307 עלות השירות השוטף נטו

 1,268 1,249 1,234 עלות הריבית

שינויים בתנאי תכנית עקב החלטות הממונה על 

 השכר באוצר
(134) - - 

 6 602 340 עלויות בגין פרישה מוקדמת

 (1,227) (1,327) (1,377) הכנסות ריבית על נכסי התכנית

 (85) (91) (80) הכנסות ריבית על נכסי הנאמנות

 294 761 290 סך כל העלויות התקופתיות

    

 . התשואה בפועל על נכסי התוכנית9

 
שהסתיימה  שנה

 31/12/2016ביום 

שהסתיימה  שנה

 31/12/2015ביום 

שהסתיימה  שנה

 31/12/2014ביום 

 1,227 1,327 1,377 הכנסות ריבית על נכסי התכנית

רווחים )הפסדים( בגין מדידות מחדש על נכסי 

 התכנית
(739) (783) 1,563 

 2,790 544 638 התשואה בפועל על נכסי התכנית
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 (104A. התשואה בפועל על נכסים בנאמנות המיועדים לכיסוי מחויבות אקטוארית )נכסים לפי סעיף 10

 
שנה שהסתיימה 

  31/12/2016 ם ביו

שהסתיימה שנה 

 31/12/2015 ם ביו

שנה שהסתיימה 

 31/12/2014  ביום

 85 91 80 הכנסות ריבית על נכסי הנאמנות

רווחים )הפסדים( בגין מדידות מחדש על נכסי 

 הנאמנות
)5(5 (79) 96 

 181 12 25 התשואה בפועל על נכסי הנאמנות

    

 (Termination Benefits. התחייבות בגין הסכמים מיוחדים לפרישה מוקדמת )11

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

התחייבות לסוף השנה בגין הסכמים מיוחדים 

 פנסיה -לפרישה מוקדמת 
562 342 77 

התחייבות לסוף השנה בגין הסכמים מיוחדים 

 הטבות אחרות -לפרישה מוקדמת 
40 24 5 

התחייבות לסוף השנה בגין הסכמים מיוחדים 

 סה"כ -מוקדמת לפרישה 
602 366 82 

    

  Other Long Term Employee Benefits –שנה  20. התחייבות בגין "מענק 12

 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 

 14 15 16 
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 עובדיםהטבות המזומנים צפויים של הצגת תזרימי  -נספח ב' 
 

כל ההטבות כולל )האקטוארית בהערכה אשר גלומים ללים ולהלן גרף של תזרימי המזומנים החזויים הכ

 נומינליים )כולל השפעת אינפלציה צפויה נחיםומריאליים וב נחיםומב (,בגין כל העובדים והפנסיונרים

 התשלומים הינם שנתיים. (.יתעתיד

 

 

 

   

 

  

 -
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01/01/2017 01/01/2027 01/01/2037 01/01/2047 01/01/2057 01/01/2067 01/01/2077

תשלומים צפויים בגין זכויות שנצברו

במונחים ריאליים

כולל השפעת )במונחים נומינאליים 
(אינפלציה
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 יים(תנרים ששיעובמונחים של ) פיננסיותה פירוט נוסף לגבי ההנחות -נספח ג' 

 

ה המצטטת חברהנקבע ע"י אשר  (ריבית ם)עקו קטור ריביותוחושבה לפי והאקטוארית * בפועל ההערכה 

התזרים  בהינתןאת הריביות בווקטור משקף הריבית להיוון המוצג בטבלה לעיל,  שיעור .בע"מ מרווח הוגן

 בדו"ח זה. מוצגות תוצאות ש ןהצפוי של ההתחייבויות, והערכה לפי שיעור קבוע זה נותנת אות

 

 

  

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016  

2.56% 2.85% 2.84% 

המשוקלל לפיו  הריאליהיוון ל ריביתהשיעור 

חושב הערך הנוכחי של המחויבויות לסוף 

 התקופה *

 שיעור מדד חזוי 1.82% 1.78% 2.15%

4.91% 4.77% 4.78% 
לפיו חושבה עלות  הנומינליתשיעור הריבית 

 הריבית על המחויבות לפנסיה

4.91% 4.77% 4.78% 

לפיו חושבה עלות  הנומינליתשיעור הריבית 

הריבית על המחויבות בגין הטבות אחרות 

 לאחר סיום ההעסקה

4.91% 4.77% 4.78% 
לפיו חושבה התשואה  הנומינליתשיעור הריבית 

 החזויה על נכסי התוכנית

4.91% 4.77% 4.78% 

לפיו חושבה התשואה  הנומינליתשיעור הריבית 

ם על פי סעיף החזויה על נכסי הנאמנות )נכסי

 (19של תקן  116
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 פירוט נוסף לגבי הנתונים -ד' נספח 

 

 :חברהמהקבלו התנתונים אשר הרשימת קבצי 

 

1. "ong1216"- 15,331 רק עובדים רים )ינתונים כללים של כל העובדים/גמלאים/שא - רשומות

 .(קבועים

קובץ המתאר לגבי כל פנסיונר ושאיר של  –רשומות  38 –" 2016 דצמברפנסיונרים ושאירים דור ג " .2

 דור ג' האם מדובר בפנסיונר או שאיר.

3. actuarpizuisug13411216 "" - 600 בהסכם מיוחד(. ארעייםנתונים כללים של עובדים  -רשומות( 

 .ותרשומ 248 -"  2016 דצמבר פורשי " .4

5. " change102016" ,"change112016 "" ,change122016"" ,change122016g "-  קבצים המתארים

  . 2016 דצמבר - אוקטובר שינויים במצבת עובדים/גמלאים בחודשים

 נתונים לגבי תעריפים של חשמל, שיעור מע"מ, ומס גלום. -"  2016 דצמבר"חשמל  .6

 שווי שי לחג מגולם. -"  2016 דצמבר"שי  .7
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  15השנה הנוכחיתהשנים שקדמו את ארבע בשבוצעו האקטוארית הערכה בשינוים  -ה' נספח 

 

 2015 שנת שינויים שחלו במהלך

  616 -עודכנה הנחת גידול השכר. שינוי זה הגדיל את ההתחייבות בכ ,2015ברבעון האחרון של שנת 

שינוי זה  –עודכנו הנחת תמותת פנסיונריות נשים והנחת תמותת שאירים נשים  כמו כן, מיליון.

 מיליון. 160 -הגדיל את ההתחייבות בכ

  ( לצורך חישוב עלות החשמל. 18%)במקום  17%, עודכן שיעור מע"מ ל 2015ברבעון השלישי של שנת

 .₪מיליון  20 -שינוי זה הקטין את ההתחייבות בכ

 

 2014 נתש שינויים שחלו במהלך

  שיעורי הריבית עודכנו בהתאם לריביות שוק למועד ההערכה. בהערכה ליום  2014ברבעוני שנת

היה מעבר להיוון על בסיס תשואות של אג"ח קונצרני באיכות גבוהה. השפעת המעבר  31.12.2014

מריבית היוון המבוססת על אג"ח ממשלתי לריבית היוון המבוססת על אג"ח קונצרני, הביאה 

 .₪מיליון  5,188 -יטון בהתחייבות של כלק

  עודכנו הנחות גידול השכר בהתאם להמלצותינו אשר מבוססות על ניסיון  2014ברבעון הרביעי של

העבר בפועל, ציפיות החברה וציפיות האינפלציה. עיקר השינוי הוא בהנחת גידול השכר הנובע 

( לשיעור של 2014עד  2013נומינלי לשנים  1% -ריאלי )ו -1.38%מהסכמים כלליים, משיעור של 

 1,078כולל( אשר הגדיל את ההתחייבות בסך  2016עד  2013נומינלי לשנים  0.8% -ריאלי )ו -0.75%

 מיליון ש"ח. 11 -. שאר השינויים בהנחות גידול שכר הקטינו את ההתחייבות בכ₪מיליון 

  עודכנה הנחת הגידול בתעריף החשמל העתידי בהתאם לציפיות החברה. 2014ברבעון הרביעי של ,

 .₪מיליון  53 -גדיל את ההתחייבות בכשינוי זה ה

  קיבלנו מידע מעודכן לגבי הוותק הקובע לזכאות לפיצויים בגין עובדי דור  2014ברבעון הרביעי של

 .₪מיליון  8 -ג'. עדכון זה הקטין את ההתחייבות בכ

 

 2013 שנת שינויים שחלו במהלך

  הטבת חשמל מוזל( עודכנה הנחת הגידול בתעריף החשמל )הנדרשת להערכת ההתחייבות בגין

בלבד. השפעת  2013-2015העדכון בהנחה בשנים  לפי צפי של החברה. 30.6.2013בהערכה ליום 

לפי צפי  2014-2015קיטון בהתחייבות. עדכון נוסף להנחה לשנים  ₪מיליון  3העדכון זה היא כ 

 . ₪מיליון  10 -של כ, והשפעתו על ההתחייבות היא קיטון 31.12.2013החברה, נערך בהערכה ליום 

  וכן 0.9456%נחתם הסכם שכר חדש, לפיו יוגדל שכר העובדים בשיעור של  2013במהלך חודש יולי .

 0.1576% בשיעורים שבין 2013ועד חודש יוני  2012תוגדל הפנסיה לפנסיונרים שפרשו בין חודש יולי 

. 2012ועד דצמבר  2012 בהתאם למועד הפרישה. ההסכם הינו בגין התקופה יולי 0.9456%לבין 

בחשבון בהערכה  מובאתש 0.5%הגידול לפי הסכם השכר מעבר להנחה לגבי גידול זה בשיעור של 

 . ₪מיליון  52 -בכ 2013ביוני  30, הגדיל את הערכת ההתחייבות ליום 2013במרץ  31ליום 

  ערכת ההתחייבות , עודכנו סכומי ביטוח חיים. עדכון זה הגדיל את ה2013ביוני  30בהערכה ליום

 . ₪מיליון  13 -בכ

 
 .החברה של הקודם האקטואר ידי על בוצעו 15
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  2012 -2005ניתוח של ניסיון צריכת החשמל בקרב הגמלאים, בשנים  בוצע 2013בחודש ספטמבר .

לחברה לאמץ הנחת צריכת חשמל והנחת אי ניצול לפי גיל ולפי קבוצת  הומלץעל בסיס המחקר 

נקבעה בהתאם. שינוי  31.12.2013להערכה ליום וההנחה  ההמלצהגמלאים. החברה קבלה את 

 .₪מיליון  81 -הנחת צריכת החשמל כאמור הקטין את הערכת ההתחייבות בכ

  החברה קבלה  ניתוח לשיעורי נישואים והפרשי גיל בין גבר לאישה. נערך 2013במהלך חודש דצמבר

נקבעה בהתאם. השפעת שינוי ההנחה היא קיטון  31.12.2013וההנחה להערכה ליום  ההמלצהאת 

  .₪מיליון  98 -יבות של כבהתחי

  עדכון לניתוח שיעורי פרישות מוקדמות הסטורים, שאינן במסגרת  נערך 2014במהלך חודש ינואר

וההנחה להערכה ליום  ההמלצה. החברה קבלה את 2013 -2002"מבצעי פרישה", על בסיס נתוני 

  .₪מיליון  78 -נקבעה בהתאם. השפעת שינוי ההנחה היא קיטון בהתחייבות של כ 31.12.2013

 

 2012שינויים שחלו במהלך 

  2004ניתוח של ניסיון יציאה לנכות בקרב העובדים הפעילים, בשנים  בוצע 2012בחודש דצמבר- 

בחוזר  2013)שהוחלף בחודש ינואר  2012-3-4, ביחס ללוחות יציאה לנכות שבחוזר הפנסיה 2011

לחברה לאמץ את לוח החדש של  הומלץ, ללא שינוי בלוחות(. על בסיס המחקר 2013-3-1פנסיה 

וההנחה ברבעון זה נקבעה בהתאם.  ההמלצהר זה. החברה קבלה את בחוז 8-שיעורי יציאה לנכות, פ

 .₪מיליון  142 -שינוי לוח היציאה לנכות כאמור הקטין את ההתחייבות בכ

  מיליון  88 -נכללה התחייבות בגין תגמולי ביטוח פטירה בסך של כ 31.12.2012בהערכה ליום₪ .

אה לתקופות קודמות בנספח א' תוקנו על התחייבות זו לא נכללה בהערכות קודמות. מספרי ההשוו

 הטבה זו. מנת לשקף 

  שונה לוח העזיבות לגביהם:  30.9.2012לאחר בחינת הנחת העזיבות של עובדי דור ג', בהערכה ליום

כולל, שיעור המתפטרים  59כאשר עד גיל  0.4%)כולל( נקבעו שיעורי העזיבה לשיעור של  61עד גיל 

 61כולם מפוטרים. מעל גיל  60-61, ובגילאים 60%ור המפוטרים הוא ושיע 40%מבין העוזבים הוא 

ב'. לשינוי -משיעורי פרישות מוקדמות של עובדי דורות א' ו 50%שיעורי פיטורים נקבעו על בסיס 

 )קיטון בהתחייבות(. ₪מיליון  1.5 -זה השפעה לא מהותית על הערכת ההתחייבות בסך של כ

  העלייה השנתית העתידית בגין הסכמי שכר כלליים ההנחה לגבי  שונתה 31.3.2012בהערכה ליום

לשנה. שיעור  1.38%ותוספת יוקר )העדכון הכללי בסולם השכר( לשיעור עליית המדד בפועל בניכוי 

. בהערכה הקודמת 1990-2012זה נקבע על ידי החברה על בסיס מחקר גידול שכר לגבי השנים 

שינוי זה הגדיל את ההתחייבות לפני  -(5.2.2.1)ראה סעיף  1.54%ההנחה הייתה כאמור בניכוי 

-. השפעת שינוי ההנחה קוזזה בחלקה בסכום של כ₪מיליון  419 -יישום הסכם ההצמדה למדד בכ

, עקב יישום הסכם ההצמדה למדד, כך שסך ההשפעה של שינוי ההנחה בהתחשב ₪מיליון  229

 .₪מיליון  190 -בקיום ההסכם, הינה גידול של המחויבות כ

  שונה מנגנון עדכון הקצבאות עקב הסכם הצמדת הגמלאות שנכנס לתוקף  31.3.2012בהערכה ליום

, רכיבי השכר הקובעים לצורך חישוב 2012בינואר  1. על פי ההסכם, החל מיום 2012בחודש פברואר 

נוי השנתי במדד הקצבה החודשית של גמלאי יעודכנו בחודש ינואר של כל שנה, בהתאם לשיעור השי

 המחירים לצרכן )בין מדד בגין דצמבר האחרון לבין מדד בגין דצמבר שקדם לו(. 

הינו עלות שירות  ₪מיליון  768, מתוך זה סך של ₪מיליון  2,771 –זה הגדיל את ההתחייבות ב  שינוי

 עבר שטרם הוכר.
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  שונו ההנחות הבאות: 30.6.2012בהערכה ליום 

o  פרסמה האוצר טיוטת נייר עבודה הכוללת, בין היתר, הצעה להנחות  2012ביולי  11ביום

תמותה חדשות. למרות שמדובר בטיוטה, ואף יתכן שההצעות בטיוטה ישתנו, החליטה 

החברה שנכון להתחשב במידע, ובדעות האוצר, הכלולים בטיוטת נייר העבודה. בנוסף, על 

ת החדשות המוצעות של האוצר, בוצע מחקר תמותה מנת לבחון את התאמתן של ההנחו

לחברה על  הומלץעבור העובדים, הגמלאים והשארים של החברה. כתוצאה מתהליך זה, 

ש"ח גידול  ןמיליו 125 -שינויים להנחות התמותה, אשר השפעתם הכוללת היא כ

 להתחייבות. השינויים הם:

עתידיים לשיעורי התמותה אימוץ ההנחה החדשה המוצעת של האוצר לגבי שינויים  (א

 הנוכחיים. שינוי זה גרם למרבית ההשפעה האמורה לעיל.

אימוץ לוחות התמותה החדשים המוצעים של האוצר, כאשר הם מותאמים בהתבסס  (ב

 ההייתעל ניסיון התמותה של החברה )למעט לפנסיונרים גברים להם התאמה לא 

רות בסך הכול עבור החברה, נדרשת(. יש לציין כי בגלל שההנחות הקודמות היו סבי

השינויים האלה )אימוץ לוחות חדשים עם התאמות( לא גרם לשינוי משמעותי 

 בהתחייבות.

o  בוצע מחקר על מנת לכמת את השינויים בשכר של עובדי  30.6.2012לקראת ההערכה ליום

החברה שאינם נובעים מהסכמי שכר כללים או מעליות שוטפות ורגילות )כגון קידום 

בדרגה ותוספת וותק(. ממצאי מחקר זה הצביעו על כך שבממוצע, קיימת עליית שכר נוספת 

. עלייה נוספת זו נובעת מקידום של עובדים )מעבר של לשנה בממוצע 0.2% -בשיעור של כ

עובדים מתפקיד אחד לתפקיד אחר, כאשר בתפקיד האחר העובד מתחיל בדרגה גבוהה 

כן, החברה החליטה להניח -יותר, או בסולם דרגות אחר, בהתאם להגדרות התפקיד(. על

 5.2.2.3ם בסעיף תוספת ממוצעת לשכר בשיעורים אשר משתנים לפי קבוצות גיל, המפורטי

 ןמיליו 240 -לעיל, בהתאם לממצאי המחקר. השפעת שינוי זה להנחות על ההערכה היא כ

 ש"ח גידול להתחייבויות.

o  )הנחת הגידול בתעריף החשמל )הנדרשת להערכת ההתחייבות בגין הטבת חשמל מוזל

בשנים עודכנה על מנת לשקף את השינוי במתווה של רשות החשמל לגידול בתעריף החשמל 

הקרובות. עיקר השינוי, ביחס להנחה הקודמת, הוא פריסה על פני מספר שנים של העלייה 

, 2012הנדרשת לתעריף, ותוספת " ריבית " עקב הפריסה, במקום עלייה חד פעמית בשנת 

בהערכה הקודמת. היות ולא מדובר בשינוי משמעותי לעלייה הכוללת הצפויה  מניחיםכפי ש

 ייה(, שינוי זה גרם לגידול בהתחייבות בסכום לא מהותי.)אלא רק לעיתוי העל
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 נספח ו' 

        2017/01/01 

 

 

תיאור עיקרי הזכויות אשר יש להביאן בחשבון בקביעת המחויבות 
  האקטוארית בגין הטבות לאחר סיום העסקה

 :    הקצבה רכיבי השכר הקובעים לצורך חישוב 

שנה(, תוספת מאמץ, גמולי  40הכולל שכר משולב, תוספת ותק )עד מקסימום  – שכר רגיל. 1
 השתלמות, תוספת פיקודית, עודף אישי, תוספת יוקר.  

 : נוסחת החישוב של השכר הרגיל   

     

 

          N  – מספר שנות ותק לתשלום לצורך חישוב תוספת הוותק 
 

 : פי שיעור הפנסיה(-)ישולמו לגמלאים/שאירים על רכיבי השכר הרגיל

 הינו בהתאם לטבלאות השכר הנהוגות בחברה.  – השכר המשולב

"(. הסכם זה כולל הסכם 2016נחתם בחברה הסכם קיבוצי ) להלן: "הסכם  2016בדצמבר  11ביום 
ועודכן  18.4.2016סס על הסכם השכר שנחתם בשירות הציבורי ביום המבו 2013-17שכר לשנים 

 . 8.8.2016ביום 

, אשר מחציתה 7.25%שיעור כולל ומצטבר של תוספת שכר בלעובדי החברה ההסכם מעניק 
כתוספת שקלית בשכר הרגיל ומחציתה תשולם כתוספת אחוזית בטבלת השכר, במועדים  משולמת

 כדלקמן: 

 

שיעור  תוספת  סכום תוספת שקלית  מועד הפעימה
 אחוזית 

סך שיעור תוספת 
 השכר )שקלי ואחוזי(

 -פעימה ראשונה 
 * 2016דצמבר 

96.86 ₪  -- 1% 

מרס  -פעימה שניה 
2017 

 129.29 -השלמה ל  
₪  

1.310% 2.62% 

יוני  -פעימה שלישית 
2018 

 197.80 -השלמה ל  
₪ 

 4.009% 2.005% -השלמה ל 

 -פעימה רביעית  
 2018דצמבר 

 277.81 -השלמה ל  
₪ 

 5.63% 2.815% -השלמה ל 

 -פעימה חמישית 
 2019מרס 

 357.73 -השלמה ל  
₪ 

 7.25% 3.625% -השלמה ל 

X X N(1.01) 
שיעור 
תוספת 
 פיקודית

סולם   1 +
 שכר

)שיעור תוספת  
 (1היוקר+

X + 
 שכר
 רגיל

תוספת 
 מאמץ

 גמולי
 השתלמות

 עודף אישי
 + + = 
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 2016* רטרו החל ממשכורת יולי 

 

יהיו פנסיונרים אלו ,  (2013-17) פנסיונרים שפרשו בתקופת ההסכםמתייחס ל "2016"הסכם  
)ראה נספח א' של "הסכם שכר אם לתקופת עבודתם בשנים הרלוונטיות תזכאים לתוספת בה

-חדהמענק הפעימה השנייה של הלם ושת, 2017בשנת , "2016 הסכם"בהתאם ל ,נוסף"(.ב2016
השכר המשולב של חברי הנהלה כולל תשלום בעד שעות נוספות פעיל . דלעוב ₪ 1,000פעמי בסך 
 גלובליות.

)להלן : "חברי הנהלה  10.10.2013" קובע כי חברי הנהלה אשר מונו לתפקידם לפני 2016"הסכם 
ובליות פנסיוניות כחלק בלתי נפרד זכאים"( ימשיכו להיות זכאים להכללת גמול שעות נוספות גל

 משכרם/גמלתם לכל דבר ועניין, ובכפוף לשינויים הבאים :

  שעות נוספות  50יעמוד היקף זכאותם על גמול גלובלי פנסיוני בגין  1/8/2016החל מיום
 .140%לחודש, בערך שעה של 

  לובליות שעות נוספות ג 20"חברי הנהלה זכאים" פעילים יהיו זכאים אף לתשלום בגין
כל עוד הינם עובדים פעילים ובכפוף  140%)שאינן פנסיוניות( בחודש בערך שעה של 

 לעמידה לתבחינים המזכים לתשלום שעות נוספות גלובליות על פי המקובל בחברה.

, לא יהיו זכאים להכללת גמול 10.10.2013עובדים שמונו/ימונו לשמש כחברי הנהלה לאחר יום 
רכיב קובע לחישוב רכיבי שכר המשולמים על בסיס השכר בשכרם הרגיל כ שעות נוספות גלובליות

שעות נוספות בערך שעה של  70בגין )שאינו פנסיוני( , אך יהיו זכאים לגמול גלובלי חודשי הפנסיוני
לתשלום שעות נוספות  המזכים בתבחינים לעמידה ובכפוף פעילים, כל עוד הינם עובדים 140%

 פי המקובל בחברה.-גלובליות על
. 
 

 
 : )ב(  תוספת ותק

 
 ותק. שנת לכל אחוז הינו לתשלום ותק תוספת שיעור .1

 

  לחישוב הוותק : ההנוסח .2
 )תוספת פיקודית + סולם שכר( . N[( 1.01 )   X –  [ 1=   ותק לתשלום סכום תוספת

 
N –  40מספר שנות הוותק לתשלום, כאשר =>N  'כמפורט בנוהל אמ"א "תוספת ותק", מס(

04-01-02.) 
  

 : ותק תואר שני .3
 בדרוג לעובדים תואר שני המקנים לימודים מסיום החל 50% בשיעור נוספת ותק תוספת

 ,די שנהימ ,בלבד )במקום תוספת ותק של שנה אחת והמשפטנים האקדמאים המהנדסים,
שנים, מידי שנה, ממועד סיום לימודי התואר השני  1.5של ותק יהא זכאי עובד כנ"ל לתוספת 

 . ואילך( 
 

 : תוספת ותק/ אחוזי קצבה בגין שירות בטחוני לפני הקמת המדינה/ אסירי ציון .4
 
עובד ששירת שירות פעיל ומלא באחת מיחידות השירות המוכרות )פלמ"ח, הגנה,  אצ"ל,  

 -ישראל, שוטר במשטרת המנדט( לח"י, צבא בריטי/בריגדה יהודית, נוטרות של ארץ 
 מתקופת השירות תתווסף לוותק בעבודה לצורך קביעת שיעור הקצבה. 80%

יוגדל  שיעור  -טור על"ה יעובד ששירת בהתנדבות בהגנה או באצ"ל או בלח"י וזכאי לע 
 .3%-הקצבה שלו ב

לסך בעד כל שנת מאסר מוכרת עד   1%-יוגדל שיעור הקצבה שלו ב -עובד "אסיר ציון"  
 .5%של 

 .70%בכל מקרה לא יעלה השיעור המרבי של הקצבה על 
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 : )ג(  תוספת מאמץ
 
עם כל תוספת לעובדים  הפעילים ומעודכנת  זכאות קבוצות פי-על המשולמת כספית תוספת .1

 .יוקר והסכם שכר

 :הינן הראשיות הזכאות קבוצות .2
 אחזקה. עובדי - א' קבוצה 
 מונים. קוראי  אחרים פועלים - ב' קבוצה 
 .'ד ,ב' ,א' בקבוצות מוגדרת שלא האוכלוסייה – ג' קבוצה 
 במשמרת. מתלמדים - ד' קבוצה 

 
 

 
 

 נהלי :י)ד( גמול השתלמות מ
 
 .בתנאי הזכאותהעומדים  נהלייהמ בדרוג המשולמת לעובדים כספית תוספת .1

 

 : התנאים לזכאות  הינם .2
 
 .לפחות 14 היא הנומינלית שדרגתם עובדים 

 
 .לימוד שנות 11 של השכלה לרבות ,מקצועית/תיכונית השכלה בעלי 
 לימוד שעות גבוהה,  או, מכסת להשכלה במוסד לימוד שנות שתי של השכלה בעלי 

 :להלן כמפורט למקצוע או לעיסוק זיקה בעלות
 

 
 

  
  נדרשות לימוד שעות                                          בתחום ותק

 למקצוע לעיסוק או זיקה בעלות            המקצוע/העיסוק                          
 

 800 …………………………………………….שנה עד   
 700………………………….………………שנתיים עד   
 600 ...…………………………...………שנים ארבע עד   
 500 .……………………………...……… שנים שש עד   
 400 .…………………………...………שנים שמונה עד   
 300 .……………………………...………שנים עשר עד   
 200 ..…………………….….……שנים עשרה שתים עד   
 100 ………………….…..……ומעלה שנים עשרה שתים   

 
 ככל שהעובד ותיק יותר בעיסוקו, הוא נדרש לכמות שעות לימוד קטנה יותר. הערה:

 
 בהתאם לימוד שעות 400לפחות  צברו ובנוסף 2בסעיף  כאמור התנאים כל על העונים עובדים .3

בנוהל אמ"א "גמול השתלמות לעובדים בדרוג המנהלי" )מס'  5בסעיף  הרשומים לתבחינים
04-01-04.)  

 
  :(3סף )לצורך סעיף  תנאי .4

 הפועלת  והשתלמויות קורסים להכרת ועדהוידי "ה-על שהוכרו השתלמויות/קורסים
 של תקופה בתוך המאושרים והסתיימו הקורסים באלפון והתרבות" והופיעו החינוך במשרד

 לגמול. הבקשה הגשת למועד שנים שקדמו 5
 

 :עדכון התעריפים  .5
לעובדים הפעילים עם כל תוספת יוקר. עדכון התעריף תעריף גמול השתלמות מינהלי מתעדכן 

 .במידה ומצוין בהסכם -הנובע מהסכם שכר 
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 )ה( גמול השתלמות מקצועי :

 
 משפטנים ,מהנדסים ,המקצועי )אקדמאים בדרוג לעובדיםהמשולמת  כספית תוספת .1

 .04-01-05בתנאי הזכאות כמפורט בנוהל אמ"א העומדים  וטכנאים( הנדסאים

 

 ההסתדרות נציגי של משותפת ועדה ידי-על ב' נקבעת -א' ו השתלמות לגמול הזכאות .2
 משרד האוצר. המקצועית ונציגי

 

 : 'א לגמול בלימודים הכרה תקופת .3
 הבקשה הגשת מועד לפני שנים 5 עד של בתקופה שהסתיימו והשתלמויות קורסים יוכרו

 לתואר. זכאי היה שהעובד לפני התקיימו אם הגמול, גם עדתוהשתלמות לו לגמול
 

 : 'ב לגמול בלימודים הכרה תקופת .4
 400 לפחות של בהיקף השתלמות השתלמות א' שסיים גמול המקבל מקצועי בדרוג עובד

בנוהל אמ"א "גמול השתלמות לעובדים בדרוג  כאמור הזכאות בתנאי ועמדלימוד  שעות
 ב'. לגמול זכאי (,04-01-05המקצועי" )מס' 

 

 :עדכון התעריפים  .5

 לעובדים הפעילים ומתעדכנים א' + ב' מתפרסמים השתלמות מקצועי גמול תעריפי, 
 -מהסכם שכר עדכון התעריף הנובע  .האוצר השכר במשרד על הממונה ידי-על ,לעת מעת

 במידה ומצוין בהסכם.

 גמול תעריף ישולם )נומינלית( ומעלה 44 בדרגה המקצועי בדרוג העובדים לגבי 
)ללא החלק בגין  העובד של הוותק ותוספת השכר מסולם 9%של  ב' בשיעור השתלמות

 לתעריף בהתאם בנוהל אמ"א הרלבנטי או המתפרסמת לתקרה עד ,תוספת פיקודית(

 .השניים מבין הגבוה הרגיל,
 
 
 

 
 )ו( תוספת פיקודית 

 
 הם אליה ההגדרות קבוצת פי-על פיקודית לתוספת זכאים פיקודית בהגדרה עובדים

  .משתייכים
תמשיך להיות משולמת התוספת  1.8.2016" קובע, בין היתר, כי החל מיום  2016"הסכם 

 הבאים: הפיקודית בין לעובדים פעילים ובין למקבלי גמלה , בהתאם לשיעורים
 

 2.5% קבוצות מקצועיות * מ
 5.5% ראשי מדורים, סגני ראשי מדורים, ראשי קבוצות ומקביליהם 1פ
 6.5% ראשי מדורים "גדולים", מנהלי עבודה ומקביליהם 2פ
סגני מנהלי מחלקות, ראשי מדורים בכירים, מנהלי עבודה בכירים  3פ

 ומקביליהם
(, וכן 3861-ו 5521, 1960, 5960למנהלי מחלקות )קודים  מושווים

 (1405מנהלי לשכה )קוד 

7.5% 

 10% בדרגת השיא מחלקה למנהל מושווים א' 3פ
 15.5% לאחר שנתיים בדרגת השיא מחלקה למנהל מושווים ב' 3פ
 10% (5061, 5010, 1450)קודים  מנהלי מחלקות 4פ
 19% מנהלי מחלקות בדרגת השיא 5פ
 20.5% מנהלי מחלקות בכירים 6פ
 21.5% סגני מנהלי אגף/מחוז 7פ
 22.5% חברי הנהלה  )דרג מנהלי אגפים/מחוזות וסמנכ"לים( 8פ
   

 
 כלשהי. פיקודית לתוספת זכאים היו ולא שנה 20 לפחות בחברה המועסקים עובדים )*( כולל                   
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 )ז( עודף אישי : 

 
קבועה המשולמת לקבוצה סגורה אשר בעת יצירת סולם שכר אחיד לכלל  תוספת כספית .1

, בעקבות הסכמים במשק, 1978, נוצרו פערים בשכרם המשולב. בשנת 1.4.1973 -העובדים ב
נערכה בשנית טבלת שכר מעודכנת, במטרה לפשט מבנה השכר וליצור סולם אחיד וברור, תוך 

 פת תוספת כנ"ל.ביטול תוספות מסוימות וכך נוצרה פעם נוס

 

רכיב העודף האישי נועד לשמור על רמת שכר היסוד שקיבלו העובדים ערב השינוי בטבלאות   .2
 השכר.

 

 .עם כל תוספת יוקר והסכם שכרמעודכנת לעובדים הפעילים  התוספת .3
 
 

  – י"ג שכרתשלום .  2
 

הזכאות לתשלום שכר י"ג הינה לעובדים החל מהשנה השנייה לעבודתם,  .1
 ולגמלאים/שאירים.

חודשים ומשולמת  6וכפול  12 -י"ג מורכבת משכר רגיל בחודש התשלום, מחולק ב שכר .2
 .בשני חלקים : חלק ראשון לפני חג הפסח וחלק שני לפני ראש השנהככלל 

 פי שיעור הפנסיה.-שכר י"ג משולם לגמלאים/שאירים על .3

 

 
  – שנה )מענק שכר י"ד( 25/20תשלום שכר .  3

 
בתנאי שנה  25שנה ולעובד לאחר  20תוספת בשיעור שכר רגיל אחד המשולמת אחת לשנה לעובדת לאחר 

  .1.1.2004בחברת החשמל לפני יום  /העבודתו /השהחל
 פי שיעור הפנסיה.-עלזכאים משולם לגמלאים/שאירים שנה  25/20שכר 

תקופת חופשה ללא תשלום בה בהפחתת כל פי שנות העבודה בחברה, -הזכאות לתשלום הינה על
, אלא אם וככל שהעובד רכש זכויות בגין 31/1/2011-השכר שהה/תה עובד/ת לאחר יום חתימת הסכם 

מהרכיבים הקובעים  18.5%שילם לחברה תשלום בשיעור שבתמורה לכך , תקופת החופשה ללא תשלום
  (.דמי הבראה 1/12פת )כולל תוסלצורך חישוב הקצבה החודשית 

 -שכר כדי לגרוע מחופשה ללא תשלום בה שהה/תה עובד/ת לפני יום חתימת הסכם  לעילאין באמור 
ידי החברה לצורך -לתקופה שאינה עולה על שנה אחת ואשר הובאה או תובא בחשבון על 31/1/2011

 . זהפרקי הזמן הקבועים בסעיף 

 שנה 20/25שכר שנה.  20/25כר זכאים לתשלום ש ערב פרישתם, בתנאים לעילשעמדו גמלאים/שאירים 
אשר פרש/יפרוש מחברת החשמל ושערב פרישתו  ,ימשיך להיות משולם כבעבר לזכאי לפנסיה תקציבית

 . בהתאם לתבחינים לעיל שנה 20/25זכאי לשכר  /יהיההיה

 
 – תשלום דמי הבראה.  4

 תשלום שנתי של קצובת נופש. .1

השנה  בתום .בחברה הראשונה עבודתו שנת את שהשלים לאחר רק הבראה לדמי זכאי עובד .2
 תשלום. ימי למספר יחסי באופן שעבד, שנה חלקי בגין הבראה לדמי גם זכאי יהיה

 ושאירים(: גמלאים)לעובדים קבועים,   מכסות ימי הבראהלהלן  .3
  



 

46 

 

 מספר ימי הבראה בשנה                                     מספר שנות עבודה בחברה

 13אחת )בגין שנה שנייה(                        אחרי שנת עבודה  .1

 14אחרי שתי שנות עבודה                                                    .2

 16אחרי שלוש שנות עבודה                                                  .3

 18    אחרי שמונה שנות עבודה                                            .4

 20אחרי שתים עשרה שנות עבודה                                       .5
 
 

 : תעריף יום הבראה .4
 בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן 15/6 -ב לשנה אחת עודכןמ הבראה ליום המחיר

 . המצטבר ממדד חודש מאי ועד למדד חודש מאי בשנה שלאחריה
 

 : התשלום תאריך .5
 משולמת אפריל, והיתרה חודשמשכורת משולמת ב ההבראה על חשבון דמי מקדמה

 יולי. חודש במשכורת
 

 פי שיעור הפנסיה.-דמי הבראה משולמים לגמלאים/שאירים על .6
 
 

 – תוספת ערבה.  5
 

תוספת ערבה משולמת לעובד שמקום עבודתו הקבוע ובסיסו נמצא בנגב דרומית לקו רוחב  .1
30. 

תוספת ערבה תיחשב לצורך חישוב הקצבה לעובדים זכאים אשר קיבלו את התוספת שלוש  .2
פי שיעור -עללגמלאים/שאירים זכאים ותשולם  שנים לפחות לפני פרישתם מהעבודה

 הפנסיה.
תעריף תוספת ערבה מעודכן לעובדים הפעילים עם כל תוספת יוקר. עדכון התעריף הנובע  .3

 .בהסכםבמידה ומצוין  -מהסכם שכר 
 
 
 - תשלום תורנות בית. 6

 
תוספת המשולמת לתורני בית, בהתאם לסיווג חברת חשמל, אשר מובאת בחשבון לצורך  .1

 חישוב הקצבה. 
 

 הקריטריונים להכללת תשלום תורנות בית לצורך חישוב הקצבה הינם: .2
 
שתו תשלום חודשי שנים רצופות בצמוד למועד פרי 10מי שפרש לקצבה וקיבל במשך  

עבור תורנות בית של שמונה שעות לערב ו/או ללילה, זכאי בתשלום הקצבה לתוספת של 
 שקיבל ערב פרישתו, ובהתאם לאחוזי הקצבה שלו. בגין תורנות ביתמן התשלום  50%

 
)בחלקי שנה: עד  5%שנים כנזכר לעיל זכאי הגמלאי לתוספת של עד  10עבור כל שנה מעל  

( מן התשלום שקבל ערב פרישתו עבור תורנות 5% -חודשים  6, ומעל 2.5% -חודשים  6
 20מסכום התוספת לאחר  100%בית לפי אחוזי הקצבה המגיעים לו, עד מקסימום של 

 .של התשלום בגין תורנות בית שקיבל ערב פרישתו ובהתאם לאחוזי הקצבה שלו שנה
 

 10קבועה לא יעלה על התשלום המרבי בקצבה עבור תורנות בית קבועה או בלתי  
תורנויות בחודש כפול אחוז הקצבה כפול תעריף לתורנות בית כפול שיעור תוספת תורנות 

 בית בקצבה.
 

משגיח שהועבר לתפקיד אחר והוכרה זכאותו להכללת אחוזי המשמרת בקצבה ובמהלך  
שנים רצופות, זכאי לתשלום  10עבודתו במשמרת קיבל תשלום עבור תורנות בית לפחות 

 תורנות בית בקצבה, גם אם הופסקה תורנותו לפני מועד פרישתו. 
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לעובדים הפעילים עם כל תוספת יוקר. עדכון התעריף הנובע מתעדכן  תורנות ביתתעריף  .3
 במידה ומצוין בהסכם. -מהסכם שכר 

 
 - תשלום עבור עבודה במשמרות. 7

 
 
חברת חשמל, אשר מובאת תוספת המשולמת למי שהיו עובדי משמרת, בהתאם לסיווג  .1

 בחשבון לצורך חישוב הקצבה.

 

 הקריטריונים להכללת תשלום תוספת אחוזי משמרת לצורך חישוב הקצבה הינם: .2
 

משמרות )בוקר  2-שנים ב 10עובד משמרת, בהתאם לסיווג חברת חשמל, שעבד לפחות  .1
רת וערב בלבד( ובצמידות לעבודתו במשמרת יפרוש לקצבה, יקבל תוספת אחוזי משמ

 מהקצבה.  20%בקצבה בשיעור של 
 

שנים  10עובד משמרת מפעיל מחז"ם, בהתאם לסיווג חברת חשמל, שעבד לפחות  .2
במשמרות ובצמידות לעבודתו במשמרת יפרוש לקצבה, יקבל תוספת אחוזי משמרת 

 מהקצבה. 40%בקצבה בשיעור של 
 

משמרות )בוקר,  3-שנים ב 10עובד משמרת, בהתאם לסיווג חברת חשמל, שעבד לפחות  .3
ערב, לילה( ובצמידות לעבודתו במשמרת יפרוש לקצבה, יקבל תוספת אחוזי משמרת 

 מהקצבה. 40%בקצבה בשיעור של 
 

-עובד משמרת, בהתאם לסיווג חברת חשמל,  שעובר לתפקיד אחר באורח קבע, בשל רה .4
ש, משאבי אנו סמנכ"לאורגניזציה, או מחלה שאושרה על ידי ועדה רפואית ובאישור 

במשמרת לפני העברתו לתפקיד אחר, בפרישתו ישולמו לו אחוזי  שנים לפחות 10ועבד 
 משמרת כדלקמן: 

 
 40%בגין כל שנה עד מקסימום  2%משמרות:  3-עובד ב . 
  :40%בגין כל שנה עד מקסימום  2%עובד מחז"ם.   
 20%בגין כל שנה עד מקסימום  1%משמרות:  2-עובד ב. 

להביאן בחשבון בקביעת המחויבות האקטוארית בגין הטבות תיאור הזכויות אשר יש 
 לאחר סיום העסקה

 
  חשמל בתעריף עובדי חברה   

המבוטחים /שאירים(, גמלאיםלתעריף עובדי חברה זכאים עובדים קבועים ומקבלי פנסיה ) .1
פי הגדרתם בחוקת העבודה ובהתאם לקבוע בתקנות -עלוזאת  בהסדר הפנסיה התקציבית

 .  את עלות ההטבה, המע"מ וכן גילום המס בגינםכוללת  חבות החברההפנסיה. 

מקרים ריף חברה בכל אחד מהתעחשמל בעובדים וגמלאים מדור ג' ושאיריהם זכאים ל .2
 הבאים :

  .כעובד דור ג' פעיל 

  ,ידי המבטח -המוכרת כאירוע מזכה על עם פרישה מהעבודה בחברת החשמל עקב נכות
 ידי המבטח.-וד הוא מוכר כנכה עלהפנסיוני של העובד, כל ע

  או יותר, ובתנאי שעבד בחברה לפחות  60מהעבודה בחברת החשמל בגיל  בפרישת פיטורין
 שנים. 10

    שנים . 10בפרישה מחמת גיל מהעבודה בחברת החשמל ובתנאי שעבד בחברה לפחות 

 הזכאים לפנסיה מהמבטח הפנסיוני של עובד זכאי מדור ג'. יםשאיר 
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ור יהא זכאי לתעריף עובדי החברה עבור דירת מגורים אחת בלבד במקום מגוריו זכאי כאמ .3
 בפועל, בתנאי שהשימוש בחשמל הוא רק לצריכה ביתית ולשימושו האישי בלבד.

 .מהם לאחד ריף עובדי חברהלתע הזכאות תוענק ,יחד מתגוררים זכאים ושני במידה .4
 

 לא הכפלה בשיעור הפנסיה.גמלאים/שאירים זכאים לחשמל בתעריף עובדי חברה ל .5

הזכאות לחשמל למקבלי הפנסיה הינה בתנאי שהפנסיה מחברת החשמל מהווה את מקור  .6
 המחייה העיקרי שלהם.

 

  שי לחגים

החברה מעניקה לעובדיה, לגמלאיה ולשאיריהם שי לחגים אשר מחולק בשני מועדים:  .1

ההטבה וכן גילום את עלות  תולקראת ראש השנה. חבות החברה כולל לקראת חג הפסח

 . סכום השי צמוד למדד המחירים לצרכן.המס

 

 מקרים הבאים :כל אחד מהב שי לחגיםעובדים וגמלאים מדור ג' ושאיריהם זכאים ל .2

 כעובד דור ג' פעיל. 

 ,ידי המבטח -המוכרת כאירוע מזכה על עם פרישה מהעבודה בחברת החשמל עקב נכות
 ידי המבטח.-כנכה עלהפנסיוני של העובד, כל עוד הוא מוכר 

  או יותר, ובתנאי שעבד בחברה  60בפרישת פיטורין מהעבודה בחברת החשמל בגיל
 שנים. 10לפחות 

  שנים. 10שעבד בחברה לפחות   ימהעבודה בחברת החשמל ובתנא ה מחמת גילבפריש 
 הזכאים לפנסיה מהמבטח הפנסיוני של עובד זכאי מדור ג'. םשאירי

 
משולמת לשאירים הפנסיה בחלקים נפרדים, זכאי לשי רק  במקרים בהם במשפחה אחת .3

 אחד מבני המשפחה.

 גמלאים/שאירים זכאים לשי לחגים ללא הכפלה בשיעור הפנסיה. .4

 
 ביטוחי חיים ותגמול לשאירים

 
 :סכומים )תגמולים ופרמיה( צמודים למדד  -ביטוח "ריזיקו" . 1
 

 גמלאים.תחולת הביטוח : עובדים עם כניסתם לעבודה,  -1.1
 

 מהפרמיה ע"ח החברה )הסכום נזקף לעובד כשווי למס( . 2/3תשלום  -ההטבה  -1.2
 

 מהפרמיה ע"ח העובד. 1/3תשלום   -1.3
 
  

                                                                                העלאה בדרגה לעובדים פעילים 
 

 )כולל(, יקודם בדרגה 40)כולל(, או עובד בדרוג המקצועי עד דרגה  15נהלי עד דרגה יעובד בדרוג המ .1
 ואילך,  41ואילך, או עובד בדרוג המקצועי מדרגה  16נהלי מדרגה יאחת מדי שנה. עובד בדרוג המ     
 יקודם בדרגה אחת, אחת לשנתיים.     

 

 מקצועי לא יקודמו בדרגה עד ליום פרישתם. 46/  נהליימ 27עובדים השוהים בדרגה  .2
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 בעקרון, קידום בדרגה נובע מקידום לתפקיד בכיר יותר )סגן מנהל אגף/מנהל -עובדים בכירים .3
 אגף/סמנכ"ל(.      
 קידום בדרגה למנהל מחלקה בכיר, אינו הליך אוטומטי, הוא יכול להתבצע רק לאחר שהייה  
   המנכ"ל. הקודמת, בהמלצת מנהל אגף וסמנכ"ל ממונים ובאישורשנים לפחות בדרגה  5של  
 לגבי מנהלי מחלקות בכירים, דרגה ג'  משמשת, נכון להיום, כדרגה לפרישה בלבד. 

 

  דרגת כוכב

 
שנה  20עובדת שמלאו /שנים לעבודתו 25מלאו , ו1.1.2004לפני יום עובד שהחל עבודתו בחברה 

 לעבודתה, זכאים לתשלום שווה ערך 
 .של דרגה אחת נוספת לדרגתם, ללא שינוי הדרגה הנומינלית

תקופת חופשה ללא תשלום בה בהפחתת כל , פי שנות העבודה בחברה-הזכאות לתשלום הינה על
זכויות בגין  , אלא אם וככל שהעובד רכש31/1/2011 -השכרשהה/תה עובד/ת לאחר יום חתימת הסכם 

מהרכיבים הקובעים  18.5%שישלם לחברה תשלום בשיעור בתמורה לכך , תקופת החופשה ללא תשלום
  (.דמי הבראה 1/12פת )כולל תוסלצורך חישוב הקצבה החודשית 

השכר כדי לגרוע מחופשה ללא תשלום בה שהה/תה עובד/ת לפני יום חתימת הסכם  לעילאין באמור 
נה עולה על שנה אחת ואשר הובאה או תובא בחשבון על ידי החברה לצורך פרקי לתקופה שאי 31/1/2011

 . זההזמן הקבועים בסעיף 

משיך להיות ת דרגת כוכב. זכאים לדרגת כוכבערב פרישתם, בתנאים לעיל  שעמדוגמלאים/שאירים 
 /יהיהכבעבר לזכאי לפנסיה תקציבית אשר פרש/יפרוש מחברת החשמל ושערב פרישתו היה מתמשול
  .בהתאם לתבחינים לעיל לדרגת כוכבזכאי 

 

 .זמנית בו הדרגות בשתי י/תקודם מועד, באותו כוכב ולדרגת בדרגה הזכאי/ת לקידום עובד/ת 
 
 

 דרגה נוספת באילת
 

החל מתחילת עבודתו באזור,  לתשלום  זכאי,קבוע, בהסכם מיוחד ותיק וארעי בהסכם מיוחד  עובד אילת
 אחת נוספת לדרגתו ללא שינוי הדרגה הנומינלית.שווה ערך של דרגה 

הזכאות לתשלום שנות עבודה ואילך יגרור עמו את  7בתום לאזור אחר עובד כנ"ל שיעזוב את אזור אילת 
 הדרגה הנוספת.

 

 פרישהעת הקידום בדרגה ב

 
עובד ", 2012 -החל ממועד חקיקת החוק "שינוי שיטת עדכון פנסיה תקציבית, התשע"ב  .1

 –הזכאי לפנסיה תקציבית אשר יפרוש מחברת החשמל )ובמקרה של פטירת עובד כנ"ל 
שאירו( זכאי לדרגת פרישה במועד פרישתו מהחברה וזאת ללא תלות במועד בו ניתנה לו 

 כעובד.  דרגתו האחרונה

פי הסכמי העבודה ועתיד לפרוש -לדרגה על 20XXלאפריל  1אם עובד פעיל זכאי ביום   .2
פי הסכמי העבודה -הן לדרגה על 20XXלאפריל  1, הוא יהיה זכאי ביום  זהביום  אותלגמל

 בחברה והן לדרגת הפרישה.
 .כאילו שהה בדרגה העוקבת עיל,עובד הזכאי לדרגת כוכב יקבל דרגת פרישה כמפורט ל  .3
 : כיום ת את אופן מתן דרגות פרישה לעובדים פורשים. להלן טבלה המפרט4

  
דרגה לפני מועד 

הפרישה

מתן דרגת פרישה במועד 

הפרישה

+43 / 2244 / 23

44 / 23+44 / 24

+44 / 2445 / 25

45 / 25+45 / 26

+45 / 2646 / 27

46 / 27+46 / +27

27 )ו( +  /  46 )ו( +27 )ו( / 46 )ו(

*46 / *27+*46 / +*27

27 )ו(* +  /  46 )ו(* +27 )ו(* / 46 )ו(*
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 :לעובדים בכירים דרגת פרישה .5 

)מלבד רשימה  לדרגת פרישה אינם זכאיםב'( -)בעלי דרגות א' ו אגף סמנכ"ל/מנהל אגף/סגן מנהל
 ידי הרשויות המוסמכות(. -סגורה המאושרת על

   
 

 דכון הגמלהמנגנון ע
 

, רכיבי השכר הקובעים לצורך חישוב הקצבה החודשית של  2012 בינואר 1החל  מיום  .1
, למעט קידום באמצעות דרגות כלשהן מעודכניםגמלאי/שאיר, הזכאי לפנסיה תקציבית, לא 

   . בדרגה בפרישה

כל הוראות עדכון המשכורת הקובעת לחישוב קצבה, לרבות כל  בוטלו 2012בינואר  1מיום החל  .2
רכיבי השכר הקובעים . לפיכך, רכיב הכלול בה, בין אם מקורן בהסכם ובין אם מקורן בהסדר

לפי  מעודכניםהחודשית של גמלאי/שאיר, הזכאי לפנסיה תקציבית, לא  קצבהלצורך חישוב ה
ן כלשהוא, כדוגמת : הסכם שכר, תוספת יוקר, שינויים שיחולו בשכר של עובד פעיל בחברה בזמ

 שינוי תעריף גמול השתלמות/תוספת מאמץ, תוספת פיקודית וכו'.

רכיבי   .לפנסיה תקציבית מהחברה םשתנה מנגנון עדכון הגמלאות של הזכאיה מתאריך זה  חלה .3
ת, השכר הקובעים לצורך חישוב הקצבה החודשית של כל גמלאי/שאיר, הזכאי לפנסיה תקציבי

י"ג, תורנות בית )לזכאים(,  שכר 1/12הינם כדלקמן: שכר רגיל, תוספת אחוזי משמרת )לזכאים(, 
 (.הר"מ 5 ראה סעיףשכר י"ד )לזכאים(, תוספת "ערבה" )לזכאים( ותוספת חמ"ד ) 1/12

בחודש ינואר של כל שנה בלבד, בהתאם לשיעור השינוי השנתי במדד  מעודכניםרכיבים אלו   .4
 (.2013כן )העדכון הראשון, כאמור בסעיף זה, בוצע בקצבת חודש ינואר המחירים לצר

האמור לעיל חל על כל גמלאי/שאיר הזכאי לפנסיה תקציבית ופרש מהחברה טרם כניסת תחולת 
החוק לתוקף ואף על עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית )או שאיריהם(, החל ממועד פרישתם 

 מהחברה.
לא יעודכנו רכיבי השכר הקובעים לצורך חישוב  -במדד הינו שלילי היה ושיעור השינוי השנתי 

החודשית בחודש ינואר העוקב לשנה שבגינה שינוי המדד הינו שלילי. אולם, בעדכון  הקצבה
הראשון, ובמידת הצורך גם בעדכוני הקצבה שיבואו לאחר מכן )מידי חודש ינואר(, השינויים 

 רות יובאו בחשבון במלואם לצורך אותם עדכונים.במדדים בגין התקופה או התקופות האמו
.  

 תוספת חמ"ד )חישוב מדד( :  .5

לפני יום לכל גמלאי/שאיר כנ"ל, אשר פרש מחברת החשמל  שולמה,  2012 בינואר 1החל מיום 
 , תוספת חודשית לקצבה כדלקמן:1/1/2011

 לקצבה: %8תוספת חודשית של א. 

ומעלה בדרוג  46נהלי )או יומעלה בדרוג המ 27בדרגה דורג  1/1/2011גמלאי/שאיר שלפני יום  
 46נהלי )או דרגה יומעלה בדרוג המ 27המקצועי(, או לחילופין, מי שדרגת פרישה שקיבל הינה דרגה 

 .1/1/2011לופין, דורג בדרגה בסולם הבכירים לפני יום יומעלה בדרוג המקצועי(, או לח

 לקצבה:  %12חודשית של תוספת או לחילופין,   

ומעלה בדרוג  46נהלי )או יומעלה בדרוג המ 27לא דורג בדרגה  1/1/2011גמלאי/שאיר שלפני יום 
ומעלה  46נהלי )או דרגה יומעלה בדרוג המ 27המקצועי(, דרגת הפרישה שקיבל אינה תוספת דרגה 

 .1/1/2011לא דורג בדרגה בסולם הבכירים לפני יום ובדרוג המקצועי(, 

, שיעור תוספת חמ"ד היה 2011לגמלאי/שאיר אשר קודם בדרגה )שאינה דרגת פרישה( במהלך שנת 
 . 2011לבין שיעור השינוי בקצבה עקב קבלת הדרגה בשנת  12%כהפרש שבין 

 :%6הגדלת תוספת חמ"ד בשיעור נוסף של ב.         

דורג  2.1.2012וביום  1.1.2011של גמלאי/שאיר אשר פרש מחברת החשמל לפני יום  תוספת חמ"ד
החל מחודש מרץ , הוגדלהומטה בדרוג המקצועי,  44נהלי או בדרגה יומטה בדרוג המ 23בדרגה 

 מקצבת הבסיס. 6%, בשיעור נוסף של 2016

 תוספת חמ"ד. ל כלל לא זכאי 31/12/2010גמלאי/שאיר אשר פרש מחברת החשמל לאחר יום 
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 ניכוי תשלומים ממשכורתם של המבוטחים בפנסיה תקציבית
 
קובע )בפרק ט"ז לחוק, שעניינו  2003 – חוק "התוכנית להבראת כלכלת ישראל", התשס"ג   .1

"תשלומי עובדים בפנסיה תקציבית"( כי מעביד אשר הסדר הפנסיה החל לגבי עובדיו, או חלק 

)החל  %1ינכה   )פנסיה תקציבית( מקופת המעבידמהם, הוא תשלום קצבה מאוצר המדינה או 

ת המשולמת לעובד , שהסדר מהמשכורת הקובע (2%הניכוי הינו בשיעור של  2005בינואר  1מיום 

 הפנסיה החל לגביו הוא פנסיה תקציבית.

דעת משפטית, הוראות הפרק חלות על חברת החשמל ועל עובדיה המבוטחים בפנסיה -פי חוות-על   .2

 ם)עובדי 1996ביוני  11עובדים קבועים שהחלו עבודתם בחברה לפני  מתקציב החברה, קרי,

 רה(.בחב המבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית

לעיל : "רכיבי המשכורת המשולמים לעובד, שהיו מובאים  1משכורת קובעת לצורך סעיף    .3

בחשבון לצורך חישוב הקצבה, אילו אותו עובד היה פורש לגמלאות באותו זמן". כלומר, שכר 

 י"ד, תורנות בית, תוספת ערבה.שכר י"ג, חלק שכר רגיל, תוספת משמרת, הבראה, חלק 

המבוטחים בהסדר הפנסיה  םעובדיהה איננה מוקטנת בשל השתתפות המחויבות לפנסי   .4

 .בעלות הפנסיה התקציבית התקציבית

 
 בות החברה בדבר פעילויות רווחה לעובדים ולגמלאים/שאיריםיהתחי

 
 יבותייש לחברה התח /שאיריםבנוסף לשכר המשולם לעובדים והפנסיה המשולמת לגמלאיםא.  
 או מהפנסיה ,כל עובד משכרו של  0.49% -בסכום השווה ל פעולות רווחהשל  לשאת בעלויות      
 מחושבת בגין הרכיבים שאינם שכר לא/שאיר )התחייבות זו זכאי כל גמלאי םשלהוהמענקים       
 .רגיל או כאלו שאינם מושפעים ממחיר שעה: הבראה, חשמל, שי, תורנות בית וערבה(      

 

 ידי נציגות העובדים-על מנוהלת קצה חברת החשמל לקרן, אשר מ 1/1/2012חל מיום ב.  ה 
 לצורך כך(, בגין כל גמלאי )ללא שאירים( הזכאי לפנסיה שנפתח)במסגרת חשבון בנק ייעודי        
 תקציבית בלבד, סך שנתי לצורך פעילויות רווחה, כדלקמן :       

לשיעור השינוי השנתי במדד  עודכן מידי חודש ינואר של כל שנה בהתאםמהסכום המוקצה  
 המחירים לצרכן.

 
המקבל קצבה בחודש דצמבר  גמלאי בגין  עברומושולם אחת לשנה בחודש דצמבר מהסכום 

 , התקופה בה היה גמלאי((זכאי לקצבה רק בעד  ופרש במהלך אותה שנה קלנדארית )יהיה
י הזכאי לקצבה מובהר כי רק גמלא .בה היה גמלאיבאופן יחסי לחלקיות התקופה  יחושב

מהמעסיק, בחודש דצמבר של כל שנה יבוא בחשבון לצורך חישוב הסכום הכולל בגין אותה 
שנה. לפיכך, לא יבוא בחשבון לצורך חישוב הסכום הכולל בכל שנה גמלאי שאינו זכאי לקצבה 
בחודש דצמבר כאמור )לדוגמא: גמלאי שנפטר במהלך השנה לא יובא בחשבון לזכאות לקבלת 

 כלשהו מהקרן(.סכום 

 מטרת הקרן הינה לפעול לרווחתם של הגמלאים בתחומי התרבות, הבריאות, הנופש והפנאי. 

תחת אמות מידה חשבונאיות מבחינת בקרה ודיווח מפורט של כל הפעולות  מנוהלתהקרן 
 ידה, בהתאם.-ידי הקרן והכספים שיוצאו על-שייעשו על

( מהסכום 50%מחצית )וקצה רק מ 2023ביולי  1 ועד 2.1.2012למרות האמור לעיל, החל מיום 
, המיועד לרווחת הגמלאים הזכאים לפנסיה תקציבית וזאת עד למימון מלא של הכולל, כאמור
 . תחת סעיף "מנגנון עדכון הגמלה" -לעיל 5כאמור בסעיף תוספת חמ"ד 
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 :    מעביד-פירוט המענקים המשולמים בעת סיום יחסי עובד
 
  - )לעובדים המבוטחים בהסדר הפנסיה התקציבית( - עודפותמענק שנים  .1

. המענק ות עבודה בחברהשנ 35מענק זה מחושב לפי משכורת אחת לכל שנת עבודה העודפת על 
י"ד. הזכאות מותנית בפרישה לאחר  שכרי"ג ובתוספת  שכרמחושב על בסיס שכר רגיל בתוספת 

 חלקי שנה ישולם החלק היחסי של המענק.בגין תקופה של  אישה.ב 55בגבר או  60גיל 
לעובד, קיימת  60לעובדת, או גיל  55שנות עבודה בחברה ומעל גיל  35במקרה של פטירה לאחר 

 זכאות למענק.
לעובדת,  55 -שנות עבודה בחברה, אך הגיל בעת הפטירה הינו נמוך מ 35אם הפטירה הינה לאחר 

משכר רגיל בלבד מוכפל במספר  10%) 10%ור של לעובד, קיימת זכאות לתשלום בשיע 60או גיל 
 השנים העודפות(.

סכום כספי שניתן לעובד הפורש לגמלאות עבור תקופת עבודתו  - מענק בגין תקופת חניכות .2
מענק זה מחושב לפי משכורת אחת לכל שנת עבודה כחניך, שבגינה לא קיבל העובד פיצויים. 

אם  י"ד שכרובתוספת ) י"ג שכריל בתוספת . המענק מחושב על בסיס שכר רגכחניך בחברה
 (באישה. 55 מעל בגבר או 60גיל  וגילו מעל  שנה בחברה 35העובד עבד  מעל 

 

 - מענק פרישה לנכות .3
מהמשכורת לכל שנת עבודה. המענק  50%עובד הפורש לפנסיית נכות זכאי למענק בגובה של 

. המענק מחושב על בסיס שכר שנות עבודה בחברה( 30)עד  משכורות 15מוגבל לסכום כולל של 
 שנות עבודה. 35בעת תשלום מענק זה לא ישולם בנוסף מענק עד  רגיל בלבד.

 

 -)כולל לעובדי דור ג'( שנה 20מענק  .4
פעמי השווה לשכר הרגיל -שנים לעבודתם בחברה, זכאים למענק חד 20עובדים קבועים שמלאו 

 החודשי.
 

 - )כולל לעובדי דור ג'( ת עבודהשנו 35מענק עד  .5
שנות עבודה  10מענק כספי הניתן לעובד הפורש לגמלאות בגובה שכר רגיל חודשי אחד עבור כל 

שנות עבודה(. בגין תקופה  35משכורות בלבד )עד  3.5סימום של קבפועל )לפי ותק לפנסיה( עד למ
-לא ישולם לעובד שעבד פחות ממענק זה  שנים. 10 -שנים ישולם החלק היחסי מ 10 -של פחות מ

רה פטירה של העובד, המענק ישולם מק, בשנים, ובעבור שנים שעבורן משולם פיצוי אחר 10
ובתנאי שעבדו בחברה לפחות  או יותר 60בגיל פיטורין פרישת חל על עובדי דור ג' רק בלשאיריו. 

  .מחמת גילאו לחילופין בפרישה שנים  10
 

  -)כולל לעובדי דור ג'( מחלהמענק בגין אי ניצול ימי  .6
 ,)בכלל זה פרישה מוקדמת פרישה עקב נכות, ופטירה( סכום כספי הניתן לעובד הפורש לגמלאות

בהתאם לשיעור הניצול של ימי המחלה שהגיעו לו במשך כל שנות  או לשאירי עובד שנפטר,
 : עבודתו בחברה ובהתאם ליתרת ימי המחלה העומדת לזכותו ביום הפרישה

 
 26.66%, ישולם מענק בשיעור  36% -לעובד ששיעור ניצול ימי מחלה שלו פחות מ 

  מיתרת ימי המחלה העומדת לזכותו. 
מיתרת ימי  20%, ישולם מענק בשיעור 65%עד  36% -לעובד שניצל ימי מחלה מ 

 המחלה העומדת לזכותו. 
 , לא ישולם מענק כלל.65% -לעובד שניצל ימי מחלה יותר מ 

 
ימים בשנה והחל מתאריך  26מכסה שנתית של ימי מחלה הייתה  1/4/1990כי עד  יש לציין

 ימים בשנה. 30זה המכסה השנתית של ימי מחלה הינה 
מהשכר החודשי הרגיל )כולל חלק של  1/25השכר ליום מחלה לצורך חישוב המענק הינו 

 שכר י"ג(. 
 60ה אם גיל העובד מעל שנ 25/20שנה יתווסף גם שכר  35עבור תקופת עבודה של מעל 

 . 55וגיל העובדת מעל 
( יתבצע 60/55שיוך יתרת ימי המחלה העומדת לזכות העובד במועד פרישתו )לפחות גיל 

שנה ולאחריהן אלו  35. כלומר, ראשית ניצול ימי מחלה שנצברו עד FIFOלפי שיטת 
 35צברו מעל שנה.  התשלום של המענק יהיה ראשית עבור ימי המחלה שנ 35שנצברו מעל 

שנה )כלומר,  35שנה( ולאחריהן עבור ימי מחלה שנצברו עד  20/25שנה )כלומר, כולל שכר 
 י"ג(.שכר שנה, אלא רק חלק  20/25לא כולל שכר 

שנים  10או יותר ובתנאי שעבדו בחברה לפחות  60גיל בפיטורין פרישת חל על עובדי דור ג' רק ב 
 . מחמת גילאו לחילופין בפרישה 
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  השלמת מחויבות החברה לפיצויים לעובדי דור ג' .7
 .10/6/96עובדים קבועים אשר החלו עבודתם לאחר ל

פי ההסכם הקיבוצי הרלוונטי, מפרישה -על - 2012עובדי דור ג' שקיבלו קביעות עד לחודש מרס 
ם אלו עובדי עבורמהשכר החודשי המבוטח בגין המחויבות לפיצויים  6% ,מדי חודש ,החברה

לחוק פיצויי פיטורין  14צוברת. הפרשה זו הינה בתנאי סעיף חיצונית טחים בקרן פנסיה המבו
  )"במקום השלמה"( ולכן אין החברה מחויבת להשלמה בגינה.

אך  ,פי שכרם האחרון-על 2.33%תשולם השלמת פיצויי פיטורין בשיעור ), לעובדים הנ"ל בנוסף
 . מחמת גילפיטורין או לחילופין בפרישה רה של בכל מק ורק במידה והם זכאים לתשלום פיצויים

הפקדות המעסיק לפיצויים בשיעור  - 2012עובדי דור ג' שקיבלו קביעות החל מחודש מרס 
לעובדים אלו )בגין תקופת עבודתם כעובדים ארעיים ועד ליום המעבר לקביעות(    8.33%של 

צויים בשיעור של הופקדו במלואם בקרן הפנסיה )החברה לא משכה את השלמת הפי
 %6החברה מפרישה לעובדים אלו, מדי חודש,  מיום המעבר לקביעות (. יש לציין כי%2.33

 2.33%השלמת פיצויי פיטורין בשיעור . מהשכר החודשי המבוטח בגין המחויבות לפיצויים
אך ורק במידה והם זכאים לתשלום פיצויים בכל מקרה של תשולם, פי שכרם האחרון, -על

 או לחילופין בפרישה מחמת גיל.פיטורין 
 .ת פיצויי פיטוריןעובד מתפטר אינו זכאי להשלמ

הינה כדלקמן: שכר חודשי רגיל אחרון )כולל חלק של  דור ג' השלמת הפיצויים לגבי עובדי
)לעובד שהחל עבודתו לפני  28% -שכר י"ג( מוכפל במספר שנות העבודה בחברה ומוכפל ב

שנה על השנים  20/25שנה יחושב לו אף שכר  20/25ויהיה זכאי למענק שכר  1/1/2004
השלמת פיצויי הפיטורין תשולם גם במקרה מוות )לשאירי  .שנה( 35-העודפות שמעבר ל

 עובד(, נכות ופרישת חובה.
 
 - פיצויים מוגדלים לעובדים בהסכם מיוחד. 8

פי ההסכם הקיבוצי הרלוונטי, זכאים עובדי החברה בהסכם מיוחד )אינם עובדים קבועים( -על
המועברת לקרן  8.33%לתשלום של פיצויים מוגדלים מעבר להפרשה החודשית השוטפת של 

עובדים אלה זכאים  לחוק פיצויי פיטורין(. 14)הפרשה  בתנאי סעיף  צוברתחיצונית פנסיה 
חברה של משכורת אחת בגין כל שנה מהשנתיים הראשונות לעבודה לתוספת פיצויים מקופת ה

והחל מהשנה השלישית ואילך, לשתי משכורות נוספות. עובד המתפטר מהעבודה אינו זכאי 
 לפיצויים נוספים מעבר למה שהועבר בגינו לקרן הפנסיה.

ם בהסכם )עובדי  .שנים 5-תקופת העבודה המרבית של עובדים אלה היא  1/1/2005החל מיום 
 מיוחד ותיק הזכאים לפיצויים מוגדלים(

 
 

 : נהלי החברה כוללים פירוט רחב יותר של הזכויות המפורטות לעיל במסמך זה. הערה
 
 

 :    זכויות עובדים הזכאים לקצבה מקופת הפנסיה של עובדי החברה וגמלאיה
 

  קצבת פרישה: .1

יעבור העובד ממעמד של עובד זכאי   שתו מהעבודה בהתאם להסכמי העבודה,עם פרי 1.1
   פעיל בקופה למעמד של עובד זכאי גמלאי.

 

  – הודעה מראש 1.2
חודשים מראש לפחות  4חברת החשמל  ידי-עללעובד זכאי העומד לפרוש תינתן הודעה 

 טרם הגיעו לגיל פרישת חובה, תוך יידוע החברה המנהלת.  
חודשים לפחות טרם הגיעה  6ת העומדת לפרוש תינתן הודעה מראש של לעובדת זכאי

לגיל פרישה. עובדת שבוחרת לפרוש לאחר גיל פרישה ולפני גיל פרישת חובה, תיתן על כך 
 חודשים לפחות. 4הודעה מראש לחברת החשמל ותציין מועד פרישתה, בהתראה של 

 

 – זכאות לקצבת פרישה 1.3
תו בחברת החשמל באחת מהנסיבות המפורטות להלן, עובד זכאי פעיל, המסיים עבוד

 במשך כל ימי חייו:  יהפוך לזכאי גמלאי ויקבל קצבת פרישה
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 "(:פרישת גיל)להלן: " פרישה מחמת גיל 
שנים לפחות בחברת החשמל והגיע/ה לגיל  10עובד/ת זכאי/ת פעיל/ה אשר עבד/ה 

 חייהם.פרישת חובה יהיו זכאים לקבלת קצבת פרישה, במשך כל ימי 
קצבת הפרישה הראשונה תשולם בחודש קלנדרי העוקב לחודש בו פרש העובד 

מעבודתו עבור החודש השוטף. הפרישה מהעבודה, לעניין גיל פרישת חובה, תהיה 
 בסוף החודש בו הגיע העובד לגיל פרישת חובה.

שנים לפחות ובחרה לפרוש בין  10עובדת זכאית לפרוש פרישת גיל אם עבדה בחברה  
יל פרישה לבין גיל פרישת חובה. יש לציין, כי לאור הפרקטיקה של השנים ג

האחרונות, אין כמעט מקרים בהם פרשו מרצונן נשים בטווח שבין גיל פרישה לבין 
 גיל פרישת חובה, ולכן הנושא אינו מהותי.

 "(:פרישת פיטורים)להלן: " פרישה עקב פיטורים 
שנה, ופוטר  40שנים לפחות בחברת החשמל, גילו מעל  10עובד זכאי פעיל, אשר עבד 

מעבודתו בחברת החשמל בנסיבות המפורטות בהסכמי העבודה, יהא זכאי לקבלת 
 קצבת פרישה במשך כל ימי חייו. 

 "(:פרישה מוקדמת)להלן: " פרישה מוקדמת 
-שנה 50לגבר, או -שנים 55שנה לפחות ומלאו לו  30עובד זכאי פעיל אשר עבד 

שה, וברצונו לפרוש וחברת החשמל הסכימה לכך, או שחברת החשמל מעוניינת ילא
זכאי לקבלת קצבת פרישה במשך כל ימי  יהיה, בפרישתו וועד העובדים הסכים לכך

 ו.חיי

 "(:פרישה מיוחדת)להלן:  פרישה מיוחדת 
דת, אם וככל עובד זכאי פעיל יהא זכאי לקצבת פרישה במסגרת פרישה מיוח

פי -ידי הרשויות המוסמכות על-שתיערך בהתאם להסדר ספציפי שנערך ואושר על
 דין, ובהתאם לכללים שיאושרו. 

 ראה להלן. - פרישת נכות      -
 

 שיעור הקצבה 1.4
שיעור הקצבה לא   -בפרישת גיל, פרישת פיטורים, פרישה מוקדמת או פרישה מיוחדת 

כרו הקובע של העובד לחישוב קצבה ושיעורו יהיה מש 70%ולא יעלה על  25% –יפחת מ
ידי חברת החשמל, בהתאם לעקרונות, -פי תחשיב מספר שנות העבודה שנקבע על-על

 כלהלן:

 משכרו הקובע של העובד. 25% –שנות עבודה  10לאחר  

שנות העבודה  10בגין  25% –שנות עבודה  30 -לאחר כל שנת עבודה נוספת עד ל 
שנות העבודה  10 -לכל שנת עבודה שלמה מעבר ל 2%ת של הראשונות ועוד תוספ

 (. 65%=  2%*20+  25%הראשונות )עד מקסימום של: 
 

אם עבד  2%לצורך חישוב הזכאות בחלק השנה, יהיה העובד זכאי לתוספת בשיעור 
 אחוז אחד בלבד במידה ועבד תקופה קצרה מכך.  מעל חצי שנה, ולתוספת בשיעור

שנות  30בגין  65% –שנות עבודה  35 -שנה ועד ל 30וספת מעל לאחר כל שנת עבודה נ 
 30 -לכל שנת עבודה או חלק ממנה מעבר ל 1%העבודה הראשונות ועוד תוספת של 

 (.70%=  1%*5+ 2%*20+  25%שנות העבודה הראשונות )עד מקסימום של: 
 
 

 : קצבת שאירי גמלאי .2

 – זכאות לקצבת שאירי גמלאי 2.1
הוריו שהיו תלויים בו בחייו, זכאים לקבל קצבה בכפוף לאמור אלמנתו, יתומיו וכן 

 להלן:

 זכאית לקצבה כל עוד היא באלמנותה. – אלמנה 
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שנים, או אם וכל עוד הינו משרת  18זכאי לקצבה כל עוד לא מלאו לו  – יתום 
אם  -; או ללא הגבלת גיל 21שירות חובה/לאומי אך לא יאוחר מהגיעו לגיל 

 סוגל לפרנס את עצמו.מסיבת מחלה אינו מ

 אם היה תלוי בנפטר בחייו.  זכאי לקצבה – הורה 

 – עורי הקצבה לשאירים יש 2.2

מהקצבה ששולמה  60%לאלמנת גמלאי תשולם קצבה חודשית בשיעור של  
מהקצבה ששולמה  25%לגמלאי המנוח; ובנוסף לכך ישולם לכל יתר השאירים 

 כאית לקצבה .. אלמנה שנישאה מחדש תחדל להיות זלגמלאי המנוח

באין אלמנה לגמלאי שנפטר או עם מותה של אלמנה, תשולם קצבה חודשית  
מהקצבה ששולמה לגמלאי המנוח לכל אחד מהשאירים.  15%בשיעור של 

מהקצבה ששולמה לגמלאי המנוח לכלל השאירים אף  45%לכך ישולמו   בנוסף
רים לא אם אין יותר משאיר אחד, ובלבד שסה"כ תשלומי הקצבה לכל השאי

 מקצבת המנוח. 80%יעלו על 

 

 : קצבת שאירי עובד פעיל .3
 יהיו שאיריו זכאים לקצבה, כמפורט להלן:  עם מותו של עובד פעיל,

 

 – זכאות לקצבת שאירי עובד פעיל 3.1
אלמנתו, יתומיו וכן הוריו של עובד פעיל שהיו תלויים בו בחייו זכאים לקבל קצבה 

 .לעיל 2.1ם לה כמצוין בסעיף מטה ובהתאם לזכאות והתבחיניכמפורט 

 – עורי הקצבה לאלמנהיש 3.2
לאלמנת עובד פעיל תשולם קצבה חודשית בהתאם למספר שנות העבודה של העובד 

 בחברה, בשיעורים הבאים:

 –לאחר שנת עבודה אחת או לאחר שנתיים  -לאלמנת עובד שעבד בחברה  
 משכרו הקובע.  20%

משכרו  25% -שנים 4או לאחר שנים  3לאחר  -לאלמנת עובד שעבד בחברה 
 הקובע.

 משכרו הקובע. 42% –שנים ומעלה  5לאחר  -לאלמנת עובד שעבד בחברה  

 – ליתר השאירים  שיעורי הקצבה 3.3

מהשכר  10%שנות עבודה, תשולם ליתר השאירים קצבה בשיעור  5עד  
הקובע בעד כל אחד מהשאירים ובלבד שסה"כ הקצבה לאלמנה וליתר 

  משכרו הקובע של העובד ערב פטירתו. 50%תעלה על  השאירים גם יחד לא

לעבודתו ואילך תשולם ליתר השאירים קצבה  החמישיתהחל מהשנה  
מהשכר הקובע בעד כל אחד מיתר השאירים; ובלבד שסה"כ  15%בשיעור 

הקובע   משכרו 70%הקצבה לאלמנה וליתר השאירים גם יחד לא תעלה על 
 של העובד ערב פטירתו.

 – מותה  ם באין אלמנה או לאחרקצבת שאירי 3.4

משכרו  10%יהיה כל אחד מהשאירים זכאי לקצבה בשיעור  –שנות עבודה  5עד  
 ובתוספת:  הקובע של העובד ערב פטירתו,

 לכלל השאירים, אף אם אין יותר משאיר אחד, אם עבד המנוח  10% 
 .שנתיים  עד
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 3נוח לכלל השאירים, אף אם אין יותר משאיר אחד, אם עבד המ 15% 
 שנים. 4עד 

פי סעיף -האמור לעיל, כפוף לכך שסה"כ התשלומים לשאירי העובד על 
 משכרו הקובע של העובד ערב פטירתו. 50%זה לא יעלו על 

ואילך יהיה כל אחד מהשאירים זכאי לקצבה לעבודתו  החמישיתהחל מהשנה  
לכלל  25%משכרו הקובע של העובד ערב פטירתו, ובתוספת  15%בשיעור 

ובלבד שסה"כ התשלומים לשאירי  –השאירים אף אם אין יותר משאיר אחד 
 משכרו הקובע של העובד ערב פטירתו. 70%פי סעיף זה לא יעלו על -העובד על

 

 : שאירים לידועה בציבור של גמלאי/עובד שנפטר  קצבת .4
סיה "פנ 04-12-11לנוהל אמ"א מס'  4.9באין אלמנה, תהא ידועה בציבור )כהגדרתה בסעיף 

 זכאית לקצבה כאילו הייתה אלמנה בתנאים הבאים: (לשאירים"

אלמנה מכל מקור   ידועה בציבור, שבמועד פטירת העובד/הגמלאי זכאית לפנסיית 4.1
שהוא, תהא זכאית לקצבה מאת החברה רק אם הקצבה לה היא זכאית מחברת החשמל 

בציבור זכאית לקצבה במקרה זה, הידועה  עולה על הפנסיה לה היא זכאית ממקור אחר.
מחברת החשמל בגובה סכום ההפרש שבין הקצבה לה היא זכאית מחברת החשמל לבין 

 הפנסיה אותה היא מקבלת כאלמנה ממקור אחר.

ידועה בציבור שהפנסיה אותה היא מקבלת ממקור אחר כאלמנה עולה על הקצבה אותה  4.2
ר, איננה זכאית בלה פנסיה ממקור אחיהייתה אמורה לקבל מחברת החשמל אלמלא ק

 לקצבה מאת חברת החשמל ו/או לכל זכאות אחרת המגיעה לגמלאי חברת החשמל
 .)חשמל בתעריף עובדי חברה, שי(

 
 

 : קצבת נכות .5

 –קביעת זכאות לקצבת נכות  5.1
ועדה וידי ועדה רפואית. החליטה ה-נכותו של עובד פעיל תקבע כדלקמן: העובד ייבדק על

, ממונה משאבי אנושמקצועי, בראשות מנהל -צוות רב הרפואית על נכות צמיתה, ימונה
עדה ומקצועי יקבע על סמך המלצות הו-הרווחה, ונציג ועד העובדים. הצוות הרב

הרפואית האם נכותו הצמיתה של העובד אינה מאפשרת לו למלא תפקיד כלשהו אחר 
 בחברה. החליט הצוות הרב מקצועי כי העובד אינו יכול למלא תפקיד כלשהו אחר

 יפרוש העובד לפנסיית נכות.ובאישור סמנכ"ל משאבי אנוש, בחברה, 

 – שיעור הקצבה 5.2
פי תחשיב מספר שנות -יהיה על  עובד הזכאי לקצבת נכות תשולם לו קצבה, ששיעורה

   העבודה שנקבע על ידי חברת החשמל, בהתאם לעקרונות, כלהלן:

 ו הקובע.משכר 20% –שנות עבודה  2לאחר שנת עבודה אחת, ועד תום  

 משכרו הקובע. 25% –שנות עבודה  4החל מהשנה השלישית ועד תום  

 משכרו הקובע. 30% –   החל מהשנה החמישית ועד תום השנה החמישית 

תוספת לכל שנת עבודה  2% –שנות עבודה  25ועד לתום   החל מהשנה השישית 
 = 2%*20+  30%)עד מקסימום של:  25 -שמעבר לשנה החמישית ועד השנה ה

70% .) 
 

 שנים. 25 –אין תוספת לקצבת הנכות בגין שנות עבודה שמעבר ל 

 תוספות לקצבת הנכות בגין תלויים 5.3

 : תלוי לצורך סעיף זה 5.3.1
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 אישה/בעל.-

אם  -, או ללא הגבלת גיל18ילד, לרבות ילד חורג או מאומץ, עד הגיעו לגיל -
 מסיבת מחלה אינו מסוגל לפרנס את עצמו.

 של הנכה התלויים בנכה.   הורים-

 -ב   שנות עבודה, יוגדל שיעור קצבת הנכות 5לאחר שנת עבודה אחת ועד לתום  5.3.2
מהשכר הקובע בעד כל אחד מהתלויים בעובד הזכאי הנכה ובלבד שסה"כ  10%

משכרו הקובע של העובד ערב נכותו. לאחר שש שנות  50%הקצבה לא תעלה על 
מהשכר הקובע בעד כל אחד  10% -ב   כותעבודה יוגדל שיעור קצבת הנ

משכרו  70%מהתלויים בעובד הזכאי הנכה ובלבד שסה"כ הקצבה לא תעלה על 
 הקובע של העובד ערב נכותו.

תוספת הזכאות לקצבת נכות בגין תלויים תשולם בגין כל אחד מהתלויים כפי  5.3.3
 שיהיה בכל עת וכל עוד מתקיימת לגביו הגדרת תלוי כמפורט לעיל.

ד/ת  גרוש/ה הפורש/ת עקב נכות זכאי/ת לתוספת אחוזי קצבה בגין ילדים עוב 5.3.4
 שנה, גם אם אלו אינם בחזקתו. 18שגילם אינו עולה על 

נישואיו של גמלאי/ת הפורש/ת עקב נכות או הולדת ילדים לגמלאי/ת כנ"ל,  5.3.5
 את הגמלאי/ת בתוספת אחוזי קצבה.  לא יזכומועד הפרישה,  לאחר

פחתי )גירושין/פטירת בת זוג( או בהגיעם של הילדים לגיל עם שינוי מצבם המש 5.3.6
 , יופחתו אחוזי הקצבה בהתאמה.18

 

 :  הוראות כלליות –קצבה  .6

 – מועדי תשלום הקצבה 6.1
הקצבה לגמלאים/שאירים הזכאים תשולם באותם המועדים בהם העובדים הפעילים 

 הקבועים בחברה מקבלים את שכרם.

 – 18עבודה עד גיל  6.2
שנה לא תחשבנה כשנות עבודה  18שירת העובד בחברה לפני מלאת לו השנים בהם 

 פי תקנון זה.-לצרכי קצבה על
 

 – הפסקות בעבודה 6.3
לצורך חישוב מספר שנות העבודה שעבד עובד בחברה יכללו הפסקות העבודה שיפורטו 

 להלן בתקופת העבודה:

 פי חוקת העבודה.-חופשות שניתנו לעובד על 

 בודה.היעדרות מחמת תאונה בע 

 הפסקה שחלה בעבודה ושאין לעובד שליטה עליה. 

 –שירות צבאי כמשמעותו בחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה( תש"ט  
 12וכל היעדרות שלאחריו אם הוא חל בתקופה שדינה כדין שירות לפי סעיף  1949

 של החוק הנ"ל.

 שירות צבאי חלקי כמשמעותו בחוק החיילים משוחררים הנ"ל. 

ות לתקופה של עד שנה אחת עקב השתלמותו או שליחותו של העובד מטעם היעדר 
המוסדות, בהסכמת החברה בכתב. מקרים של היעדרות מהעבודה לתקופה העולה 

 על שנה אחת יובאו לדיון בין הנהלת החברה וועד העובדים.
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 – זכאות מוחלטת לקצבה ליתום 6.4
טת ואינה תלויה במצבו זכותו של היתום לקבל קצבה, לפי תקנון זה, היא מוחל

 הכלכלי, התעסוקתי, או המשפחתי של ההורה החי.

 - אחריות ההורה החי לקצבה ליתום 6.5
האלמן או האלמנה יהיו אחראים להוצאת הקצבה לטובת היתומים לשם פרנסתם. 
אם יוכח שכספי הקצבה המשולמים לטובת היתומים, אינם משמשים את המטרה 

חשמל ו/או הקופה ו/או החברה המנהלת לשלם שלשמה הם ניתנים, רשאית חברת ה
 את הקצבה ליתומים האמורים בדרך נאותה אחרת.

 – דרך תשלום קצבה להורים 6.6
 קצבה להורים תשולם להם במישרין, ביחד או בנפרד, בהתאם לרצונם.

 – תשלומי סכומים חד פעמיים והיוון קצבאות 6.7
חד פעמיים, לרבות היוון הקופה אינה רשאית לשלם לעובד זכאי או לשאיריו סכומים 

פי -קצבתו, למעט ההיוון המותר בהסכמי העבודה כפי תוקפם ביום ההצטרפות או על
. קופת הגמל המרכזית לקצבה ולתקנות מס הכנסהכל דין, ובכפוף להוראות תקנות 

עובד הפורש לגמלאות או גמלאי שלא עברו שנתיים ממועד בהתקיים האמור לעיל, 
שנים. למהוון תשולם  6מקצבתו. ההיוון הוא למשך  25%ד פרישתו, זכאי להוון ע

שנים. בעת פטירת גמלאי זכאים שאיריו  6קצבה מוקטנת בשיעור ההיוון למשך 
 לקצבה, בהתאם לתקנות הפנסיה, כאילו לא נעשה היוון.

 - מניעת כפל קצבאות 6.8
 הברירה בידו לבחור באחת מהן –הזכאי לשתי קצבאות מאותו סוג לפי תקנון זה 

לעניין זה יראו כל אחד מאלה סוג נפרד: קצבת פרישה, קצבת שאירים, קצבת   בלבד.
 נכות.

     קצבת מינימום 6.9
, ניתן להגדיל 40% -עובד הפורש פרישת גיל או פרישת נכות ושעור הקצבה שלו נמוך מ

 ובלבד שיתקיימו שני התנאים שלהלן :  40%-את שיעור הקצבה ל

ון זה מהווה את הכנסתו היחידה של תקנ פי-להקצבה המשולמת לו ע 
הגמלאי וכל עוד היא מהווה את הכנסתו היחידה. קצבה מהמוסד לביטוח 

 לאומי לא תחשב כהכנסה נוספת לעניין זה.

 .55התקבל לעבודה בחברה לפני הגיעו לגיל  הגמלאי 

   - זכויות עובדי חברה שהם בני משפחות שכולות 6.10

חייל/שוטר/סוהר או הורה של נספה )פי החוק חלה חובה להעסיק אלמן/ה -על .6.10.1
( לרבות הורה אשר נפטר כתוצאה מהפגיעה וכן נפגע פעולות איבה , שנספו

 -חורג והורה מאמץ )בכפוף לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה, תש"י 
 כדלקמן:( הכשיר לעבודה, במשך תקופה שלא תעבור 1950

 35זאת בעקבות תיקון מס' , 67ואישה עד להגיעה לגיל  72הגיעו לגיל גבר עד ל
-לחוק "משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(". בתחולה מ

1/1/2014. 

פורש לגמלאות תוגדל / בגמלאות( הורה של חייל שנספה)שכול  קצבת הורה .6.10.2
הכפלה מלאה של הקצבה בגין תקופת שירותו  ובלבד שלא תעלה על 50%לכדי 

 בחברה. הממשי של ההורה השכול

, קצבה הגדלת שיעור הקצבהאם מגיעה להורה שכול, לפני ת האמור לעיל, למרו
 70%סימום של קבלבד עד למ 6% -קצבתו ב  ויותר, תוגדל 45%בשיעור של 

 פנסיה.
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 קצבה לשאירים בסמוך למועד פטירת עובד/גמלאי .7

שאירי עובד/גמלאי שנפטר יקבלו, בהתאמה, במשך שלושת החדשים הראשונים שלאחר  7.1
( או את הקצבה המלאה ששולמה 100%הפטירה את המשכורת הקובעת לקצבה )יום 

לגמלאי המנוח לפני פטירתו. תשלום הקצבה לשאירים לפי תקנות הפנסיה יחול 
 .העובד/גמלאי  מהחודש הרביעי שלאחר הפטירה של

שאירי עובד שנפטר כתוצאה מתאונה בעבודה יקבלו במשך ששת החודשים הראשונים  7.2
( ששולמה לעובד. תשלום 100%פטירה את המשכורת הקובעת לקצבה )שלאחר יום ה

הקצבה לשאירי עובד שנפטר לפי תקנות הפנסיה יחול מהחודש השביעי שלאחר הפטירה 
 של העובד.

 בשיעור הקצבה ללא היוון.  שיעור הקצבה לשאירי גמלאי שהיוון ונפטר, יהיה 7.3

 אין הקפאת זכויות  .8

אין הקפאת זכויות בחברה )כנהוג בשירות המדינה( , קרי, המתפטר מהחברה לא יהא זכאי 
 לפנסיה עם הגיעו לגיל פרישה. 

 

 .אין רצף זכויות עם מעסיקים קודמים .9
  פי שנות העבודה בחברה.-שיעורי הפנסיה מחושבים אך ורק על

 

, נכנס לתוקפו ביום 2014 – החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד .10
 החברה מיישמת את החוק כלשונו.. 6/2/2015

 
 

 
  

 של חברי ההנהלה המועסקים במתכונת העסקה קיבוצית להעסקה בחוזים אישיים.מעבר  .11
ירקטוריון החברה החליט על העברתם של חברי ההנהלה המועסקים במתכונת העסקה ד

 קיבוצית להעסקה בחוזים אישיים.
להעסקה בחוזה אישי רק סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון. טרם סוכמו התנאים בשלב זה עבר 

הסופיים לחוזים הבאים בין החברה לבין רשות החברות הממשלתיות והממונה על השכר באוצר 
    והחברה לא יודעת להעריכם.
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בחשבון בקביעת המחויבות האקטוארית  אינן מובאתאשר נוספת ת יוזכו
  בגין הטבות לאחר סיום העסקה

 
 - עקב פיטורין מענק בפרישה מוקדמת לפנסיה

מהמשכורת לכל שנת עבודה. המענק מחושב על בסיס שכר רגיל בתוספת   50%מענק בגובה של 
 י"ג. מענק זה אינו מחושב על השנים שלגביהן זכאי העובד הפורש למענק שנים עודפות. שכר

, כך 65ועד לגיל  62עבור כל חודש עבודה מעבר לגיל  1.111%( יקוזז בשיעור של 50%שיעור המענק )
  שנות עבודה(. 35)בדומה למענק עד  10%שיעור המענק, לאחר הקיזוז, הינו  65יוצא שהחל מגיל 

ין, כי אם עובדת בוחרת להמשיך לעבוד בחברה לאחר גיל פרישה, ופורשת פרישת פיטורים נצי
 ., ככל עובד אחרלעילמהשכר, בהתאם ובכפוף לאמור  50%למענק בגובה  תמהחברה, תהא זכאי

 
 

 -פיצויי פיטורין בפרישה ללא פנסיה  
ין בגובה של משכורת לכל שנת בעת פיטורין, ללא זכאות לפנסיה, זכאי העובד לתשלום פיצויי פיטור

עבודה. בעת התפטרות לאחר תקופת עבודה ממושכת, משולמים פיצויים כאמור באם התקבל לכך 
 י"ג. שכראישור הרשויות המוסמכות. הפיצויים מחושבים על בסיס שכר רגיל בתוספת 

 
 

 הממשלתיותאישיים של רשות החברות החוזים הכפופים לתשלום פיצויים למנהלים בכירים 
זכאים, באישור  מנהלים בכירים המועסקים בחוזים אישיים של רשות החברות הממשלתיות,

 במועד סיום תפקידם בחברה.  100%לתשלום פיצויים נוספים בשיעור של עד  ,הדירקטוריון
 מנהלים כנ"ל )כולל יו"ר הדירקטוריון(. 9כיום בחברה מועסקים 

 
 

 זכויות והטבות נוספות לגמלאים
 

 בנוסף לאמור, גמלאי החברה זכאים למספר זכויות והטבות נוספות כמפורט :
 )כולל גילום המס( מענקי נישואין ולידה •
 .)כולל גילום המס( רים המשרתים בצה"לישי לילדי פנסיונרים ושא •
 במקרי פטירה מתאונת עבודה בלבד. –השתתפות החברה בעלות הקמת מצבה  •
 צאה מפטירה בתאונת עבודה.פיצויים במקרי מוות כתו •
 ארוחות בחודש. 10עד  –ארוחות במתקני החברה השתתפות חלקית של החברה ב •
מלגות לימודים לילדי אלמנות הלומדים לתואר )אלמנות של עובדים שנפטרו במהלך  •

 עבודתם בחברה(.
 עובדים שנפטרו במהלך עבודתם בחברה. טיול  לאלמנות של •
 דירה וכן בהעתקה או הגדלה של חיבור קיים.הנחה בחיבור החשמל ל •
 

 .ןהטבות אלו אינן מהותיות ,ולא מחושבת התחייבות אקטוארית בגינ
 
 

  תקופת הודעה מוקדמת
הינה משך הזמן שבין ההודעה על סיום העסקת העובד לבין מועד כניסתה לתוקף, הנקבע בהתאם 
לתקופת העבודה בחברה. החברה רשאית בתקופת ההודעה המוקדמת להמשיך להעסיק את העובד 
או לוותר, בנסיבות מיוחדות, על עבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת )כולה או חלקה(. 

: שכרו הרגיל בלבד ללא תנאים דמי הודעה מוקדמתחייבת החברה לשלם לעובד  במקרה של ויתור,
 סוציאליים. יש לציין כי במקרה של פרישת חובה/פטירת עובד קיים פטור מחובת הודעה מוקדמת.

 

 



 2017מרץ 

 מ"בעחברת החשמל לישראל 

 36לפי הוראות תקן בינלאומי מספר  2016בדצמבר  31בחינת ירידת ערך נכסים ליום 
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  או/ו ,"החשמל חברת" ,"החברה" :להלן) מ"בע לישראל החשמל חברת של "(העבודה":להלן) IAS 36 תקן לפי נכסים ערך ירידת בחינת לבצע נתבקשנו פנייתכם פי על•
 .31.12.2016 לתאריך ("י"חח"

  ומיועדת ,ההנהלה לבקשת בהתאם ,החברה בעבור ,מ"בע ומימוני כלכלי ייעוץ אסכולה ידי על מוחזקת חברה ,"(וואיז" :להלן) (י'ג סי) וואיז ידי על הוכנה זו עבודה•
  -ה לתאריך החברה של הכספיים בדוחות העבודה פרסום למעט ,ובכתב מראש אישורנו קבלת ללא ,אחר שימוש כל זו בעבודה לעשות אין .בלבד לשימושה

  על חתימתנו על ערך ניירות לרשות ,אלקטרוני באופן ,ובמקומנו בשמנו לדווח ,העבודה מזמינת החברה מטעם לכך המוסמך לגורם בזאת מאשרים אנו .31.12.2016
 .השווי הערכת

  מבצעת ואינה מהימן הוא זה שמידע מניחה וואיז .מטעמה ממי או/ו מהחברה שקיבלנו מצגים או/ו תחזיות או/ו הסברים או/ו מידע על התבססנו ,העבודה הכנת לצורך•
  לכם המוגשת העבודה ולפיכך ,תלוי בלתי באופן נבדקו לא הנתונים .הנתונים סבירות חוסר על להצביע העלול דבר לידיעתנו בא לא ,כן כמו ,המידע של עצמאית בדיקה

  ידועים נתונים בסיס על ,מסוים בזמן נתון מצב והוגנת סבירה בצורה לשקף אמורה כלכלית הערכה .אלה נתונים של ולדיוקם לשלמותם ,לנכונותם אימות מהווה אינה
 .שנאמדו ותחזיות יסוד להנחות התייחסות ותוך

  דעת חוות או ייעוץ משום בה ואין ספציפי משקיע עבור החברה שווי את לקבוע מיועדת איננה העבודה ,כן כמו .במקומה באה ואינה נאותות בדיקת מהווה אינה זו עבודה•
 .משפטית

  דיוק לגבי החברה של הכספיים הדוחות של החשבונאית ההצגה לאופן אחראית אינה וואיז .החשבונאות לכללי ההתאמה לגבי חשבונאית ביקורת כוללת אינה העבודה•
 .וקיימות במידה חשבונאית הצגה אותה של ולהשלכות הנתונים ושלמות

  החברה של ומפורט שלם תיאור מהווה ואינו יישמנו אותם העיקריים המהותיים לנהלים מתייחס התיאור .הניתוח ועיקרי המתודולוגיה עיקרי תאור כוללת העבודה•
 .וסביבתה

  את ולעדכן לשוב הזכות את לעצמנו שומרים אנו .להשתנות עלולות זו עבודה תוצאות מהימנים או מדויקים ,שלמים אינם וואיז הסתמכה עליהם והנתונים והמידע היה•
 .בלבד חתימתה למועד תקפה זו עבודה ,ספק הסר למען .בפנינו הובאו שלא חדשים נתונים לאור העבודה

  ,להערכות ,היתר בין ,התייחסנו זו דעת בחוות .החברה מאת ,היתר בין ,שנתקבל ,1968-ח"התשכ ,ערך ניירות בחוק כהגדרתו ,עתיד פני צופה מידע כוללת זו עבודה•
  הנחות על וכן ,העבודה למועד בחברה קיים ידע על בחלקו מבוסס המידע .ודאית אינה זה מידע התממשות .החברה הנהלת ידי על לנו שנמסרו ושמאויות תחזיות
  וודאות כל אין כי יודגש .בכללותו המשק ומצב פוטנציאלים מתחרים ,החברה פועלת בו השוק מצב לרבות ,רבים חיצוניים לגורמים והן לחברה הן הנוגעות שונות וציפיות

 .חלקי או מלא באופן ,יתממשו אלו וציפיות שהשערות

  מותנה אינו טרחתנו שכר כי לאשר הרינו ,כן כמו .זו עבודה עבור טרחה שכר מקבלים שאנו העובדה למעט ,במזמינה או בעבודה תלות לנו אין כי בזה מאשרים אנו•
 .העבודה בתוצאות

 .בחברה אישי עניין לנו אין כי בזה מאשרים אנו•

 הקדמה והגבלת אחריות
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 עבודות קודמות ומקורות מידע

 :שבוצעו קודמות כלכליות עבודות

 .גידור ועסקאות פיננסים מכשירים בנושא לחברה מייעצת וואיז•

 .בחברה אישי עניין לנו אין כי בזאת מאשרים אנו•

 

 :להלן מפורטים העבודה בהכנת ששימשו העיקריים המידע מקורות

 (מבוקרים) 2013-2016 לשנים החברה של כספיים דוחות•

 2017 לשנת החברה תקציב•

 לבקשתנו לנו שהועברו פ"בע שונות והבהרות נוספים כספיים נתונים•

  ,אינטרנט באתרי המתפרסם גלוי מידע מתוך ,שוק ונתוני רקע חומר•

 אחרים פומביים מקורות או בעיתונות כתבות

 ישראל ובנק לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה נתוני•

 החשמל תעריף בסיס בדבר פרסום ובפרט החשמל רשות פרסומי•

 

 ובלומברג Capital IQ נתונים מאגר•

 בחברה תפקידים בעלי עם ל"דוא התכתבות או/ו טלפון שיחות או/ו פגישות•
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   .ומימוני אסטרטגי ,כלכלי ייעוץ שירותי במתן המתמחה חברת הינה – מ"בע ומימוני כלכלי ייעוץ אסכולה ידי על מוחזקת חברה "(וואיז" :להלן) מ"בע (י'ג .סי) וואיז  

  כדאיות בדיקות ,פיננסיים מודלים בניית ,שווי הערכות :כוללים החברה שירותי .העסקיים ולצרכים לפרקטיקה והאקדמיה התיאוריה בין ייחודי חיבור מציעה וואיז•

   .המשחקים ותורת אסטרטגיה ,במכרזים ליווי ,משפט לבתי כלכליות דעת וחוות כלכלית

  עם עבודה במסגרת מגוונים פיננסיים בנושאים ,המקצועי ניסיונם את בתחומו אחד כל המביאים ,עולמי שם בעלי ומחקר אקדמיה אנשי כולל וואיז מומחי צוות•

 .הישראלי במשק ביותר המשמעותיים הכלכליים התהליכים בליווי שותף היה שלנו המומחים צוות .והבנקאי הציבורי ,הפרטי הסקטור

  ייעוץ בתחום שנה 12 -כ של ניסיון בעל ,בחשבונאות שני ותואר וחשבונאות בכלכלה ראשון תואר בעל ,סקרה יואל ח"רו בראשות צוות ידי על בוצעה העבודה•

 .ומימוני חשבונאי

 

 

 ,בברכה         

          

 

 מ"בע (י'ג סי) וואיז         

 2017 במרץ 20         

          

 פרטי החברה המעריכה
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 תמצית מנהלים

 השווי הערכת תמצית

 העבודה מטרת

  החשמל חברת של הנכסים כלל לגבי ערך ירידת בחינת לבצע נתבקשנו•

   .להלן כאמור ,רוגוזין קרקע למעט ,IAS 36 תקן לפי ,31.12.2016 לתאריך

  - החברה פעילות מקטעי שלושת עבור בוצעה ההשבה בר שווי הערכת•

  .החברה של החלוקה ומקטע ההולכה מקטע – הרשת ומקטעי הייצור מקטע

  מניבת יחידה מהווים המקטעים שלושת ,החברה הנהלת להבהרות בהתאם

  שלושת עבור בוצעה השבה בר הערך בחינת ולפיכך אחת מזומנים

   .במאוחד המקטעים
 

 2016 במהלך בולטים אירועים

  הערכת למועד נכון השונים למקטעים חדשים תעריפים בסיסי נקבעו טרם•

  לתוקף יכנסו החדשים התעריפים בסיסי כי הינה החברה הערכת .השווי

  ההשקעה עלויות למלוא כיסוי יכלול זה תעריף וכי 1/1/2018 – מ החל

 נמוכה שאינה ריאלית תשואה בתוספת החברה נושאת בהם והתפעול

   .היוון משיעור

  שנכללו ,נכסים ממכירת צפויים תקבולים השימוש שווי בהערכת נכללו לא•

  תשלומים נכללו לא ,מנגד .(חובב רמת ואתר קרקעות) החברה בתכניות

  הנכסים הסדר לגבי החברה לעמדת בהתאם מהמדינה נכסים רכישות בגין

 .הכספיים לדוחות 'ו1 בביאור כמפורט זה בהקשר

  נכללה אשר רוגוזין קרקע למעט החברה נכסי כלל לגבי בוצעה העבודה•

  נכון ,החברה להערכת ובהתאם הואיל קודמת בשנה הערך ירידת בבחינת

 בעתיד כח תחנת זו קרקע על להקים לחברה יתאפשר לא ,זה למועד

 .זו עבודה נשוא ,המזומנים מניבת מהיחידה חלק אינה ולפיכך

  ,הפחם חברת של מזומנים תזרים תחזיות נכללו השבה בר שווי בקביעת•

  נכסי יתרות להכללת במקביל 100%-ב החברה ידי על המוחזקת בת חברה

  לשנה הערך ירידת בבחינת נכללו לא אשר ,בספרים בערך הפחם חברת

  ביחס נמוך יחסית היה 2015 בשנת שלה הרכוש והיקף הואיל הקודמת

 .2016 לשנת

 

  הייצור ליחידות בנוגע ,התשתיות שר הוראת ניתנה 2015 דצמבר בחודש•

  ייצור ששיעור כך יופעלו הפחמיות הייצור יחידות כי הקובעת ,הפחמיות

  ייצור להיקף יחסית שנתי בחישוב 15% -ב יופחת אלו ביחידות החשמל

  כלל שהפעלת כך תבוצע ההפחתה .2015 בשנת אלה ביחידות החשמל

  השר הכרזת של במקרה וכי הנדרש במינימום תיעשה הפחמיות היחידות

 .המיוחד המצב לסיום עד המגבלה תוסר ,החשמל במשק מיוחד מצב על

  מתקנים בעלויות הכרה לעניין שימוע החשמל רשות פרסמה 2016 במרץ•

  הפחתת מתקני בעלויות תכיר הרשות ,לשימוע בהתאם .פליטות להפחתת

  עלויות .2013 לשנת נכון בחברה ואושר שהוכן לתקציב בהתאם פליטות

 .בנפרד ייבחנו 2013 לתקציב מעבר

  החשמל רשות של לשימוע התייחסותה את הגישה החברה 2016 באפריל•

  פיננסיים ,תפעוליים ,הנדסיים בהיבטים המתקנים בעלויות ההכרה לעניין

  מתקני הקמת בעלויות הכרה בנושא החלטה התקבלה טרם .ומשפטיים

  עלויות במלוא תכיר הרשות כי הינה החברה הערכת .פליטות הפחתת

 .ההקמה

  בהם ,פליטה היתרי הסביבה להגנת מהמשרד התקבלו 2016 בספטמבר•

  1 מיום יאוחר לא רבין באורות 1-4 'יח פעילות את תפסיק החברה כי נקבע

  להפסקת תכנית 2017 במרס 31 ליום עד להגיש ותפעל 2022 ביוני

  הייצור יחידות את להפעיל החברה על כי ,נקבע עוד .ולשימורן פעילותן

  לתת עליה וכי תפעולית מבחינה האפשרי במינימום ורוטנברג רבין באורות

  הפחתת פרויקט להשלמת עד ,זאת .טבעי בגז חשמל לייצור עדיפות

 .ביניהם המוקדם לפי ,העודפות הפליטות להפחתת עד או הפליטות
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 תמצית מנהלים

 השווי הערכת תמצית

 (המשך) 2016 במהלך בולטים אירועים

  בעלויות הכרה בדבר החשמל לרשות החברה פנתה 2016 בדצמבר•

  בנוגע לקחים והפקת תחקיר של חומרים כולל ,פליטות להפחתת מתקנים

  רשות ,2017 מינואר הרשות לתשובת בהתאם .הפליטות הפחתת לפרויקט

  לטפל להמשיך מנת על תלוי בלתי גורם י"ע מפורט תחקיר דורשת החשמל

   .לקחים להפקת נוהל והוצאת הפרויקט אחר העלויות בבקרת

 

 השווי הערכת תוצאות

  לתקני בהתאם ערכם לפי הנכסים של ההשבה בר סכום בין השוואה נעשתה

IFRS, אלו מערכים  גבוה הנכסים של ההשבה בר סכום כי והתקבל: 

 

 

 ח"מיליוני ש

 66,558 שווי בר השבה  

 65,555 ערך בספרים

 1,003 בספרים עודף שווי בר ההשבה על הערך
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 תמצית מנהלים

 רגישות ניתוח

  תחת) שיושמו מאלו שונות הנחות מיושמות היו לו מתקבל שהיה ,השבה בר שווי של לתוצאה ביחס ,יושמו אשר המרכזיות ההנחות של רגישות ניתוח להלן

 :(מקסימאלית פגיעה הנחת

  תחת) שיושמו מאלו שונות הנחות מיושמות היו לו מתקבל שהיה ,השבה בר שווי של לתוצאה ביחס ,יושמו אשר המרכזיות ההנחות של רגישות ניתוח להלן

 :(מקסימאלית הטבה הנחת

בשווי בר השבה   מירבישינוי 

 (ח"מיליוני ש)

שווי בר השבה על הערך בספרים לאחר  ( חוסר) עודף

 (ח"מיליוני ש) יישום הנחה שונה

עדכון בסיס תעריף מקטעי ההולכה והחלוקה בהתאם להנחות 

 *שונות
(1,300) (297)  

 (677) (1,680) בלבד מהשקעות איכות הסביבה 80%-הכרה ב

אי הכרה בעלויות פנסיה מלאות ביחידות הישנות והחדשות במקטע  

 הייצור
(86) 917 

 639 (364) אי הכרה בהתחייבויות בגין פירוק ופינוי רכוש קבוע

(82) מדלקיםברווח  אי הכרה  921 

בשווי בר השבה   מירבישינוי 

 (ח"מיליוני ש)

שווי בר השבה על הערך בספרים לאחר  ( חוסר) עודף

 (ח"מיליוני ש) יישום הנחה שונה

עדכון בסיס תעריף מקטעי ההולכה והחלוקה בהתאם להנחות 

 **שונות
1,550 2,553 

 8,353 7,350 הכרה בחובות עבר בגין פנסיה

לא יוכרו על ידי רשות החשמל  עלויות נוספות מעבר לעלויות   2012-2016בהתאם להנחות התרחיש לצרכי בחינת רגישות הונח כי בשנים * 

 .העלויות תוכרנה במלואן 2017שהוכרו ולמקדמות שהתקבלו בשנים אלו והחל משנת 

יוכרו על ידי רשות החשמל  כלל העלויות שנוצרו לחברה בתקופה   2012-2016בהתאם להנחות התרחיש לצרכי בחינת רגישות הונח כי בשנים ** 

 .זו וישולמו לחברה הפרשים בגין ההכנסות על בסיס הכרה מלאה בעלויות לבין ההכנסות והמקדמות ששולמו בפועל בתקופה
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 תמצית מנהלים

 רגישות ניתוח

  היו לו מתקבל שהיה ,השבה בר שווי של לתוצאה ביחס ,השוק ופרמיית המינוף שיעור ,ההיוון שיעור עם בקשר שיושמו הנחות של רגישות ניתוח להלן

 : שיושמו מאלו שונות הנחות מיושמות

 שיעור היוון  

1,003 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 

 711 856 1,003 1,151 1,301 ה על פני ספרים"עודף שווי ב

 (292) (147)    -                148  298 שינוי בשווי בר השבה

 שיעור מינוף  

  63.00% 68.00% 73.00% 78.00% 83.00% 

 944 973 1,003 1,003 1,032 ה על פני ספרים"עודף שווי ב

 (59) (30)    -                  -               29 שינוי בשווי בר השבה

 פרמיית שוק  

  6.19% 6.44% 6.69% 6.94% 7.19% 

 973 973 1,003 1,003 1,032 ה על פני ספרים"עודף שווי ב

 (30) (30)    -                  -               29 שינוי בשווי בר השבה
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 תיאור פעילות החברה

 החברה פעילות תיאור

 כללי תיאור

  ,1923 במרס 29 ביום ישראל בארץ נתאגדה מ"בע לישראל החשמל חברת•

  לכל ואספקה מכירה ,חלוקה ,הולכה ,ייצור – החשמל מקטעי בכל ופועלת

   .בישראל הצרכנים

  ארץ ברחבי ומכירתו חלוקתו ,ולאספקתו חשמל לייצור הזיכיונות של תוקפם•

  והחל ,1996 במרס 3 ביום הסתיימה אשר תקופה למשך נקבע ישראל

-ו"התשנ ,החשמל משק חוק הוראות החברה פעילות על חלות זה ממועד

 .מכוחו שהותקנו והתקנות החשמל זיכיונות פקודת את החליף אשר ,1996

  הנצרך החשמל מרבית את ומספקת מחלקת ,מוליכה ,מייצרת החברה•

 מכוח כזה פעילות סוג לכל לה שהוענקו לרישיונות בהתאם הישראלי במשק

  מערכת כמנהל פועלת היא וכן השנים במהלך והוארכו החשמל משק חוק

 .החשמל

  בדצמבר 28 ביום .השנים במהלך לעת מעת הוארכו החברה רישיונות•

  האנרגיה ,הלאומיות התשתיות ושר האוצר שר כי ברשומות פורסם ,2016

-ו"תשנ ,החשמל משק לחוק (11ד) 60 סעיף לפי סמכותם בתוקף ,והמים

  ליום עד החברה רישיונות תוקף את היתר בין ,צו באמצעות האריכו ,1996

  רשות ועם החשמל רשות עם התייעצות לאחר וזאת ,2017 בנובמבר 15

  שנוכחו ולאחר הכנסת של הכלכלה ועדת ובאישור הממשלתיות החברות

   .החוק מטרות לקידום חיוני הדבר כי לדעת

  שר ידי על החתומים הרישיונות בחברה התקבלו 2017 בינואר 18 ביום•

  החברה רישיונות של נוספת הארכה .והמים האנרגיה ,הלאומיות התשתיות

   .חקיקה תיקון טעונה תהיה ,2017 בנובמבר 15 מיום מאוחר למועד

  בבניית גם עוסקת והיא ,"חיוני שירות ספק רישיון" בעלת הינה החברה•

 .פעולותיה ליתר הנדרשות תשתיות והקמת

 

  מניותיה מהון 99.85% -כ מחזיקה ישראל מדינת ,ההערכה למועד נכון•

  ,"ממשלתית חברה" הינה החברה ולפיכך ,החברה של והנפרע המונפק

  והנפרע המונפק הונה יתר .הממשלתיות החברות חוק להוראות הכפופה

 .ותאגידים יחידים 120 -כ ידי-על מוחזק החברה של

 

 הפעילות תחומי תיאור

  כאמור העוסקת ,ומתואמת משולבת אחת כמערכת פועלת החברה•

  ,חלוקתו ,הולכתו ,החשמל של ייצורו משלב החל ,לצרכנים חשמל באספקת

  הנדרשות תשתיות בהקמת עוסקת החברה ,בנוסף .בו בסחר וכן ,אספקתו

   .החשמל מערכת כמנהל פועלת וכן האמורות לפעילויות

   :עיקריים פעילות תחומי 3 כוללת החברה פעילות ,ההערכה למועד נכון•

  הפעילות כל את כוללת זה בתחום החברה פעילות – חשמל ייצור-

   .החברה של הייצור באתרי חשמל בייצור הכרוכה

  את כוללת זה בתחום החברה פעילות – חשמל של והשנאה הולכה-

  עליון במתח הולכה קווי באמצעות הייצור מאתרי החשמל הולכת

  תחנות ובין ,הגדולות המשנה ותחנות המיתוג תחנות אל על-ובמתח

  קווי באמצעות ,המשנה תחנות אל הגדולות המשנה ותחנות המיתוג

  למתח על ממתח) קישור שנאי באמצעות השנאה וכן עליון במתח הולכה

 .(גבוה למתח עליון ממתח) הספק ושנאי (עליון

  חשמל העברת כוללת זה בתחום החברה פעילות – חשמל חלוקת-

  ,נמוך מתח וקווי גבוה מתח קווי באמצעות הצרכנים אל משנה מתחנות

   .לצרכנים חשמל של ומכירה ואספקה

  ,מערכת ניהול גם כוללים החשמל משק חוק לפי הפעילות מגזרי כי ,יצוין•

  כלולה המערכת ניהול פעילות ,ההערכה למועד נכון .בחשמל וסחר אספקה

  כלולה בחשמל וסחר אספקה ופעילות ההולכה במגזר והן הייצור במגזר הן

 .החלוקה במגזר
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 מקטע הייצור

 הייצור מקטע תיאור

 הייצור מקטע

  כוח תחנות חמש על מבוסס בישראל החברה של החשמל ייצור מערך•

  והפרוסות ,הטורבינות להבי את שמסובב הקיטור בכוח המונעות ,קיטוריות

  אביב-תל ,("רבין אורות") חדרה ,בחיפה וממוקמות הארץ חופי לאורך

 הכוח תחנות .("רוטנברג") ואשקלון ("אשכול") אשדוד ,("רדינג")

  לתחנות נוסף .מזוט או טבעי גז או פחם באמצעות מופעלות הקיטוריות

  גז טורבינות מסוג ייצור יחידות של נוסף ייצור מערך פועל ,הקיטוריות הכוח

 .טבעי גז או סולר באמצעות המונעות

  של אתרים 17 ומפעילה מחזיקה החברה ,2016 בדצמבר 31 ליום נכון•

  כושר עם (הקיטוריות הכוח תחנות של האתרים חמשת מתוכם) כוח תחנות

   .וואט-מגה 13,617 של כולל מותקן ייצור

  במדינת מהחשמל 72% -כ מייצרת החברה ,2016 בדצמבר 31 ליום נכון•

  שיתרת בעוד ,(2015 בדצמבר 31 ליום נכון 77% -כ לעומת) ,ישראל

  פוטו ומתקנים "(פים"יח)" פרטיים חשמל יצרני ידי-על מיוצרת החשמל

  22.6% -כ) נמוכים בשיעורים חשמל רוכשת החברה מהם ,קטנים וולטאים

  ,2015 -ו 2016 בשנים החברה שסיפקה החשמל כל מסך 21.4%-ו

 .(בהתאמה

 

 קיטוריות ייצור יחידות

  טורבינות באמצעות חשמל המייצרות ,החברה של הקיטוריות הייצור יחידות•

  חלקן .טבעי גז או מזוט או ,ראשי כדלק פחם באמצעות מופעלות ,קיטור

  או ,ומזוט ראשי כדלק פחם באמצעות להפעלה ניתנות) "דלקיות-דו"

  כושר ,ההערכה למועד נכון .(מזוט או וסולר ראשי כדלק טבעי גז באמצעות

   .וואט-מגה 6,462-כ הינו שלהן הכולל המותקן הייצור

  הקמה זמן ובמשך גבוהה בהשקעה מאופיינות דלקיות-הדו הכוח תחנות•

  .נמוכה היא בהן מיוצר ש"קוט עלות ,בפחם מופעלות הן כאשר אך ,ממושך

 

 

  בדלקים השימוש גיוון על הוחלט ,70-ה בשנות האנרגיה משבר בעקבות•

  הגז הזרמת תחילת לאחר .דלקיות-הדו הכוח תחנות הקמת באמצעות

  מיחידות נוסף חלק טבעי גז באמצעות הופעלו ,"תמר" הגז ממאגר הטבעי

 .טבעי בגז להפעלה הסבה עברו אשר ,המזוטיות הייצור

  להגנת המשרד של רוחבי לצו ובהתאם החברה של הפיתוח מתוכנית כחלק•

  זו במסגרת .לאוויר פליטות להפחתת לפעול החברה נדרשת ,הסביבה

  ,נקי אוויר לחוק בהתאם פליטה היתרי 2016 ספטמבר בחודש התקבלו

  היחידות בכלל פליטות הפחתת אמצעי התקנת המשך ,היתר בין ,הקובעים

  הפסקת בדבר פרטים וכן רבין אורות באתר 6 -ו 5 וביחידות רוטנברג באתר

   .2022 ביוני 1 מיום יאוחר לא רבין אורות באתר 1-4 יחידות פעילות

 

 גז טורבינות

  נכון .תעשייתיות גז וטורבינות סילוניות גז לטורבינות נחלקות הגז טורבינות•

  גז טורבינות 15-ו סילוניות גז טורבינות 16 לחברה ,ההערכה למועד

  ,וואט-מגה 1,570-ו וואט-מגה 504 של מותקן ייצור כושר עם ,תעשייתיות

   .בהתאמה

  אך ,קצר הקמתן ומשך יחסית נמוכות בהשקעות כרוכה גז טורבינות הקמת•

  באמצעות מאשר יותר יקר סילוניות גז טורבינות באמצעות החשמל ייצור

  ולהפסיק להניע שניתן מכיוון .תעשייתיות גז טורבינות או קיטוריות יחידות

  ,הקיטוריות הייצור ליחידות יחסית יותר קצר בזמן גז טורבינות של פעילותן

 .שיא ביקושי בתקופות בעיקר הגז טורבינות את מפעילה לרוב החברה
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 שינויים החלים במקטע הייצור

 הייצור במקטע החלים שינויים

 (מ"מחז) משולב במחזור ייצור יחידות

  .קיטור וטורבינת תעשייתית גז טורבינת של שילוב הוא מ"המחז•

  תעשייתית גז מטורבינת הנפלט השיורי החום ,משולב מחזור בטכנולוגיית

  תוספת ללא נוספת קיטורית טורבינה להפעלת שימוש בו ונעשה מנוצל

  זו פעולה .חשמל של נוסף ייצור לצורך משמשים הנפלטים שהגזים כך ,דלק

 .הסביבה איכות על לשמירה והן הדלק בניצול לחיסכון הן תורמת

  פועלות כולן כאשר ,מ"מחז יחידות 14 לחברה ,ההערכה למועד נכון•

 .וואט-מגה 5,081 הוא שלהן הייצור יכולת וסך ,וסולר טבעי גז בשריפת

 (פים"יח) פרטיים חשמל יצרני כניסת

  התחרות עידוד הינה הממשלה מדיניות ,החשמל משק חוק חקיקת מאז•

  .פרטיים חשמל יצרני ידי-על החשמל ייצור כושר הגדלת תוך החשמל במשק

  שינויי וביניהם ,צעדים נוקטות החשמל ורשות ישראל ממשלת לכך בהתאם

  לעודד שמטרתם אחרים והסדרים החלטות קבלת ,תקנות התקנת ,חקיקה

   .החשמל למשק פרטיים חשמל יצרני כניסת

  לבעל חשמל למכור יכול פ"יח ,ותקנותיו החשמל משק חוק הוראות פי-על•

  פ"יח יכול ,בנוסף .רישיונו תנאי פי-על ,למספק או ,חיוני שירות ספק רישיון

 .קצה לצרכני ישירות חשמל ולמכור חשמל להספקת רישיון לקבל

  וכן בהחלטותיה היתר בין ביטוי לידי שבאה כפי ,הממשלה של מדיניותה•

  כן על .החשמל במשק תחרות לאפשר הינה ,החשמל משק חוק בהוראות

  הפרטיים היצרנים ידי-על החשמל ייצור העלאת של יעד הממשלה קבעה

  ישראל במדינת המותקן בפועל החשמל ייצור כושר מכלל 20% -ל 4%-מכ

  הייצור בהיקף נוספת עלייה צפויה הקרובות בשנים .2020 לשנת עד

 מתחדשות אנרגיות באמצעות ייצור לרבות ,פים"יח של המותקן

 

 מתחדשות מאנרגיות החשמל ייצור הגברת

  חשמל לייצור מנחה יעד נקבע יותר מאוחרות בהחלטות ,זה יעד על בנוסף•

  המדינה של בחשמל האנרגיה מצרכי 10% של בהיקף מתחדשת מאנרגיה

    .2020 לשנת

 החברה על הייצור במקטע השינויים השלכות

  הייצור בהיקף משמעותית עלייה הקרובות בשנים צפויה ,החברה להערכת•

  להערכת .מתחדשות אנרגיות באמצעות ייצור לרבות ,פים"יח של המותקן

   :כדלקמן ,היתר בין ,השלכות מספר להיות עשויות כאמור לעלייה ,החברה

  ומגידול ידה-על כיום המסופק החשמל מצריכת חלק כי מעריכה החברה-

  ועל ,מכך כתוצאה .פים"היח ידי-על בעתיד יסופק במשק החשמל צריכת

  החשמל בייצור הפחתה ישנה ,במשק החשמל בצריכת הצפוי הגידול אף

  במקטע החברה בהכנסות ירידה ובהתאמה ,החברה ידי-על בפועל

   .אסטרטגיים צרכנים של ופוטנציאלי קיים הפסד וכן הייצור

  הדלקים בעלויות בעיקר לירידה תביא הייצור בהיקף ירידה ,זאת עם יחד-

  מרבית שכן) הייצור במקטע המשתנות התפעול מהוצאות מינורי ובחלק

    .(קבועות הוצאות הן התפעול הוצאות

  הוענקו ,החשמל במשק התחרות לעידוד הממשלה מדיניות במסגרת-

  השימוש ,היתר בין ,עם בקשר ,מועדפים ותנאים ביטחון רשת פים"ליח

  נדרשת והחברה הואיל ,כן כמו .החברה של והחלוקה ההולכה במערכת

  חשמל לספק פים"יח כשלון של במקרה לחשמל גיבוי כמקור לשמש

  .כרזרבה ייצור כושר של גבוהות רמות לתחזק מחויבת היא ,לצרכנים

  ממשי וודאות חוסר קיים ,הממשלה ומדיניות ,אלו מועדפים תנאים לאור

  ליכולתה וביחס פים"מהיח בעתיד לחברה הצפוי התחרות להיקף ביחס

 .הייצור במקטע פים"היח עם להתחרות החברה של
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 שינויים החלים במקטע הייצור

 Take Or Pay הסכם

  שותפויות עם גז רכש הסכם במסגרת גז צורכת החברה ,2013 משנת החל•

  "Take Or Pay" – ה סעיף הינו הרכישה מהסכם מהותי רכיב ."תמר"

(TOP), לרכוש החברה שהתחייבה המינימלית הכמות את מגדיר אשר  

 .מהשותפות

  הירידה ,הפרטיים היצרנים כניסת זה ובכלל ,הגז צריכת לתחזיות בהתייחס•

  החברה ,לחשמל בביקוש המשמעותית והאטה הפחם במחירי המשמעותית

   .עודף גז לרכש להיחשף עלולה היא האם בחנה

  ,הלאומיות התשתיות שר הוראת בחברה התקבלה 2016 בינואר 1 ביום•

  סעיף לפי (2015 בדצמבר 31 ביום השר ידי על שנחתמה) והמים האנרגיה

  אורות) דוד מאור הכוח בתחנת הפחמיות הייצור יחידות לרישיונות (ג) 10

  על ושמירה המזהמים פליטות הפחתת לטובת רוטנברג הכוח ובתחנת (רבין

 .הפחמיות היחידות בתפעול האנרגטי הביטחון

  ייצור ששיעור כך יופעלו הפחמיות הייצור יחידות כי קובעת השר הוראת•

  ייצור להיקף יחסית שנתי בחישוב 15% -ב יופחת אלו ביחידות החשמל

  כלל שהפעלת כך תבוצע ההפחתה .2015 בשנת אלה ביחידות החשמל

  השר הכרזת של במקרה וכי הנדרש במינימום תיעשה הפחמיות היחידות

 .המיוחד המצב לסיום עד המגבלה תוסר ,החשמל במשק מיוחד מצב על

  בהם ,פליטה היתרי הסביבה להגנת מהמשרד התקבלו 2016 בספטמבר•

  1 מיום יאוחר לא רבין באורות 1-4 'יח פעילות את תפסיק החברה כי נקבע

  להפסקת תכנית 2017 במרס 31 ליום עד להגיש ותפעל 2022 ביוני

  הייצור יחידות את להפעיל החברה על כי ,נקבע עוד .ולשימורן פעילותן

  לתת עליה וכי תפעולית מבחינה האפשרי במינימום ורוטנברג רבין באורות

  הפחתת פרויקט להשלמת עד ,זאת .טבעי בגז חשמל לייצור עדיפות

 .המוקדם לפי ,העודפות הפליטות להפחתת עד או הפליטות

•. 

 הייצור במקטע החלים שינויים

  

  בהמשך כי הצביעה  TOP – ה הסכם השפעת את החברה הנהלת בחינת•

  למועד הגז רכישת מועד בין עיתוי פערי צפויים לא האנרגיה שר להחלטת

  .מנוצלים בלתי גז עודפי קיימים לא וכי בגינו התעריפי הכיסוי וקבלת צריכתו

  או רווח קיימים לא החברה הנהלת שביצעה כלכלי תחשיב פי ועל לפיכך

 .ההסכם מיישום לנבוע הצפויים משמעותיים הפסד
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 מקטעי ההולכה והחלוקה

 והחלוקה ההולכה מקטעי תיאור

 ההולכה מקטע

  ובחלקו ,החברה ידי-על ברובו המיוצר החשמל ,זה פעילות תחום במסגרת•

  רשת .שלה ההולכה רשת באמצעות החברה ידי-על מועבר ,פים"יח ידי-על

  שלטונה תחת הנתונים והשטחים ישראל מדינת כל פני על פרושה ההולכה

   .(ועזה המערבית הגדה ,ירושלים מזרח) 1967 יוני מאז

  עליון מתח ורשת (וולט-קילו 400) על מתח מקווי מורכבת ההולכה רשת•

  לתחנות הייצור מיחידות האנרגיה מועברת באמצעותם (וולט-קילו 161)

  תחנות) הגדולות המשנה ולתחנות (וולט-קילו 400 במתח תחנות) המיתוג

   .הארץ ברחבי הפרושות משנה לתחנות ומהן ,(וולט-קילו 161 במתח

  המשנה ,ההשנאה פעילות מבוצעת החברה של והמשנה המיתוג בתחנות•

  .גבוה למתח עליון וממתח ,עליון למתח על ממתח החשמל מתח רמות את

  הכוח תחנות בין אנרגיה העברת מאפשרת ועליון על במתח החשמל הולכת

   .יחסית נמוכים באיבודים והמשנה המיתוג תחנות לבין

 .בתקלות וטיפול תחזוקה ,תפעול גם כוללת ההולכה במקטע הפעילות•

  תחנות .וניידות ארעיות ,קבועות :משנה תחנות של סוגים שלושה לחברה•

 תחנות באתרי או העומס למרכז בסמיכות שונים באתרים מוצבות ניידות

   .באזור קבועה משנה תחנת הקמת עד כלל בדרך ,קיימות משנה

 :סוגים 2 -ל המחולקות פרטיות משנה תחנות קיימות ,בנוסף•

  ,עליון במתח יצרן או צרכן בבעלות שהינן חדשות משנה תחנות-

  בתחנות על ובמתח עליון במתח והתחזוקתית התפעולית כשהאחריות

 .חשמל חברת על הינה אלה משנה

 .עליון במתח צרכן בבעלות שהינן ישנות משנה תחנות-

 החלוקה מקטע

  בהן ,המשנה מתחנות חשמלית אנרגיה מעבירה החברה של החלוקה רשת•

  החלוקה מערכת .הצריכה לאזורי ,החלוקה מתח לרמת יורדת המתח רמת

  עד 6.3 -ו וולט-קילו 22 ,וולט-קילו 33 של מתח ברמות חלוקה מקווי בנויה

  חלוקה שנאי וכן נמוך מתח קווי ,(גבוה מתח קווי - אלה כל) וולט-קילו 12.6

 .ביניהם המקשרים

  גדולים ולצרכנים ,נמוך במתח חשמל הצרכנים למרבית מספקת החברה•

  ,(גבוהה חשמל כמות הצורכים) פרטיים ויצרנים גדולים מפעלים כדוגמת

 .גבוה במתח חשמל

  אשר ,הארץ בכל הפרושים ,מחוזות חמישה משויכים החלוקה למקטע•

  החברה בין והשירות העבודה קשרי של העיקרי החלק מתבצע באמצעותם

   .מיליון 2.7 -כ הינו ההערכה למועד שמספרם ,לקוחותיה לבין
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 תעריף החשמל

 החשמל תעריף

 החשמל תעריף קביעת אופן

  החשמל תעריף על תתבססנה החברה הכנסות כי קובע החשמל משק חוק•

  תעריפי ,החשמל משק לחוק בהתאם .מהצרכנים החברה גובה אשר

  לכללים בהתאם החשמל רשות ידי-על נקבעים עדכונם ודרכי החשמל

 :החשמל חוק מתוך ,שלהלן

  בסוג ,היתר בין ,בהתחשב ,העלות עקרון בסיס על ייקבעו התעריפים (א 

  בלא ,המסוים השירות עלות את ישקף מחיר כל .וברמתם השירותים

   .אחר מחיר של העלאתו חשבון על אחד מחיר הפחתת שתהיה

  בהתחשב ,ההון על נאות תשואה שיעור בחשבון יובא העלות לעניין (ב 

  מגדיר אינו החוק .חיוני שירות ספק רישיון בעל של ובחובותיו בזכויותיו

 .נאות תשואה שיעור מהו

  בקרת של פעולות החשמל רשות תבצע ,התעריפים קביעת לצורך (ג 

  שלא רשאית החשמל רשות .חיוני שירות ספק רישיון בעל של העלויות

  אשר ,חלקן או כולן ,הוצאות תעריפים קביעת לעניין בחשבון להביא

 .חיוני שירות ספק רישיון בעל של חובותיו למילוי דרושות אינן לדעתה

  העלויות כלל את לכסות אמור החשמל תעריף ,אלה לעקרונות בהתאם•

  כספק החברה חובות למילוי והדרושות נכסיה מהפעלת לחברה הנגרמות

  מעלויות בעיקר מורכבות אלה עלויות .עלויות לבקרת בכפוף ,חיוני שירות

 .(ההון על ותשואה מימון ,פחת) הון ועלויות ותחזוקה תפעול עלויות ,דלקים

  קביעת בעת  ."תעריף בסיס" קובעת החשמל רשות שנים למספר אחת•

  נקבע פעילות מקטע לכל .עדכונו אופן את קובעת הרשות "תעריף בסיס"

 .הרשת למקטעי תעריפים ובסיס הייצור תעריף בסיס :נפרד "תעריף בסיס"
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 תעריף מקטע הייצור

 הייצור מקטע תעריף

 הייצור מקטע תעריף בסיס

  לעדכון בנוגע החשמל רשות החלטת התקבלה 2010 בפברואר 1 ביום•

  תעריף בסיס ספר)" 2010-2014 לשנים הייצור למקטע התעריף בסיס

  ביום לתוקף נכנסו ממנה הנגזרים והתעריפים זו החלטה ."(החדש הייצור

 .2010 בפברואר 15

  לחברה המוכר העלויות סל את קובע החדש הייצור תעריף בסיס ספר•

  ,תפעול עלויות ,הון עלויות לרבות ,2010-2014 לשנים הייצור במקטע

  עלויות של בקרה לאחר נקבעו המוכרות העלויות .ועוד הדלקים תמהיל

  של בספריה רשומות שהיו כפי ,החשמל רשות ידי-על שבוצעה החברה

   .החברה

 .הייצור למקטע חדש תעריף בסיס פורסם טרם השווי הערכת למועד נכון•

 הנוכחי התעריף בסיס עיקרי

  מחושב מסוימת לשנה המוכר הדלקים תמהיל :הדלקים תמהיל חישוב•

 התחשבנות נערכת השנתי העדכון כשבמסגרת ,ובסופה השנה בתחילת

  הכנסות לבין מראש שחושב הדלקים מתמהיל ההכנסות בין ההפרש לפי

   .והצמדה ריבית בתוספת לחברה או לצרכנים יוחזר ההפרש .בדיעבד

  במקטע החדש התעריף בבסיס שהוכרו הנכסים :ופחת מוכרים נכסים•

  בגין המוכרת העלות .2010-2014 לשנים עתידי מתווה פי-על נקבעו הייצור

  הייצור יחידות רשימת את שכוללת תוכנית פי-על נקבעה הייצור יחידות

   .שלהן ההפעלה ומועדי המוכרות

 

 

 

  לשתי תתייחס פעילים לנכסים המוכרת העלות כי קבעה החשמל רשות•

 :ייצור קטגוריות

  בעלויות ההכרה – (2002 בדצמבר 31 לפני הופעלו) "ישנות" ייצור יחידות-

 .בספרים הרשומות העלויות על מתבססת אלו יחידות

 פי-על הינה אלו יחידות בעלויות ההכרה – "חדשות" ייצור יחידות-

  ריבית ושיעורי הקמה משכי ,הפעלה מועדי כגון ,נורמטיביים פרמטרים

   .החשמל רשות ידי-על שנקבעו כפי ,נורמטיביים

   :פליטות הפחתת מתקני

  רבין אורות באתרים פליטות הפחתת בפרויקט השקעות מבצעת החברה•

  החשמל רשות פרסמה 2016 במרץ .עליה החלים החוקים מכח ורוטנברג

  ,לשימוע בהתאם .פליטות להפחתת מתקנים בעלויות הכרה לעניין שימוע

  ואושר שהוכן לתקציב בהתאם פליטות הפחתת מתקני בעלויות תכיר הרשות

   .בנפרד ייבחנו 2013 לתקציב מעבר עלויות .2013 לשנת נכון בחברה

  לעניין החשמל רשות של לשימוע התייחסותה הגישה החברה 2016 באפריל•

  .ומשפטיים פיננסיים ,תפעוליים ,הנדסיים בהיבטים המתקנים בעלויות ההכרה

  על להתבססות התנגדותה הביעה החברה ,לשימוע התייחסותה במסגרת

  מומחית חברה של מפורט דוח וצירפה 2013 לשנת ההשקעות תקציב

  החברה י"ע נשכרו ששירותיה ,(Sargent & Lundy) ניסיון עתירת בינלאומית

  ח"דו באותו הממצאים מן .הפרויקט בגין נדרש עלויות היקף ולבדוק לבקר

   .בינלאומיים בסטנדרטים עומדת המעודכנת הפרויקט עלות כי עולה

  וכיוון רגולטוריות והוראות חוק מכח הפרויקט את לבצע נדרשה שהחברה כיוון•

  נכונה מייצג אינו 2013 תקציב אומדן לפיהם לרשות מפורטים הסברים שניתנו

  נאמד זה לפרויקט והמשקף הנכון העלויות שהיקף ומאחר הפרויקט עלויות את

  כיסוי יתקבל כי מעריכה החברה - בתחום ומומחית בינלאומית חברה י"ע

   .זה לפרויקט מלא עלויות
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 תעריף מקטע הייצור

 הייצור מקטע תעריף

 (המשך) הייצור מקטע תעריף בסיס

 

  על בתעריף המוכר התשואה שיעור :(מוכר תשואה שיעור) מימון עלויות•

  מערך הנגזרים ההון שירותי של המימון מרכיב חישוב לצורך נועד נכסים

  מהחלטת החל משמש המוכר התשואה שיעור .בתעריף המוכרים הנכסים

  של מימון עלויות בהיוון הכרה לצורך כבסיס הייצור תעריף בסיס על הרשות

  משלושה נגזר בתעריף המוכר התשואה שיעור .הקמתם בזמן נכסים

  על ריבית ,העצמי ההון על התשואה שיעור ,הפיננסי המינוף רמת :משתנים

 .זר הון

  נורמטיביות עלויות הינן המוכרות התפעול עלויות :תפעול עלויות•

  לשנים החברה דוחות לפי הממוצעות התפעול עלויות על המבוססות

 התאמות ביצוע ולאחר ,ואחרות עבודה עלויות בין הפרדה תוך 2002-2006

  של בשיעור שנתי התייעלות מקדם הוחל אלה מוכרות עלויות על .מסוימות

  החשמל רשות 2013 יוני עד .(1.1.2015 – מ החל הוקפא זה מקדם) 2%

  ,משתנה כעלות 2002-2006 לשנים הממוצעת העלות במלוא הכירה

  החל .שנה לאותה מיוצר ש"קוט של כפונקציה השנים פני על אותה וקידמה

  מהעלות 88%-ב והכירה ההכרה אופן את שינתה הרשות ,2013 מיוני

  לאותה מותקן הספק לפי קידמה אותה ,קבועה כעלות אלו לשנים הממוצעת

 .מיוצר ש"קוט לפי לקדם המשיכה אותה ,משתנה כעלות 12%-ו ,שנה

 

 

 

 

  עדיין נמצא זה ונושא ,הסתיימה טרם הפנסיה עלויות בחינת :פנסיה עלויות•

  של סופיות החלטות פרסום מועד עד .החשמל רשות לבין החברה בין בדיונים

  הפנסיה עלויות את תכלול הייצור במקטע המוכרת העלות ,החשמל רשות

 :כדלקמן

  של המוכרת הנכסים עלות – (12/02 עד שהופעלו) "הישנות היחידות"-

  וכללה החברה מספרי נלקחה 2002 שנת עד לפעול שהחלו הייצור יחידות

 .מחדש הצגה לפני הינן אלו עלויות .החברה עובדי של הפנסיה עלויות את

  של המוכרת הנכסים עלות – (1/03 לאחר שהופעלו) "החדשות היחידות"-

  פנסיה עלויות רק כוללת 2002 שנת אחרי לפעול שהחלו הייצור יחידות

  העלויות .(ומענקים לחגים שי ,חשמל הטבת ללא) 'ג דור עובדי של צוברת

  מדור וחלק 'ב דור ',א דור עובדי של אקטואריות פנסיה עלויות כוללות לא

  לעניין כוללת החלטה הקרובה התקופה במהלך לפרסם צפויה הרשות .'ג

   .הפנסיה בעלויות הכרה

  מתוכו ,ח"ש מיליארד 7.7 של בסך מוערך העלויות פער אומדן כי יצויין-

  מקטעי בין העבר לחובות מלא כיסוי בתחשיב נכלל ח"ש מיליארד 0.35

   .הרשת למקטעי בחלקה היא אף מיוחסת הסכום יתרת .הרשת

  השפעת .השימוש שווי הערכת במסגרת נכללה לא אלו בעלויות הכרה-

  הרגישות מבחני טבלת במסגרת מוצגת אלו הכנסות קבלת הכללת

   .בעבודה
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 תעריף מקטע הייצור

 בספרים הרשומה לעלות המוכרת העלות בין פוטנציאליים פערים סקירת – הייצור מקטע תעריף

 בעלויות בהכרה פוטנציאליים פערים

  ובכלל הייצור עלויות את לכסות נועד הייצור תעריף בסיס מבנה ,שצוין כפי•

 .הבעלים ידי על נדרשת ותשואה מימון עלויות זה

  כלל את שיכסה כך המחושב תעריף יתקבל לפיה תיאורטית בהנחה•

  לא ,אלה עלויות על הנדרשת התשואה גם זה ובכלל החברה עלויות

  שווי לבין בספרים הנכסים עלות בין שלילי או חיובי פער להיווצר אמור

 .(בעבודה 'ב בפרק כהגדרתו) הנכסים של השימוש

  המתהוות העלויות למבנה זהה אינו ,שנקבע כפי התעריף מבנה ,זאת עם•

  משיעור שונה התעריף במסגרת שנקבע התשואה שיעור וכן בפועל

  פערים קיימים כן ועל הפנוי המזומנים תזרים להיוון המשמש התשואה

  המהוון הפנוי המזומנים שתזרים כך לידי מביאים אשר ,ושליליים חיוביים

 .בספרים הנכסים לערך בהכרח זהה אינו

  ואופן הייצור מקטע עלויות סעיפי של תמציתית איכותית סקירה להלן•

 :התעריף במסגרת להן שנקבע הכיסוי

  העודפות העלויות כל כי בדעה החברה הנהלת – דלקים תמהיל-

  בפחם ייצור להפחתת השר הוראת מיישום כתוצאה לחברה הנובעות

  ,לעיל האמור לאור .בתעריף לה מוכרות להיות אמורות פליטות והיתרי

  לפיה הבסיס הנחת כן ועל הדלק רכיב בגין חשיפה צופה אינה החברה

   .בעינה עומדת הדלקים מתמהיל מפסידים ולא מרוויחים לא

  רכישת מחירי) העלות מחירי בין פערים שקיימים ככל - דלקים מלאי-

  השוטפים המחירים לבין בספרים המוצגים (רכישתם במועד הדלקים

  עשוי ,תעריפית הכרה יקבלו אשר ,(צריכתם מועד) ההערכה למועד נכון

 .שלילי או חיובי פער קיים להיות

 

 

 

 

  – "ישנות" ייצור יחידות :(הפחתה ואופן מוכרות עלויות) נכסים עלות-

  צפויים לא זה עלות רכיב בגין ולכן בפועל העלויות את מכסה התעריף

 .בספרים העלות לבין השימוש שווי בין שליליים פערים להיווצר

  "חדשות" ייצור יחידות :(הפחתה ואופן מוכרות עלויות) נכסים עלות-

  כן ועל בפועל מהעלויות השונות ,נורמטיביות עלויות מכסה התעריף –

  המוכרות הנורמטיביות והעלויות במידה) חיוביים פערים להיווצר עשויים

  והעלויות במידה) שליליים או (בפועל העלויות מן גבוהות התעריף לצרכי

  בין (בפועל העלויות מן נמוכות התעריף לצרכי המוכרות הנורמטיביות

 .בספרים העלות בין השימוש שווי

  בפרויקט השקעות מבצעת החברה – פליטות הפחתת מתקני עלות-

  החלים החוקים מכח ורוטנברג רבין אורות באתרים פליטות הפחתת

  בעלויות הכרה לעניין שימוע החשמל רשות פרסמה 2016 במרץ .עליה

  בעלויות תכיר הרשות ,לשימוע בהתאם .פליטות להפחתת מתקנים

  נכון בחברה ואושר שהוכן לתקציב בהתאם פליטות הפחתת מתקני

  2016 באפריל .בנפרד ייבחנו 2013 לתקציב מעבר עלויות .2013 לשנת

  ההכרה לעניין החשמל רשות של לשימוע התייחסותה הגישה החברה

   .ומשפטיים פיננסיים ,תפעוליים ,הנדסיים בהיבטים המתקנים בעלויות

  השפעת אולם זה לפרויקט מלא עלויות כיסוי יתקבל כי מעריכה החברה 

  מוצגת הפליטות הפחתת מתקני הקמת בעלויות מלאה הכרה אי

 .שבוצעו הרגישות מבחני במסגרת

  בתעריף המוכר התשואה שיעור – (מוכר תשואה שיעור) מימון עלויות-

  היציאות מועד שבין העיתוי פערי על החברה את לפצות נועד נכסים על

  מגביית הכנסות) התקבולים לבין (והוצאות השקעות) התזרימיות

  ככל .ההיוון משיעור שונה בתעריף המוכר התשואה שיעור .(תעריף

  התשואה משיעור התעריף נוסחת פי על יותר גבוהה תשואה שמתקבלת

 .ולהיפך חיוביים פערים להיווצר עשויים ,זו בהערכה שנקבע
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 תעריף מקטע הייצור

 בספרים הרשומה לעלות המוכרת העלות בין פוטנציאליים פערים סקירת – הייצור מקטע תעריף

  על כאמור מבוססות לחברה המוכרות התפעול עלויות – תפעול עלויות-

  מקדמי החלת לאחר ,2002-2006 בשנים הממוצעות התפעול עלויות

  2013 לשנת עד מיוצר ש"קוט בגין התאמות החלת ולאחר התייעלות

  הינה בפועל שההתייעלות ככל .2013 משנת (88% לגבי) מותקן והספק

  מיוצר ש"בקוט והקיטון (2%) הרשות שהכירה ההתייעלות משיעור שונה

  עשוי ,בעלויות זהה לקיטון בפועל מביא אינו פים"היח כניסת בשל

  להיווצר עשויים כן ועל בספרים לעלות המוכרת העלות בין פער להיווצר

  בגין בספרים העלות בין השימוש שווי בין שליליים או חיוביים פערים

 .בהמשך התייחסות ,הפנסיה רכיב לגבי .זה רכיב

  ,החילוף חלקי עלויות כי היא העבודה הנחת – חילוף חלקי עלויות-

 .במלואן מכוסות ,התפעול עלויות במסגרת הנכללות

 המוכרות התפעול בעלויות הכלולות השכר עלויות – פנסיה עלויות-

  ,קודמות בשנים החברה לעלויות בהתאם נקבעו אשר ,הייצור במקטע

  האקטואריות להערכות בהתאם ,נורמטיביות פנסיה עלויות כיסוי כוללות

  התקופה במהלך לפרסם צפויה הרשות .(מחדש הצגה לאחר) העדכניות

   .הפנסיה בעלויות הכרה לעניין כוללת החלטה הקרובה

  מתוכו ,ח"ש מיליארד 7.7 של בסך מוערך העלויות פער אומדן כי יצויין-

  מקטעי בין העבר לחובות מלא כיסוי בתחשיב נכלל ח"ש מיליארד 0.35

   .הרשת למקטעי בחלקה היא אף מיוחסת הסכום יתרת .הרשת

  השפעת .השימוש שווי הערכת במסגרת נכללה לא אלו בעלויות הכרה-

  הרגישות מבחני טבלת במסגרת מוצגת אלו הכנסות קבלת הכללת

   .בעבודה

 

 

 

 

 

  החברה הפסיקה IFRS לפי לדיווח המעבר בעקבות - מדד הפרשי-

  למדד צמודים לסכומים בספריה המוצג הקבוע הרכוש יתרות את לתאם

 ההכנסות לצרכי המוכרות ,הרכוש יתרות ,זאת עם .לצרכן המחירים

  הפער .לצרכן המחירים למדד צמודות להיות ממשיכות החשמל מתעריף

  הרכוש יתרת לבין התעריף לצרכי המוכרת הצמודה הרכוש יתרת שבין

  חלקי ביטוי קיבל 31/12/16-וה 1/1/2014-ה בין שנוצר בספרים המוצגת

  פער קיים זה מרכיב בגין ,לפיכך .נדחה פיקוח כחשבון החברה במאזני

 .התעריף לצרכי המוכר לשווי בספרים המוצג השווי בין
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 תעריף מקטעי הרשת

 הרשת מקטעי תעריף

 הרשת מקטעי תעריף בסיס

  רשות להחלטת בהתאם נקבע והחלוקה ההולכה למקטעי החשמל תעריף•

 נכנסה אשר ,"(2002 התעריף בסיס ספר)" 2002 ביולי 1 מיום ,החשמל

   .2002 ביולי 5 ביום לתוקפה

  לא 2005 בדצמבר 31 שעד במידה כי ,נקבע 2002 התעריף בסיס בספר•

  - ואילך 2006 בינואר 1 מיום החל לתקופה חדשים תעריפים בסיסי ייקבעו

  תעריפים בסיסי קביעת מועד עד תקפות החשמל רשות של החלטותיה יהיו

   .חדשים

  החברה בספרי שנרשמו העלויות במלוא הכירה הרשות להיום נכון כי ,יצוין•

  ההון לשירותי בתעריף הכרה חוסר קיים כאשר ,2002-2006 השנים בין

 .חילוף חלקי במלאי הפערים בגין

  הרשות להצעת התייחסות מסמך החברה העבירה 2016 שנת במהלך•

  המסמך במסגרת .הרשת למקטעי חדש תעריפים בסיס קביעת לעניין

 .הפרישה תוכנית עלויות במלוא הכרה דורשת החברה

  חדשים תעריפים בסיסי החשמל רשות קבעה טרם ,זו הערכה למועד•

  ,2012 במרץ 22 מיום הרשות החלטת י"עפ .והחלוקה ההולכה למקטעי

  רטרואקטיבית יחולו לכשיקבעו והחלוקה ההולכה למקטעי התעריפים בסיסי

  .2012 באפריל 1 מיום החל

 

 הנוכחי התעריף בסיס עיקרי

  והחלוקה ההולכה במקטעי הנכסים בסיס :ופחת מוכרים פעילים נכסים•

  תוך ,2000 בשנת הממוצע נטו הפעיל הקבוע הרכוש נתוני סמך על חושב

  באזורים קווים הטמנת בגין עלויות בתוספת הכרה למשל) התאמות מספר

  האנרגיה משרד של בדרישה מדובר שכן ,2002-מ החל אורבניים

  הנכסים על התבססו המוכרות הפחת עלויות ,לכך בהתאם .(והתשתיות

  הרכוש סך 1/4/12-ה למועד נכון כי הונח זו עבודה לצורך .כאמור המוכרים

 .בספרים הרכוש ליתרת זהה התעריף לצרכי המוכר

  הייצור תעריף בסיס לספר בדומה :(נכסים על תשואה) מימון עלויות•

  רמת :משתנים משלושה נגזר הנכסים על המוכרת התשואה חישוב ,החדש

  המינוף יחס .זר הון על ותשואה עצמי הון על תשואה ,פיננסי מינוף

  בהתאם הינם ,הזר ההון על התשואה שיעור וכן ,בתעריף המוכר הנורמטיבי

   .החדש הייצור תעריף בסיס בספר לקבוע

  והחלוקה ההולכה למקטעי המוכרות התפעול עלויות :התפעול עלויות•

  שנת בסיס על החברה בספרי הרשומות התפעול עלויות על התבססו

  ,לעובדים בונוס ברכיבי הכרה-אי כגון) מסוימות התאמות ביצוע תוך ,2000

 .(השונות מההכנסות חלק עבור והתאמות

  אשר ,המוכרות התפעול בעלויות הכלולות ,השכר עלויות :פנסיה עלויות•

  אומדן פער כיסוי כוללות ,קודמות בשנים החברה לעלויות בהתאם נקבעו

 .העדכניות האקטואריות להערכות בהתאם ,נורמטיביות פנסיה עלויות

  נוסחאות במסגרת נמכר ש"לקוט הפחתה מקדמי נקבעו :הפחתה מקדמי•

  לשקף אמורים וכן החברה להתייעלות הציפייה את מייצגים אשר התעריף

   .ומצטברים ההולכים שנתיים בשיעורים לגודל יתרונות
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 תעריף מקטע הרשת

 בספרים הרשומה לעלות המוכרת העלות בין פוטנציאליים פערים סקירת – הרשת מקטעי תעריף

 בעלויות בהכרה פוטנציאליים פערים

  את לכסות נועד והחלוקה ההולכה מקטעי תעריף בסיס מבנה ,שצוין כפי•

 .הבעלים ידי על נדרשת ותשואה מימון עלויות זה ובכלל המקטעים עלויות

  כלל את שיכסה כך המחושב תעריף יתקבל לפיה תיאורטית בהנחה•

  לא ,אלה עלויות על הנדרשת התשואה גם זה ובכלל החברה עלויות

  שווי לבין בספרים הנכסים עלות בין שלילי או חיובי פער להיווצר אמור

 .(בעבודה 'ב בפרק כהגדרתו) הנכסים של השימוש

  קיימים ולכן השווי הערכת למועד עודכן טרם התעריף מבנה ,זאת עם•

  הפנוי המזומנים שתזרים כך לידי מביאים אשר ,ושליליים חיוביים פערים

 .בספרים הנכסים לערך בהכרח זהה אינו המהוון

  ההולכה מקטעי עלויות סעיפי של תמציתית איכותית סקירה להלן•

 :התעריף במסגרת להן שנקבע הכיסוי ואופן והחלוקה

  מלא באופן יכסה התעריף כי הונח זו בעבודה – :ותפעול נכסים עלות-

  ההכרה מועד) 1/4/12 ליום נכון בספרים הרשומות העלויות את

  השווי הערכת למועד המלאה ההכרה מועד בין ובפועל מאחר .(המלאה

  יתרת קיימת ,בספרים הרשומות העלויות מן נמוכים תזרימים התקבלו

 .השבה בר לשווי המתווספת בעתיד משולמת להיות צפויה אשר חוב

  החברה הפסיקה IFRS לפי לדיווח המעבר בעקבות - מדד הפרשי-

  למדד צמודים לסכומים בספריה המוצג הקבוע הרכוש יתרות את לתאם

 ההכנסות לצרכי המוכרות ,הרכוש יתרות ,זאת עם .לצרכן המחירים

  הפער .לצרכן המחירים למדד צמודות להיות ממשיכות החשמל מתעריף

  הרכוש יתרת לבין התעריף לצרכי המוכרת הצמודה הרכוש יתרת שבין

  חלקי ביטוי קיבל 31/12/16-וה 1/1/2014-ה בין שנוצר בספרים המוצגת

  פער קיים זה מרכיב בגין ,לפיכך .נדחה פיקוח כחשבון החברה במאזני

 .התעריף לצרכי המוכר לשווי בספרים המוצג השווי בין

 

 

 



24 24 

 שווי שימוש –פרק ב 



25 

 התקינה החשבונאית

 החשבונאית התקינה

  בינלאומי חשבונאות תקן יישום לצורך השווי הערכת תשמש ,החברה לבקשת•

 .הכספיים בדוחותיהם "(התקן" :להלן) נכסים ערך ירידת ,36 מספר

  יוצגו לא שנכסיו להבטיח כדי ליישם תאגיד שעל נהלים לקבוע היא התקן מטרת•

  מהסכום הגבוה ,בסכום מוצג נכס .שלהם ההשבה-בר הסכום על העולה ,בסכום

  או בנכס מהשימוש שיתקבל הסכום על עולה בספרים ערכו כאשר ,שלו ההשבה-בר

  להכיר מהתאגיד דורש והתקן הנכס בערך ירידה חלה ,כזה במקרה .ממכירתו

  ערך מירידת הפסד לבטל תאגיד על מתי מפרט גם התקן .ערך מירידת בהפסד

  בחברות השקעות ולגבי ,בערכם ירידה שחלה ,נכסים לגבי מסוימים גילויים ודורש

  משמעותית העולה בסכום הכספיים בדוחות המוצגות ,בנות חברות שאינן ,מוחזקות

 .שלהן נטו ,המכירה מחיר על או שלהן השוק שווי על

  ערך ירידת של במקרה הנדרשים ,וההצגה החשבונאי הטיפול את קובע התקן•

  ייושם התקן ,(יחסי איחוד לרבות) מאוחדים כספיים דוחות עורך תאגיד אם .נכסים

  של המאוחד במאזן המופיעים ,הנכסים כל של ערך בירידת החשבונאי לטיפול

 הנובע מוניטין ,בנות חברות שאינן מוחזקות בחברות השקעות לרבות ,התאגיד

  השקעות על גם למעשה חל זה תקן .הוגן שווי והתאמות בנות חברות מרכישת

  המוכרות ,ערך לירידת שהפרשות כך משותפת בשליטה וחברות בנות בחברות

  ,משותפת בשליטה החברה או הבת החברה נכסי בגין המאוחדים הכספיים בדוחות

 החברה של הנפרדים הכספיים בדוחות יוצגו ,הוגן שווי והתאמות מוניטין לרבות

 .משותפת בשליטה בחברה או הבת בחברה ההשקעה חשבון של כהקטנה האם

  ,סימנים שקיימים עת בכל ייאמד נכס של ההשבה-בר שהסכום קובע התקן•

  בהפסד הכרה מחייב זה תקן .נכס של ערך ירידת של אפשרות על המצביעים

  הנכס של שערכו ,עת בכל (ירד הנכס של ערכו ,דהיינו) נכס של ערך מירידת

  רווח בדוח יוכר ערך מירידת הפסד .שלו ההשבה-בר הסכום על עולה בספרים

  חדשה הערכה של כהפחתה ויטופל העלות לפי המוצגים נכסים אותם לגבי והפסד

  לתקני בהתאם ,מחדש שהוערך בסכום המוצגים נכסים אותם לגבי רק וזאת

 .דין כל להוראות בהתאם או אחרים חשבונאות

  כגבוה ,השימוש שווי או נטו המכירה כמחיר יחושב השבה-בר שסכום קובע התקן•

 :שבהם

  בין לב בתום בעסקה הנכס ממכירת לקבל שניתן הסכום הוא נטו המכירה מחיר-

  מימוש עלויות בניכוי ,מושכלת בצורה הפועלים ,מרצון ומוכר מרצון קונה

 .כלשהן ישירות תוספתיות

  המזומנים תזרימי אומדן של הנוכחי הערך הוא הנכס של השימוש שווי-

  בתום הנכס של וממימושו בנכס מתמשך משימוש לנבוע הצפויים ,העתידיים

 .שלו השימושיים החיים

 :ב ,היתר בין ,ישתמש שתאגיד דורש זה תקן ,הנכס של השימוש שווי בקביעת•

  :אשר ומבוססות סבירות הנחות בסיס על מזומנים תזרימי של תחזיות-

  .הנכס של הנוכחי מצבו את משקפות1.

  ,הכלכליים התנאים לגבי ההנהלה של ביותר הטוב האומדן את מייצגות2.

 .הנכס של השימושיים החיים אורך יתרת במהלך שישררו

  הכסף של הזמן ערך של שוטפות שוק הערכות המשקף ,מס לפני היוון שיעור-

  שתזרימי ,סיכונים ישקף לא ההיוון שיעור .לנכס הספציפיים הסיכונים ואת

 .בגינם הותאמו כבר העתידיים המזומנים

  ,זאת לעשות אפשרי זה אין אם .בנפרד נכס כל עבור יחושב השבה-בר סכום אומדן•

  מניבת היחידה עבור ההשבה-בר הסכום את לקבוע התאגיד את מחייב זה תקן

 היא (Cash Generating Unit) מזומנים מניבת יחידה .הנכס שייך אליה ,מזומנים

  חיוביים מזומנים תזרימי מניבה אשר ,ביותר הקטנה המזוהה הנכסים קבוצת

(Inflows) המזומנים בתזרימי בעיקרם תלויים בלתי שהם ,מתמשך משימוש  

 ,התוצרת אם ,זאת עם .אחרות נכסים מקבוצות או ,אחרים מנכסים החיוביים

  קבוצת או הנכס ,פעיל בשוק נסחרת ,נכסים קבוצת ידי על או נכס ידי על המיוצרת

  המיוצרת ,התוצרת כל או חלק אם גם ,נפרדת מזומנים מניבת כיחידה יזוהו הנכסים

 .פנימי לשימוש מיועדת ,הנכסים קבוצת ידי על או הנכס ידי על

  בחשבון להביא מחייב זה תקן ,מזומנים מניבת יחידה של ערך ירידת בבחינת•

  מניבת יחידה לאותה הקשורים ,(ראשי משרד נכסי כגון) משותפים ונכסים מוניטין

 .מזומנים
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 מתודולוגיית העבודה

 מתודולוגיה

 (DCF) מזומנים תזרימי היוון

 הבלתי המזומנים תזרימי היוון שיטת פי על נערכה השימוש שווי הערכת•

  כשיטת ומצוינת המימון בתורת מקובלת שיטה שהינה ,(DCF) ממונפים

 .36 בינלאומי חשבונאות בתקן המומלצת החישוב

  עליו היסוד הנחות עוד כל וסביר מתאים הינו מזומנים תזרימי היוון ניתוח•

  סבירות ברמת העתיד את ומשקפות יחסית מדויקות ,נכונות הנן נסמך הוא

  שקביעתם ,המתאימים ההיוון שיעורי לבחירת רגיש הניתוח ,בנוסף .גבוהה

 .מסוימת במידה וסובייקטיבית קלה לא משימה כשלעצמה היא

  המשקף ,מס לפני היוון בשיעור יהוונו אלו מזומנים תזרימי כי קובע התקן•

  הספציפיים הסיכונים ואת הכסף של הזמן ערך של שוטפות שוק הערכות

  כבר העתידיים המזומנים שתזרימי סיכונים ישקף לא ההיוון שיעור .לנכס

 .בגינם הותאמו

  לאחר ניכיון בשיעור מס לאחר מזומנים תזרימי של היוון ,תיאורטי באופן•

  אמור ,מס לפני ניכיון שיעור לפי מס לפני מזומנים תזרימי של והיוון ,מס

  הניכיון לשיעור שווה מס לפני הניכיון שיעור עוד כל ,תוצאה אותה לתת

  של הספציפיים והעיתוי הסכום את שישקף כך מותאם כשהוא ,מס לאחר

  את ביצענו ,המקובלת לפרקטיקה בהתאם .מסים בגין המזומנים תזרימי

 .מס לאחר היוון ובשיעור מס לאחר מזומנים תזרימי לפי השווי הערכת

 מזומנים מניבות יחידות

  החברה של והחלוקה ההולכה ,הייצור מקטעי ,החברה לעמדת בהתאם•

 :הנימוקים עיקרי להלן .אחת מזומנים מניבת יחידה מהווים

  מקטעי שלושת את הרישיון ותנאי החוק מכורח להפעיל מחויבת החברה-

  .החלוקה ומקטע ההולכה מקטע ,היצור מקטע – השונים הפעילות

  אינו הוא אם גם ממקטע חלק או/ו אחד מקטע לסגור יכולה אינה החברה

  ממשלתית חברה החברה של היותה לאור ,היתר בין ,וזאת רווחי

  תמיד אינם (ישראל מדינת) בה השליטה בעלי שיקולי אשר מפוקחת

   .גרידא כלכליים

  כמקשה מזומנים תזרימי המייצרת ורטיקאלית חברה הינה החברה-

  הביניים מוצרי רוכשים לא שלה הקצה צרכני כל כמעט ובפועל ,אחת

 .המקטעים שלושת בין עבר אשר הסופי המוצר את אלא

  שוק הינה 13 מספר כספי דיווח בתקן פעיל שוק הגדרת כי לציין חשוב-

  לגבי מידע לספק יכול אשר מספק והיקף בתדירות עסקאות נעשות בו

  ,ליצור פעיל שוק קיים לא דנן במקרה .מתמשך בסיס על כאמור מחיר

  הפרדה התעריף במסגרת קבע הרגולטור כי העובדה .חלוקה או הולכה

  את משנה אינה ,החברה לדעת ,השונים הרכיבים בין המחירים של

 .השונים מהמקטעים למי פעיל שוק קיים לא לפיו החשבונאי הניתוח

  מפוקחות נוספות חברות נמצאו בעולם החברה שביצעה בבדיקות-

  את הגדירו אשר .Fortis Inc וכן BC Hydro כדוגמת החשמל בתחום

 .אחת מזומנים מניבת כיחידה המפוקחת הפעילות
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 הנחות מרכזיות בעבודה

 כלליות הנחות

 מרכזיות הנחות

  לצמצם הינה האחרונות בשנים החברה מדיניות :מלא תעריפי כיסוי•

  מנת על החשמל מרשות מלא עלויות כיסוי בגינן אין אשר והשקעות פעולות

  בסיסי עדכון לאחר כי החברה מעריכה ,לפיכך .התעריפי במתווה לעמוד

  ריאלית תשואה בתוספת מלא כיסוי יינתן ,מהוון בערך בתוחלת ,התעריף

  ,מהמקטעים אחד לכל ,החברה נושאת בהן והתפעול ההשקעה עלויות לכלל

 .בגינו התעריף בסיס עדכון ממועד החל

  עמידה ממנה שימנעו מסוימים אירועים ייתכנו כי מעריכה החברה ,זאת עם•

  כי החברה מעריכה זאת עם יחד .מסוימת בתקופה התעריפי במתווה

  גבוהה תשואה שישיג באופן התעריפי במתווה תעמוד היא אחרות בתקופות

  ,לעיל האמור ונוכח ,(מהוון בערך) בממוצע .הנדרשת מהתשואה יותר אף

  עלויות כיסוי שיאפשר באופן התעריפי במתווה תעמוד היא כי החברה צופה

  שאינה ריאלית תשואה בתוספת שלה והתפעול ההשקעה לעלויות מלא

   .ההיוון משיעור נמוכה

  ,עתידי תעריף בסיס במסגרת שייקבע ההכרה אופן לגבי מידע בהיעדר•

  החברה ,2018 בינואר 1 ,התעריף בסיס לעדכון החזוי מהמועד שהחל הונח

  שלא כך והשקעותיה להוצאותיה מלא כיסוי ,מהוון בערך בתוחלת ,תקבל

  השימוש לשווי בספרים הנכסים שווי בין שליליים או חיוביים פערים ייווצרו

   .החזוי העתידי העדכון למועד אלו נכסים של

  המלא הכיסוי להנחת מעבר הינם עבר חובות בגין החזרים כי יודגש•

 .(הרגישות מבחני טבלת ראו ,זה בהקשר)

  שימוע פורסם טרם ההערכה למועד שנכון ,העובדה בשל :הרשת מקטעי•

  1 שמיום השווי בהערכת הונח ,הרשת מקטעי תעריף בסיס אודות לציבור

  מלא כיסוי מתקיים 2016 בדצמבר 31 ועד 2012 באפריל

  2017 בינואר 1 ומיום (probable רמת) 70%-מ הנמוכה  בהסתברות

   .מלא כיסוי מתקיים

 

 

   :ירושלים מזרח החשמל וחברת הפלסטינית הרשות חובות•

  מיליארד 1.45-כ של בהיקף י"ולחמ פ"לרש ממכירות חוב יתרת לחברה-

   .ח"ש

  ,כסדרה מתנהלת הגבייה האחרונים ובחודשים מאחר ,החברה להערכת-

  לחובות מעבר הגבייה קשיי של השפעה ביטוי לידי לבוא אמורה לא

   .במלואם ייגבו הסכומיםו המסופקים

  פ"רש חובות של גבייה מעיכוב כתוצאה השפעה נכללה לא ,לכן-

  עם 2016 בשנת שנחתם ההסכם השפעת נכללה לא ,מנגד .י"וחמ

  הוכרה לא שבגינם העבר חובות יתרת להסדרת בנוגע הפלסטיניים

 .הכספיים בדוחות הפרשה שנרשמה או הכנסה

 

   :נדחים פיקוח חשבונות•

  נטו נדחים פיקוח ההתחייבויות יתרת לחברה השווי הערכת למועד נכון-

  במסגרת .הכספיים הדוחות במסגרת המוצג ח"ש מיליון 3,760 בסך

  יתרות כאל הינה נדחים פיקוח חשבונות ליתרות ההתייחסות זו עבודה

  הנובעים מזומנים תזרימי מחד כללה לא השווי הערכת כן ועל פיננסיות

  היחידה בשווי נכללו לא היתרות ומאידך נדחים פיקוח חשבונות מכיסוי

  פיקוח חשבונות של חובה יתרות למעט ,בספרים המזומנים מניבת

  שנכללו כיוון ,התאמה לגביהם בוצעה אשר ח"ש מיליוני 382 בסך נדחים

  בגין נדחה פיקוח חשבון של זכות ויתרת התזרים הנחות במסגרת

 .ח"ש מיליון 76 של בסך שנרשמו מדד הפרשי

  יחס חישוב לצורך בחשבון נלקחו נדחים פיקוח חשבונות יתרות כי ,יצוין-

   .ההון מחיר בתחשיב המינוף
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 הנחות תקופת התחזית –מקטע הייצור 

 הייצור מקטע הנחות

 התחזית תקופת

  הבהרות על בהתבסס ,הונח הייצור מקטע של השימוש שווי הערכת לצורך•

  פרסום כי ,בנדון החשמל רשות עם לשיחותיה ובהמשך החברה הנהלת

  ממועד החל כי הונח ,לכך בהתאם .1.1.2018 במועד יחול החדש התעריף

   .והשקעותיה הוצאותיה על מלא תעריפי כיסוי תקבל החברה זה

 

 הון משירותי הכנסות

 :הנכסים על תשואה•

  של המוכרת המופחתת העלות בסיס על מחושבת הנכסים על התשואה-

  בסיס בספר החשמל רשות שפרסמה בלוחות המוצגת ,הנכסים

 .חדשות ויחידות ישנות יחידות לפי המחולקים ,התעריף

  על שהוגדרו פרמטרים לפי מחושבת אלו נכסים על המוכרת התשואה-

  נכלל אשר התשואה שיעור .(15 עמוד ראה מפורט להסבר) הרשות ידי

 .5.91% הינו 2017 לשנת המושקע ההון על התשואה חישוב במסגרת

 :הפחת עלות•

  רשות שפרסמה המוכרים הנכסים לוחות בסיס על מחושבת הפחת עלות-

  החשמל רשות הודעת התקבלה 2016 במרץ 10 -ב כי יצוין .החשמל

 הפחתת מתקני חיי אורך יתרת עם בקשר מאוחר לשימוע יציאה בדבר

  25 להיות יקבע המתקנים חיי אורך לפיה ,הפחמיות והתחנות הפליטות

  לצרכי ,סופית אינה זו שהנחיה פ"אע .אלו מתקנים הפעלת ממועד שנים

  ולא כאמור להנחיה בהתאם יקבע התחנות חיי אורך כי הונח זו עבודה

 .ההכרה למועדי ההפחתה מועדי בין עיתוי פערי יתקיימו

 

  התאמות מבוצעות ,התעריף חישוב לצורך :לנכסים עיקריות התאמות•

 התאמות מבוצעות כן וכמו ,התעריף בסיס בספר למוסבר בהתאם מסוימות

   :סטטוטורית מדרישה הנובעות לעלויות נוספות

  החלטת בחברה התקבלה 8.12.15 בתאריך– הסביבה איכות עלויות-

-5 'יח רבין אורות פליטות להפחתת מתקנים בעלויות הכרה לעניין רשות

  מסוימות עלויות קיימות ההחלטה למסמך בהתאם .1-4 'יח ורוטנברג 6

  ולגביהן הפליטות הפחתת מתקני הקמת עלויות במסגרת נכללו אשר

  לגביהן מלאה הכרה לקבל מנת על נוסף מידע לספק החברה נדרשה

  ,בנושא סופית רשות החלטת התקבלה וטרם מאחר .התעריף במסגרת

  שרשות העבר נסיון ועל נימוקיה על בהתבסס ,מאמינה החברה הנהלת

 .במלואן אלו בעלויות תכיר החשמל

  ועלות המימון עלות שבחישוב קבעה החשמל רשות  – צרכנים מימון-

 הנכסים מעלות יופחתו ,פעילים נכסים תעריף לצורך המוכרות הפחת

 .החשמל צרכני ידי-על החברה השקעות מימון המייצגים סכומים
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 הנחות תקופת התחזית –מקטע הייצור 

 הייצור מקטע הנחות

 :(המשך) הון משירותי הכנסות

  היחידות להסבת הרשות ידי-על המוכרות השקעות – לגז חיבור עלויות-

 .אחרות ועלויות חיבור עלויות ,צנרת עלויות כולל ,לגז

  בגין התאמות מתבצעות בספרים לרכוש – ופינוי לפירוק התחייבויות-

  ארובה לפירוק וכן ,ורידינג בחיפה ישנות ייצור ליחידות פירוק עלויות

  התאמות בחשבון נלקחו לא בעבודה ,זאת עם .רבין אורות הכוח בתחנת

 .בספרים בערך נכללו לא הן ובהתאם ,לרכוש אלו

  IAS 19 יישום והשפעת החדשות ביתרות הכלולה פנסיה מופחתת עלות-

 להערכות בהתאם ,הרשות מול בבדיקה נמצא הפנסיה שנושא אף על

  כך ובשל ,הפנסיה לעלויות מלאה הכרה שתקבל צופה היא ,החברה

 .הרשות ידי על מוכר שאינו הרכיב של השבה בה לשווי התאמה בוצעה

 

 דלקים מסל הכנסות

  לחברה המוכר הסולר מחיר כי מעריכה החברה כי :מדלקים הפסד / רווח•

  רווח צפוי לחברה כן ועל ,בספרים המלאי בערך המשתקף מערכו גבוה יהיה

   .ממזוט הפסד לעומת ,והפחם הסולר בגין

  המימון עלות ,התעריף בסיס להוראות בהתאם :דלקים מלאי – חוזר הון•

  המוכרת הדלקים לעלות מתווספת דלקים של תפעולי מלאי חוזר הון של

  במחירי הרשות ידי על מוכרות תפעולי מלאי רמות ממכפלת ומתקבלת

  מלאי החזקת מימון לעלות כיסוי מהווה שההכנסה כך ,המוכרים הדלק

 .הדלקים

 

 

  בהתאם התעריף בסיס להוראות בהתאם מחושב :דלקים לקוחות – חוזר הון

  תשקף שההכנסה מנת על ,התעריף בספר המשוקללים האשראי ימי למספר

   .ללקוחות הניתן באשראי הדלקים מרכיב בגין ההחזר את

 

 מוכרות תפעול עלויות

   .הייצור מקטע תעריף בפרק לאמור בהתאם הינן המוכרות התפעול עלויות•

 

 אחרות הכנסות

  ציוד פרטי ,ן"צמ רכב כלי מכירת בגין הכנסות בעיקר כוללות אחרות הכנסות•

  במסגרת נכללו אשר לעובדים חשמל הטבת הוצאות בגין והתאמות מהמלאי

 . העלויות

 

 הוצאות

  כוללת זו לשנה החברה הוצאות ,2017 לשנת החברה לתקציב בהתאם•

  וכלליות הנהלה הוצאות ,הייצור מערכת תפעול עלויות ,דלקים עלויות

   .הכוח בתחנות שוטפות והשקעות ,הייצור למקטע המיוחסות
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 הנחות תקופת התחזית –מקטע הייצור 

 הייצור מקטע הנחות

 השקעות

  הפחתת בפרויקט ההשקעות מלבד) הסביבה איכות בפרויקטי השקעות•

  לבצע שתידרש צופה היא אשר נוספות השקעות לחברה - (פליטות

  כיסוי תקבל כי צופה החברה ,אלו השקעות לגבי .הקיימות הכוח בתחנות

 .מלא תעריפי

  לכלל משותפות השקעות :בהקמה ומחשוב משותף ברכוש השקעות•
 .43% יחס לפי הייצור למקטע הוקצו החשמל חברת

  עבודות) לפעולה שנכנסו בפרויקטים השלמה עבודות :אחרות השקעות•

 .התעריף במסגרת מוכרות (תגמיר

 חוזר בהון שינויים

  לימי בהתאם חושבה התחזית תקופת לאורך הלקוחות יתרת :לקוחות•

  השנים 5 – ב הייצור במקטע החברה של היסטוריים ממוצעים לקוחות

 .בפיגור לקוחותב שינויים בנטרול ,האחרונות

  בהתאם יהיו ,2017 בשנת ומזוט סולר רכישות כי מעריכה החברה :מלאי•

   .במלאי לשינוי תביא לא צריכתם ולכן אלו בדלקים הצפוי שימושה להיקף

  קבועות להישאר צפויות אחרות חוזר הון יתרות ,החברה להערכות בהתאם•

 .זמן פני על

 עודפים נכסים

  הינה זו קרקע כי הייתה החברה הנחת האחרונות בשנים – רוגוזין קרקע•

  לאור .במתחם כח תחנת הקמת לצורך החברה של הקרקע מעתודות חלק

  סביב האחרון הרבעון במהלך בחברה לרפורמה בקשר  המתקיימות שיחות

  לא זה למועד נכון כי למסקנה החברה הנהלת הגיעה נכסים הסדר סוגיית

  זו קרקע כי וכן ,בעתיד כח תחנת זו קרקע על להקים לחברה יתאפשר

 כנכס הקרקע את לסווג הוחלט ,לכך בהמשך .נכסים מהסדר חלק תהיה

   .החברה כלל של המזומנים מניבת היחידה במסגרת אותו לבחון ולא עודף

 

 

 

 

 

 

 מלא כיסוי הנחת

  בהתבסס ,הונח הייצור מקטע של השימוש שווי הערכת לצורך ,לעיל כאמור•

  ,בנדון החשמל רשות עם לשיחותיה ובהמשך החברה הנהלת הבהרות על

 .1.1.2018 במועד יפורסם החדש התעריף כי

  בממוצע תקבל החברה כי הונח ,החדש התעריף בסיס פרסום ממועד החל•

   .הייצור במקטע והשקעותיה להוצאותיה מלא כיסוי

 מוכר רכוש גרט ערך

  ערך המלא הכיסוי הנחת למועד נכון כי הונח ,המלא הכיסוי להנחת בהתאם•

  תזרימי של המהוון הערך את משקף החברה של המוכר הרכוש של הגרט

  לאותו ההשבה בר סכום את גם כך ובשל החברה של העתידיים המזומנים

  של המופחתת העלות יתרת הינו המוכר הרכוש של הגרט ערך .מועד

  הנחת למועד נכון (הנורמטיביים הפחת ללוחות בהתאם) המוכרים הנכסים

   .המלא הכיסוי

 אחרות תפעוליות יתרות גרט ערך

  למועד נכון נטו החוזר ההון כי הונח ,החברה להערכות בהתאם – חוזר הון•

 .שלו ההשבה בר השווי הינו המלא הכיסוי הנחת

  המשותף הרכוש עבור גם ,החברה להערכות בהתאם – משותף רכוש•

 .הגרט בערך נכלל הוא גם ולכן ,מלא כיסוי יתקבל הייצור למקטע המיוחס
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 תחזית תזרים מזומנים –מקטע הייצור 

 הייצור למקטע המזומנים תזרים תחזית

 31.12.17 -ערך גרט ל  2017 ח  "שמיליוני : מטבע

    1,139             עלות מימון לנכסים פעילים

    1,906             עלות הפחת  

    3,045             כ הכנסות משירותי הון  "סה

    2,835             עלויות תפעול מוכרות  

    7,439   דלקיםעלות סל 

    75 מלאי דלקים   -תשואה על הון חוזר

    27 דלקים   -תשואה על הון חוזר לקוחות

    82   מדלקים( הפסד)רווח 

    7,623             כ הכנסות מדלקים  "סה

    90                  הכנסות שונות  

    13,593           כ הכנסות מקטע הייצור  "סה

   (7,439) עלויות דלק  

   (2,396) כ עלויות תפעול  "סה

   (125) השקעות בתחנות כוח בהפעלה  

   (260) שיפוצים מחזוריים  

   (2,283) הוצאות פחת  

   (12,503) כ הוצאות "סה

      

    1,090             רווח תפעולי  

      

   2,283 פחת  

      

EBITDA             3,373                        25,285  

 31.12.17 -ערך גרט ל  2017 ח  "שמיליוני : מטבע

   (262) הוצאות מס 

     :השקעות

   (934) השקעות בפרויקטי איכות הסביבה  

   (172) השקעות ברכוש משותף ומחשוב בהקמה

   (62) השקעות אחרות  

   (1,168) כ השקעות ברכוש קבוע"סה

      

    825 שינויים בהון חוזר  

      

  4,829                           גרט יתרות תפעוליות אחרות  

  117                              גרט חברת הפחם

  30,231                        2,768             תזרים מזומנים חופשי  

  1.00                            0.50               תקופה להיוון  

  0.97                            0.98               מקדם היוון  

  29,208                        2,721             תזרים מהוון  

     נכסים עודפים  
    13                  רווח מחברת הפחם

    86                  התאמות בגין פנסיה ביחידות הייצור
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 הולכה וחלוקה –מקטעי הרשת  –פרק ד 
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 הנחות תקופת התחזית –מקטעי הרשת 

 הרשת מקטעי הנחות

 מלא כיסוי הנחת

  ,הונח הרשת מקטעי של השימוש שווי הערכת לצורך ,לעיל כאמור•

  מיום הרשות החלטת על ובהתבסס החברה הנהלת הבהרות על בהתבסס

  יחולו ,לכשיקבעו ,והחלוקה ההולכה למקטעי התעריפים בסיסי כי 22.3.12

  שחיקת השפעת תחשיב למעט ,ולפיכך 1.4.12 מיום החל רטרואקטיבית

  כמפורט ,1/4/12-ה ממועד כיסוי פערי בגין המצטבר החוב ותחשיב המדד

  השבה בר שווי תחשיב נערך לא ולפיכך לעלויות מלא כיסוי יתקבל ,בהמשך

 .הרשת למקטעי פרטני

 

 1/4/12-ה ממועד כיסוי פערי

  החברה מקבלת 2012 מאפריל החל ,החשמל רשות החלטות פי על•

  שנתי בהיקף והחלוקה ההולכה לתעריפי המוכרת לעלות כתוספת מקדמות

 400-כ של שנתי בהיקף 2013 מאפריל והחל חדש שקל מיליוני 300 כ של

  אלה למקטעים חדשים תעריפים בסיסי לקביעת עד ,חדש שקל מיליוני

  הרשות בהחלטת .2012 לאפריל 1 מיום רטרואקטיבית יחול שתוקפם

  300 -בכ המקדמות סכום את הרשות הגדילה 2014 שנתי עדכון לעניין

  באנרגיה לגידול בהתאם גדלו הללו מהסכומים אחד כל .חדש שקל מיליוני

  שקל מיליוני 750 -כ הינו המקדמה שסך כך) 2016 שנת עד המועברת

   .(חדש

  ,ברשות המקצועי מהצוות שהתקבל מידע על ובהתבסס לכך בהתאם•

 2016-2012 השנים בגין הכנסות לתוספת תזכה היא כי מעריכה החברה

  ל"הנ השנים במהלך לה שניתנו למקדמות ומעבר הנוכחי לתעריף מעבר

   .במצטבר

  הרגישות מבחני טבלת במסגרת מוצגת השווי הערכת על זו הנחה השפעת•

 .בעבודה המוצגת

 

 

 

 

 

 אחרות תפעוליות יתרות גרט ערך

  למועד נכון נטו החוזר ההון כי הונח ,החברה להערכות בהתאם – חוזר הון•

 .שלו ההשבה בר השווי הינו המלא הכיסוי הנחת

  המשותף הרכוש עבור גם ,החברה להערכות בהתאם – משותף רכוש•

 .הגרט בערך נכלל הוא גם ולכן ,מלא כיסוי יתקבל הרשת למקטעי המיוחס

 המדד שחיקת השפעת

  יתרות את לתאם החברה הפסיקה IFRS לפי לדיווח המעבר בעקבות•

  כפי לצרכן המחירים למדד צמודים לסכומים בספריה המוצג הקבוע הרכוש

  לצרכי המוכרות ,הנורמטיבי הרכוש יתרות .המעבר למועד עד נהוג שהיה

 .לצרכן המחירים למדד צמודות להיות ממשיכות החשמל מתעריף ההכנסות

  יתרת לבין התעריף לצרכי המוכרת הצמודה הרכוש יתרת שבין הפער•

  קיבל לא 31/12/16-וה 1/1/2014-ה בין שנוצר בספרים המוצגת הרכוש

  אימוץ של עיתוי פערי בשל נדחה פיקוח כחשבון החברה במאזני ביטוי

  שהוכר ח"ש מיליוני 44 של סך למעט) מלא IFRS לדיווח והמעבר התקינה

 .(2016 בשנת לחברה שנוצרו המימון עלויות בגין פיקוח כהתחייבות

  ירידה השפעת .1.4%-בכ המדד ירד 31/12/16-ל 1/1/2014 שבין בתקופה•

  467-כ שחיקה הינה התעריף לצרכי המוכר הקבוע הרכוש ערך יתרת על זו

 .ח"ש מיליון
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 WACC - המשוקלל הממוצע ההיוון שיעור

 ההון מחיר אומדן

 כ של בשיעור (WACC) משוקלל ממוצע היוון בשיעור השתמשנו בהערכתנו

– 3.5%.   

  שיעור לחישוב CAPM -ה במודל שימוש באמצעות נעשה ההון מחיר חישוב

  מחיר בדבר נוספות והנחות ,החברה של העצמי ההון על הנדרשת התשואה

 .החברה של הראויים החוב ובמבנה החוב

 

 העצמי ההון מחיר

 

 

 

 

  של מ"למח בהתאם ,צמודה ממשלתית ח"אג של לפדיון הריאלית התשואה1.

  אורך הוא התבססנו עליו מ"המח .2016 בדצמבר 31 ליום נכון ,שנים 11.7

   .החברה י"ע שהועבר כפי ,הייצור מקטע נכסי של המשוקלל החיים

  הנאמדת *(דמודארן לנתוני בהתאם) הישראלי השוק פרמיית על התבססנו2.

 .6.69% -בכ

  ציבוריות חברות של קבוצה בחנו החברה של הביטא את לקבוע בכדי3.

  וחלוקה הולכה ,ייצור מקטעי המפעילות ,החברה לפעילות בפעילותן הדומות

 .(השוואה חברות נספח ראה ,ההשוואה חברות לפירוט)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :החברה של הממונפת הביטא חישוב להלן 

 

 
 
 
 
 
 
 

 החוב ומחיר מינוף שיעור

  ,חשמל חברת של הספציפי המינוף שיעור הינו (D/E) הנבחר המינוף שיעור

  נכסי שווי בסיס על איטרטיבי חישוב בוצע המינוף שיעור חישוב לצורך כאשר

  החברה חוב של ההוגן שוויו י"עפ נלקח החוב שווי .בעבודה המתקבל החברה

 .החברה י"ע לנו שהועברו כפי ,הציבור ומן בנקאיים תאגידים המגויס

 .(73% של לנכסים חוב יחס) 270% הינו החברה של מינוף שיעור

 1/1/18 מיום החל לחול הצפוי החברות מס לשיעור בהתאם נקבע המס שיעור

– 23%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחיר ההון

 *http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 הערה ערך פרמטר

 1 0.82% ריבית חסרת סיכון

 2 6.69% פרמיית השוק

Beta 0.95 3 

 7.1% מחיר ההון העצמי של החברה

 חישוב ביטא פרמטר

 0.31 ממוצע ענפי –ביטא לא ממונפת 

 270% שיעור מינוף נבחר

 23% ארוך שיעור מס טווח

 0.95 ביטא ממונפת
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 :(המשך) WACC – המשוקלל הממוצע ההיוון שיעור

 WACC -ה חישוב סיכום

 :המשוקלל ההון מחיר קביעת אופן סיכום להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   בדירוג צמוד קונצרני ח"אג עבור ,הריבית שיעור בסיס על נקבע החוב מחיר .4

Aaa2 31 ליום ,שנים 11.7 של מ"למח ,"הוגן מרווח" חברת ציטוטי פי על  

 .2016 בדצמבר

  לחול הצפוי ארוך לטווח החברות מס לשיעור בהתאם נקבע המס שיעור .5

 .23% – 1/1/18 מיום החל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחיר ההון

 הערה ערך פרמטר

 0.82% ריבית חסרת סיכון

Beta 0.95 

 6.69% השוק פרמיית

 7.1% מחיר ההון העצמי של החברה

 4 2.90% מחיר החוב

 5 23% שיעור מס

D/V 73% 

WACC 3.5% 
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 סיכום הערכת השווי –פרק ו 
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 סיכום הערכת שווי בר ההשבה

 השווי סיכום

 

 

 .IFRSמהבדיקה שנעשתה עולה כי הסכום בר ההשבה של הנכסים גבוה מערכם בספרים בהתאם לתקני  

 ח"מיליוני ש

 32,028 שווי בר השבה –מקטע הייצור 

 34,530 שווי בר השבה –מקטעי ההולכה והחלוקה 

 66,558 שווי בר השבה כ"סה

 65,555 בספריםערך 

 1,003 שווי בר השבה על הערך בספרים עודף
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 מבחני רגישות להנחות מרכזיות

 רגישות ניתוח

  תחת) שיושמו מאלו שונות הנחות מיושמות היו לו מתקבל שהיה ,השבה בר שווי של לתוצאה ביחס ,יושמו אשר המרכזיות ההנחות של רגישות ניתוח להלן

 :(מקסימאלית פגיעה הנחת

  תחת) שיושמו מאלו שונות הנחות מיושמות היו לו מתקבל שהיה ,השבה בר שווי של לתוצאה ביחס ,יושמו אשר המרכזיות ההנחות של רגישות ניתוח להלן

 :(מקסימאלית הטבה הנחת

בשווי בר השבה   מירבישינוי 

 (ח"מיליוני ש)

שווי בר השבה על הערך בספרים לאחר  ( חוסר) עודף

 (ח"מיליוני ש) יישום הנחה שונה

עדכון בסיס תעריף מקטעי ההולכה והחלוקה בהתאם להנחות 

 *שונות
(1,300) (297)  

 (677) (1,680) בלבד מהשקעות איכות הסביבה 80%-הכרה ב

אי הכרה בעלויות פנסיה מלאות ביחידות הישנות והחדשות במקטע  

 הייצור
(86) 917 

 639 (364) אי הכרה בהתחייבויות בגין פירוק ופינוי רכוש קבוע

(82) מדלקיםברווח  אי הכרה  921 

בשווי בר השבה   מירבישינוי 

 (ח"מיליוני ש)

שווי בר השבה על הערך בספרים לאחר  ( חוסר) עודף

 (ח"מיליוני ש) יישום הנחה שונה

עדכון בסיס תעריף מקטעי ההולכה והחלוקה בהתאם להנחות 

 **שונות
1,550 2,553 

 8,353 7,350 הכרה בחובות עבר בגין פנסיה

לא יוכרו על ידי רשות החשמל  עלויות נוספות מעבר לעלויות   2012-2016בהתאם להנחות התרחיש לצרכי בחינת רגישות הונח כי בשנים * 

 .העלויות תוכרנה במלואן 2017שהוכרו ולמקדמות שהתקבלו בשנים אלו והחל משנת 

יוכרו על ידי רשות החשמל  כלל העלויות שנוצרו לחברה בתקופה   2012-2016בהתאם להנחות התרחיש לצרכי בחינת רגישות הונח כי בשנים ** 

 .זו וישולמו לחברה הפרשים בגין ההכנסות על בסיס הכרה מלאה בעלויות לבין ההכנסות והמקדמות ששולמו בפועל בתקופה
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 מבחני רגישות להנחות מרכזיות

 רגישות ניתוח

  היו לו מתקבל שהיה ,השבה בר שווי של לתוצאה ביחס ,השוק ופרמיית המינוף שיעור ההיוון שיעור עם בקשר שיושמו הנחות של רגישות ניתוח להלן

 : שיושמו מאלו שונות הנחות מיושמות

 שיעור היוון  

1,003 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 4.50% 

 711 856 1,003 1,151 1,301 ה על פני ספרים"עודף שווי ב

 (292) (147)    -                148  298 שינוי בשווי בר השבה

 שיעור מינוף  

  63.00% 68.00% 73.00% 78.00% 83.00% 

 944 973 1,003 1,003 1,032 ה על פני ספרים"עודף שווי ב

 (59) (30)    -                  -               29 שינוי בשווי בר השבה

 פרמיית שוק  

  6.19% 6.44% 6.69% 6.94% 7.19% 

 973 973 1,003 1,003 1,032 ה על פני ספרים"עודף שווי ב

 (30) (30)    -                  -               29 שינוי בשווי בר השבה
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 מאזן מאוחד – 1נספח 

 מאוחד מאזן

 31.12.2015 31.12.2016 ח"מיליוני ש, נכסים

 נכסים שוטפים

  2,524  3,488 מזומנים ושווי מזומנים

  407  960 השקעות לזמן קצר

  4,145  4,155 חשמל לקוחות בגין מכירות

  637  803 ויתרות חובה חייבים

  839  1,031 מלאי דלקים

  132  125 מלאי מחסנים

  10,562  8,684  

 נכסים שאינם שוטפים

 1,124 882 א"מלאי דלקים ז

 1,617 822 לזמן ארוך חייבים

 83 57 השקעה בחברה כלולה

 נכסים בגין הטבות לאחר סיום העסקה

 5,286  5,987 לפנסיה עודף נכסי תכנית פנסיה על המחויבות

 1,921  1,615 כספים בנאמנות

7,602  7,207 

 קבוע נטו רכוש

55,636   53,544 נטו, רכוש קבוע מופעל  

6,806   7,488 רכוש קבוע בהקמה  

61,032   62,442  

 1,295 1,279 נטו, נכסים בלתי מוחשיים

 73,768  71,674  סך נכסים שאינם שוטפים

  82,452  82,236 כ נכסים"סה

 837  2,098  יתרות חובה של חשבונות פיקוח נדחים
 נכסים ויתרות חובה של חשבונותכ "סה

 פיקוח נדחים
 84,334  83,289 

 31.12.2015 31.12.2016 ח"מיליוני ש, התחייבויות והון

 התחייבויות שוטפות

אשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראים  

  2,756  4,876 אחרים

  1,753  1,722 התחייבויות לספקים ולנותני שירותים

  1,802  1,637 זכאים ויתרות זכות

עבודות בניכוי עבודות   מקדמות ממזמיני

  424  437 בביצוע

  762  692 הפרשות

9,364  7,497  

 התחייבויות שאינן שוטפות

 34,923   33,711 אגרות חוב

 5,248   4,562 התחייבויות לתאגידים בנקאיים

 2,732   2,766 התחייבויות בגין הטבות לאחר סיום העסקה

עקב הצגה מחדש   הפרשות להשבת סכומים

 2,758  - של הדוחות הכספיים

 5,788   5,002 נטו, מסים נדחים

 2,511   2,504 אגרות חוב למדינת ישראל

 2,591   2,220 התחייבויות למדינת ישראל

 756  797 התחייבויות אחרות

51,562  57,307 

 הון עצמי

 16,694  17,550 הון עצמי

 81,498  78,476  והוןכ התחייבויות "סה

 1,791  5,858 יתרות זכות של חשבונות פיקוח נדחים
הון ויתרות זכות של  , התחייבותכ "סה

 נדחים חשבונות פיקוח
84,334  83,289 
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 דוח רווח והפסד מאוחד – 2נספח 

 מאוחד והפסד רווח דוח

 

 

 

 

 

 

 

בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   

 2015 2016 ח"מיליוני ש, רווח והפסד

  23,049  22,690 הכנסות
 הפעלת מערכת החשמל עלות

  8,440  7,496 דלקים 
  2,653  3,235 רכישות חשמל  

  4,042  4,214 הפעלת מערכת הייצור  
  3,195  3,066 הפעלת מערכת הולכה וחלוקה  

 4,719  4,679  רווח מהפעלת מערכת החשמל  

 (9) (9) הכנסות אחרות
  904  884 הוצאות מכירה ושיווק

  719  730 וכלליות הוצאות הנהלה
  531  286 נטו ,מהתחייבויות לפנסיונרים( הכנסות)הוצאות 

 2,574  2,788  מפעולות רגילות רווח

 1,778  2,277 נטו, הוצאות מימון
 796 511 רווח לפני מסים על הכנסה

 217  169 מסים על הכנסה
 - )827( יתרות המיסים הנדחים עקב שינוי שיעור המסמהתאמת  הכנסות

 217  )658(  מסים על ההכנסה
 579 1,169 אחרי מסים על הכנסה רווח

 (344) 38 נטו ממס, תנועות ביתרות חשבונות פיקוח נדחים
 (12) (26) נטו, כלולות חלק החברה בהפסדי חברות

 223  1,181 רווח נקי

 131  (240) נטו ממס, מדידות מחדש של תכנית הטבה מוגדרת
 (13) (85) חשבונאי נטו ממס הפסד בגין גידור

 118  (325)  רווח כולל אחר לתקופה לאחר מס 
 341  856  רווח כולל לתקופה
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 הרכב הערך בספרים – 3נספח 

 בספרים ערך

 כ"סה מקטע החלוקה מקטע ההולכה מקטע הייצור ח"מיליוני ש

 רכוש קבוע מופעל
22,516 11,916 19,112 53,544 

 רכוש קבוע בהקמה
5,622 1,407 218 7,247 

 רכוש אחר
321 202 756 1,279 

 נטו, הון חוזר
3,413 356 )226( 3,543 

 :בתוספת

 חשבונות פיקוח נדחים בגין יחידות במקטע הייצור
382     382 

 :בנטרול

חשבונות פיקוח נדחים בזכות בגין הפרשי מדד של שנת  

2016 (32) (22) (22) (76) 

 התחייבויות בגין פירוק ופינוי רכוש קבוע
(364)     (364) 

 כ"סה
31,858 13,859 19,838 65,555 
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 השוואה חברות פירוט

 קביעת ביטא לא ממונפת – 4נספח 

 Unlevered Betaחברה

Duke Energy Corporation0.20

Electricité de France S.A.0.32

NextEra Energy, Inc.0.33

The Southern Company0.19

Exelon Corporation0.27

American Electric Power Company, Inc.0.33

Korea Electric Power Corporation0.11

SSE plc0.45

PPL Corporation0.29

Xcel Energy Inc.0.24

FirstEnergy Corp.0.24

Entergy Corporation0.28

Chubu Electric Power Company, Incorporated0.31

Pinnacle West Capital Corporation0.40

OGE Energy Corp.0.47

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated0.16

Tohoku Electric Power Company, Incorporated0.17

VERBUND AG0.39

CPFL Energia S.A.0.36

Companhia Energética de Minas Gerais S.A.0.82

Westar Energy, Inc.0.31

The Chugoku Electric Power Company, Incorporated0.15

Emera Incorporated0.29

Great Plains Energy Incorporated0.30

0.31 ממוצע
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