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. אין לרכוש או זה תשקיף פי על הערך ניירות להצעת"( הבורסהניתן היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )" טרם
 היתרזו לבין נוסח התשקיף שיקבל את  הבטיוטלהתחייב לרכוש ניירות ערך על פי טיוטת תשקיף זו. יובהר כי ייתכנו שינויים בפרטים אשר נכללו 

 .הבורסה ואישור ערך ניירות ותרש

 בע"מפיתוח ונכסים  -חברת נמלי ישראל  

 ("חנ"יאו " ״רהחבה)״ 

 לציבורראשונה הנפקה  תשקיף

 של

. של החברה "('(א)סדרה  החוב אגרות)להלן: " כל אחת ע.נ.ש"ח  1, רשומות על שם, בנות '(אאגרות חוב )סדרה ע.נ. ''ח ש _[]עד 
 של []_[ -/  בימים ]_[, ]_[, ]_[ ו ]_[ביום ] [/שוניםשווים[ ]תשלומים]_[ -/בבתשלום אחד] דנה לפירעוןותעמת החוב )סדרה א'( אגרו

 )להלן: ]__[ מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב%, באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה )כולל( כל אחת מהשנים ]_[ עד ]_[
 חצי] בתשלומים, אשר תשולם [_%] שייקבע במכרז ושלא יעלה עלקבוע  בשיעור ריבית שנתית ותישאנה ,"(מועד הפירעון"

, למעט ]_[ ב]_[ של כל אחת מהשנים ]_[ ועד ]_[ )כולל(, החל מיום ]_[ ב]_[ ]_[ ועד ליום ]_[ ב]_[ ]_[ )כולל( ביום [/שנתייםשנתיים
עבור  תשלום הריבית הראשון ישולם ביום ]_[ .ישולם במועד הפירעון של אגרות החוב )סדרה א'(תשלום הריבית האחרון אשר 

ביום האחרון שלפני מועד  ותסתייםמכרז אגרות החוב )כהגדרתו להלן( יום התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר 
החוב )סדרה א'( )קרן  אגרות .זו בתקופה הימים מספר לפי, בשנה יום 365 בסיס על מחושב כשהוא הריביתהתשלום הראשון של 

 . לפרטים אודות תנאי אגרות החוב )סדרה א'( ראושפורסם בגין חודש ]__[ לצרכןלמדד המחירים  )קרן וריבית( צמודותוריבית( 
 .לתשקיף 2.10.2בסעיף 

 שלו

. של החברה "('(ב)סדרה  החוב אגרות)להלן: " ש"ח ע.נ. כל אחת 1, רשומות על שם, בנות '(באגרות חוב )סדרה ע.נ. ''ח ש _[]עד 
 [ של]_[ -ביום ]_[ /  בימים ]_[, ]_[, ]_[ ו[ ]/שוניםשווים[ ]תשלומים]_[ -בתשלום אחד/ב] תעמודנה לפירעון'( בת החוב )סדרה אגרו

)להלן: ]__[ מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב %, באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה )כולל( כל אחת מהשנים ]_[ עד ]_[
 חצי] בתשלומים[, אשר תשולם _%] שייקבע במכרז ושלא יעלה עלקבוע  ריבית שנתית בשיעור ותישאנה ,"(מועד הפירעון"

]_[ ב]_[ של כל אחת מהשנים ]_[ ועד ]_[ )כולל(, החל מיום ]_[ ב]_[ ]_[ ועד ליום ]_[ ב]_[ ]_[ )כולל(, למעט  [ ביום/שנתייםשנתיים
עבור תשלום הריבית האחרון אשר ישולם במועד הפירעון של אגרות החוב )סדרה ב'(. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום ]_[ 

ביום האחרון שלפני מועד  מכרז אגרות החוב )כהגדרתו להלן( ותסתייםיום התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר 
החוב )סדרה ב'( )קרן  אגרות. זו בתקופה הימים מספר לפי, בשנה יום 365 בסיס על מחושב כשהוא התשלום הראשון של הריבית

 תנאי אגרות החוב )סדרה ב'( ראו. לפרטים אודות שפורסם בגין חודש ]__[ לצרכןצמודות )קרן וריבית( למדד המחירים וריבית( 
 .לתשקיף 2.10.3בסעיף 

 שלו

. של החברה ("'(ג)סדרה  החוב אגרות)להלן: " ש"ח ע.נ. כל אחת 1, רשומות על שם, בנות '(גאגרות חוב )סדרה ע.נ. ''ח ש _[]עד 
 [ של]_[ -]_[ /  בימים ]_[, ]_[, ]_[ וביום [ ]/שוניםשווים[ ]תשלומים]_[ -בתשלום אחד/ב] תעמודנה לפירעון'( גת החוב )סדרה אגרו

)להלן: ]__[ מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב %, באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה )כולל( כל אחת מהשנים ]_[ עד ]_[
 חצי] בתשלומים[, אשר תשולם _%] שייקבע במכרז ושלא יעלה עלקבוע  ריבית שנתית בשיעור ותישאנה ,"(מועד הפירעון"

]_[ ב]_[ של כל אחת מהשנים ]_[ ועד ]_[ )כולל(, החל מיום ]_[ ב]_[ ]_[ ועד ליום ]_[ ב]_[ ]_[ )כולל(, למעט  [ ביום/שנתייםשנתיים
עבור תשלום הריבית האחרון אשר ישולם במועד הפירעון של אגרות החוב )סדרה ג'(. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום ]_[ 

ביום האחרון שלפני מועד  ותסתיים( להלן)כהגדרתו  החוב אגרות מכרז יוםר הראשון שלאחר ביום המסחהתקופה המתחילה 
החוב )סדרה ג'( )קרן  אגרות. זו בתקופה הימים מספר לפי, בשנה יום 365 בסיס על מחושב כשהוא התשלום הראשון של הריבית

 לתשקיף. 2.10.4לפרטים אודות תנאי אגרות החוב )סדרה ג'( ראו בסעיף  .כלשהו הצמדה בסיס)קרן וריבית( ל צמודות אינןוריבית( 

של ניירות ערך של החברה לציבור. בכפוף להיענות הצעת החברה על פי התשקיף,  ההצעה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה
רישומן למסחר של אגרות החוב "(. עם הבורסהאגרות החוב תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "

 "(. חוק ניירות ערך)להלן: " 1968-כאמור תהפוך החברה לתאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 

 :)סדרה א'(אגרות החוב לציבור של  ההצע

ת ערך לציבור(, אגרות החוב )סדרה א'( תוצענה לציבור בהצעה אחידה כהגדרת מונח זה בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירו
בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב )סדרה ]_[ יחידות, -ב"(, תקנות ההצעה)להלן: " 2007-התשס"ז

)סדרה  מכרז אגרות החוב"-ו )סדרה א'(" יחידת אגרות החוב"  א'(, כאשר שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על ]%_[ )להלן:
 הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:", בהתאמה(. א'(

 ש"ח  1,000   ש"ח ע.נ. אגרות חוב 1,000

================   ================ 

 ש"ח 1,000 )סדרה א'( חובהמחיר ליחידת אגרות סה"כ 

 :(ב'הצעה לציבור של אגרות החוב )סדרה 

]_[ יחידות, בדרך של מכרז על שיעור -, בההצעה בתקנות'( תוצענה לציבור בהצעה אחידה כהגדרת מונח זה באגרות החוב )סדרה 
יחידת אגרות "  '(, כאשר שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על ]%_[ )להלן:בהריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב )סדרה 

 ", בהתאמה(. הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:)סדרה ב'( מכרז אגרות החוב"-ו )סדרה ב'(" החוב

 ש"ח  1,000   ש"ח ע.נ. אגרות חוב 1,000



 

================   ================ 

 ש"ח 1,000 )סדרה ב'( חובהמחיר ליחידת אגרות סה"כ 

 :הצעה לציבור של אגרות החוב )סדרה ג'(

מכרז על שיעור  ]_[ יחידות, בדרך של-, בההצעה אגרות החוב )סדרה ג'( תוצענה לציבור בהצעה אחידה כהגדרת מונח זה בתקנות
יחידת אגרות "  הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב )סדרה ג'(, כאשר שיעור הריבית שייקבע במכרז לא יעלה על ]%_[ )להלן:

 ", בהתאמה(. הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:)סדרה ג'( מכרז אגרות החוב"-ו )סדרה ג'(" החוב

 ש"ח  1,000   ש"ח ע.נ. אגרות חוב 1,000

================   ================ 

 ש"ח 1,000 )סדרה ג'( חובהמחיר ליחידת אגרות סה"כ 

 ". אגרות החובייקראו להלן, יחדיו: "ואגרות החוב )סדרה ג'(  (סדרה ב')אגרות החוב  ,)סדרה א'( רות החובאג

או הנפקת אגרות החוב  (ב' החוב )סדרהאגרות , מסיבה כלשהי, לא תבוטל הנפקת (א'אגרות החוב )סדרה היה ותבוטל הנפקת 
 ., ולהיפך, וסדרת אגרות החוב שלא בוטלה הקצאתן תירשמנה למסחר על פי תשקיף זה)סדרה ג'(

 2.11 -ו 2.5עד  2.3ראו סעיפים  בדבר קביעת שיעור הריבית השנתית,, לרבות ןואופן הצעתאגרות החוב נוספים בדבר לפרטים 
 לתשקיף.

בשעה ]_[ וייסגר באותו היום בשעה ]_[ ובלבד שהתקופה להגשת בקשות  2018]_[ ב]_[, -תח ביום ]_[', הייפ מכרז אגרות החוב
( שעות מסחר ממועד פרסום התשקיף ועד תחילת התקופה להגשת 5( שעות ומתוכן לפחות חמש )7לא לפני שיחלפו שבע )תסתיים 
 בקשות. 

 -ו Aa1.il בדירוגעל ידי סטנדרד & פורס מעלות בע"מ ובע"מ  מידרוגמדוגרות על ידי  על פי תשקיף זה, המוצעות החוב אגרות
ilAAA prelim2לפרק ד' לתשקיף ונספח  2.11טים נוספים אודות דירוג החברה ודירוג אגרות החוב ראו סעיף לפר ., בהתאמה 

 לתשקיף.

לשטר הנאמנות לאגרות  12אינן מבוטחות בביטחונות ו/או בשעבודים כלשהם. לפרטים נוספים ראו סעיף המוצעות אגרות החוב 
 2כנספח לפרק  פיםהמצור, ולשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ג'( לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'( ,החוב )סדרה א'(

 לאגרות הנאמנות שטרו" "'(ב)סדרה  החוב לאגרות הנאמנות שטר", "לאגרות החוב )סדרה א'( הנאמנות שטרלתשקיף )להלן: "
 .(, בהתאמה"'(ג)סדרה  החוב

ועד ]___[  עד ]___[ אגרות חוב )סדרה ב'(, '(א)סדרה  חוב אגרות]__[ עד  של, המכרז תאריך לאחר נוספות הקצאות אודות לפרטים
 .לתשקיף 2.5 סעיף ראו, לבצע החברה רשאית תהיה אותן, אגרות חוב )סדרה ג'(

לתקנות ניירות  1הגדרת "משקיע מסווג" שבתקנה כמשמעותם ב מסווגים החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת עם משקיעים
בקשר לכל אחת מסדרות אגרות החוב  ,"(מסווגים משקיעים)להלן: " 2007-ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

 2.7. לפרטים נוספים ראו סעיף כמפורט לעילהזמנות במכרזים בכמויות ובמחירים לפיה המשקיעים המסווגים יגישו  ,המוצעות
 לתשקיף.

  לתשקיף. 6.5ראו סעיף  ביצוע חלוקהלפרטים אודות מגבלות על 

לשטר  ,לאגרות החוב )סדרה א'( לשטר הנאמנות 9החברה תהא רשאית לבצע פדיון מוקדם של אגרות החוב כמפורט בסעיף 
 .ולשטר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה ג'( הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'(

 לתשקיף. 8התקשרויות החברה עם מדינת ישראל, בעלת השליטה בה, ראו פרק לפרטים אודות 

מותנה בקיום פיזור מזערי, בשווי ושיעור החזקות ציבור אשר לא יפחתו מהקבוע בהנחיות הבורסה  אגרות החובלמסחר של  ןרישומ
 לתשקיף. 2.8לחברה חדשה מסוגה של החברה, כמפורט בסעיף 

 כן ו

 תשקיף מדף

פציה הניתנים אות הדין, ובכלל כך אגרות חוב, כתבי אוורניירות ערך שונים, בהתאם לה ילהנפיק סוג תוכל החברה תשקיף זה מכוח
לציבור את תוכל החברה להציע  ,בנוסף. "(ניירות ערך על פי תשקיף מדףלמימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים )להלן: "

 .ATM))מנגנון ניירות הערך על פי תשקיף המדף תוך כדי המסחר בבורסה 

 בהם מדף הצעת דוחות באמצעות, ערך ניירות לחוקא)ו( 23 סעיף להוראות בהתאם תיעשה מדף תשקיף פי על ערך ניירות הצעת
, 1968-"חהתשכ(, וצורה מבנה - התשקיף וטיוטת התשקיף)פרטי  ערך ניירות לתקנות' ג פרק לפי הנדרשים הפרטים כל יושלמו

 בהתאם כך ובכלל, דין כל להוראות בהתאם, המוצעות היחידות והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי לרבות, הצעה לאותה ביחס
 .עת באותה שיהיו כפי ערך ניירות רשות סגל ולעמדות הבורסה והנחיות קנוןלת

)לפירוט נוסף אודות הסיכונים האמורים ראו סעיף  אשר עשויה להיות להם השפעה גדולה על החברהגורמי הסיכון  יפורטולהלן 
במצב  מתמשכת משמעותיתהרעה  (2)במצב הכלכלי בישראל  מתמשכת משמעותיתהרעה   (1) - מאקרו סיכון גורמי לתשקיף(: 6.32

מגבלות וסביבה רגולטורית של החברה כחברה ממשלתית  (1) - גורמי סיכון ענפיים ;ריבית בשיעורי שינויים( 3) ;עולמיה כלכליה
 בטחון לרשת חשיפה( 3)חשיפות בקשר עם הנמלים החדשים; ( 2רגולציה ייחודית ) (1) - ייחודיים סיכון גורמי; ( הגנת הסביבה2)

 . ( חשיפה לחברות הנמל5; )סיכונים אקטואריים בקשר עם התחייבויותיה הפנסיוניות של החברה( 4; )פרמיה לתשלומי



 

השנתיים  לדוחות הכספיים 8הפנו את תשומת הלב לאמור בביאור  החברה של המבקרים החשבון רואימבלי לסייג את חוות דעתם, 
אשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ ב ,31.12.2017ליום  החברה של

  המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים.

אגרות ההנפקה הצפויה עבור כל  תוהשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה מתמור אגרות החובסך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת 
 ברוטו.הצפויה ההנפקה  תמורת מ]%_[ -כ המהווים"ח, ש אלפי]_[ -בכלהסתכם  צפויות החוב

 .בחיתום מובטחת אינה זה תשקיףההצעה על פי 

הרמטיק נאמנות : ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ,)סדרה א'( אגרות החובמחזיקי הנאמן ל
על בסיס מידע שנמסר לה על ידי הנאמן, נכון למועד תשקיף זה לא מתנהלים למיטב ידיעת החברה, . "(הנאמן)להלן: " ( בע"מ1975)

 .כנגד הנאמן הליכים משפטיים הנוגעים למילוי תפקידו כנאמן

 

 ______ הינם: אגרות החובהמפיצים של 

ובאתר הבורסה  www.magna.isa.gov.il ערך, שכתובתו ניתן לעיין בנוסחו המלא של התשקיף באתר האינטרנט של רשות ניירות
 .www.tase.co.ilשכתובתו 

 

                ________________: תאריך התשקיף
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 בע"מפיתוח ונכסים  -חברת נמלי ישראל 

 )"החברה"(

 מבוא - 1פרק 

.1.1 כללי 

כחברה בבעלות ממשלת  1999-"טהתשנ ,לחוק החברות בהתאם 2004החברה הוקמה בחודש יולי 

. החברה החלה לפעול ביום 1975-התשל"ה כפופה להוראות חוק החברות הממשלתיות,ה ,ישראל

 . 2005 ,בפברואר 17

 ההנפקה על פי תשקיף זה הינה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור.

לאחר הנפקת ניירות הערך של החברה לציבור ורישומם למסחר על פי תשקיף זה, תהפוך החברה 

 .1999-"טהתשנ, גרות חוב, כהגדרתה בחוק החברותילחברת א

החברה. מדינת ישראל מבהירה כי של דעות או מוצגות עמדות, הערכות זה בתשקיף  יצוין, כי

עמדות, הערכות או דעות, המוצגות כעמדות, הערכות או דעות של החברה, הן של החברה בלבד 

ואין לראות בהן משום עמדה, הערכה או דעה של המדינה. לכן, לא יהיה בעמדות, הערכות או 

י לכבול את ידי המדינה, או רשות מרשויותיה, לפעול ו/או להחליט ו/או להביע דעה דעות אלו כד

 .באופן שונה מהעמדות, ההערכות או הדעות של החברה כאמור

.1.2 הגדרות ומונחים 

 הבאים המשמעות הרשומה לצידם: מונחיםזה תהיינה ל בתשקיףלמען הנוחות, 

 ;אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל "ורסהב"

 הדוחות הכספיים"

 "השנתיים

 ;2017בדצמבר  31ליום  הדוחות הכספיים של החברה

 "המקרקעין המועברים" 

 

כל המקרקעין אשר היו בבעלות רשות הנמלים והועברו למדינת 
)למעט מקרקעין  2005ישראל במסגרת הרפורמה בנמלים בשנת 

מסוימים בנמל אילת שהוחרגו מהמקרקעין המועברים( 
המדינה העניקה  רספ"ן )כהגדרתו להלן(חוק ושבהתאם לחוק 

לחברה זכות חכירה לדורות בהם, למעט מקרקעין מועברים 
 שימוש זכות חברהל ימיים בהם הוקנתה-שהם מקרקעין תת

  בלבד;

 

 ;החדשההסתדרות העובדים הכללית  "ההסתדרות"

 בצבע צהוב במפה מסומןה שטחביחס לכל אחת מחברות הנמל,  "השטח הצהוב"
שטח ה , אשר הינונמלהלכתב ההסמכה של חברת  השצורפ

לצורך מתן  ת הנמללשימוש חברעמידה ה מתפעולי שהחברה
  ;שירות נמל

 שר התחבורה והבטיחות בדרכים ושר האוצר; "השרים"

"חברה בבעלות ממשלתית 
 מלאה"

חברה שכל מניותיה הן בבעלות של אחד מאלה: המדינה; 
המדינה יחד עם חברה בבעלות המדינה; המדינה או חברה 

 ;ממשלתית או חברת בת ממשלתית

חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או  "חברה ממשלתית"
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הזכות למנות יותר ממחצית ממספר הדירקטורים שלה הם 
ברה ממשלתית או י המדינה יחד עם חבידי המדינה או ביד
 חברת בת ממשלתית;

חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באספותיה הכלליות או  "חברת בת ממשלתית"
הזכות למנות יותר ממחצית ממספר הדירקטורים שלה הם 
 בידי חברה ממשלתית, בידי חברת בת ממשלתית או בידי חברה

 ממשלתית יחד עם חברת בת ממשלתית;

 ;חברת מספנות ישראל בע"מ מספנות ישראל" "חברת

 ;חברת נמל אשדוד בע"מ "חברת נמל אשדוד"

 ;חברת נמל אילת בע"מ "חברת נמל אילת"

 ;נמל חיפה בע"מחברת  "חברת נמל חיפה"

 חברת נמל אשדוד, חברת נמל אילת וחברת נמל חיפה; "חברות הנמל"

 ;1999-חוק החברות, התשנ"ט "חוק החברות"

 ;1975-חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה "חוק החברות הממשלתיות" 

 ;1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח "חוק ניירות ערך"

 ;2004-חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד "חוק רספ"ן"

 ;2005בפברואר,  17יום  "יום התחילה"

, במסגרתו הוסמכה 2005בפברואר,  17כתב ההסמכה מיום  "כתב ההסמכה"
החברה לפעול כחברת הפיתוח והנכסים בהתאם לחוק רספ"ן,  

 שנים החל מיום התחילה; 49וזאת למשך תקופה של 

 ;משרד התחבורה והבטיחות בדרכים "משרד התחבורה"

 נמל חיפה, נמל אשדוד ונמל אילת; "נמלי הים"

צו רשות הספנות והנמלים )קביעת דמי שימוש ראויים שתשלם  "צו דמי השימוש"
 ;2005-חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים(, התשס"ה

צו שירותי או ""צו הפיקוח" 
 נמל"

-התש"ע ,(שירותי נמל) מצרכים ושירותים פיקוח על מחיריצו 
2010; 

רשות או "רשות הנמלים" "
 "רנ"ר" או "הנמלים והרכבות

-מכוח חוק רשות הנמלים, תשכ"א מהשהוק, רשות הנמלים
את השירותים  2005בשנת  עד לרפורמה ה, ושניהל1961

 ;הנמליים בישראל

 ;, שהוקמה מכוח חוק רספ"ןרשות הספנות והנמלים "רספ"ן"
רשות החברות הממשלתיות, כמשמעותה בחוק החברות  "החברות רשות"

  ;הממשלתיות

 ;רשות מקרקעי ישראל "רמ"י"

מיתקן, שטח וכיוצא שימוש, פעילות, עבודה, תשתית, מערכת,  "שימוש נמלי"
באלה, המנויים בתוספת הראשונה לחוק רספ"ן, והנדרשים 

 ;לצורך תפעול נמל ופיתוחו

שירות של ניטול מטענים והחסנתם או של העלאת נוסעים לכלי  "שירותי נמל"
שיט או הורדתם ממנו, הניתן בנמל, וכן שירות הניתן לכלי שיט 

 בנמל;

 והבטיחות בדרכים;שר התחבורה  "שר התחבורה"

 החברה, חברת נמל או תאגיד מורשה; "תאגיד מוסמך"

)א( לחוק רספ"ן 10תאגידים שהוסמכו בהתאם להוראות סעיף  "תאגידים מורשים"
. למועד לתת שירותי נמל בחלק מנמלי ישראל ושאינו חברת נמל
 ;התשקיף, התאגיד המורשה היחיד הינו מספנות ישראל
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"IFRS" כספי בינלאומייםווח יתקני ד;  

.1.3 היתרים ואישורים 

 .היתרים ואישורים הנוגעים להצעה ראשונה של אגרות החוב המוצעות .1.3.1

 אגרותאת כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת  1החברה קיבלה .1.3.1.1

זה )להלן: על פי תשקיף החוב )סדרה ג'(  ואגרותהחוב )סדרה ב'(  אגרות ,'(א)סדרה  חוב

 תשקיף.הבבורסה ולפרסום  ןלרישומ, ןלהנפקת "(,התשקיף"

אגרות החוב  ,הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף זה, לפיו תנאי אגרות החוב )סדרה א'( .1.3.1.2

, ככל שפורטו בתשקיף זה, עומדים בתנאים הקבועים בתקנון ואגרות החוב )סדרה ג'( )סדרה ב'(

 .הבורסה ובהנחיות על פיו

 ,אגרות החוב )סדרה א'(של בבורסה אינו מהווה אישור לרישום למסחר  הבורסה,אישור מתן  .1.3.1.3

רישום , והמוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,ואגרות החוב )סדרה ג'(אגרות החוב )סדרה ב'( 

 ,אגרות החוב )סדרה א'(של  רישום למסחרבקשה לל יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה כאמור

  ..על פי תשקיף זה המוצעות לציבורואגרות החוב )סדרה ג'(, אגרות החוב )סדרה ב'( 

או  למהימנותם או בתשקיף המובאים לפרטים אישור הבורסה של האמור באישור לראות אין .1.3.1.4

שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף 

 או על המחיר בו הם מוצעים.

של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים  האין בהיתרכן,  כמו .1.3.1.5

בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך 

 המוצעים על פי תשקיף זה.

המוצעות לציבור  ואגרות החוב )סדרה ג'( '(ב)סדרה  החוב אגרות ,חוב )סדרה א'( אגרותרישום  .1.3.1.6

 המוצעות החוב אגרות סדרותבהחזקות הציבור  של מזערי פיזור, כפוף לקיום זהעל פי תשקיף 

אגרות החוב המוצעות על פי  סדרותב מינימאליהחזקות ציבור  שוויולקיום  על פי תשקיף זה

  .ףתשקיל 2.8בסעיף  כמפורט זה תשקיף

 היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף .1.3.2

החברה קיבלה את  א)א( לחוק ניירות ערך.23זה אף מהווה תשקיף מדף כהגדרתו בסעיף תשקיף  .1.3.2.1

הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך על פי תשקיף  תוהרישיונוכל ההיתרים, האישורים 

 .להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף ף,באמצעות דוחות הצעת מד ("תשקיף המדףלהלן: ")מדף זה 

ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או  אין בהיתרה של רשות .1.3.2.2

אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שיוצעו על 

 .פי תשקיף המדף

                                                      

 נכון למועד טיוטת התשקיף. ,טרם התקבלו: הערה לטיוטה  1
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ניירות ערך בהתאם לתשקיף המדף, ככל שיוצעו, יוצעו לציבור בפועל, על פי דוח הצעת מדף, בו  .1.3.2.3

וחדים לאותה הצעה ואשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך יושלמו פרטים מי

", תקנות הצעת מדף"-" ודוח הצעת מדףלהלן: ") 2005-התשס"ו(, הצעת מדף של ניירות ערך)

 (.בהתאמה

במועד התשקיף קיבלה החברה מהבורסה את אישורה העקרוני לרישום למסחר של אגרות חוב,  .1.3.2.4

, "(ניירות הערך)ביחד להלן: " ימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחרייםכתבי אופציה הניתנים למ

האישור להלן: ")הצעת מדף  ותדוח תשקיף מדף זה באמצעות אשר יוצעו, ככל שיוצעו, על פי

 "(.העקרוני

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או  .1.3.2.5

משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך למהימנותם או לשלמותם, ואין בו 

אשר יוצעו בתשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר בו הם יוצעו בדוחות הצעת 

 .המדף

מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר של  .1.3.2.6

אמצעות דוחות הצעת מדף יהיה כפוף לקבלת ניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה ב

אישור לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות 

  .ערך ותקנות הצעת מדף

ח על פי דואין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר  .1.3.2.7

ניירות ערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף יחולו הוראות  הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום

ח הצעת לרישום על פי דותקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה 

 .המדף

.1.4 מניות, קרנות ועודפיםהון  

 הון מניות רשום ומונפק  .1.4.1

 להלן:של החברה הינו כמפורט והנפרע המונפק , הון המניות הרשוםלמועד התשקיף 

ונפרע מונפק הון  ונפרעמונפק הון  רשוםהון  סוג המניות
 בדילול מלא

 ש"ח 1מניות רגילות בנות 
 ע.נ כ"א

3,600,000,000 
 ש"ח 1,000 ש"ח 1,000 ש"ח

 הון, קרנות ועודפים .1.4.2

  :(ש"ח)באלפי  , הינו כמפורט להלן2017בדצמבר  31 ליוםנכון של החברה  ההון העצמי

 1 מניות הון

 4,148,517  פרמיה

 20,226 הון נותקר

 3,354,581 עודפים

 7,523,325 הון"כ סה
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 ההצעה פרטי - 2 פרק

.2.1 ותנאיהם המוצעים הערך ניירות 

 :1שלהלן הערך ניירות לציבור בזה מוצעים

 אגרות החוב )סדרה א'( .2.1.1

 אגרות)להלן: " ש"ח ע.נ. כל אחת 1, רשומות על שם, בנות '(אאגרות חוב )סדרה ע.נ. ''ח ש _[]  .2.1.1.1

]_[ -]בתשלום אחד/ב תעמודנה לפירעון. אגרות החוב )סדרה א'( של החברה "('(א)סדרה  החוב

של כל אחת מהשנים ]_[ עד ]_[ [ ]_[ -בימים ]_[, ]_[, ]_[ ו  / ביום ]_[] [/שוניםשווים[ ]תשלומים

, באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה %]__[ מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )כולל(

שייקבע קבוע  ריבית שנתית בשיעור ותישאנה ,"(לאגרות החוב )סדרה א'( מועד הפירעון)להלן: "

בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה א'(  ]__[,% במכרז ושלא יעלה על

הריבית  .פרק זהל א' לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( המצורף כנספח 5כמפורט בסעיף 

[ ביום ]_[ ב]_[ של כל אחת מהשנים ]_[ ועד ]_[ )כולל(, /שנתייםשנתיים חציתשולם בתשלומים ]

החל מיום ]_[ ב]_[ ]_[ ועד ליום ]_[ ב]_[ ]_[ )כולל(, למעט תשלום הריבית האחרון אשר ישולם 

עבור במועד הפירעון של אגרות החוב )סדרה א'(. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום ]_[ 

 ( ותסתיים'אסדרה יום מכרז אגרות החוב )ר התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאח

, בשנה יום 365 בסיס על מחושב כשהוא הראשון של הריביתהתשלום ביום האחרון שלפני מועד 

למדד  )קרן וריבית( צמודותהחוב )סדרה א'( )קרן וריבית(  אגרות. זו בתקופה הימים מספר לפי

 תנאי אגרות החוב )סדרה א'( ראו. לפרטים אודות שפורסם בגין חודש ]__[ לצרכןהמחירים 

 .לתשקיף 2.10.2בסעיף 

 במסגרת שתוקצינה יכולש( 'א סדרה) חוב אגרות של נקוב ערך ש״ח ]_[ עד של נוספת כמות .2.1.1.2

  .תשקיףל 2.5.1 בסעיף כאמור מסווגים למשקיעים המכרז תאריך לאחר נוספת הקצאה

 במסגרת שתוקצינה יכולש( 'א סדרה) חוב אגרות של נקוב ערך ש״ח ]_[ עד של נוספת כמות .2.1.1.3

  .תשקיףל 2.5.2 בסעיף כאמור מבקשיםה לכלל המכרז תאריך לאחר נוספת הקצאה

 אגרות החוב )סדרה ב'( .2.1.2

 אגרות)להלן: " ש"ח ע.נ. כל אחת 1, רשומות על שם, בנות '(באגרות חוב )סדרה ע.נ. ''ח ש _[]  .2.1.2.1

]_[ -]בתשלום אחד/ב תעמודנה לפירעון'( ב. אגרות החוב )סדרה של החברה "('(ב)סדרה  החוב

של כל אחת מהשנים ]_[ עד ]_[ [ ]_[ -בימים ]_[, ]_[, ]_[ ו  / ביום ]_[] [/שוניםשווים[ ]תשלומים

, באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה %]__[ מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )כולל(

שייקבע קבוע  ריבית שנתית בשיעור ותישאנה ,"(לאגרות החוב )סדרה ב'( מועד הפירעון)להלן: "

( 'בבכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה  ]__[,% במכרז ושלא יעלה על

הריבית  .פרק זהל ב' ( המצורף כנספח'בלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה  5כמפורט בסעיף 

מהשנים ]_[ ועד ]_[ )כולל(, [ ביום ]_[ ב]_[ של כל אחת /שנתייםשנתיים חציתשולם בתשלומים ]

החל מיום ]_[ ב]_[ ]_[ ועד ליום ]_[ ב]_[ ]_[ )כולל(, למעט תשלום הריבית האחרון אשר ישולם 

                                                      

1
 : יותאם לאחר החלטה לגבי מבנה ההנפקההערה לטיוטה  
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עבור התקופה במועד הפירעון של אגרות החוב )סדרה ב'(. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום ]_[ 

ביום האחרון  ה ב'( ותסתייםיום מכרז אגרות החוב )סדרהמתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר 

 מספר לפי, בשנה יום 365 בסיס על מחושב כשהוא שלפני מועד התשלום הראשון של הריבית

למדד המחירים  )קרן וריבית( צמודות וריבית(החוב )סדרה ב'( )קרן  אגרות. זו בתקופה הימים

 2.10.3בסעיף  ראו. לפרטים אודות תנאי אגרות החוב )סדרה ב'( שפורסם בגין חודש ]__[ לצרכן

 .לתשקיף

 במסגרת שתוקצינה יכולש( ב' סדרה) חוב אגרות של נקוב ערך ש״ח ]_[ עד של נוספת כמות .2.1.2.2

  .תשקיףל 2.5.1 בסעיף כאמור מסווגים למשקיעים המכרז תאריך לאחר נוספת הקצאה

 במסגרת שתוקצינה יכולש( ב' סדרה) חוב אגרות של נקוב ערך ש״ח ]_[ עד של נוספת כמות .2.1.2.3

  .תשקיףל 2.5.2 בסעיף כאמור מבקשיםה לכלל המכרז תאריך לאחר נוספת הקצאה

 אגרות החוב )סדרה ג'( .2.1.3

 החוב אגרות)להלן: " ש"ח ע.נ. כל אחת 1, רשומות על שם, בנות '(גאגרות חוב )סדרה ע.נ. ''ח ש _[] .2.1.3.1

[ תשלומים]_[ -]בתשלום אחד/ב תעמודנה לפירעון'( ג . אגרות החוב )סדרהשל החברה "('(ג)סדרה 

, באופן של כל אחת מהשנים ]_[ עד ]_[ )כולל([ ]_[ -בימים ]_[, ]_[, ]_[ ו  / ביום ]_[] [/שוניםשווים]

מועד )להלן: "שכל אחד מהתשלומים יהווה %]__[ מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב 

שייקבע במכרז ושלא קבוע  בשיעור ריבית שנתית ותישאנה ,"(לאגרות החוב )סדרה ג'( הפירעון

( כמפורט בסעיף 'גבכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה  ]__[,% יעלה על

תשולם בתשלומים הריבית  .פרק זהל ג' ( המצורף כנספח'גלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה  5

[ ביום ]_[ ב]_[ של כל אחת מהשנים ]_[ ועד ]_[ )כולל(, החל מיום ]_[ ב]_[ ]_[ /שנתייםשנתיים חצי]

ועד ליום ]_[ ב]_[ ]_[ )כולל(, למעט תשלום הריבית האחרון אשר ישולם במועד הפירעון של אגרות 

עבור התקופה המתחילה ביום המסחר החוב )סדרה ג'(. תשלום הריבית הראשון ישולם ביום ]_[ 

ביום האחרון שלפני מועד התשלום  יום מכרז אגרות החוב )סדרה ג'( ותסתייםר הראשון שלאח

 אגרות. זו בתקופה הימים מספר לפי, בשנה יום 365 בסיס על מחושב כשהוא הראשון של הריבית

לפרטים אודות תנאי  .כלשהו מדדל צמודות )קרן וריבית( אינן וריבית(החוב )סדרה ג'( )קרן 

 .לתשקיף 2.10.4בסעיף  ראו אגרות החוב )סדרה ג'(

 במסגרת שתוקצינה יכולש( ג' סדרה) חוב אגרות של נקוב ערך ש״ח ]_[ עד של נוספת כמות .2.1.3.2

  .תשקיףל 2.5.1 בסעיף כאמור מסווגים למשקיעים המכרז תאריך לאחר נוספת הקצאה

 במסגרת שתוקצינה יכולש( ג' סדרה) חוב אגרות של נקוב ערך ש״ח ]_[ עד של נוספת כמות .2.1.3.3

  .תשקיףל 2.5.2 בסעיף כאמור מבקשיםה לכלל המכרז תאריך לאחר נוספת הקצאה

, יחדיו: אגרות החוב )סדרה א'(, אגרות החוב )סדרה ב'( ואגרות החוב )סדרה ג'( ייקראו להלן .2.1.4

 ".אגרות החוב"

]_[ החברה תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב לפדיון מוקדם כמפורט בסעיף  .2.1.5

שטר הנאמנות של , הרשומים מעבר לדף של שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'( לתנאים

, כנספח א'המצ"ב  שטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ג'(של של אגרות החוב )סדרה ב'( ו

 לפרק זה. בהתאמה,, ג' ונספח 'נספח ב
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חוב )סדרה ג'(, סך הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה א'(, אגרות החוב )סדרה ב'( ואגרות ה .2.1.6

 המוצעות על פי תשקיף זה, יחד הינו ]___[ ש"ח ערך נקוב. 

.2.2  הערך ניירות הצעת 

 הצעת אופן) ערך ניירות תקנותב כמשמעה אחידה הצעה של בדרך תוצענה )סדרה א'( אגרות החוב .2.2.1

, בתמורה לערכן הנקוב, באמצעות  (״ההצעה תקנות״: להלן) 2007-תשס״ז(, לציבור ערך ניירות

"(, כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינן )סדרה א'( חובה אגרות יחידת״]_[ יחידות )להלן: 

 כדלקמן:

 ש"ח  1,000   )סדרה א'( ש"ח ע.נ. אגרות חוב 1,000

================  ================ 

 ש"ח 1,000  )סדרה א'( מחיר ליחידת אגרות חובסה"כ 

החוב )סדרה א'( מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות 

"(. שיעור הריבית השנתית לאגרות החוב )סדרה א'( המכרזאגרות החובה )סדרה א'( )להלן: "

 שיעור הריבית המירבי)להלן: " לא יעלה על  ]__[%(לאגרות החוב )סדרה א'( אשר ייקבע במכרז 

 "(.א'( לאגרות החוב )סדרה

, בתמורה לערכן ההצעה תקנותב כמשמעה אחידה הצעה של בדרך תוצענה )סדרה ב'( אגרות החוב .2.2.2

"(, כאשר הרכב כל יחידה )סדרה ב'( חובה אגרות יחידת״הנקוב, באמצעות  ]_[ יחידות )להלן: 

 ומחירה הינן כדלקמן:

 ש"ח  1,000   )סדרה ב'( ש"ח ע.נ. אגרות חוב 1,000

================  ================ 

 ש"ח 1,000  )סדרה ב'( מחיר ליחידת אגרות חובסה"כ 

אגרות החוב )סדרה ב'( מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה 

"(. שיעור הריבית השנתית אשר לאגרות החוב )סדרה ב'( המכרזאגרות החובה )סדרה ב'( )להלן: "

 שיעור הריבית המירבי( לא יעלה על  ]__[%( )להלן: "ב'רז לאגרות החוב )סדרה ייקבע במכ

 "(.לאגרות החוב )סדרה ב'(

, בתמורה לערכן ההצעה תקנותב כמשמעה אחידה הצעה של בדרך תוצענה )סדרה ג'( אגרות החוב .2.2.3

יחידה "(, כאשר הרכב כל )סדרה ג'( חובה אגרות יחידת״הנקוב, באמצעות  ]_[ יחידות )להלן: 

 ומחירה הינן כדלקמן:

 ש"ח  1,000   )סדרה ג'( ש"ח ע.נ. אגרות חוב 1,000

================  ================ 

 ש"ח 1,000  )סדרה ג'( מחיר ליחידת אגרות חובסה"כ 

אגרות החוב )סדרה ג'( מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה 

"(. שיעור הריבית השנתית אשר לאגרות החוב )סדרה ג'( המכרזג'( )להלן: "אגרות החובה )סדרה 
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 שיעור הריבית המירביייקבע במכרז לאגרות החוב )סדרה ג'( לא יעלה על  ]__[%( )להלן: "

 "(.לאגרות החוב )סדרה ג'(

ואגרות החוב )סדרה  (ב'אגרות החוב )סדרה  ,(א'יובהר כי המכרזים לרכישת אגרות החוב )סדרות 

)ג( קביעת תוצאות ההנפקה  -להם תעשינה בנפרד; ו בקשות: )א( הנם מכרזים נפרדים; )ב( הג'(

 תיעשה לגבי כל מכרז בנפרד ביחס לסדרה הרלוונטית. 

היה ויבוטל מכרז אחד מבין המכרזים האמורים, ניירות הערך המוצעים במסגרת אותו מכרז לא 

 .תשקיף זה בבורסה, אולם הדבר לא יביא לביטול המכרז האחר על פייוקצו ולא יירשמו למסחר 

המכרז לאגרות החוב )סדרה א'(, המכרז לאגרות החוב )סדרה ב'( והמכרז לאגרות החוב )סדרה ג'( 

 ".המכרזיםייקראו להלן ביחד: "

 2.5 סעיף להוראות בהתאם וזאת, יחידות של נוספת הקצאה לבצע רשאית תהא החברה, כאמור .2.2.4

 .להלן

.2.3 שיעור הריבית על יםהמכרז 

 החתימות רשימת .2.3.1

 ]__[ בשעה, ]__[ ביום תפתח יםמכרז של בדרך לציבור המוצעות ליחידות החתימות רשימת .2.3.2

( 7)שבע  שחלפותסתיים לא לפני  בקשותשהתקופה להגשת , ובלבד ]__[ בשעה יום באותו ותיסגר

( שעות מסחר ממועד פרסום התשקיף ועד תחילת התקופה להגשת 5לפחות חמש ) שעות ומתוכן

 .בקשות

 במכרזים יחידות לרכישת בקשות הגשת .2.3.3

לחברה, על גבי טפסים  להגיש יש במסגרת המכרזים המוצעות היחידות לרכישת הבקשות את .2.3.3.1

 או במישרין (,״ההנפקה ״רכז: להלן) ]__[מרחוב בע"מ  ]__[ באמצעות הנהוגים למטרה זו,

 לא (,״בקשות לקבלת המורשים״: ביחד להלן) הבורסה חבריאו באמצעות  הבנקים באמצעות

 השעה לאחר בקשות לקבלת המורשים אצל שתתקבל בקשה .המכרז ביום 16:00 משעה יאוחר

. תיענה לא, יום באותו 16:00 השעה לאחר ההנפקה רכז אצל שתתקבל או, המכרז ביום 15:00

 יםהמכרז ביום בקשות לקבלת המורשים ידי על ההנפקה לרכז תועברנה יחידות לרכישת הבקשות

באמצעות שידור הבקשות באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית. כמו כן,  ,16:00 השעה עד

 עד סגורות תשמרנה אשר, סגורות במעטפותבקשות שתוגשנה ישירות לרכז ההנפקה תועברנה 

  .הבקשות להגשת האחרון למועד

 תוקצינהש מהסדרה הרלוונטית אגרות החוב את לקבל בבקשתו התחייב כאילו ייחשב מבקש כל .2.3.3.2

 כמתחייב וייחשב זה תשקיף לתנאי בהתאם, לבקשתו חלקית או מלאה ענותימה כתוצאה לו

 על שתודיע כפי, יםהמכרז לתוצאות בהתאם לקבלן זכאי שהוא היחידות תמורת מלוא את לשלם

 .חוזרות בלתי הינן לרכישה הבקשות. להלן כמפורט, החברה כך

 מלוא לתשלום ההנפקה רכז וכלפי החברה כלפי וחייבים אחראים יהיו בקשות לקבלת המורשים .2.3.3.3

 .בחלקן או, במלואן נענו ואשר באמצעותם שהוגשו בקשות בגין שתגיע התמורה



 

 5 - ב  

 ביחידות תוגשנה הבקשות. מהסדרה הרלוונטית אחת מיחידה לפחות בקשות להגיש ניתן לא .2.3.3.4

 מספר לגבי המוגשת כבקשה אותה יראו יחידה של כלשהו חלק לגבי שתוגש בקשה. בלבד שלמות

 נכלל לא כאילו אותו יראו בה הנקוב יחידה של כלשהו וחלק, בלבד בה הנקוב השלמות היחידות

 בקשה שמספר היחידות בה הינו פחות מיחידה אחת, לא תתקבל. .מלכתחילה בה

 ואת לרכוש מבקש שהוא מהסדרה הרלוונטית היחידות מספר את בקשתו גבי על יציין המבקש .2.3.3.5

לאגרות החוב )סדרה א'(  עלה על שיעור הריבית המירביי לא אשר ידו על המוצע שיעור הריבית

 .ו/או לאגרות החוב )סדרה ב'( ו/או לאגרות החוב )סדרה ג'(, לפי העניין

לרכישת יחידות אגרות החוב )סדרה א'( ו/או יחידות  בקשות שלוש עד להגיש רשאי מבקש כל .2.3.3.6

, שונים שיעורי ריביתבה ג'(, לפי העניין, אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או יחידות אגרות החוב )סדר

שיעור הריבית המוצע על ידו ש ובלבד, לסדרה הרלוונטית אשר לא יעלו על שיעור הריבית המירבי

מהסדרה להזמין יחידות יהיה  ניתן שבו באופן, ]__[%חים של ונקוב באחוזים במרו היהי

 .]__[%במרווחים של הנמוך משיעור הריבית המירבי  המירבי ובשיעור ריביתהבשיעור הרלוונטית 

בקשה שתנקוב בשיעור ריבית שאינו במרווח שנקבע כאמור בס"ק זה לעיל, תעוגל לשיעור ריבית 

 במרווח הקרוב כלפי מעלה.

או שננקב בהן שיעור ריבית הגבוה  כלשהו שיעור ריבית בהן ננקב שלא יםבמכרז שתוגשנה בקשות .2.3.3.7

 . כלל הוגשו לא כאילו אותן יראו, המירבימשיעור הריבית 

  .2וכן משקיע מסווג עימו הגר משפחתו בןלרבות , זה פרק לצורך ״מבקש״

.2.4 המכרז הליך 

 המעטפות פתיחת .2.4.1

 המעטפות נהיפתחת וכן כספת הוירטואליתה תיפתח, 17:00 השעה לאחר בסמוך, יםהמכרז ביום

 ויעובדו ויסוכמו, יםהמכרז הליכי נאותות על יפקח אשר החברה של החשבון רואה בנוכחות

 2.6.5תפורסמנה על ידי החברה בדוח מיידי כמפורט בסעיף  יםתוצאות המכרז .יםהמכרז תוצאות

 לתשקיף.

 למבקשים היחידות והקצאת מכרזיםריבית בהשיעור  קביעת אופן .2.4.2

 אגרות החוב ליחידה של, תונפקנה בשיעור ריבית אחיד תיענינהכל היחידות שבקשות לרכישתן 

שיעור )להלן: " , לפי העניין)סדרה א'(, של אגרות החוב )סדרה ב'( ושל אגרות החוב )סדרה ג'(

של אגרות החוב )סדרה  שיעור הריבית האחידשל אגרות החוב )סדרה א'(, " הריבית האחיד

 (. שיעור הריבית האחידבהתאמה ,של אגרות החוב )סדרה ג'(" שיעור הריבית האחיד" -וב'(" 

שיעור הריבית של אגרות החוב )סדרה ב'( ו שיעור הריבית האחידהחוב )סדרה א'(, של אגרות 

 יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר אשר הבקשות ליחידות של אגרות החוב )סדרה ג'( האחיד

 הםשנקבו ב אגרות החוב )סדרה א'(, אגרות החוב )סדרה ב'( ואגרות החוב )סדרה ג'(, לפי העניין,

ריבית ביחד עם בקשות שנקבו בשיעורי ריבית נמוכים יותר, יספיקו להקצאת כשיעור ה יםבמכרז

אגרות החוב )סדרה יחידות אגרות החוב )סדרה ב'( ויחידות אגרות החוב )סדרה א'(,  כל יחידות

                                                      

 כמו כן, על משקיע .1968-( לחוק ניירות ערך התשכ״ח2( או )1א)ב()15משקיע המנוי בסעיף  - משקיע מסווג״״  2

 ש״ח לפחות. 800,000לרכוש ניירות ערך בהיקף של מראש מסווג להתחייב 
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 .התשקיף)כולל המשקיעים המסווגים( על פי  יםבמכרזהמוצעות לציבור  , לפי העניין,ג'(

  עשה כדלקמן: יתהמוצעות )לפי העניין( הקצאת היחידות 

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות יחידות שבקשות  .2.4.2.1

, לציבורלרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים( יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות 

תענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות דרישות הנחיות הבורסה הרלוונטיות כאמור 

יתרת שיעור הריבית המירבי.  האחיד , ובמקרה כזה יהיה שיעור הריביתלתשקיף 2.8בסעיף 

 היחידות שלא תתקבלנה בקשות בגינן, לא תונפקנה.

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות יחידות שבקשות  .2.4.2.2

שתן יתקבלו ממשקיעים מסווגים( יהיה שווה או יעלה על המספר הכולל של היחידות לרכי

 עשה כדלקמן: יהמוצעות לציבור אזי הקצאת היחידות המוצעות ת

 לא תענינה. - בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד (א)

 מלואן.תענינה ב - בקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד (ב)

הנוקבות בשיעור ריבית ( ידי משקיעים מסווגים-)לא כולל בקשות שהתקבלו על בקשות (ג)

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך  -השווה לשיעור הריבית האחיד 

ענות לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך יהיחידות המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר ה

היענות לבקשותיהם של המשקיעים המסווגים, אשר משיעור הריבית האחיד )בניכוי ה

יזמינו בשיעור הריבית האחיד(, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה 

שבה נקב בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות 

 עים המסווגים(.שהוגשו לחברה שבהן ננקב שיעור הריבית האחיד )בניכוי חלקם של המשקי

 .לתשקיף 2.7 בסעיף שנקבע כפיהקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תעשה  (ד)

 באגרותלעיל, לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי  2.4.2.2אם הקצאה כאמור בסעיף  .2.4.2.3

 כאמור , לפי העניין,)סדרה א'( ו/או באגרות החוב )סדרה ב'( ו/או באגרות החוב )סדרה ג'( החוב

, אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים המסווגים והקצאה של היחידות לתשקיף 2.8 בסעיף

 עשה כדלקמן:יהמוצעות ת

 לא תענינה. -בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד  (א)

 תענינה במלואן. -בקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד  (ב)

ידי משקיעים מסווגים( הנוקבות בשיעור ריבית השווה -בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על (ג)

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש, יקבל מתוך סך היחידות  -לשיעור הריבית האחיד 

חלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך המוצעות לציבור, שיוותר ל

משיעור הריבית האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית 

האחיד לבין המספר הכולל של היחידות שהבקשות לרכישתן בשיעור הריבית האחיד הוגשו 

 ם מסווגים(.לחברה )כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעי
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 אגרותלעיל, לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של  2.4.2.3אם ההקצאה לפי סעיף  .2.4.2.4

 כאמור , לפי העניין,)סדרה א'( ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או אגרות החוב )סדרה ג'( החוב

 , אזי תבוצע ההקצאה בשיעור הריבית האחיד כדלקמן:לתשקיף 2.8 בסעיף

 לא תענינה. -בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד  (א)

ידי משקיעים מסווגים( הנוקבות בשיעור הריבית -בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על (ב)

נמוך ממנו, תענינה באופן יחסי, כך שכל מבקש, יקבל מתוך סך  האחיד ו/או בשיעור ריבית

כל היחידות המוצעות, מספר השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית 

האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו לבין סך כל היחידות שבקשות, הנוקבות בשיעור 

חברה )כולל יחידות שלרכישתן הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית נמוך ממנו הוגשו ל

 התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים(.

 אגרותלעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של  2.4.2.4הקצאה כאמור בסעיף והיה  .2.4.2.5

 כאמור , לפי העניין,)סדרה א'( ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או אגרות החוב )סדרה ג'( החוב

 , תבוצע הקצאה מחדש לצורך קביעת שיעור ריבית אחיד חדש לאגרות החובלתשקיף 2.8 בסעיף

ר לא יעלה אש )סדרה א'( ו/או לאגרות החוב )סדרה ב'( ו/או לאגרות החוב )סדרה ג'(, לפי העניין,

, ככל שנקבע כזה, ואשר יהיה שיעור הריבית הנמוך לסדרה הרלוונטית על שיעור הריבית המירבי

ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות באופן שתתקיימנה דרישות הפיזור המזערי 

, ובלבד שלמבקש לא תוקצנה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או לתשקיף 2.8כאמור בסעיף 

של אגרות החוב  שיעור הריבית האחיד החדשבקשתו )להלן: "בבשיעור ריבית נמוך מזה שקבע 

שיעור הריבית " -" ו(של אגרות החוב )סדרה ב' שיעור הריבית האחיד החדש , "")סדרה א'(

 .(של אגרות החוב )סדרה ג'(" האחיד החדש

של אגרות  שיעור ריבית אחיד חדששל אגרות החוב )סדרה א'( ו/או  נקבע שיעור ריבית אחיד חדש

כאמור  לפי העניין, ,של אגרות החוב )סדרה ג'( שיעור ריבית אחיד חדשהחוב )סדרה ב'( ו/או 

לעיל ובמקום "שיעור הריבית האחיד"  2.4.2.4זו, תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בסעיף בפסקה 

 החדש".  ייראו כאילו נאמר "שיעור הריבית האחיד

 לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של 2.4.2.5היה וגם הקצאה כאמור בסעיף  .2.4.2.6

 , לפי העניין,החוב )סדרה ב'( ו/או אגרות החוב )סדרה ג'(אגרות החוב )סדרה א'( ו/או אגרות 

 .תשקיףל 2.8.3 , יחול סעיףתשקיףל 2.8.2כאמור בסעיף 

על  )סדרה א'( ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או אגרות החוב )סדרה ג'( אגרות החובאם בהקצאת  .2.4.2.7

הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה  ,ייווצרו שברי יחידות יםפי ההיענות במכרז

ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר 

)סדרה א'( ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או ואגרות החוב  רות החוב, ואגבתשקיף הקבועליחידה 

תשאנה ריבית בשיעור הריבית האחיד או בשיעור הריבית האחיד החדש,  )סדרה ג'(, לפי העניין,

 לפי העניין. 

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהענות  .2.4.2.8

 לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.חלקית או מלאה 

.2.5 הקצאות נוספות לאחר תאריך המכרז 
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 הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים .2.5.1

, עד תום יום העסקים הראשון שלאחר החברה תהיה רשאיתלגבי כל אחד מהמכרזים בנפרד,  .2.5.1.1

למסחר, להקצות למשקיעים  יםהמוצע ניירות הערךההקצאה לציבור ולא יאוחר ממועד רישום 

בהיקף שלא  המסווגים שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת, כמות נוספת של ניירות הערך המוצעים

כלומר בהיקף שלא יעלה ( מהכמות שהוצעה על פי תשקיף זה )15%יעלה על חמישה עשר אחוזים )

]__[ אגרות חוב )סדרה -)סדרה א'( נוספות, ]__[ אגרות חוב )סדרה ב'( נוספות ו אגרות חוב ]__[על 

 "(.ההקצאה הנוספת למשקיעים מסווגים)להלן: " (ותנוספ ג'(

ההקצאה הנוספת למשקיעים מסווגים תיעשה באופן שלמשקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת  .2.5.1.2

, תוקצה מלוא הכמות להשלמת ההתחייבות שלו, לאחריה למשקיע בשיעור הריבית הנמוך ביותר

, וכך הלאה עד מלוא הכמות שיעור הריבית הנמוך הבא אחריומוקדמת במסווג שהגיש התחייבות 

, תיעשה שיעור ריביתהנוספת; היה יותר ממשקיע מסווג אחד שהגיש התחייבות מוקדמת באותו 

לפי  אגרות חובההקצאה לכל אחד מהם באופן שלכל משקיע מסווג כאמור תוקצה כמות של 

לו מתוך סך הכמות להשלמת ההתחייבויות חלקה היחסי של הכמות להשלמת ההתחייבות ש

 .שיעור ריביתשהוגשו באותו 

ליחידות שניתנה לגביהם יחידות בהרכב זהה ההקצאה הנוספת למשקיעים מסווגים תהיה של  .2.5.1.3

 התחייבות מוקדמת.

 אגרות החובשהוקצו בו  שיעור ריביתההקצאה הנוספת למשקיעים מסווגים תיעשה באותו  .2.5.1.4

 לציבור.

בכמות כוללת העולה על הכמות שנקבעה בהתחייבות  תוקצינה אגרות חוב למשקיע מסווג לא .2.5.1.5

 המוקדמת שהגיש. 

אלא אם ציינו המשקיעים המסווגים אחרת, הרי שהתחייבותם המוקדמת של המשקיעים  .2.5.1.6

המסווגים תיחשב כהסכמתם להקצאה של עד מלוא כמות ניירות הערך המוזמנת על ידם, ולפיכך 

צאה נוספת כאמור למשקיעים מסווגים, אשר התחייבו לבצע הק החברה תהיה רשאית

שיעור אשר שווה ל שיעור ריביתבהתחייבות מוקדמת ואשר נקבו בבקשות שהוגשו על ידם ב

החדש, לפי העניין( או  שיעור הריבית האחיד)או ל מהסדרה הרלוונטית הריבית האחיד ליחידה

 שיעור הריבית)או מ מהסדרה הרלוונטית ליחידה שיעור הריבית האחידמ נמוך שיעור ריביתב

 האחיד ליחידה החדש, לפי העניין(, וזאת מבלי לפנות פעם נוספת לאותם משקיעים מסווגים

 .עילל 2.5.1.2ובלבד שההקצאה נערכה בהתאם לאמת המידה הקבועה בסעיף 

במקרים שבהם יציין משקיע מסווג, אחד או יותר, כי הוא מבקש שלא להשתתף בהקצאה  .2.5.1.7

שאלמלא כן היה משקיע כאמור זכאי להקצאתם  אגרות החובהנוספת למשקיעים מסווגים, אזי 

למשקיעים המסווגים האחרים, ויחולו על ההקצאה התנאים  תוקצינהזה,  2.5.1לפי סעיף 

 שבסעיף זה. 

 המכרז תאריך לאחר בקשיםהמ לכלל נוספת הקצאה .2.5.2

תהיה , ההצעה בתקנות כהגדרתה, יתר חתימת תהא בו במקרהלעיל,  2.5.1נוסף על האמור בסעיף 

לאגרות החוב  שיעור הריבית האחידב בקשות שהגישו המבקשים לכלל להקצות החברה רשאית
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 שיעור הריבית האחידב או רה ג'(,)סדרה א'( ו/או לאגרות החוב )סדרה ב'( ו/או לאגרות החוב )סד

או  לאגרות החוב )סדרה א'( ואו לאגרות החוב )סדרה ב'( ו/או לאגרות החוב )סדרה ג'( החדש

 בהיקף מהסדרה הרלוונטית, אגרות חוב של נוספת כמות, העניין לפי, ממנו שיעור ריבית נמוךב

כלומר בהיקף שלא ) זה תשקיף פי על שהוצעה מהכמות( 15%) אחוזים עשר חמישה על יעלה שלא

]__[ אגרות חוב -ות, ונוספ, ]__[ אגרות חוב )סדרה ב'( נוספות )סדרה א'( אגרות חוב ]__[יעלה על 

 . לעיל 2.5.1.2, ובלבד שההקצאה נערכה בהתאם לאמת המידה הקבועה בסעיף ותנוספ)סדרה ג'( 

 מובהר, כי לחברה שיקול הדעת האם לבצע את ההקצאה הנוספת, כולה או חלקה. .2.5.3

]__[ ש"ח ע.נ אגרות חוב, -בהתאם לדוח הדירוג של אגרות החוב בכל מקרה לא יונפקו יותר מ .2.5.4

 .הדירוג להגדלת כמות אגרות החוב האמורהאלא אם כן יינתן אישור של חברת 

.2.6 והודעה על תוצאות ההנפקה הקצאת היחידות, חשבון מיוחד 

 החברה בגין אגרות החובסמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם  .2.6.1

"( וימסור למורשים לקבלת בקשות החשבון המיוחד)להלן: "מהסדרה הרלוונטית, לפי העניין 

ס לחשבון המיוחד את פרטיו של החשבון המיוחד. החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי ביח

. כספים 1968-רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, התשכ"ח

שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים, לא צמודים, נושאים 

 יומי.ריבית על בסיס 

המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין אגרות החוב  .2.6.2

ביחס לסדרה הרלוונטית ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על  התשקיףשבקשות לרכישתן נענו על פי 

החברה תראה בקבלת תמורת ההנפקה על ידי רכז ההנפקה כאילו התקבלה . התשקיףפי תנאי 

 אצלה.

היה ותתקיימנה דרישות הפיזור המזערי ודרישות שווי החזקות הציבור ביחס לאגרות החוב  .2.6.3

, תשקיףל 2.8כאמור בסעיף )סדרה א'( ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או אגרות החוב )סדרה ג'( 

ביום המסחר השני שלאחר יום הגשת  12:30יעביר רכז ההנפקה לחברה, לא יאוחר מהשעה 

הבקשות, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי 

הסכומים אשר יגיעו למשקיעים המסווגים ולמורשים לקבלת בקשות, וזאת כנגד העברת 

 )סדרה א'( ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או אגרות החוב )סדרה ג'( ודות בגין אגרות החובהתע

 לחברה לרישומים.

יתברר כי לא התקיימו דרישות הפיזור המזערי ו/או דרישות שווי  יםאם בסיכום יום המכרז .2.6.4

 , תבוטל הנפקת היחידות לציבורתשקיףל 2.8כאמור בסעיף בסדרה הרלוונטית החזקות הציבור 

 .בקשיםולא יגבו כספים מהמ מהסדרה הרלוונטית

 הודעה על תוצאות ההנפקה .2.6.5

, ההנפקה רכז ידי על הודעה תימסר, 10:00 שעה עד יםהמכרז יום שלאחר הראשון המסחר ביום .2.6.5.1

 ההודעה. בחלקן או במלואן נענו בקשותיהם אשר למבקשים, בקשות לקבלת מורשיםה באמצעות

 מהם המגיעה התמורה ואת שתוקצינה היחידות כמות, יםבמכרז שנקבע שיעור הריבית את תציין

 .בעבורן
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 המבקשים יעבירו, 12:30( עד השעה יםראשון שלאחר יום המכרזה המסחר יוםאותו היום )בב .2.6.5.2

 לרכז, בקשות לקבלת מורשיםה באמצעות, נענו בהנפקה ערך ניירות לרכישת בקשותיהםש

 לחשבון, ההצעה נענתה לגביהן אשר, היחידות עבור מהם המגיעה התמורה מלוא את ההנפקה

 .לעיל 2.6 בסעיף כאמור המיוחד

 ערך ניירות לרשות מיידי בדוח החברה תודיע יםהמכרז יום שלאחר הראשון מסחרה ביום .2.6.5.3

 כך על תפרסם מכן שלאחר נוספים עסקים ימי שלושה ותוך, יםהמכרז תוצאות על ולבורסה

 .העברית בשפה בישראל הנפוצים יומיים עיתונים בשני הודעה

.2.7 משקיעים מסווגים  

יחידות אגרות  ]__[)סדרה א'(,  יחידות אגרות החוב ]__[מתוך היחידות המוצעות לציבור, לגבי  .2.7.1

ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישתן )סדרה ג'(  יחידות אגרות החוב ]__[-ו )סדרה ב'( החוב

, לפיהן יגישו המשקיעים המסווגים ההצעהלתקנות  1ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בסעיף 

 לתשקיף. 2.7.3בסעיף בכמויות המפורטות לרכישת יחידות בשיעור הריבית, ו יםבקשות במכרז

 זה:  2.7בסעיף 

היחס שבין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות בשיעור הריבית האחיד  -" חתימת יתר"

שייקבע במכרז, לבין כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה )כהגדרתה להלן(, ובלבד שהוא עולה על 

 אחד. 

 , במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן:ההצעהעל פי תקנות 

( מכמות היחידות שהוצעה לציבור, תוקצה לכל משקיע מסווג 5על חמש )לא עלתה חתימת היתר 

 מהכמות שהתחייב לרכוש. 100%

( מכמות היחידות שהוצעה לציבור, תוקצה לכל משקיע מסווג 5עלתה חתימת היתר על חמש )

 מהכמות שהתחייב לרכוש. 50%

על שיעור הריבית,  יםזכמות ניירות הערך שהוצעה במכר -" כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה"

, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות בשיעור ריבית התשקיףעל פי 

 . יםהנמוך משיעור הריבית האחיד שייקבע במכרז

אינה מספיקה להקצאה כאמור לעיל, תוקצה  במקרה וכמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה .2.7.2

הכמות שנותרה לחלוקה, כהגדרתה לעיל, למשקיעים המסווגים שהגישו הזמנות בשיעור הריבית 

לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות  יםשייקבע במכרז

ה כבקשות המוקדמות שהוגשו באותו שיעור ריבית. בקשות המשקיעים המסווגים תיחשבנ

. של אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת שיעור הריבית

במקרה שלא תהיה חתימת יתר, הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה כהזמנות הציבור לעניין 

ו/או אגרות החוב )סדרה ב'( ו/או אגרות החוב )סדרה ג'( ( 'אחלוקת היחידות. אגרות החוב )סדרה 

 .יםבמכרז ושתוקצינה למשקיעים המסווגים, תוקצינה בשיעור הריבית שייקבע

, כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב )סדרה א'( ביחס לאגרות החוב .2.7.3

זה להגיש בקשות  תשקיףעל פי )סדרה א'(  אגרות החובבמסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת 

 להלן: לרכישת יחידות בשיעור ריבית המפורט 
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 הריבית שיעור שם
 יחידות %-ב

   

   

   

   

   

   

   

   

  כ"סה

סעיף ]__[ )*( למיטב ידיעת החברה, מפיצים או גופים מסווגים הקשורים למפיצים )ראו 
 ]__[ - גופים כאמורידי -סה׳׳כ יחידות שהתקבלו בגינן התחייבויות מוקדמות עללתשקיף(. 

מסך היחידות, שהתקבלו בגינן התחייבויות המוקדמות; לאור האמור  %]__[-יחידות, המהוות כ
לעיל, ניתנה התחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מסווגים לרכישת יחידות של אגרות החוב 

 מסך יחידות אגרות החוב המוצעות לציבור.  %]__[ -)סדרה ח'( המהוות כ

 )**( בעל ענין.

, כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב )סדרה ב'( ביחס לאגרות החוב

זה להגיש בקשות  תשקיףעל פי )סדרה ב'(  אגרות החובבמסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת 

 לרכישת יחידות בשיעור ריבית המפורט להלן: 

 הריבית שיעור שם
 יחידות %-ב

   

   

   

   

   

   

   

   

  כ"סה

סעיף ]__[ )*( למיטב ידיעת החברה, מפיצים או גופים מסווגים הקשורים למפיצים )ראו 
 ]__[ - גופים כאמורידי -סה׳׳כ יחידות שהתקבלו בגינן התחייבויות מוקדמות עללתשקיף(. 

מסך היחידות, שהתקבלו בגינן התחייבויות המוקדמות; לאור האמור  %]__[-יחידות, המהוות כ
ייבות מוקדמת על ידי משקיעים מסווגים לרכישת יחידות של אגרות החוב לעיל, ניתנה התח

 מסך יחידות אגרות החוב המוצעות לציבור.  %]__[ -)סדרה ח'( המהוות כ

 )**( בעל ענין.

, כל אחד מהמשקיעים המסווגים, המפורטים להלן, התחייב )סדרה ג'( ביחס לאגרות החוב

זה להגיש בקשות  תשקיףעל פי )סדרה ג'(  החוב אגרותבמסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת 

 לרכישת יחידות בשיעור ריבית המפורט להלן: 

 הריבית שיעור שם
 יחידות %-ב
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  כ"סה

סעיף ]__[ )*( למיטב ידיעת החברה, מפיצים או גופים מסווגים הקשורים למפיצים )ראו 
 ]__[ - גופים כאמורידי -סה׳׳כ יחידות שהתקבלו בגינן התחייבויות מוקדמות עללתשקיף(. 

מסך היחידות, שהתקבלו בגינן התחייבויות המוקדמות; לאור האמור  %]__[-יחידות, המהוות כ
לעיל, ניתנה התחייבות מוקדמת על ידי משקיעים מסווגים לרכישת יחידות של אגרות החוב 

 מסך יחידות אגרות החוב המוצעות לציבור.  %[]__ -)סדרה ח'( המהוות כ

 )**( בעל ענין.

התחייבות " -לעיל תקראנה בסעיף זה  2.7.3התחייבויות המשקיעים המסווגים האמורים בס"ק 

 ". מוקדמת

זה נעשתה על פי  תשקיףקבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום  .2.7.4

 .לתשקיף2.7.2הצעה וכן כמפורט בסעיף ההעקרונות הקבועים בתקנות 

אגרות חוב )סדרה א'( ו/או יחידות אגרות חוב )סדרה המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין יחידות  .2.7.5

בכמות יחידות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם ב'( ו/או יחידות אגרות חוב )סדרה ג'( 

שקיעים מסווגים לעניין מ בקשותהמוקדמת, ואולם יחידות כאמור שתוזמנה לא תיחשבנה כ

 זה, אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין. תשקיף

התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות המורשים לקבלת  .2.7.6

בצהריים,  12:30( עד השעה יםבקשות, ביום הסליקה )יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז

 לתשקיף(.   2.6דרתו בסעיף לחשבון המיוחד )כהג

 %]__[המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת, וזאת בשיעור של  .2.7.7

כשהיא מחושבת לפי  מהתמורה הכוללת בגין אגרות החוב שביחס אליהן התחייבו להגיש בקשות,

 המחיר ליחידה, כמפורט לעיל.

, להפחית את שיעור הריבית, בו נקב בהתחייבות יםמשקיע מסווג יהא רשאי, ביום המכרז .2.7.8

, על ידי מסירת תשקיףל 2.3.3.6בסעיף , כמפורט %]__[המוקדמת האמורה לעיל )במדרגות של 

 הודעה בכתב לרכז ההנפקה אשר תימסר לו לא יאוחר ממועד סגירת החתימות.

.2.8 רישום למסחר בבורסה 

כפוף  הסדרות המונפקותבכל אחת מ בהתאם להנחיות הבורסה, רישום למסחר של אגרות החוב .2.8.1

חיות הבורסה, לרבות דרישות בדבר פיזור מזערי ושווי החזקות נלקיום דרישות הרישום לפי ה

 ציבור מינמיאלי.
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מותנה בכך ששווי החזקות  בבורסה אגרות החוב של למסחר רישום, הבורסה הנחיות פי על .2.8.2

 36 -אגרות החוב לאחר הרישום למסחר לא יפחת משל  כל אחת מהסדרות המונפקותהציבור ב

  :להלן בטבלה כמפורט מזערי בפיזור מותנה מיליון ש"ח, וכן,

 הערך נייר סוג מזערי מחזיקים מס׳ למחזיק מזערי החזקה שווי

 אגרות חוב 35 ש״ח 200,000

דרישות הבורסה לרישום למסחר כאמור  התקיימו לאבאיזה מהמכרזים  כי שיתברר במידה .2.8.3

 לא ןה, תשקיףה פי על מהסדרה הרלוונטית אגרות החוב הנפקת תתבטל אזי, בסעיף זה לעיל

לא  מהסדרה הרלוונטית אגרות החוב, בקשיםמהמ כספים ייגבו לא, בבורסה למסחר תירשמנה

 .מיידי בדיווח כך על תודיע והחברה בקשיםלמ תוקצינה

בדירוג  ]__[דורגו על ידי )סדרה א'(, אגרות החוב )סדרה ב'( ואגרות החוב )סדרה ג'( אגרות החוב  .2.8.4

ועל כן, החברה פטורה  להנפקה של עד ]__[ ע.נ. אגרות חוב, ,להלן 2.112.11בסעיף כמפורט  "]__["

 לפרק זה. 'ד כנספחדירוג אגרות החוב מצורף מדרישת ההון העצמי הקבועה בהנחיות הבורסה. 

.2.9 הסדרים מעשיית הימנעות 

 שאינם הסדרים מלעשות להימנע זה תשקיף על בחתימתם מתחייבים הדירקטוריםו החברה .2.9.1

, בציבור ופיזורם הפצתם, זה תשקיף פי-על המוצעים ערך ניירות להצעת בקשר בתשקיף כתובים

 הערך ניירות את למכור התשקיף פי על ערך ניירות לרוכשי זכות מלהעניק להימנע ומתחייבים

 .בתשקיף למפורט מעבר שרכשו

 כל על ערך ניירות לרשות להודיע, זה תשקיף על בחתימתם, מתחייבים הדירקטוריםו החברה .2.9.2

 הפצתם, זה תשקיף פי על המוצעים ערך ניירות להצעת בקשר שלישי צד עם להם הידוע הסדר

 .לעיל 2.9.1 בסעיף כאמור ההתחייבויות את הסותר, בציבור ופיזורם

 שלישי צד עם מלהתקשר להימנע, זה תשקיף על בחתימתם, מתחייבים הדירקטוריםו החברה .2.9.3

 מיטב שלפי, בציבור ופיזורם הפצתם, זה תשקיף פי על המוצעים ערך ניירות להצעת בקשר כלשהו

 .לעיל 2.9.1 בסעיף לאמור בניגוד הסדרים ערךובדיקתם  ידיעתם

לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ, שלא התחייב בכתב  בקשותהחברה והדירקטורים בה לא יקבלו  .2.9.4

 לנהוג בהתאם להוראות פסקה זו.

.2.10 עיקרי שטר הנאמנותו יתר תנאי אגרות החוב 

את  יםנאמנות המסדירבשטרות  ( בע"מ1975החברה התקשרה ביום ___ עם הרמטיק נאמנות ) .2.10.1

 פיםומצור )סדרה ג'((, אגרות החוב )סדרה ב'( ואגרות החוב סדרה א')תנאיהן של אגרות החוב 

 . לפרק זה , נספח ב' ונספח ג', בהתאמה,כנספח א'

הרמטיק פרטי הנאמן לאגרות החוב כפי שנמסרו לחברה, נכון למועד התשקיף, הינם כדלקמן:  .2.10.2

 .03-5271451פקס: ; 03-5544553. טלפון: יפו-תל אביב ,113הירקון , מרחוב ( בע"מ1975נאמנות )

 hermetic@hermetic.co.ilאלקטרוני:  . כתובת דוארדן אבנוןמרב עופר ו/או  :איש קשר

 )"הנאמן"(.
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הנאמן הינו חברה הרשומה בישראל, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות של  .2.10.3

 נאמן לתעודות התחייבות הקבועות בחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו.

 הקבועות בחוק ניירות ערךהכשירות ל דרישות הנאמן הצהיר בשטרות הנאמנות כי הוא עונה ע

הנאמנות  ות, וכי הוא הסכים לחתום על שטרחובהאגרות הנפקת לנאמן שמש ל ובתקנות מכוחו

 .מחזיקי אגרות החובולפעול כנאמן של 

על בסיס מידע שנמסר לה על ידי הנאמן, נכון למועד תשקיף זה לא למיטב ידיעת החברה,  .2.10.4

 .הליכים משפטיים הנוגעים למילוי תפקידו כנאמןמתנהלים כנגד הנאמן 

 שטר נאמנות )סדרה א'( .2.10.5

, )סדרה א'( נאמנותרקים את התנאים המהותיים של שטר להלן מובאת טבלה המפרטת בראשי פ

. התיאור שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא לפרק זה נספח א'כבנוסחו המלא המצורף 

 של שטר הנאמנות האמור.

 סעיף בשטר הנאמנות נושא

 1 מבוא, פרשנות והגדרות

 2 הנפקת אגרות החוב

 3 רכישת אגרות חוב )סדרה א'( על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור

 4 הריבית

 5 התאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב

 6 פירעון הקרן

 7 תשלומי הקרן והריבית

 8 תפקידי הנאמן

 9 ופדיון מוקדם מחיקה מן המסחר

 10 תנאי הצמדה

 11 אגרות חוב נוספות

 12 הבטחת אגרות החובאי 

 13 שלילי שעבוד - החברה נכסי על שעבוד יצירת לאי התחייבות

 14 מגבלות על חלוקה

 15 זכות להעמדה לפירעון מיידי

 16 תביעות והליכים בידי הנאמן

 17 נאמנות על התקבולים

 18 למחזיקים באמצעות הנאמןסמכות לדרוש תשלום 

 19 ב חלוקת הכספיםסמכות לעכ

 20 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן

 21 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה

קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר 
 עם תשלום חלקי

22 

 23 השקעת כספים

 24 התחייבויות הנאמן
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 סעיף בשטר הנאמנות נושא

 25 התחייבויות החברה כלפי הנאמן

 26 התחייבויות נוספות

 27 הסכמים אחרים

 28 שכר הנאמן

 29 סמכויות מיוחדות

 30 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים

 31 שיפוי לנאמן

 32 העברה ופיצול של אגרות החוב

 33 דיווח על ידי הנאמן

 34 הודעות

 35 ויתור, פשרה ושינוי בשטר הנאמנות

 36 מרשם מחזיקי אגרות החוב

 37 כהונת הנאמן, התפטרות הנאמן והחלפתו, אישורים

 38 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב

 39 הוראות כלליות

 40 כתובות

 41 הסמכה למגנ"א

  לוח סילוקין -' א נספח

  תעודת אגרות החוב -' ב נספח

  תפקידי הנאמן -נספח ג' 

  שכר הנאמן -' ד נספח

   אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב - ראשונה תוספת

 '(בשטר נאמנות )סדרה  .2.10.6

, ת התנאים המהותיים של שטר נאמנות )סדרה ב'(להלן מובאת טבלה המפרטת בראשי פרקים א

. התיאור שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא לפרק זה 'בנספח כבנוסחו המלא המצורף 

 ר.של שטר הנאמנות האמו

 סעיף בשטר הנאמנות נושא

 1 מבוא, פרשנות והגדרות

 2 הנפקת אגרות החוב

 3 '( על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשורברכישת אגרות חוב )סדרה 

 4 הריבית

 5 התאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב

 6 פירעון הקרן

 7 תשלומי הקרן והריבית

 8 תפקידי הנאמן

 9 מן המסחר ופדיון מוקדםמחיקה 

 10 תנאי הצמדה
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 סעיף בשטר הנאמנות נושא

 11 אגרות חוב נוספות

 12 הבטחת אגרות החובאי 

 13 שלילי שעבוד - החברה נכסי על שעבוד יצירת לאי התחייבות

 14 מגבלות על חלוקה

 15 זכות להעמדה לפירעון מיידי

 16 תביעות והליכים בידי הנאמן

 17 נאמנות על התקבולים

 18 תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן סמכות לדרוש

 19 ב חלוקת הכספיםסמכות לעכ

 20 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן

 21 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה

קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר 
 עם תשלום חלקי

22 

 23 השקעת כספים

 24 הנאמן התחייבויות

 25 התחייבויות החברה כלפי הנאמן

 26 התחייבויות נוספות

 27 הסכמים אחרים

 28 שכר הנאמן

 29 סמכויות מיוחדות

 30 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים

 31 שיפוי לנאמן

 32 העברה ופיצול של אגרות החוב

 33 דיווח על ידי הנאמן

 34 הודעות

 35 הנאמנותויתור, פשרה ושינוי בשטר 

 36 מרשם מחזיקי אגרות החוב

 37 כהונת הנאמן, התפטרות הנאמן והחלפתו, אישורים

 38 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב

 39 הוראות כלליות

 40 כתובות

 41 הסמכה למגנ"א

  לוח סילוקין -' א נספח

  תעודת אגרות החוב -' ב נספח

  תפקידי הנאמן -נספח ג' 

  שכר הנאמן -' ד נספח

   אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב - ראשונה תוספת

 שטר נאמנות )סדרה ג'( .2.10.7
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, )סדרה ג'( להלן מובאת טבלה המפרטת בראשי פרקים את התנאים המהותיים של שטר נאמנות

. התיאור שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא לפרק זה 'גנספח כבנוסחו המלא המצורף 

 הנאמנות האמור. של שטר

 סעיף בשטר הנאמנות נושא

 1 מבוא, פרשנות והגדרות

 2 הנפקת אגרות החוב

 3 '( על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשורגרכישת אגרות חוב )סדרה 

 4 הריבית

 5 התאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב

 6 פירעון הקרן

 7 תשלומי הקרן והריבית

 8 הנאמןתפקידי 

 9 מחיקה מן המסחר ופדיון מוקדם

 10 אי הצמדה

 11 אגרות חוב נוספות

 12 הבטחת אגרות החובאי 

 13 שלילי שעבוד - החברה נכסי על שעבוד יצירת לאי התחייבות

 14 מגבלות על חלוקה

 15 זכות להעמדה לפירעון מיידי

 16 תביעות והליכים בידי הנאמן

 17 נאמנות על התקבולים

 18 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן

 19 ב חלוקת הכספיםסמכות לעכ

 20 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן

 21 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה

קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר 
 עם תשלום חלקי

22 

 23 השקעת כספים

 24 התחייבויות הנאמן

 25 התחייבויות החברה כלפי הנאמן

 26 התחייבויות נוספות

 27 הסכמים אחרים

 28 שכר הנאמן

 29 סמכויות מיוחדות

 30 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים

 31 שיפוי לנאמן

 32 העברה ופיצול של אגרות החוב

 33 דיווח על ידי הנאמן

 34 הודעות
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 סעיף בשטר הנאמנות נושא

 35 ושינוי בשטר הנאמנותויתור, פשרה 

 36 מרשם מחזיקי אגרות החוב

 37 כהונת הנאמן, התפטרות הנאמן והחלפתו, אישורים

 38 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב

 39 הוראות כלליות

 40 כתובות

 41 הסמכה למגנ"א

  לוח סילוקין -' א נספח

  תעודת אגרות החוב -' ב נספח

  תפקידי הנאמן -נספח ג' 

  שכר הנאמן -' ד נספח

   אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב - ראשונה תוספת

.2.11 דירוג אגרות החוב 

, להנפקת אגרות החוב של החברה Aa1.il על מתן דירוגבע"מ הודיעה מידרוג  2018במרץ  19ביום 

מיליארד ש"ח ערך נקוב. לפרטים נוספים, ראו דוח הדירוג  2.7אשר תונפקנה בהיקף כולל של עד 

דורגו אגרות החוב שתנפיק החברה על ידי  15.4.2018ביום כמו כן,  לפרק זה. כנספח ד'המצורף 

פרטים נוספים, ראו דוח הדירוג ל. ilAAA prelimבדירוג "( מעלותסטנדרד & פורס מעלות בע"מ )"

 לפרק זה. 1כנספח ד'המצורף 

.2.12 מיסוי אגרות החוב 

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות 

. ההוראות הכלולות בתשקיף זה בדבר מיסוי ניירות הערך אינן באגרות החובבהשקעה 

החוק הנזכרות בתשקיף, ואינן באות במקום מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות 

  ייעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים לכל משקיע.

  כללי .2.12.1

 2005-ה"התשס(, 147' מס) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק בכנסת התקבל 2005 ביולי 25 ביום .2.12.1.1

. (2006בינואר  1)ונכנס לתוקף ביום  2005באוגוסט  10אשר פורסם ברשומות ביום  "(התיקון)"

 1961-א"התשכ[, חדש נוסח] הכנסה מס פקודת הוראות את ניכר באופן שינה התיקון

 מדף תשקיף פרסום במועד, כן כמו. בבורסה הנסחרים ערך ניירות למיסוי הנוגעת"(, הפקודה)"

 במועד, בנוסף. התיקון בעקבות להתפרסם הצפויות החדשות התקנות כל התפרסמו טרם, זה

 קיימת לא וכן התיקון מהוראות חלק לגבי מקובלת פרקטיקה קיימת לא זה מדף תשקיף פרסום

 .בתיקון המס הוראות את המפרשת פסיקה

 2011-התקבל בכנסת החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(, התשע"ב 2011בדצמבר  5ביום  .2.12.1.2

החוק לשינוי )" 2012בינואר  1ונכנס לתוקף מיום  2011בדצמבר  6אשר פורסם ברשומות ביום 

 בגין יחידים בידי הכנסות על המס שיעוריו עלוה המס נטל לשינוי לחוק בהתאם"(. ל המסנט
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 המס לשיעוראו   30%-ל 25%-מ 3מהותי מניות ולבעל, 25% -ל 20% -מ וריבית דיבידנד, הון רווחי

 להשגת חקיקה)תיקוני  הכלכלית ההתיעלותהתקבל בכנסת חוק  2016בדצמבר  22. ביום השולי

בדצמבר  29ברשומות ביום  ופורסם 2016 -(, התשע"ז 2018-ו 2017התקציב לשנות התקציב  יעדי

לפקודה משיעור של  121במסגרתו הוחלט להוריד את שיעור המס ליחידים הקבוע בסעיף  2016

 יסף מסואילך. כמו כן נקבע כי יוטל  2017החל משנת  47% של לשיעור 2016המס  בשנת 48%

)אשר יתואמו מידי שנה למדד(  ש"ח 640,000 על העולהשל יחיד  חייבת כנסהה על 3%של  בשיעור

 2018מס  היסף לשנת . 2016בשנת ₪  810,720הכנסה של על  2%ואילך חלף שיעור של  2017לשנת 

חייבת כוללת את כל סוגי  הכנסה₪.  641,880של יחיד העולה על הכנסתו החייבת  יוטל על

ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין )מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלול 

והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין(, למעט סכום ₪ מיליון  4רק אם שווי מכירתה עולה על 

לחוק מיסוי  47לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

 25%ירד משיעור של  החברות מס שיעור כי נקבע, כן כמו .1963–מקרקעין )שבח ורכישה(, תשכ"ג

 . ואילך 2018בשנת  23%-ו 2017בשנת  24% של לשיעור 2016בשנת 

 רווח הון ממכירת ניירות ערך מוצעים .2.12.2

ידי יחיד תושב ישראל חייב -לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על 91בהתאם לסעיף  .2.12.2.1

לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על עשרים  121במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

(, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, 25%וחמישה אחוזים )

ידי יחיד שהינו בעל מניות מהותי, אשר שיעור המס לגבי רווח -ת ערך עללמעט לגבי מכירת ניירו

 (. 30%הון בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על שלושים אחוזים )

כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח -כמו .2.12.2.2

(, עד קביעת הוראות ותנאים 30%) ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים

א)ב( לפקודה. שיעור המס המופחת 101-( ו9א)א()101לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 

כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״, 

 ( לפקודה.1)2בהתאם להוראות סעיף 

 בשיעור יחויב 4,למדד צמודה שאינה, חוב אגרת במכירת יחיד ידיב, הון רווח, לעיל האמור אף על .2.12.2.3

 כרווח ההון רווח כל את ויראו, מהותי מניות בעל לעניין 20% על או, 15% על יעלה שלא מס

 .ריאלי

 23%חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות ) .2.12.2.4

 (. ואילך 2018משנת המס 

( לפקודה, פטורים ממס 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .2.12.2.5

בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות 

                                                      

3
לפחות  10% -לפקודה(, ב 88או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר )כהגדרת מונח זה בסעיף  יחיד המחזיק, במישירין  

לפקודה( בחברה, במועד מכירת נייר  88באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה )כהגדרת נוח זה בסעיף 

 "(.בעל מניות מהותיהחודשים שקדמו למכירה כאמור )להלן: " 12 -הערך או במועד כלשהו ב

4
 .לפקודה 91* בסעיף המונח כהגדרת 
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ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידו הכנסה מ״עסק״ או 

יד״, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ״משלח 

ואילך שיעור המס  2018)בשנת המס  לפקודה 121ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף 

 .(47%המירבי הינו 

ככלל, תושב חוץ )יחיד וחברה( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה,  .2.12.2.6

( 2)ב97רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף אם 

אם תושבי ישראל הם בעלי השליטה בה, לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ, 

או יותר מההכנסות או מהרווחים של החברה תושבת החוץ,  25%-או הנהנים, או הזכאים ל

ככלל, במקרה שפטור כאמור אינו חל,  א לפקודה.68תאם לקבוע בסעיף בהבמישרין או בעקיפין, 

 בכפוףיחולו הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, יכול ש

 . המיסים מרשות מתאים אישור של מראש להמצאה

לווה מדינה או תקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מבהתאם ל .2.12.2.7

, בפדיון של אגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם 2002-יחידה בקרן נאמנות(, התשס׳׳ג

( 1דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: )

( הפדיון 3)-( במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו2רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; )

אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה 

הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא ייחשבו כהכנסה לפי סעיף 

 ( לפקודה.4)2

צעים, בהתאם לתקנות לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המו .2.12.2.8

הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית(,  מס

חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות(  ("מתמורה הניכוי"תקנות )להלן:  2002 -"גהתשס

( 25%המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים )

, הכל כאשר מרווח ההון 15%ובנייר ערך שאינו צמוד למדד בשיעור של  מרווח ההון הריאלי

מרווח ההון הריאלי כאשר   (ואילך 2018משנת המס  23%המוכר הינו יחיד, ובשיעור מס חברות )

כפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור לקיזוז והמוכר הינו חבר בני אדם 

כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות -ם שרשאי המנכה במקור לבצע. כמוהפסדי

 וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. 

 ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים.-לא ינוכה מס במקור על .2.12.2.9

)ד( 91ון הריאלי, יחולו הוראות סעיף אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח הה .2.12.2.10

 ידי המוכר בגין מכירה כאמור.-לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על

פי דוח מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור -ככל שאגרות החוב המוצעות על .2.12.2.11

מהתמורה, כל עוד לא  (30%שלושים אחוזים )ל יכול להגיעשינוכה בעת מכירתן )לאחר המחיקה( 

הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור )לרבות פטור מניכוי מס 

 במקור(.

 שיעור המס שיחול על ריבית בגין אגרות החוב .2.12.3
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( 6)ה3יחיד יהא חייב במס על הכנסתו מריבית )לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף  .2.12.3.1

ויראו  25%אגרות חוב צמודות מדד בשיעור שלא יעלה על משולמת על הלפקודה או דמי ניכיון( 

את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. אולם על ריבית המשולמת על אגרות 

 . 15%חוב שאינן צמודות למדד, או שהן צמודות בחלקן לשיעור עליית המדד יחול שיעור מס של 

( הריבית היא 1יים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: )שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתק .2.12.3.2

( לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של 1)2הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״ לפי סעיף 

( היחיד תבע בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל 2היחיד או חייבת ברישום כאמור; )

( היחיד עובד 4המשלמת את הריבית; ) ( היחיד הוא בעל מניות מהותי בחברה3אגרות החוב; )

בחבר בני אדם ששילם את הריבית, או שהוא נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים, או שיש לו 

, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית יחסים מיוחדים אחרים עימו

( 5) -ונקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדם; 

. במקרים אלו יחול מס הכנסת של הכספים ועדת באישור האוצר שר שקבע אחר תנאי מתקיים

  .(47%ואילך שיעור המס המירבי הינו  2018ת )בשנ לפקודה 121סעיף הוראות שולי בהתאם ל

שיעור המס החל על הכנסות הריבית )לרבות הפרשי הצמדה( או דמי הניכיון של חבר בני אדם  .2.12.3.3

( לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט 2)9תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 

לשנת  23%)בשיעור של  מס החברות )ח( לפקודה לגבי ריבית שנצברה, הינו שיעור3לעניין סעיף 

 .ואילך( 2018

( לפקודה, פטורים ממס 2)9קרן נאמנות פטורה, וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .2.12.3.4

)ח( לפקודה בדבר ריבית או דמי 3בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף 

סותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכנ

ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״ או 

לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחוייב ההכנסה בשיעור  מ״משלח יד״, אלא אם נקבע אחרת.

 (.47%עור המס המירבי הינו ואילך שי 2018לפקודה )בשנת  121המירבי הקבוע בסעיף 

 על ,ריבית דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץד( לפקודה, 15)9בהתאם לסעיף  .2.12.3.5

פטורים ממס ובלבד , ישראל תושבי אדם בני חבר שהנפיק בישראל בבורסה הנסחרת חוב אגרת

שההכנסה אינה במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל. תושב חוץ הינו מי שהוא תושב חוץ ביום 

)א( תושב החוץ  :מאלה אחד למעט העניין לפי, או הפרשי ההצמדהדמי הניכיון קבלת הריבית 

( 3הינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; או )ב( תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה )

לפקודה, של חבר בני האדם המנפיק; או )ג( תושב החוץ הינו עובד, נותן  88בסעיף  להגדרת קרוב

שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו )אלא אם 

 הוכח כי שיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים(.

 בהתאם ישראל הוא מוחזק בידי תושבי אם, חוץ תושב ני אדםחבר ב לגבי יחול לא לעיל האמור .2.12.3.6

שיחול על הכנסות במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס  .לפקודה א68 בסעיף לקבוע

שמקורן בניירות ערך יחוייב בהתאם להוראות הפקודה , )יחיד או חברה( חוץ יתושבריבית של 

למדינת  מדינת ישראלשנחתמו בין להוראות האמנות למניעת כפל מס כמפורט לעיל או בהתאם 

 .מושבו של תושב החוץ
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במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של תושבי חוץ )יחיד  .2.12.3.7

בהתאם להוראות הפקודה, כמפורט לעיל או בהתאם  וחבר בני אדם( שמקורן בניירות ערך יחוייב

להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב 

 .אם וככל שקיימות החוץ

 2005-בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס״ו .2.12.3.8

שאינו בעל מניות מהותי בחברה  ליחיד המס שיש לנכות במקורשיעור  ״(,מריבית תקנות הניכוי)״

אגרות חוב צמודות מדד המשולמת על  5המשלמת את הריבית על ריבית )כהגדרתה בתקנות הנ״ל(

. שיעור המס שיש לנכות במקור 15%ואילו על אגרות חוב שאינן צמודות למדד הינו  25%הינו 

לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית יהיה בהתאם לשיעור המס 

לגבי חבר  (.47%ואילך שיעור המס המירבי הינו  2018)בשנת  לפקודה 121השולי המרבי לפי סעיף 

נוכה מס במקור י (ככל שלא חל עליו הפטור האמור לעיל חוץ ותושב ישראלבני אדם )תושב 

פקיד השומה  (.ואילך 2018משנת המס  23%))א( לפקודה 126הקבוע בסעיף  שיעור מס החברותב

 רשאי להקטין את שיעור ניכוי המס בהתאם להוראות תקנות הניכוי מריבית.

 קיזוז הפסדים .2.12.4

 הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת אגרות החוב בשנת המס ושאילו היו רווחי הון היו חייבים .2.12.4.1

במס בידי מקבלם, יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת נייר ערך, נסחר או 

בגין אותו נייר ערך או בגין ניירות ערך  השאינו נסחר, ישראלי או זר, וכן, כנגד ריבית ששולמ

 רותלא עלה על שיעור מס החבמנייר ערך  אחרים )בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד 

(, באותה שנת ואילך 2018ליחיד בשנת המס  25%ואילך או  2018לשנת  23%לחברה בשיעור של 

)למעט רווח הון אינפלציוני מס. קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון 

 המס כי לציין יש או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור.( 3.5 -ל 1חייב אשר יקוזז ביחס של 

 בשנת שהתהווה ההון הפסד, כן על. 30% הינו מהותי מניות בעל שהוא ליחיד דיבידנד חל על אשר

 אחרים ערך מניירות ריבית או דיבידנד הכנסות כנגד קיזוז בר יהיה לא ערך ניירות ממכירת המס

 .מהותי מניות כבעל המוגדר יחיד בידי

ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניכוי מתמורה, במסגרת חישוב רווח הבהתאם לתקנות  .2.12.4.2

ניירות ערך נסחרים יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים 

שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת 

 ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

 בסעיף כאמור בלבד מקרקעין ושבח הון רווח כנגד יקוזז, לעיל כאמור לקזזו ניתן שלא הפסד .2.12.4.3

 שהוגש ובלבד, ההפסד נוצר בה השנה לאחר, זו אחר בזו, הבאות המס בשנות לפקודה( ב)92

 .ההפסד היה בה המס לשנת דוח השומה לפקיד

 הנפקת אגרות נוספות בעתיד .2.12.5

                                                      

5
פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, כהגדרתם -ריבית, הפרשי הצמדה שאינם פטורים על -ריבית   

 ( לפקודה ודמי ניכיון.13)9בסעיף 
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הוראות  לחול צפויותלעניין הוראות המיסוי שיחולו במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב,  .2.12.5.1

 הרחבה, ככל שלא יאושר בעת ההיתר ביןמתואר לעיל, וזאת, כ הדין והוראותהסדר המס 

 ההוראות על המשפיעסדרת אגרות החוב הסדר אחר, או ישונו הוראות הדין באופן ל העתידית

 .לעיל שתוארו

ג לפקודה רואים בדמי ניכיון כריבית החייבת 125סעיף ( ו4)2בהתאם לסעיף  - ניכיון חישוב אופן .2.12.5.2

שבין ככלל, שיעור הניכיון יקבע כהפרש . הפדיון במועד ניכוי מס במקור כללי יחולו ולגביהבמס 

יהיה ככל שזה  הערך הנקוב של אגרות החוב לבין החלק בתמורת ההנפקה שייוחס לאגרות החוב

 חיובי.

( סדרה הרחבת של)בדרך  ]__[ סדרה של נוספות חוב אגרות בעתיד החברהתנפיק  בו במקרה .2.12.5.3

מנת לקבל את אישורה כי לעניין -תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה, לרשות המסים על ,בניכיון

לאגרות החוב שיעור (, ייקבע סדרה ]___[ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין איגרות החוב )

 להלן:ן השונים באותה סדרה, ככל שיהיו )ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיו

"שיעור הניכיון המשוקלל"(. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני הרחבת הסדרה 

את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל איגרות החוב בהתאם לאותו אישור ולפני הרחבת הסדרה 

כל הסדרה וינוכה מס במועדי תגיש החברה דוח מיידי בו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל ל

הפדיון של איגרות החוב מהסדרה האמורה לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם 

להוראות הדין. באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המיסים, תגיש החברה דיווח מיידי לפני 

יה שיעור שיעור הניכיון האחיד יהועל כך שהרחבת הסדרה בו תודיע אי על קבלת אישור כאמור 

הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. 

לפיכך, ייתכנו  .חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון הסדרה, בהתאם לשיעור שידווח כאמור

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק  ינוכהמקרים בהם 

( טרם הגדלת הסדרה. במקרה זה, נישום שהחזיק את אגרות החוב לפני ]____[  אגרות חוב )סדרה

רעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר יהגדלת הסדרה ועד לפ

 יכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.  של המס שנוכה מדמי הנ

התיאור לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו כללי בלבד ואינו 

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. -מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ -מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על

מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של -מקצועי על

 המשקיע ושל ניירות הערך המוצעים.

.2.13 פרטי הצעת ניירות ערך לציבור על פי תשקיף מדף 

ת הדין, ובכלל כך מכוח תשקיף זה תוכל החברה להנפיק סוג ניירות ערך שונים, בהתאם להוראו

אגרות חוב, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים )להלן: "ניירות 

לציבור את ניירות הערך על פי תשקיף תוכל החברה להציע  ,בנוסףערך על פי תשקיף מדף"(. 

 .ATM))מנגנון המדף תוך כדי המסחר בבורסה 

, ערך ניירות לחוקא)ו( 23 סעיף להוראות בהתאם תיעשה מדף תשקיף פי על ערך ניירות הצעת

 ערך ניירות לתקנות' ג פרק לפי הנדרשים הפרטים כל יושלמו בהם מדף הצעת דוחות באמצעות

 לרבות, הצעה לאותה ביחס, 1968-"חהתשכ(, וצורה מבנה - התשקיף וטיוטת התשקיף)פרטי 
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 בהתאם כך ובכלל, דין כל להוראות בהתאם, המוצעות היחידות והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי

 .עת באותה שיהיו כפי ערך ניירות רשות סגל ולעמדות הבורסה והנחיות לתקנון

.2.14 הפצה 

 הצעת אגרות החוב על פי תשקיף זה אינה מובטחת בחיתום.  .2.14.1

ישמשו כמפיצים (, "המפיציםלהלן ביחד: "]__[ בע"מ ) -]__[ בע"מ, ]__[ בע"מ, ]__[ בע"מ ו .2.14.2

)בשיעור של %]__[ . חלוקת עמלת ההפצה זהפי תשקיף -לעניין ניירות הערך המוצעים על

לא יהיה זכאי לעמלה כאמור בגין  , ובלבד שמפיץ]__[פי -תיעשה על, בין המפיציםמהתמורה( 

ניירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש התחייבויות מוקדמות שהגיש אותו המפיץ במסגרת 

 ם למשקיעים מסווגים. מיהמוקד יםזהמכר

באמצעות  והמציעים החברה מושלי, והפצת ניירות הערך המוצעים שירותי ריכוז ההנפקה תמורת .2.14.3

את הסכומים המפורטים  יםיום המכרז שלאחר שנירכז ההנפקה, לא יאוחר מיום העסקים ה

 . ]__[ להלן, מהחשבון המיוחד:

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נספח א'

 )סדרה א'( בגין אגרות החוב הנאמנות שטר



 

בלבד. נוסח שטר הנאמנות עשוי להשתנות באופן מהותי עד למועד ההנפקה  ה: נוסח שטר נאמנות זה הינו בגדר טיוטהבהרה
הנוסח המחייב של שטר הנאמנות לסדרת אגרות החוב, אם וככל שתונפק,  .בפועל של סדרת אגרות החוב, אם וככל שתונפק

יהיה הנוסח שיצורף לתשקיף הסופי של החברה, אם וככל שיפורסם, וכניסתו לתוקף תהא רק בכפוף להנפקת אגרות החוב על 
 פיו.

 
  א' סדרהללאגרות חוב שטר נאמנות 

 2018 מאי__ בשנערך ונחתם ביום 
 
 

 בע"מ פיתוח ונכסים -נמלי ישראל חברת   בין:
 51-356978-0 ח.פ.

  6721516יפו, -, תל אביב74דרך מנחם בגין מ
 "(החברה)"

 
 מצד אחד;                   

 ( בע"מ1975יק נאמנות )מטהר  לבין:
 51-070519-7ח.פ. 

 יפו-, תל אביב113מרחוב הירקון 
 "(הנאמן)"

 מצד שני;                   
 

 
אשר תרשמנה (, א' סדרההנפקה לציבור של אגרות חוב ) לבצעוהחברה החליטה  הואיל 

תשקיף הפי -וזאת על"( הבורסהאביב בע"מ )"-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל
 ;להלן(ו )כהגדרת

 של ( על מתן דירוג"דרוגימ") מ"בע דרוגימהדירוג  חברת ההודיע 2018 מרץב 19 יוםוב והואיל
Aa1.il  דורגו אגרות  2018באפריל  15וביום  של החברה )סדרה א'( חוב אגרותלהנפקת

 ilAAA  בדירוג "(מעלות)" סטנדרד & פורס מעלות בע"מהחוב שתנפיק החברה על ידי 

prelim;  

במרשם ותרשם , בישראלהינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה מצהיר כי והנאמן  והואיל
שעיקר  בסמוך לאחר פתיחתו,( 1968-הנאמנים )כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 ;צוע תפקידי נאמנותיבבעיסוקו 

, או כל דין אחר, 1968-פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-הצהיר כי אין כל מניעה על והנאמן והואיל
 יניגוד של קיומם לאי ביחס לרבותפי שטר נאמנות זה -להתקשרותו עם החברה על

הוא עונה על דרישות הכשירות וכי  כאמור החברה עם התקשרותו את המונעים עניינים
אגרות הנפקת לנאמן שמש ל ובתקנות מכוחו 1968-, תשכ"חהקבועות בחוק ניירות ערך

 ;נשוא שטר זה חובה

 ;בנאמן מהותיכל עניין מהותי בחברה, ולחברה אין כל עניין  לו אין מצהיר כי נאמןהו והואיל
 

והחברה מצהירה כי אין מניעה על פי כל דין או הסכם או מסמכי ההתאגדות של  והואיל
החברה לבצע הנפקה של אגרות החוב או להתקשרות עם הנאמן על פי שטר נאמנות 

 זה;

עם הנאמן על תנאי הנאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב, כמפורט  הסכימהוהחברה  והואיל
 בשטר נאמנות זה; 

והנאמן הסכים לחתום על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב  והואיל
 כמפורט להלן;

 
 לפיכך, הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 סעיף בשטר עניינים תוכן

 1 מבוא, פרשנות והגדרות
 2 הנפקת אגרות החוב

 3 קשוררכישת אגרות חוב )סדרה א'( על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק 
 4 הריבית

 5 התאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב
 6 פירעון הקרן

 7 תשלומי הקרן והריבית
 8 תפקידי הנאמן

 9 ופדיון מוקדםמחיקה מן המסחר 
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 סעיף בשטר עניינים תוכן
 10 תנאי הצמדה

 11 אגרות חוב נוספות
 12 הבטחת אגרות החובאי 

 13 שלילי שעבוד - החברה נכסי על שעבוד יצירת לאי התחייבות
 14 מגבלות על חלוקה

 15 זכות להעמדה לפירעון מיידי
 16 תביעות והליכים בידי הנאמן

 17 נאמנות על התקבולים
 18 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן

 19 ב חלוקת הכספיםכסמכות לע
 20 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן

 21 תלויה בחברההימנעות מתשלום מסיבה שאינה 
קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום 

 בקשר עם תשלום חלקי
22 

 23 השקעת כספים
 24 התחייבויות הנאמן

 25 התחייבויות החברה כלפי הנאמן
 26 התחייבויות נוספות

 27 הסכמים אחרים
 28 שכר הנאמן

 29 סמכויות מיוחדות
 30 הנאמן להעסיק שלוחיםסמכות 

 31 שיפוי לנאמן
 32 העברה ופיצול של אגרות החוב

 33 דיווח על ידי הנאמן
 34 הודעות

 35 ויתור, פשרה ושינוי בשטר הנאמנות
 36 מרשם מחזיקי אגרות החוב

 37 כהונת הנאמן, התפטרות הנאמן והחלפתו, אישורים
 38 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב

 39 כלליותהוראות 
 40 כתובות

 41 כה למגנ"אמהס
  לוח סילוקין - 'א נספח
  תעודת אגרות החוב - 'ב נספח

  תפקידי הנאמן -נספח ג' 
  שכר הנאמן -' ד נספח

   אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב - ראשונה תוספת

 

  מבוא, פרשנות, הגדרות .1
 

נספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד תוספות וההמבוא לשטר נאמנות זה וכן ה .1.1
 .הימנו

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים, וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות  .1.2
 .וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות

אלא  והמשמעות הנקובה לציד שטר נאמנות זהמונח המפורט להלן, תהא בכל ל .1.3
 :אם צוין מפורשות אחרת

או "אגרות  "אגרות החוב"
 - החוב )סדרה א'("

אגרות  , לרבותשתונפקנה על ידי החברה( א')סדרה אגרות החוב 
 ;להלן שטר נאמנות זהל 11 החוב הנוספות כהגדרתן בסעיף

"אסיפת  או"אסיפה" 
 - מחזיקים"

 אסיפה של מחזיקי אגרות החוב;

של חברת  (-AA)דירוג  אוו/של חברת הדירוג מידרוג Aa3  דירוג  -" הבסיס"דירוג 
הדירוג המקביל לו של חברת דירוג הדירוג מעלות ו/או 

מובהר, כי במידה ואגרות החוב  אחרת;)כהגדרתה להלן( 
 מבניהן גבוהעל ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג ה תדורגנה
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 הוא אשר יקבע לעניין זה;

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; -"הבורסה" 

מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו,  תהחלטה שנתקבלה באסיפ  -"החלטה מיוחדת" 
חמישים אחוזים בכוחם, מחזיקים -ידי באי-בעצמם או על

שבמחזור, מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  לפחות (50%)
רוב באו  בהצבעה המיוצג ה האמורה,ביתר המחזיקים של ברוב

אחוזים  בעשריםמחזיקים  שנכחו בהאסיפה נדחית כאמור ב
 מורה;מן היתרה האלפחות ( 20%)

 בהשנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב, החלטה   -"החלטה רגילה" 
 וחמישה עשריםבמחזיקים  ,כוחם-ידי באי-בעצמם או על ,נכחו

מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב לפחות ( 25%) אחוזים
באגרות החוב  מחזיקים שנכחו בהשבמחזור, או באסיפה נדחית 

 ,כוחם-באי ידי -על או בעצמם ,שהוא משתתפים מספרבכל 
( הנדחית באסיפה ובין המקורית באסיפה בין) נתקבלהואשר 

 החוב אגרות של הנקוב הערך ביתרת המחזיקים של רגיל ברוב
  ;בהצבעה המיוצגשבמחזור 

או כל  ,_______בע"מ, ח.פ. ________ לרישומים של  החבר -"החברה לרישומים" 
, ובלבד מי שישמש במקומה כחברה לרישומים של אגרות החוב

הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה  שכל ניירות
 החברה לרישומים;

 

 - "הנאמן"

הנאמן הנזכר בראש שטר נאמנות זה ו/או כל מי שיכהן או 
יכהנו מדי פעם בפעם כנאמן או כנאמנים של מחזיקי אגרות 

 ת זה;החוב לפי שטר נאמנו

או "ריבית  ""הריבית
 - הבסיס"

הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב  
 ;לשטר נאמנות זה 4 סעיףב כאמור

 ;2018 מאיב __של החברה מיום מדף התשקיף תשקיף ו  -"התשקיף" 

 החבר" או "חברת דירוג"
  - "מדרגת

כל חברת דירוג מאושרת על ידי הממונה על שוק ההון במשרד 
 ;האוצר

כפי ובנוסחם  כפי שיהיו ותקנותיו, 1999-החברות, התשנ"טחוק  -"חוק החברות" 
 שיהיה מעת לעת;

"חוק החברות 
 -" הממשלתיות

כפי  ותקנותיו ;1975-חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה
 מעת לעת; הכפי שיהיובנוסחם  שיהיו

 םבנוסחו כפי שיהיו ותקנותיו, 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"
 ;כפי שיהיה מעת לעת

 כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה; -"יום מסחר" 

 ;כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות -"יום עסקים" 

 ;מערכת גילוי נאות אלקטרונית של רשות ניירות ערך - "מגנ"א"

 או" לצרכן המחירים מדד"
 -" המדד"

הכולל " המחירים לצרכןמדד "מדד המחירים הידוע בשם 
ידי הלשכה המרכזית -ירקות ופירות והמפורסם על

וכולל אותו מדד אף אם יפורסם , לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
וכן כולל כל מדד רשמי אחר , ידי גוף או מוסד רשמי אחר-על

אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי , שיבוא במקומו
קומו מדד אחר שיפורסם אם יבוא במ. המדד הקיים ואם לאו

ואותו גוף או מוסד לא קבע את , ידי גוף או מוסד כאמור-על
ידי -ייקבע היחס האמור על, היחס שבינו לבין המדד המוחלף

ובמקרה שאותו יחס לא , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
אגרות  תידי הנאמן לסדר-אזי הוא ייקבע על, ייקבע כאמור
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 ;ידיו-יים שייבחרו עלבהתייעצות עם מומחים כלכל, חובה

 בתאריך" הידוע המדד"
 כלשהו

  .הרלוונטי תאריךהלפני  שפורסםהמדד האחרון 

 .2018 ____שפורסם ביום  2018 ___מדד  - "המדד היסודי"

חשבון קרן או  המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על  -" התשלום מדד"
  ריבית.

 או"מחזיק אגרות החוב" 
 או"מחזיקי אגרות החוב" 

 - "המחזיקים"

בחוק ניירות  "מחזיק בתעודות התחייבות" מונחה כהגדרת
 ערך;

 כהגדרתו בחוק החברות; - "מיזוג"

 אגרות מחזיקי מרשם"
 - "החוב

 לשטר נאמנות זה; 36בסעיף  כאמור

 ;סך הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה א'( -"קרן" 

 או "שטר נאמנות זה"
 - "שטר הנאמנות"

זה לרבות התוספות והנספחים המצורפים אליו  תשטר נאמנו
 והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

לשטר נאמנות  'ב נספחכתעודת אגרות החוב שנוסחה מופיע  - אגרות החוב"עודת ת"
 .זה

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך(, הכוונה  .1.4
 .היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה

כל האמור בשטר נאמנות זה בלשון רבים אף ביחיד במשמע וכן להיפך, וכל  .1.5
אף במין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף  האמור במין זכר

תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר נאמנות זה הוראה אחרת או משתמעת, או 
 אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות שטר נאמנות זה לבין התוספות והנספחים לו  .1.6
הוראות שטר מקרה של סתירה בין בכל  הוראות שטר נאמנות זה. תגברנה

הוראות  תגברנהההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה לבין נאמנות זה 
נכון למועד החתימה על השטר אין סתירה בין הוראות שטר הנאמנות  שטר זה.

 לבין הוראות התשקיף.

 לתוקף וכניסה מינוי

את הנאמן  ,זה נאמנות שטר של לתוקף מכניסתו החל, החברה ממנה בזאת .1.7
 לחוק 1'ה פרק הוראות'( בלבד מכח אכנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

אגרות החוב אשר לא שולמו  מכח, לרבות עבור זכאים לתשלומים ערך ניירות
  לאחר שהגיע מועד תשלומם.

היה והנאמן יוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות  .1.8
תפקידי הנאמן יהיו בהתאם  לחוק ניירות ערך. 1'ה פרקהוראות מכוח החוב 

 נאמנות זה.ולשט להוראות הדין 

ידי -על( 'אשטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב )סדרה  .1.9
( מכל סיבה 'אהחברה. מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב )סדרה 

 .(void) שהיא, יהיה שטר נאמנות זה בטל מעיקרו

 יכנסו זה נאמנות שטר תנאי לפי הנאמן ותפקידי החוב אגרות למחזיקי הנאמנות .1.10
  .כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה במועד ףלתוק

 הנפקת אגרות החוב .2

)בכפוף לזכותה של החברה רשומות על שם )סדרה א'( החברה תנפיק אגרות חוב  .2.1
לשטר נאמנות  11להנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה זו, בהתאם להוראות סעיף 

לשטר נאמנות זה  בנספח א' יםהנקוב יםעומדות לפירעון במועדאשר (, זה
 . לשטר נאמנות זה 7-4ובהתאם לתנאים הקבועים בסעיפים 
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כל אגרות החוב תעמודנה בדרגה שווה )פארי פאסו( מבלי שתהיה כל זכות בכורה  .2.2
 או עדיפות לאחת על פני אחרת. 

על שם החברה לרישומים.  תרשמנהו בבורסה למסחר תרשמנההחוב  אגרות .2.3
תעודת אגרת חוב אחת בגין כל אגרות החוב החברה תוציא לחברה לרישומים 

 ת זה.לשטר נאמנו נספח ב'בנוסח המצ"ב כ

 קשור מחזיקו/או על ידי  על ידי החברה)סדרה א'(  רכישת אגרות חוב .3

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש, בכל עת,  .3.1
 , שיהיו במחזור מעת לעת)סדרה א'( בכל מחיר שיראה לה, אגרות חוב

, מבלי )וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים(
תירכשנה )סדרה א'( במקרה שאגרות החוב לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה. 

, בורסההמסלקת לפנה תחברה הידי החברה במסגרת המסחר בבורסה, -על
 .אמורכנרכשו שתעודות המשיכת לבקשה ב באמצעות החברה לרישומים,

באופן אוטומטי,  תפקענההחברה  ל ידיע השתירכשנ )סדרה א'( אגרות חוב
והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה 

לחייב את החברה לרכוש אגרות חוב, אין בו כדי אין באמור לעיל כדי מחדש. 
ואין  (הלןלפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב )כאמור ל החברהזכות מ גרועל

 .בו כדי לגרוע מזכותה של החברה להנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה זו

או בעלי השליטה בחברה או  בשליטתהאחר חברה בת של החברה או תאגיד  .3.2
"( קשור מחזיקתאגיד בשליטת בעלי השליטה בחברה במישרין או בעקיפין )"

ו/או למכור מעת לעת אגרות חוב הנפקה(  במסגרת)לרבות יהיו רשאים לרכוש 
שתוחזקנה )סדרה א'( . אגרות חוב )בכפוף לכל דין( על פי שיקול דעתם)סדרה א'( 

על ידי מחזיק קשור תחשבנה כנכס של אותו מחזיק קשור ולא תימחקנה 
בורסה וכן, בכפוף לכל דין, הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות במהמסחר 

)סדרה א'( אגרות חוב בכפוף ובהתאם להוראות הדין, . )סדרה א'(החוב 
לא תקנינה זכות הצבעה באסיפות מחזיקי  מחזיק קשורשתוחזקנה על ידי 

אגרות החוב ולא תיחשבנה לצורך מנין חוקי כל עוד הן מוחזקות בידי המחזיק 
 . הקשור

 ריביתה .4

 שנתיתריבית  שאיתאגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור, הבלתי מסולקת של קרן  היתרה
שתפרסם החברה  מיידיבמכרז על שיעור הריבית וכפי שיפורט בדוח  שייקבע כפי קבועבשיעור 

 .בדבר תוצאות ההנפקה על פי התשקיף

 7בהתאם לאמור בסעיף ו לשטר נאמנות זה 'א נספחב כמפורט במועדיםתשולם  הריבית
 להלן. 

אגרות החוב כאמור  שליתרת הקרן  ירעוןריבית ישולם ביחד עם פהשל  האחרון התשלום
 הלן.ל 6 בסעיף

  .הנאמנות לשטר 10 בסעיף כמפורט צמודה תהא הריבית

  החוב אגרות בדירוג שינוי עקב הריבית שיעור התאמת .5

 :הבאות ההוראות תחולנה, החוב אגרות של הסופיתיתרת הקרן  ירעוןלמועד פ עד

במהלך תקופת ריבית מדירוג הבסיס  דירוג אגרות החוב ירד בו מקרה בכל .5.1
שתישא יתרת  השנתיתשיעור הריבית יעלה , אזי "(המופחת הדירוג)" כלשהי

מעל שיעור ריבית הבסיס בשיעור נוסף , של אגרות החובהקרן הבלתי מסולקת 
כדלקמן: )א( במקרה שהדירוג שייקבע יהיה  "(,הנוסף הריבית שיעור)להלן: "

 0.2%שיעור הריבית הנוסף יעמוד על  -בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס נמוך 
)כך ששיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות 

; )ב( במקרה שהדירוג שייקבע (0.2%החוב תהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 
עלה שיעור הריבית הנוסף י -דירוג הבסיס ליהיה נמוך בשתי דרגות מתחת 

)כך ששיעור הריבית השנתית  0.4%עמוד על , באופן שי0.2%בשיעור נוסף של 
שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תהיה שווה לריבית הבסיס 

דרגות מתחת  לושבמקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בש; )ג( (0.4%בתוספת 
, באופן 0.3% שיעור הריבית הנוסף יעלה בשיעור נוסף של -דירוג הבסיס ל

)כך ששיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי  0.7%שיעמוד על 
 )ד( (;0.7%מסולקת של אגרות החוב תהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 
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שיעור  -במקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות מתחת לדירוג הבסיס 
)כך ששיעור  1%ד על , באופן שיעמו0.3%הריבית הנוסף יעלה בשיעור נוסף של 

הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תהיה 
(. יובהר, כי בשום מקרה לא יעלה שיעור 1%שווה לריבית הבסיס בתוספת 

   .1%הריבית הנוסף על 

למען הסר ספק, יובהר כי כל עוד אגרות החוב תדורגנה על ידי מספר חברות 
זה בלבד, הדירוג ייבחן לפי הדירוג הגבוה מבין  דירוג, הרי שלצורך סעיף

 הדירוגים של חברות הדירוג.

עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת  .5.2
הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי  '(א בנספח כהגדרתה) תקופת הריבית

ועד לפירעון מלא של יתרת , לעיל זה 5כאמור בסעיף הדירוג על ידי חברת דירוג 
 להלן. 5.4 "קבס, אך בכפוף לאמור הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב

ת הדירוג באופן שישפיע ואגרות החוב על ידי חברשל  דירוגבמקרה של עדכון ה .5.3
שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל, תודיע החברה על כך  על שיעור הריבית

של רשות ניירות ערך  מיידי במערכת המגנ״א בכתב לנאמן ותפרסם דיווח
עסקים  שני ימייאוחר מ ובכל מקרה לא ,בהתאם להוראות חוק ניירות ערך

רשות  ממועד עדכון הדירוג כאמור. מוסכם, כי דיווח מיידי במערכת המגנ״א של
ניירות ערך יחשב למתן הודעה לנאמן. במסגרת הדיווח המיידי האמור תציין 

ירוג, את הדירוג שניתן ואת שיעור הד או העלאת דבר הורדת החברה: )א( את
החברה למחזיקי אגרות החוב  הריבית הנוסף; )ב( את שיעור הריבית שתשלם

את שיעור  במועד תשלום הריבית הראשון שבו יתווסף שיעור הריבית הנוסף; )ג(
הריבית השנתית ואת שיעור הריבית לתקופה, ככל שתנאי אגרות החוב יקבעו 

תר ממועד אחד בשנה )הריבית לתקופה תחושב בגינן תשולם ביו שהריבית
  הריבית לשנה( ביחס לתקופות הבאות. כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי

יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית  .5.4
זה, תעדכן חברת הדירוג  5'( כאמור לעיל בסעיף אשתישאנה אגרות החוב )סדרה 

הדירוג גבוה מה'( כלפי מעלה, לדירוג אאת הדירוג לאגרות החוב )סדרה 
)בהתאם  , או לדירוג אשר בו שיעור הריבית הנוסף הינו נמוך יותרהמופחת

שיעור בהתאמה "(, אזי יקטן הדירוג הגבוה)" (שטרל 5.1למנגנון המפורט בסעיף 
'(, וזאת החל אידי החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה -הריבית שישולם על

הדירוג  מתקופת הריבית הבאה שתחל לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי
כאמור, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות 

ללא כל תוספת כאמור לעיל או  הבסיסריבית '( יהיה שיעור אהחוב )סדרה 
יפחת שיעור הריבית שתשאנה בתוספת נמוכה יותר, לפי העניין )ובכל מקרה, לא 

(. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם ריבית הבסיס'( מאאגרות החוב )סדרה 
הנובעים מהדירוג הגבוה  , בשינויים המחויביםשטרל 5.3-ו 5.2 לאמור בס"ק

 מופחת.במקום הדירוג ה

 חברת של שלילית מעקב רשימת אל החוב אגרות דירוג כניסת כי בזאת יובהר
 שיעור להעלאת עילה הווי לא ,של אגרות החוב דירוגה אופקב שינוי או ,דירוג

, רכישתם בעצם החוב באגרות והמחזיקים, כלשהו אחר לפיצוי או הריבית
 .האמור עם דרישה או טענה כל להם תהא לא כי מסכימים

לתקופה העולה על  דירוגן יופסקלפני מועד פירעונן הסופי של אגרות החוב ו היה .5.5
ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה, למעט כתוצאה מהחלפת  60

הדירוג החדשה תפרסם את  ברת)ובלבד שח בחברה מדרגת אחרת דירוגחברת 
 בשינויים זה סעיף הוראות ושאחרת יחול -ימים  60דירוג אגרות החוב בתוך 

הבסיס  ריבית שיעורכהחוב, שיעור הריבית של אגרות  ייקבעאזי , (ביםהמחוי
, והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה 1%בתוספת 
, בשינויים אמנות זהשטר נל 5.4עד  5.2 עיפיםיחולו הוראות ס לעניין זה. בישראל

 60 לאחרשאגרות החוב תחזורנה להיות מדורגות  ככלכי  ,יובהר. המחויבים
, ושיעור הריבית לעיל 5.1בסעיף  כאמור הריבית מנגנון יחולימים כאמור, 

ספק מובהר כי  להסרת .המועד באותויהיה בהתאם לדירוג אגרות החוב  יקבעיש
  .זה נאמנות שטרל 15.1.11אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף 

ו/או לסיים את חברה מדרגת החברה שומרת על זכותה להחליף  להסרת ספק, .5.6
ההתקשרות עם אחת מחברות הדירוג )כך שאגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי 
חברת דירוג אחת בלבד( לאורך כל חיי אגרות החוב, לפי שיקול דעתה. היה 
והחברה תבחר להחליף חברה מדרגת ו/או לסיים את ההתקשרות עם אחת 

יום ההתקשרות מחברות הדירוג, היא תפרסם את הסיבות להחלפה ו/או ס
כאמור לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה ו/או הסיום. להסרת ספק, 
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, מובהר כי החברה מתחייבת כי הלןל 15.1.11ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 
אגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי חברת דירוג אחת לפחות לכל אורך חיי 

 .שטרל 5.5בסעיף  אמורל בכפוף, החובאגרות 

 הקרן ירעוןפ .6
 

את סכום  ,רעון הקרן"י"מועד פכ לשטר נאמנות זה נספח א'במועד הנקוב ב ,החברה תפרע
 . להלן 7 לסעיףבהתאם  וזאת הערך הנקוב של כל אגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור

 שלומי הקרן והריביתת .7

 יבוצעו בשקלים חדשים.שטר נאמנות זה תשלומי הקרן והריבית על פי  .7.1

לאנשים אשר שמותיהם יהיו או הריבית, ישולם  ןל תשלום על חשבון הקרכ .7.2
הקובע לתשלום הקרן או ביום )סדרה א'( רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב 

יתבצע  אגרות החוב מחזיקילהתשלום  .'א נספח, כמפורט בהריבית, לפי העניין
 י"מועד -וקרן" ה"מועד פירעון כלשטר נאמנות זה  נספח א'הנקוב ביום ב

  .יןיהענ", לפי הריבית תשלום

 ( ימי7תשלום על חשבון קרן או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה )כל  .7.3
הקבוע לתשלומו על פי תנאי אגרות החוב, וזאת מסיבה התלויה  ם מהמועדעסקי

, ה מעל שיעור ריבית הבסיסלשנ 3%ל שבשיעור  יישא ריבית פיגוריםבחברה, 
סכום המגיע על  .החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל

, מסיבה שאינה תלויה בחברהוזאת למחזיקי אגרות החוב שלא שולם בפועל 
 להלן. 21יחולו הוראות סעיף 

ימי ( 2)במקרה שתשולם ריבית פיגורים, תפרסם החברה דיווח מיידי לפחות שני 
 ריביתהאת  הכוללהמדויק ) בו תודיע על שיעורה ,מסחר לפני תשלום כאמור

 .ם החדשתשלוהמועד על ו ('א בנספח מפורטבאופן ה, הפיגורים ריבית בתוספת

יעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של  זכאיםלתשלום ה .7.4
 7.2בסעיף כאמור , האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם אגרות החוב

שאינה  מסיבהאם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך,  לעיל.
 להלן. 21תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 

, ככל הנדרש מס לרבותהחוב ינוכה כל תשלום חובה,  אגרותתשלום בגין  מכל .7.5
 פי דין. -על

 הנאמן תפקידי .8

, תפקידי זה שטר ומהוראות מהן לגרוע ומבליבנוסף על הוראות חוק ניירות ערך  .8.1
 לשטר נאמנות זה. 'ג נספחהמצוינים בהנאמן יהיו אלה 

 מוקדם פדיוןו המסחר מן מחיקה .9

  מחיקה מן המסחר ביוזמת הבורסה .9.1

( א'ידי הבורסה על מחיקה ממסחר של אגרות החוב )סדרה -יוחלט עלשאם וככל 
מתחת לסכום הקבוע בהנחיות  (א'בשל ירידה בשווי סדרת אגרות החוב )סדרה 

תאפשר החברה פדיון מוקדם של אגרות לא  ,הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר
הן תמחקנה מהרישום למסחר בבורסה, ותחולנה עליהן אך ( א' ה)סדר החוב

 השלכות המס הנובעות מכך. 

  החברה ביוזמת מהמסחר ומחיקה מוקדם פדיון .9.2

של אגרות )מלא או חלקי( פדיון מוקדם  לבצע, בכל עת, החברה תהא רשאית
ובמקרה כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,  (, הכלא'החוב )סדרה 

יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון 
 הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

 תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. .9.2.1

פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או  נקבע .9.2.2
מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע 

 הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. 
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 -" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר רבעוןלעניין זה "
 דצמבר. -ספטמבר, אוקטובר  -יוני, יולי  -מרץ, אפריל 

  מיליון ש"ח. 1 -הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ .9.2.3

י החברה, ייפרע ביחס לכלל יד-לפרע בפירעון מוקדם עיכל סכום שי .9.2.4
של  ערכן הנקובטה לפי אר-(, פרוא')סדרה  מחזיקי אגרות החוב

 (.א')סדרה  אגרות החוב

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון  .9.2.5
מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון 

(, עם העתק לנאמן, אשר א'מוקדם למחזיקי אגרות החוב )סדרה 
המועד הקובע לביצועו ייקבע בדוח המיידי ויחול לא פחות משבעה 

( ימים לפני ביצוע 45שה )( ימים ולא יותר מארבעים וחמי17עשר )
 פדיון מוקדם. 

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע  .9.2.6
לבין מועד תשלום  (א'לתשלום ריבית בגין אגרות החוב )סדרה 

הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום 
הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום 

 בסעיףהאמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור  הקרן
9.2.7 להלן. 

אם  (א'לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב )סדרה  .9.2.7
 מיליון ש"ח.  3.2-סכום הפדיון האחרון יפחת מ

במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי  .9.2.8
( 2( שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )1על: )

( שיעור הריבית 3שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; )
עור הריבית שישולם ( שי4החלק הנפדה; )בגין בפדיון החלקי 

( עדכון 5בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; )
( 6שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; )

המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות 
( ימים לפני המועד שנקבע לפדיון 6) ששה( שיהיה א'החוב )סדרה 

  המוקדם.

( במקרה של פדיון א'הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה  .9.2.9
שווי שוק של יתרת  (1)מוקדם יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: 

פי מחיר הנעילה -( שבמחזור, אשר ייקבע עלא'אגרות החוב )סדרה 
( ימי המסחר 30( בשלושים )א'הממוצע של אגרות החוב )סדרה 

יון בדבר ביצוע הפדיון שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטור
( א'הערך ההתחייבותי של אגרות החוב )סדרה  (2)המוקדם; 

ובתוספת הפרשי הצמדה  שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית
יתרת ( 3); בפועל המוקדם הפדיון תשלום למועד עד(, שישנם)ככל 

( )קרן בתוספת ריבית( א'תזרים המזומנים של אגרות החוב )סדרה 
 לפי תשואת האג"ח הממשלתי )כהגדרתה להלן(כשהיא מהוונת 

. היוון אגרות החוב בחישוב שנתי 1.5%ריבית בשיעור של  בתוספת
יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון. 

( לעיל, הסך 3( או )1"ק )לסשיבוצע פדיון מוקדם בהתאם  ככל
 ייחשב כריבית. ההתחייבותישישולם מעל הערך 

 
" משמעה, ממוצע התשואה תשואת האג"ח הממשלתיזה: " לעניין

ימי עסקים, המסתיימת שני  (7) )ברוטו( לפדיון, בתקופה של שבעה
 ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שלוש( 2)
חייהן הממוצע הוא  שמשך צמודותגרות חוב ממשלתי אסדרות ( 3)

 (א')סדרה ת החוב גרואהקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של 
  במועד הרלוונטי.
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 הצמדה תנאי .10

אם יתברר כי באופן ש ,היסודיבגינה תהיינה צמודות לעלייה במדד  והריבית החוב אגרות קרן
שער התשלום של תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית של אגרות החוב  גבוה מהשער היסודי, כי 

כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, 
במקרה בו שער התשלום נמוך מהשער  העלייה של שער התשלום לעומת השער היסודי.

היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוקטן באופן יחסי 
של הקרן ו/או  לשיעור הירידה של שער התשלום לעומת השער היסודי. שיטת ההצמדה

   .ת לא תשונה במהלך תקופת אגרות החובהריבי

 אגרות חוב נוספות .11

ומבלי להידרש להסכמת  ,שומרת לעצמה את הזכות להרחיב בכל עת החברה .11.1
חוב בהצעה/ות פרטית/יות ההחוב, את סדרת אגרות אגרות  מחזיקיאו  הנאמן

החוב  אגרות)" כפי שתימצא לנכון ובמחיר כמותבאו בהצעה לציבור, 
 ידרשוו וככל)אם  הנדרשים על פי דין יםאישורה זאת בכפוף לקבלתו"(, הנוספות

 שיינתן ובלבד, עליה המוטלת הפירעון בחובת לפגוע ומבלי(, אישורים על פי דין
אגרות  בהנפקת יהיה לאחברת הדירוג כי  מאתובכתב  מראשלחברה אישור 
 ערב שהיה כפי המורחבתהחוב  אגרות סדרתלפגוע בדירוג  כדיהחוב הנוספות 

)ומובהר, כי במידה ואגרות החוב ידורגו על ידי  הנוספות החוב אגרות הנפקת
מביניהן הוא אשר יקבע לעניין זה( וכן כי  גבוההיותר מחברת דירוג אחת, הדירוג 

לפני מועד ביצוע ההנפקה, אישור ימי עסקים  (שני) 2עד לנאמן,  תמסורהחברה 
לא מתקיימת עילה של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה כי 

 . להעמדה לפירעון מיידי של התחייבויות החברה על פי שטר נאמנות זה

אגרות החוב ואגרות החוב הנוספות יהוו )ממועד הוצאתן( סדרה אחת לכל דבר 
חולו גם לגבי אגרות חוב נוספות כאמור זה, י נאמנות ועניין והוראות שטר

)שני( ימי  2בכתב, לפחות ידי החברה. החברה תודיע לנאמן -שתונפקנה על
החברה אודות הנפקת אגרות חוב כאמור. עסקים לפני מועד ביצוע ההנפקה, 

תפנה לבורסה בבקשה לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור, 
אגרות החוב הנוספות כאמור בסעיף זה למען הסר ספק, מחזיקי  .לכשיוצעו

לעיל, לא יהיו זכאים לריבית בגין תקופות ריבית שהמועד הקובע לזכאות להלן, 
  .חל טרם מועד הנפקתן של אגרות החוב הנוספות

מובהר כי יראו בהפרת התחייבויותיה של החברה על פי סעיף זה כהפרה של 
 החוב.התחייבות מהותית של החברה כלפי מחזיקי אגרות 

והסכמת הנאמן לכהונתו  הנוספותעבור אגרות החוב גם כנאמן הנאמן יכהן  .11.2
 .דרשיכאמור לא ת

בדרך  )סדרה א'( החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות .11.3
כיון של אגרות החוב שתהיינה יכיון שונה משיעור הנישל הרחבת סדרה בשיעור נ

כיון(. היה ושיעור הניכיון אשר ישהונפקו בנבמחזור באותו מועד )אם וככל 
ייקבע לאגרות החוב הנוספות בשל הרחבת הסדרה, יהיה שונה משיעור הניכיון 

כיון(, תפנה ישל אגרות החוב הקיימות במחזור באותה עת )אם וככל שהונפקו בנ
החברה לרשות המסים, לפני הרחבת סדרת אגרות החוב, על מנת לקבל את 

ן ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, אישורה כי לעניי
אחיד לפי נוסחה המשקללת את  ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון

 שיעור הניכיון השונים באגרות החוב, ככל שיהיו.

במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל  .11.4
 מועד הרחבת הסדרה לפניבגין כל אגרות החוב, ותפרסם בדוח מיידי, בסמוך 

, את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד בבורסה( בפועל )לפני הרישום למסחר
עור הניכיון מס במועדי הפירעון של אגרות החוב, לפי שי ינוכהלאגרות החוב. כן 

המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, 
החברה תודיע בדיווח מיידי, לפני הנפקת אגרות החוב הנוספות כתוצאה 

קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד  -מהרחבת הסדרה על אי
במקור  המס ינוכה. יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין אגרות החוב

 בעת פירעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. 

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי  ינוכהלפיכך, יתכנו מקרים בהם 
טרם הרחבת הסדרה ( א')סדרה הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות חוב 
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לפני הרחבת הסדרה  (א'ה )סדרהאמורה. במקרה זה נישום שהחזיק אגרות חוב 
ועד לפירעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דו"ח מס לרשות המסים ולקבל 

 החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

כדי להגביל את זכותה של  בשטר נאמנות זהלמען הסר ספק יובהר כי אין  .11.5
החברה להנפיק בכל עת ומעת לעת בהתאם לכל דין, ללא צורך בהסכמת הנאמן 

סדרות נוספות של ו/או מחזיקי אגרות החוב או במתן הודעה אליהם על כך, 
, בתנאי ריבית ופדיון כפי מכל מין וסוג שהואאו ניירות ערך אחרים, ו/אגרות 

על פני תנאי אגרות החוב, שווים להם או ובין שהם עדיפים , החברהשתקבע 
, ספק להסרת .נחותים מהם, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה

 על עדיף יהיה פירוק בעת שלהן המעמד אשר חוב אגרות תנפיק לא החברה
  .ככל שמדובר באגרות חוב אשר אינן מובטחות בשעבוד החוב אגרותשל  מעמדן

 הבטחת אגרות החובאי  .12

 אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או באופן אחר.  .12.1

 שלילי שעבוד - החברה נכסי על שעבוד יצירת לאי התחייבות .13

ק של החוב על פי למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויעד החברה מתחייבת כי  .13.1
 שטר נאמנות זה, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב

החברה לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה , (א')סדרה 
, אלא אם כן התקבלה לכך שטר נאמנות זהבמועד חתימת שאינו קיים וזכויותיה 

שעבודים הלמעט  ,מיוחדתבהחלטה הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב 
  .להלן 13.2 בסעיף המפורטיםמותרים ה

 :כדלקמן לפעול רשאית החברה תהא ,לעיל 13.1אף האמור בסעיף  על .13.2

 ורשויות ממשלה)משרדי  ישראל תמדינ לטובת שעבוד ליצור .13.2.1
  (.ממשלתיות

 זכויות המגיעות לה מחייבים.העל כל  ליצור שעבוד .13.2.2

למימון להבטחת אשראי ספציפי שיינתן לחברה  ליצור שעבוד .13.2.3
רה מסוימת /חב)לרבות חידוש נכס או שיפורו( רכישת נכס מסוים

 נטילת לצורךאו או למימון פרויקט מסוים שיבוצע על ידי החברה 
ניתנה כאמור בסעיף ש הלוואההלוואה חדשה המחליפה )ממחזרת( 

אך  בלבד שהשעבוד יבטיחו טחת בשעבוד קייםובזה ושהייתה מ
 מדעושה ריבית, הצמדה וכיו"ב(סכום המימון )בצירוף ורק את 

 .הפרויקט למימון אולרכישת אותו הנכס/החברה 

 הסכמים חוק במסגרת המוסדרות, חשיפה לתיחום העברות לבצע .13.2.4
יתאפשר להעמיד בטחונות  לחברה. 2006-"ותשס, פיננסיים בנכסים

לבנקים או למוסדות פיננסיים בגין ערך החבות )דרישת 
הביטחונות( הנובע מעסקאות בנגזרים המבוצעת מולם והמיועדת 

 שהוא כפי החברהשל  השוטפת בפעילותהלהקטנת הסיכון הטמון 
למען הסר ספק יובהר כי מגבלות  .העסקה קשירת ביום נאמד

על ניירות ערך שיועברו, בתמורה, השעבוד השלילי לא יחולו 
  בעסקאות מכר חוזר )ריפו(.

 ובלבד , כולם או חלקם,החברה נכסי על צפים שעבודים ליצור .13.2.5
 גם דרגה מאותה צף בשעבוד נכסיה את במקביל תשעבד שהחברה

 .החוב אגרות מחזיקי לטובת

שעבוד אשר כתנאי ליצירתו  ,13.2.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .13.2.6
החברה תגרום לכך שאגרות החוב, כל עוד לא נפרעו במלואן, 

-יובטחו באמצעות הנכסים המשועבדים על פיו, באותה דרגה, פרו
ראטה כפי חלקה היחסי של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות 

וב ביחס לקרן החוב המובטח באותה בטוחה, בדרגה שווה )פרי הח
 פאסו(.

 על פיקדונות, מזומנים ושווי מזומנים.   ודליצור שעב .13.2.7

 לרכוש נכסים וזכויות שרובץ עליהם שעבוד קיים שנרשם כדין .13.2.8
 םביחס לנכסי לפני מועד הרכישהשניטלו הלוואות והמבטיח 

 .והזכויות שנרכשו
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 .דרישות רגולטוריותעל פי ח דין או ומכ ליצור שעבוד .13.2.9

שעבוד על נכסים שערכם המצטבר בספרי החברה במועד ליצור  .13.2.10
מערכם המצטבר של כלל נכסי החברה  25%שעבודם, אינו עולה על 

 באותו מועד. 

" משמעו העמדת נכס שבבעלותה של החברה כבטוחה לחיוב, שעבודבסעיף זה, "
)אך, לעניין זה, להסרת  דרך השעבוד בדרך של שעבודו, משכונו או המחאתו על

 ספק, זכויות עכבון או קיזוז לא תחשבנה כ"שעבוד"(.

 עד 13.2.1יהוו השעבודים המוזכרים בסעיפים , שטר נאמנות זהלצורך הוראות 
13.2.10וככל אם". שעבודים מותרים" -כ  כל אחד מהם בפני עצמו, ביחד ו 
לשטר לטובת מחזיקי  13.2.6או  13.2.5 לסעיפים בהתאם שעבודים שיינתנו

( ימי עסקים 4) ארבעההודעה בכתב  לנאמן תמציאהחברה  אגרות החוב,
 השעבוד.יצירת מסמך  בצירוףאודות כוונתה ליצור שעבוד כאמור, מראש, 

באפריל של כל שנה קלנדארית, וכל עוד שטר זה בתוקף,  30עד ליום כמו כן, 
 לשטר. 25.9אישור כמפורט בסעיף החברה לנאמן  תמציא

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מימוש זכותה של החברה לנקוט באחת או 
, לא יהווה בהתאם לאמור בסעיף זה זה 13.2 באילו מן הפעולות הנזכרות בסעיף

לפירעון מיידי כאמור  היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב תעילה להעמד
פרת התחייבויותיה של החברה על פי הד מובהר כי יראו בוע להלן. 15.1בסעיף 
של התחייבות מהותית של החברה כלפי מחזיקי אגרות  זה כהפרה 13.2סעיף 
 .(א')סדרה  החוב

לעיל, החברה תהא  13.1בסעיף  כאמור החברה עליה שנטלה למגבלות בכפוף .13.3
למסור או להעביר בכל דרך להמחות, להחכיר, לשעבד, למכור, מעת לעת רשאית 

אחרת את רכושה, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא 
והחברה אינה  אגרות החוב צורך בהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או מחזיקי

 מחויבת להודיע לנאמן על פעולה כאמור.

על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת  .13.4
. הנאמן (א')סדרה  בטחונות נוספים להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב

 (Due Diligenceלא נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות )
כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות בנות של 
החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן 

, הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או (א')סדרה  למחזיקי אגרות החוב
ות משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגר

או באשר לערכן הכלכלי של הבטוחות אשר יועמדו )אם בכלל(  (א')סדרה החוב 
פי -על פי שטר זה ו/או היכולת לממשן. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על

לגרוע מחובתו של  כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות כך שאין באמור לעיל כדי
ן( לבחון השפעתם של שינויים פי כל די-הנאמן )ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על
ואילך ככל שיש בהם כדי ( א')סדרה בחברה מתאריך הנפקת אגרות החוב 

להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות 
 .(א')סדרה  החוב

  המגבלות על חלוק .14

קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או  אגרות החוב תהיינהכל עוד  מתחייבת כי החברה
היא לא  במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, סולקו

( ובכלל זה "חלוקה" :)להלן 1998-התשנ"טתבצע חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, 
 לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד.

ההתחייבות לעיל לא תחול ביחס לביצוע פעילותה של החברה למען הסר ספק יובהר כי 
לפי  ,("חוק רשות הספנות" :)להלן 2004-בתפקידיה לפי חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד

וביצוע פעולות נוספות אשר אושרו לפי חוק רשות  כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק זה
כויותיה של המדינה לפי חוק רשות ומובהר כי אין בהתחייבות לעיל להגביל את סמ הספנות,

 .הספנות או לפי כתב ההסמכה האמור

 רעון מיידיילהעמדה לפ זכות .15
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 יחולו הוראות סעיף ,עם קרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף זה להלן .15.1
15.2 להלן: 

 ריבית לרבות)ריבית  או של קרן החברה לא תפרע סכום כלשהו אם .15.1.1
 שטר נאמנות זהעל פי  אגרת החובלמחזיק  המגיע ממנה( פיגורים

  רעונו.יהקבוע לפ מהמועד מי עסקיםי 10תוך 

סופי לפירוק החברה ו קבוע פירוקבית המשפט צו  ינתן על ידיי אם .15.1.2
 במקרהלמעט, ) החברה פירוקל כדין החלטה קיבלה החברה אם או
 פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה( של

  .או אם מונה לה מפרק קבוע

אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או התקבלה החלטה  .15.1.3
פירוק למטרות  של במקרה, למעטוהכל בת תוקף לפירוק החברה )

מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה( וצו או החלטה 
מתן הצו או  ממועד יום 45 בתוך בוטלו לאזמני כאמור  לפירוק

על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה  .קבלת ההחלטה, לפי העניין
רוק זמני שניתן על ידי בית צו לפיתקופת ריפוי כלשהי ביחס ל

  קשת החברה או בהסכמתה. המשפט לב

, או עיקרםיוטל עיקול בסכום מהותי על נכסי החברה, כולם או  אם .15.1.4
, עיקרם, כולם או נכסי החברה תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגד

יום לאחר שהוטל או  45הפעולה, תוך  תבוטלולא יוסר העיקול או 
 ריפוי תקופת לחברה תינתן לאעל אף האמור,  .לפי העניין ,בוצעה
 על, העניין לפי, ניתנו או שהוגשו צווים או לבקשות ביחס כלשהי

 .הבהסכמת או החברה ידי

אם ימונה כונס נכסים קבוע לחברה ו/או על נכסיה, כולם או  .15.1.5
יינתן צו לכינוס נכסים זמני לחברה ו/או על נכסיה,  אםאו  עיקרם

לחברה ו/או על זמני ימונה כונס נכסים כולם או עיקרם,  או אם 
נוי כונס ימאו לכינוס נכסים זמני הצו , ועיקרםנכסיה, כולם או 

על אף האמור  .נויייום מיום המ 45לא בוטל בתוך הזמני הנכסים 
לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס למינוי כונס 
נכסים על פי צו שניתן על ידי בית המשפט לבקשת החברה או 

 בהסכמתה.  

או  תשלומיה להפסיק את תודיע על כוונההחברה תפסיק או  אם .15.1.6
עסקיה ניהול מרבית או כל מלחדול  כוונה על תודיעאם תחדל או 

 כללמעט אם הפסקת ניהול מרבית או  אך, לעת מעת יהיו שאלוכפי 
 לפי החברה של הסמכתה כתב ביטולשל החברה הינה עקב  עסקיה

 חברהו 2004-"דהתשס, והנמלים הספנות רשות לחוק)א( 9 סעיף
 המחזיקים כלפי התחייבה אמורכ הסמכהאחרת שקיבלה כתב 

 המחזיקים כלפי החברה התחייבויות את לקיים החוב באגרות
 .החוב באגרות

בויותיה המהותיות על פי שטר החברה הפרה איזו מהתחייאם  .15.1.7
 ,יסודית בהפרה הנאמנות שטר תנאי את תפר או נאמנות זה

על ידי מחזיקי אגרות החוב,  החלטה מיוחדת, לאחר קבלת והנאמן
את  נהלא תיק חברהלתקן את ההפרה וה חברההודעה ל נתן

  ימים ממתן ההודעה. 30ההפרה כאמור תוך 

לא נאמנות זה  שטרב , כהגדרתו להלן,מצג מהותיאם התברר כי  .15.1.8
, ובמקרה בו מדובר היה נכון במועד חתימת שטר נאמנות זה

ימים  21ההפרה לא תוקנה בתוך  -בהפרת מצג הניתנת לתיקון 
" הינו מהותי מצג, "זה סעיףב. ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה

 ההתאגדות מסמכי אומצג לפיו אין מניעה על פי כל דין או הסכם 
 הנאמן עם להתקשרות או החוב אגרות של הנפקה לבצע החברה של
  .זה נאמנות שטר פי על

אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבודים )שעבוד  .15.1.9
והחברה לא תיקנה  לשטר נאמנות זה 12 בסעיףשלילי( כמפורט 
 .ימים ממועד ביצוע ההפרה)שלושים(  30הפרה זאת בתוך 

במועד  הביחס למצב חברהבעסקי ה שינוי מהותי לרעה חלאם  .15.1.10
לא  החברהש לכך ומיידי ממשי , וקיים חששת אגרות החובהנפק

שינוי מהותי לרעה  לרבות, וכל לפרוע את אגרות החוב במועדןת
)א( 9 סעיף לפי החברה של הסמכתה כתב מביטול כתוצאה כאמור
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 חברהש)ובלבד  2004-"דהתשס, והנמלים הספנות רשות לחוק
 המחזיקים כלפי התחייבה לא כאמור הסמכהאחרת שקיבלה כתב 

 המחזיקים כלפי החברה התחייבויות את לקיים החוב באגרות
  .(החוב באגרות

 60אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על  .15.1.11
ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה, למעט כתוצאה 

)ובלבד שחברת  בחברה מדרגת אחרת דירוגהת וחברשתי מהחלפת 
ימים  60פרסמה דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך  הדירוג החדשה

מובהר כי ככל שאגרות החוב  .(ממועד החלפת חברת הדירוג
תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי 
הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה להעמדה לפירעון 

 .מיידי

 .בבורסה מהמסחר נמחקו החוב אגרות אם .15.1.12

היא שהחברה היא אינה החברה שתוצאתו בוצע מיזוג אם  .15.1.13
מחזיקים באגרות החוב ללא קבלת אישור מוקדם של , השורדת

החברה הקולטת כלפי ה , אלא אם כן הצהירבהחלטה מיוחדת
באמצעות מסירת דיווח מיידי במערכת  מחזיקי אגרות החוב

המיזוג, כי השלמת , לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המגנ"א
סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה  לא קיים חשש

  .באגרות החוב ההתחייבויות כלפי המחזיקים הקולטת לקיים את

תאגיד ל( חוב חברההועמד לפירעון מיידי )שלא ביוזמת ה אם .15.1.14
או אם הועמדו  "חש מיליארד 1 על העולה בסכום, מסוים בנקאי

לפירעון מידיי )שלא ביוזמת החברה( אגרות חוב מסדרה אחרת של 
  .החברה )אם הונפקו(

 חברהאו הוגשה על ידי ה חברהניתן צו הקפאת הליכים לאם  .15.1.15
לפי  הנושי לעשות הסדר עםלהקפאת הליכים ו/או בקשה בקשה 

אחרת ו/או  למטרת מיזוג עם חברה למעטלחוק החברות ) 350סעיף 
, לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין חברהה שינוי במבנה

שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון  הובעלי מניותיחברה ה
בקשה של החברה לעשות הסדר עם  למעט וכן של איגרת החוב
לחוק החברות שלא במסגרת הליכי חדלות  350נושיה לפי סעיף 

הוגשה אם או  ;(ברהפירעון או ארגון מחדש של כל התחייבויות הח
לחוק החברות כנגד החברה )ושלא  350בקשה לפי סעיף 

למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה  ;בהסכמתה
ובעלי  חברה, לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברהה

שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרת החוב  המניותי
 350לפי סעיף  נושיהבקשה של החברה לעשות הסדר עם  למעט וכן

לחוק החברות שלא במסגרת הליכי חדלות פירעון או ארגון מחדש 
ימי  45( אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך של כל התחייבויות החברה

  ממועד הגשתה.

החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי  אם .15.1.16
האחרון שבו היא נדרשת לפרסומם  ימים מהמועד 30כל דין בתוך 

ימים מתום מועד הארכה שניתן לחברה על  30לפי כל דין או בתוך 
ידי רשות מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור, לפי 

 המאוחר. 

 למעט, )סדרה א'( החוב באגרות המסחר אתהבורסה השעתה  אם .15.1.17
עילה זו בחלק  כמשמעותבהירות  אי היווצרות של בעילה השעיה

 ימים.  60הרביעי לתקנון הבורסה, ואם ההשעיה לא בוטלה בתוך 

תוך הפרה )סדרה א'( החברה ביצעה הרחבה של אגרות החוב  אם .15.1.18
 לעיל.  11של הוראות סעיף 

 (. חלוקה על מגבלות) לעיל 14הוראות סעיף  את הפרההחברה  אם .15.1.19

להיות תאגיד מדווח, כמשמעות מונח זה בחוק  חדלההחברה  אם .15.1.20
 .ניירות ערך

, זה לעניין מדינה חדלה להיות בעלת השליטה בחברה.אם ה .15.1.21
  .1968-כמשמעה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - "שליטה"
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משמעם נכס אחד או מספר נכסים המהווים  -" החברה נכסי עיקר" זה בסעיף
 האחרון הסקור או המבוקר למאזן בהתאםמנכסי החברה  50%במצטבר לפחות 

 .הרלבנטי האירוע קרות מועד לפני החברה ידי על שנחתם

אירע אירוע אחד או יותר  ,לחוק ניירות ערך 1ט35 סעיף מהוראות לגרוע מבלי .15.2
 יחולו ההוראות הבאות: ,לעיל 15.1מהמקרים המנויים בסעיף 

 מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה החלטההנאמן יכנס אסיפת  .15.2.1
רעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת ילפ הבדבר העמד מיוחדת

 . ויידע את החברה אודות הכינוס כאמור של אגרות החוב

 יהיה, לעיל להוראות בהתאם תזומן אשר, האסיפה כינוס מועד .15.2.2
 בהתאם יותר קצר מועד או) זימונה ממועד ימים 21 בחלוף

 בדבר החלטה תהיה יומה סדר ועל(, להלן 15.2.6 סעיף להוראות
 אגרות של מסולקת הבלתי היתרה כל של מיידי לפירעון העמדה

 בהודעת. לעיל המפורטים מהאירועים איזה קרות בשל, החוב
 של להפסקתו או/ו לביטולו תגרום והחברה היה כי, יצוין הזימון

 דעתו להנחת וזאת האסיפה זומנה שבגינו לעיל המפורט האירוע
 זימון יבוטל אזי, האסיפה כינוס למועד ועד הנאמן של הסבירה
 .לעיל כאמור החוב אגרות מחזיקי אסיפת

תתקבל , מיידי לפירעון את אגרות החוב להעמיד מחזיקים החלטת .15.2.3
  .בהחלטה מיוחדתקים יבאסיפת מחז

 איזה הוסר או בוטל לא האסיפה כינוס למועד עד שבו במקרה .15.2.4
 מחזיקי באסיפת והחלטה, לעילזה  בסעיף המפורטים מהאירועים

 הנאמן, לעיל 15.2.3"ק בסכאמור  כהחלטה התקבלה החוב אגרות
 מסולקת הבלתי היתרה כל את מיידי לפירעון להעמיד חייב יהיה

 30 לש בכתב התראה לחברה נתןשהנאמן  ובלבד, החוב אגרות של
 התקבלה שבגינו והאירוע כן לעשות הכוונה על ימים)שלושים( 

 . זו תקופה בתוך הוסר או בוטל לא ההחלטה

 אגרות מחזיקי של באסיפה לעיל כאמור החלטה קבלת על הודעה .15.2.5
 ובכתב מראש התראה ותהווה לחברה הנאמן ידי-על תשלח החוב

 .כאמור לפעול כוונתו על לחברה

 האסיפה לכינוס האמורים הימים 30 מנין את לקצר רשאי הנאמן .15.2.6
כי מסירת הודעה כאמור תפגע קיים חשש סביר בו  במקרה

 של במקרה. להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידיבאפשרות 
אלא אם  לחברהבכתב  הודעה הנאמן ימסור, כאמור מועדים קיצור

מחזיקי נזק ללגרום עלול כאמור  ההודע כן סבר הנאמן כי מתן
  .אגרות החוב

באיזה מעילות פירעון  ,יובהר, כי בכל מקרה בו נקבעה תקופה
לבצע פעולה או לקבל  שבה רשאית החברה ,מיידי המפורטות לעיל

החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, 
רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון 

פה שנקבעה כאמור מיידי כאמור בסעיף זה, רק אם חלפה התקו
  .והעילה לא נשמטה

במקרה בו תימסר לחברה הודעה כי אגרות החוב הועמדו לפירעון  .15.2.7
לפרוע  זה, מתחייבת החברה 15.2מיידי על פי הוראות סעיף 

הסכומים המגיעים להם ו/או למחזיקי אגרות החוב ולנאמן את כל 
שיגיעו להם לפי תנאי שטר הנאמנות, בין אם מועד החיוב בגינן חל 

ימים ממועד ההודעה  5'(, וזאת תוך Accelerationאו לא )'האצה' '
 .לעיל 15.2.5כאמור בסעיף 

לעיל, יהיו הנאמן ו/או המחזיקים  15.1בקרות איזה מהאירועים שבסעיף  .15.3
ראשית ובלבד שפעלו  -רשאים לאחוז מיד בכל הצעדים שימצאו לנכון לנקטם 

 יעודה כספיבין נכסי החברה כלולים כי  יצוין .לעיל 15.2 סעיף בהתאם להוראות
 שוטפים לא כנכסיםבדוחות הכספיים של החברה  מסווגיםה תקציבית לפנסיה

 מוחזקים. כספים אלו מעביד עובד יחסי ולסיום לקצבה מרכזית בקופה להפקדה
 לפנסיה הזכאים לטובת בנאמנות החברה שם על, ייעודיים נפרדים בחשבונות
. כספים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה אינה תקציבית

יכולה לעשות בכספי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה 
 או לתשלום גמלה לגמלאים. 
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זה ביחס לזכותם של מחזיקי אגרות החוב  15 להסרת ספק, אין בהוראות סעיף .15.4
י כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ידלהעמיד את אגרות החוב לפירעון מי

מדה ו/או על פי דין, ואי הע להם כלפי החברה בהתאם לתנאי שטר נאמנות זה
לעיל, לא תהווה  15.1לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 

 . על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או הנאמן כאמורכלשהו ויתור 

 הנאמןהליכים בידי ו תביעות .16

גם לפני   בנוסף על כל הוראה בשטר נאמנות זה וכזכות וסמכות עצמאית .16.1
לעיל, יהיה הנאמן  13שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 

 21אך בכל מקרה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת רשאי, לפי שיקול דעתו, 
לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי שימצא ימים לחברה, 

ירעון הקרן והריבית של לנכון לשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר לפ
וכן לשם אכיפת הביצוע על החברה של התחייבות אחרת כלשהי  ,אגרות החוב

  .של החברה על פי שטר נאמנות זה

בכפוף להוראות סעיף זה יהיה הנאמן חייב לעשות כאמור לעיל לפי דרישת 
  החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב.

, זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם לעיל על אף האמור בסעיף זה
 לעיל ולא מכח סעיף זה.  13להוראות סעיף 

בכך  שישכי  סבראם  וזאת ,האמורים הימים 21 מנין את לקצר רשאי הנאמן .16.2
  .החוב אגרות מחזיקי בזכויות מהותית פגיעה

לפתוח בהליכים  או לפגוע בזכותו אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הנאמן .16.3
משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי והכל 
להגנת מחזיקי אגרות החוב ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות 

 ובכפוף להוראות כל דין.

לכנס אסיפות מחזיקי אגרות בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל הנאמן רשאי  .16.4
י המחזיקים בהחלטה מיוחדת אילו הליכים לנקוט החוב כדי שיוחלט על יד

למימוש זכויותיהם על פי שטר נאמנות זה. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס 
אסיפות מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים 

 כאמור. 

בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת,  .16.5
ה כללית של מחזיקי אגרות החוב, על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה אסיפ

 בכל עניין הנוגע לשטר נאמנות זה.

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר נאמנות זה לעשות פעולה כלשהי,  .16.6
לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב כאמור 

זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור עד שיקבל  16בסעיף 
הוראות מאסיפת המחזיקים באגרות החוב ו/או הוראות מבית משפט אליו פנה 

במקרה בו סבר הוא שיש צורך הנאמן, לפי שיקול דעתו, בבקשת הוראות 
 .בהוראות כאמור

 נאמנות על התקבולים .17

, למעט שכר טרחתו ידי הנאמן שיתקבל עלעל חשבון אגרות החוב, לרבות כזה  כל תקבול
מהעמדת אגרות החוב כתוצאה ופרעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק 

כנגד החברה, ישמשו בין היתר, מהליכים שינקוט, אם ינקוט,  לפירעון מיידי ו/או כתוצאה
  :הקדימויות בנשיה, כדלקמןלמטרות לפי סדר 

  לתשלום כל חוב בגין שכר הנאמן והוצאותיו; - ראשית

 31 ההתחייבות לשיפוי )כהגדרת מונח זה לפי סעיףלתשלום כל סכום אחר על פי  -שנית 
  להלן(;

  להלן; 31 לפי סעיף בתשלומיםלתשלום למחזיקים אשר נשאו  -שלישית 
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 פיגוריבגין  )ככל שתהיה( ריבית הפיגורים שללמחזיקי אגרות החוב  לתשלום -רביעית 
פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית -פרי, להם לפי תנאי אגרות החוב יםהמגיע הריבית תשלום

 שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; 

למחזיקי אגרות החוב את ריבית הפיגורים )ככל שתהיה( על הקרן  לתשלום -חמישית 
פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן שבפיגור המגיע לכל -המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב פרי

  ;מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהםאחד 

פי אגרות החוב  המגיעים להם עלהריבית סכומי של למחזיקי אגרות החוב  לתשלום - שישית
או זכות פסו, ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה -המוחזקות על ידם פרי
  ;קדימה לגבי איזה מהם

פי אגרות החוב  המגיעים להם עלהקרן סכומי של למחזיקי אגרות החוב  לתשלום -שביעית 
או זכות פסו, ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה -המוחזקות על ידם פרי
 ; קדימה לגבי איזה מהם

  את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה. - ושמינית

 חוב ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין. מהתשלומים למחזיקי אגרות ה

 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן .18

בכפוף לקבלת החלטה שתתקבל ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן  .18.1
רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב( 

קרן( אותו חייבת החברה למחזיקים וזאת לשם חלק מן התשלום )ריבית ו/או 
 מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה.

מובהר כי העברה כאמור מהחברה תתבצע על ידה אך ורק במועדים הקבועים  .18.2
לתשלום קרן ו/או ריבית על פי שטר זה, ואין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים 

 החלים על החברה בהתאם לשטר זה.  ו/או לשנות את מועדי התשלום

אשר החברה לא תתנגד לפעולה בהתאם להודעה כאמור אלא מטעמים סבירים  .18.3
ויראו את החברה כמי שמילאה את התחייבויותיה כלפי יימסרו בכתב 

המחזיקים לגבי תשלום קרן ו/או ריבית על פי הוראות שטר זה, במועד העברת 
לומי קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות הסכומים כאמור אשר יהיו על חשבון תש

 החוב. 

כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות לעיל אין באמור 
 .כאמור מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין והשכר

  סמכות לעכב חלוקת הכספים .19

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה  17האמור בסעיף למרות  .19.1
מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי 

 הסכום)" ש"חמיליון  1 -אגרות החוב, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מ
, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא רשאי להשקיע את הסכום "(המינימאלי

שטר הנאמנות ל 23סעיף האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי 
הכל לפי ראות  ,ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות

 עיניו.

לכשתגענה השקעות אלה על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן  .19.2
המינימאלי או במועד לסכום  גיעו,אם י ,לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב

הקרוב הקבוע לביצוע תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב )לפי 
המוקדם מביניהם(, אף אם הסכום שנצבר בידי הנאמן פחות מהסכום 

בכפוף לסדר הקדימויות למחזיקי אגרות החוב ישלמם הנאמן , המינימאלי
. על אף האמור, תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן לעיל 17כאמור בסעיף 

ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע המועד לתשלום השכר ו/או מיד 
ידי הנאמן )לפי העניין(, אף אם סך כל הסכומים -לאחר תשלום ההוצאה על

 הנאמן הינם נמוכים מהסכום הנקוב לעיל. שהגיעו לידי

של מחזיקי אגרות  רגילהתתקבל לכך החלטה אף האמור בסעיף זה לעיל, אם על  .19.3
, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים החוב

 ש"ח.מיליון  1לעיל, אף אם טרם הצטברו לסך המהווה  16כאמור בסעיף 
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 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן  .20

הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל  .20.1
לעיל, וזאת בהודעה שתימסר  19 -ו 17 פיםשהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעי

להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים  34ם באופן הקבוע בסעיף לה
 ימים מראש. 

רעון של יזה ייחשבו כתשלום על חשבון הפ 20בסעיף הכספים שחולקו כאמור 
 לעיל. 17בהתאם לסעיף בגין אגרות החוב, ו/או הקרן הריבית 

לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי  .20.2
השיעור הקבוע באגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר 

 ניכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור. 

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  .21

במועד הקבוע  למחזיקי אגרות החוב שלא שולם בפועלסכום כלשהוא המגיע  .21.1
מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו  לתשלומו,

והצהירה בכתב כלפי הנאמן כי התקיימה נסיבה אשר בעקבותיה לא יכלה 
ובמסגרת הצהרתה זו פירטה את הנסיבה אשר  ,החברה לפרוע את תשלום

והצמדה פרוע את התשלום, לא יישא ריבית בעקבותיה לא יכלה החברה ל
, והמחזיקים באגרות החוב להלן( 21.2שבו הועבר לנאמן )כאמור בסעיף מהמועד 

אותו  העברתיהיו זכאים אך ורק לאותם סכומים, שהיו זכאים להם במועד 
 .לידי הנאמן התשלום על חשבון הקרן או הריבית

בנאמנות עבור בחשבון הנאמנות על שמו ולפקודתו החברה תפקיד בידי הנאמן,  .21.2
ימי עסקים מהמועד שנקבע לאותו תשלום את סכום  7תוך  מחזיקי אגרות החוב,

התשלום שלא שולם במועדו, וההפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו תשלום. היה 
הסכום האמור התשלום האחרון, תראה ההחזקה בנאמנות כפדיון אגרת החוב 

 על ידי החברה.

הנאמן יפקיד בחשבון הנאמנות כל סכום כאמור לזכות מחזיקי אגרות החוב  .21.3
להלן. עשה כן הנאמן, לא  23וישקיע את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף 

ים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש יהיה חייב לזכא
הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול  הסבירות ההשקעות בניכוי ההוצאות

 ותשלומי החובה החלים על חשבון נאמנות. הסבירות חשבון הנאמנות, העמלות

היה ותוסר המניעה לביצוע התשלום בפועל למחזיקים, הנאמן יעביר את  .21.4
לעיל, כנגד  21.3הכספים שהצטברו לזכות מחזיקי אגרות החוב, כאמור בסעיף 

ורים על זכותם לסכומים אלו ואודות הסרת המניעה לביצוע קבלת הוכחות ואיש
התשלום בפועל למחזיקים לשביעות רצונו המלאה של הנאמן, בניכוי הוצאותיו 

 הסבירות ובכפוף לחובת ניכוי מס במקור על פי דין. 

יוותרו , שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של אגרות החובככל ובתקופה שלאחר  .21.5
, כולל רווחים שנבעו מהשקעתם() הנ"להכספים  מתוךסכומים בידי הנאמן 

 למחזיקי כאמור הסכומים מתשלום פטור יהיה הנאמןו, לחברהיעבירם הנאמן 
החברה תאשר לנאמן בכתב את דבר קבלת הכספים הנ"ל  .הזכאים החוב אגרות

אישור החברה בכתב על קבלת  האמורים. עבור מחזיקי אגרות החוב בנאמנות
 .הכספים הנ"ל ישחרר את הנאמן מאחריות כלשהי לגבי הכספים הנ"ל

החברה תחזיק בכספים אלו בחשבון נאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים  .21.6
ת מיום העברתם אליה מאת הנאמן. ונוספ שנים בעשלאותם סכומים במשך 

 שנים שבערות חוב בתום כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק אג
 ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ישמשו את החברה לכל מטרה שהיא.

  החברה תמסור דיווח מיידי על חלוף המועד לדרישת הכספים כאמור. 
 

; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן .22
  תשלום חלקי
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אגרות החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו קבלה חתומה מאת מחזיק  .22.1
על ידי הנאמן בגין אגרות החוב שלו תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל 

 הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

קבלה חתומה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות  .22.2
רה מאת מחזיק מחזיק אגרות החוב, אצל הנאמן, תחשב כקבלה כלפי החב

אגרות החוב ותשחרר את החברה בשחרור מוחלט לגבי ביצוע תשלום הסכומים 
 הנקובים בקבלה.

, בזמן תשלום ,הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן .22.3
לעיל, את תעודת אגרת החוב  20-ו 17 ,19חלקי של קרן וריבית לפי סעיפים 

על אגרת החוב הערה  לרשום רשאי יהיההנאמן  .שבגינה משולמים התשלומים
 בנוגע לסכומים ששולמו ותאריך תשלומם. 

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת  .22.4
אגרת החוב לאחר שניתנו לו כתב שיפוי או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין 
 נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון. 

ים רישומים באופן למרות האמור לעיל, יהיה הנאמן רשאי לפי שיקול דעתו לקי .22.5
 אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

 השקעת כספים .23

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר נאמנות זה, יושקעו על ידיו,  .23.1
בשמו או בפקודתו, בהשקעות שדיני מדינת ישראל ירשו להשקיע בהם כספי 

( אגרות חוב 1נאמנות ובלבד שהינם אחד מבין אפיקי ההשקעה הבאים: )
אשר מועד פירעונן הסופי אינו עולה על מועד  של ממשלת ישראל משלתיותמ

( 3( מלווה קצר מועד )מק"מ(; )2הפירעון של אגרות החוב על פי תנאיהן; )
)ובלבד שהבנק  פיקדונות שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל

כפי שהנאמן ימצא למתאים ובכפוף  , הכללפחות( AAוונטי מדורג בדירוג לרה
עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם  לתנאי שטר נאמנות זה.

סכומים אלא את התמורה לרבות הפירות בגין אותן השקעות שתתקבל ממימוש 
ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות 

, ובניכוי תשלומי החובה החלים על בהשקעה האמורה ובניהול חשבון הנאמנות
חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר 

 נאמנות זה.

לעיל, יחזיק  21במקרה והכספים ינבעו מהפקדתם על ידי החברה לפי סעיף  .23.2
לעיל, עד לתום שנה  23.1הנאמן בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה בסעיף 

אחת ממועד הפדיון הסופי של אגרות החוב. לאחר מועד זה יחזיר הנאמן את 
הסכומים שהצטברו בידו )כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם( בניכוי הוצאותיו, 
לחברה, שתחזיק בסכומים אלה בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב. החברה 

ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור תאשר לנאמן בכתב את החזרת הסכומים הנ"ל 
 מחזיקי אגרות החוב.

ידי יושקעו על  23.2סכומים שיוחזקו על ידי החברה בנאמנות כאמור בסעיף  .23.3
ות החוב בהשקעות שדיני מדינת החברה בשמם ולפקודתם של מחזיקי אגר

ירשו להשקיע בהם  לעיל, 23.1כאמור בסעיף  ישראל והוראות שטר נאמנות זה
כספי נאמנות, הכל כפי שהחברה תראה לנכון, וזאת עד לתום שבע שנים ממועד 
העברת סכומים כאמור לחברה מידי הנאמן. בתום שבע שנים ממועד העברת 

"י מחזיקי אגרות החוב, תהיה סכומים כאמור לידי החברה ומבלי שנדרשו ע
החברה משוחררת מהחזקת סכומים כאמור בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב 

 .ותוכל החברה לעשות בסכומים כאמור כראות עיניה ולרבות לשימושה האישי
האמור לא יגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם הכספים 

 להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

 התחייבויות הנאמן .24

והתקנות שהותקנו  חוק ניירות ערךהנאמן מתחייב כי הוא עומד בכל תנאי  .24.1
"( והתקנות חוק הנאמנות)" 1979-תשל"טהחוק הנאמנות, מכוחו ובכל תנאי 

תנאי החוקים הנ"ל ובתקנות מכוחם כפי שהותקנו מכוחו, וימשיך ויעמוד בכל 
 ., בכל תקופת הנאמנותשיתוקנו מעת לעת
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הנאמן מצהיר כי הוא אינו מצוי כיום בניגוד עניינים המונע ממנו לכהן כנאמן  .24.2
חוב של החברה והנאמן מתחייב להודיע לחברה ולמחזיקים לסדרות אגרות 

על אף האמור  בכתב על כל חשש לניגוד עניינים ככל שיהיה ובכל שלב שהוא.
גם על סדרות מובהר ומוסכם בזאת כי הנאמן יהיה רשאי לכהן כנאמן  -לעיל 

ולא יראו בכך כניגוד עניינים של הנאמן  -נוספות של אגרות חוב של החברה 
 לעניין סעיף זה.   

 עסוקהינו חברה רשומה בישראל שמטרתה העיקרית לכי הנאמן מצהיר  .24.3
פי כל דין או הסכם -כי אין מניעה עלו הוא בעל ידע בניהול נאמנויותבנאמנות, כי 

פי שטר נאמנות זה. כן מצהיר הנאמן, כי לא -עללהתקשרותו עם החברה 
ו/או לבצע את תפקידיו על  לשמש כנאמןאו איסור סייג שהו מתקיים לגביו איז
 . חוק ניירות ערך, לרבות לפי פי שטר נאמנות זה

ת כלל המחזיקים באגרות החוב והוא ינהג בזהירות, באמונה לטובמן יפעל הנא .24.4
מחזיק אחד על פני עניינו של מחזיק אחר ולא ובשקידה, לא יעדיף את עניינו של 

ישקול במסגרת תפקידו שיקולים שאינם נובעים מעצם החזקת אגרות החוב 
 בידי המחזיקים.

הנאמן לא ירכוש ולא יחזיק בעד עצמו אגרות חוב שלגביה הוא משמש כנאמן  .24.5
אם -ולא יחזיק בעד עצמו ניירות ערך של החברה )ככל שיונפקו( או של חברה

 בת או חברה קשורה של החברה )ככל שתהיינה(.-שתהיה(, חברה )ככל

 עלהנאמן לא יבצע עסקאות בניירות ערך שהם נושא נאמנותו לחשבונו של אחר  .24.6
 פי ייפוי כוח המקנה לנאמן שיקול דעת.

ידי החברה עשוי להיחשב -הנאמן מצהיר כי ידוע לו שמידע שיימסר לו על .24.7
בחוק ניירות ערך(, והוא מתחייב בזאת ל"מידע פנים" )כמשמעות מונח זה 

לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות מלאה ולא למסור אותו אלא בהסכמה 
בכתב ומראש של החברה, למעט לצורך העברת מידע למחזיקי אגרות החוב 
לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי שטר נאמנות זה או לצורך מתן 

  ל מצב החברה.דיווח למחזיקי אגרות החוב ע

 יובהר, כי הצהרות והתחייבויות הנאמן לשמירת סודיות כאמור, תחולנה גם
בקשר עם עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו, אשר הנאמן או החברה )בהוראת 
הנאמן לחברה בכתב( יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה, כך שיראו בנאמן 

ו, אף אם הופרו בידי אחראי לכל הפרה בקשר עם הצהרות והתחייבויות אל
 עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.

 הנאמןהחברה כלפי  התחייבויות .25
 

חוב הת ו, את ההתחייבויות הבאות כל זמן שאגרהנאמןמקבלת על עצמה כלפי  החברה
 לא נפרעו במלואם: ןהריבית עליהו

)לרבות ריבית  רעון הקרן והריבית על אגרות החוביבמועד את תשלומי פלשלם  .25.1
 .(שישנם)ככל  הצמדה הפרשי וכן, (שתהיהפיגורים ככל 

 .באופן תקין ונאותלנהל את עסקי החברה  .25.2

לרבות  הפנקסיםפנקסי חשבונות סדירים על פי כל דין, לשמור את  לנהל .25.3
הקשורים  המהותיים המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות ושאר המסמכים

  .באופן שאין בו כדי להפר באופן מהותי הוראות כל דין בעסקיה

היה והחברה תחדל להיות "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, החברה  .25.4
את כל הדיווחים הנדרשים מתאגיד שאיננו אגרות החוב  מחזיקיתמציא ל

' מס מוסדיים גופים לחוזר 8 סעיף להוראות"תאגיד מדווח" כאמור, בהתאם 
אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון  ידי על שפורסם, 2010, ביולי 14 מיום 2010-9-3

רות חוב לא ת לעניין השקעת גופים מוסדיים באגבמשרד האוצר, בנושא "הוראו
 2013-9-17ובהתאם להוראות נספח י"ב לחוזר גופים מוסדיים מס'  ממשלתיות"

במשרד  וחסכון ביטוח, הוןשפורסם על ידי אגף שוק ה 2013באוגוסט  26מיום 
הוראות  -שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות האוצר, בנושא "

 קודקס באמצעות לרבות ,לעת מעת יוחלפו אוכפי שאלו יעודכנו  "להתייחסות
הון מדידה וניהול סיכונים,  - 2חלק  5עקרונות לניהול עסקים, שער  -הרגולציה 
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הממונה על שוק ההון, ביטוח ניהול נכסי השקעה, שפורסם על ידי  - 4פרק 
להסרת ספק, ככל שאיזה מן החוזרים לעיל . וחיסכון במשרד האוצר ותחילתו

שאר בעינה ותחול ייוחלף בחוזר אחר אזי התחייבות החברה כאמור בסעיף זה ת
 .להוראות החוזר החדש בהתאם

במועד בו  ,שהיא חייבת בפרסומם על פי דין ,דוחות כספייםלמסור לנאמן  .25.5
. על אף האמור לעיל, מובהר כי כל עוד החברה הדוחות הכספייםמפורסמים 

הינה "תאגיד מדווח", יראו בחברה כאילו מסרה לנאמן את דוחותיה הכספיים 
 אם פרסמה את הדוחות הכספיים באמצעות מערכת המגנ"א.

 15.1על קרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף  בכתב נאמןלהודיע ל .25.6
 תקופת את בחשבון לקחת מבלי וזאת היוודע לה על התרחשותולעיל, מיד עם 

קיים חשש סביר  לדעת החברה,או כי  הסעיף באותו המנויה ההמתנה או הריפוי
מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע שימנע 

 .המועד לקיומן

, לוח סילוקין לתשלום ההנפקהיום ממועד  30לא יאוחר מתום  נאמן,ללמסור  .25.7
את מועדי תשלום הקרן והריבית והסכומים המפרט אגרות החוב )קרן וריבית( 

 .(זה נאמנות לשטר 10סכומי הצמדה לפי סעיף  ללאשישולמו במועדים אלה )

למסור לנאמן מיד עם מסירתו, כל דוח פומבי שהיא חייבת בהגשתו לרשות  .25.8
של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם  ניירות ערך. דיווח מיידי במערכת המגנ"א

 .כאמור ייחשב כאילו נמסר לנאמן

, וכל עוד שטר זה בתוקף, תמציא של כל שנה קלנדארית באפריל 30 עד ליום .25.9
ידי בכיר בתחום הכספים בחברה או ממונה -החברה לנאמן אישור חתום על

על כך שלפי מיטב ידיעתו  ,מטעם החברה שהוסמך על ידה לנושא זה )לפי העניין(
בתקופה שמתאריך הוצאת סדרת אגרות החוב ו/או בהסתמך על בדיקות שערך, 

בדצמבר של השנה  31ליום מועד מתן האישור הקודם, לפי העניין, ועד 
 מהותית לא קיימת מצד החברה הפרה ,מתן האישורהקלנדארית הקודמת לשנת 

, אלא לשטר נאמנות זה( 13ות סעיף א)לרבות, למען הסר ספק, הור של שטר זה
וכן כי החברה לא רשמה במרשמיה שעבוד כלשהו , אם כן צוין בו במפורש אחרת

לשטר, שאינו שעבוד  13לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבותה בסעיף 
 להסתמך רשאי הנאמן. לשטר 13.2מ"השעבודים המותרים", כהגדרתם בסעיף 

 .מטעמו נוספת בדיקה לבצע יידרש ולא החברה אישור על

 ימי עסקים 21תוך פרק זמן שלא יעלה על  מקרהובכל  ,תוך זמן סביר ,לתת .25.10
ו/או לאנשים שיצווה, כל מסמך או מידע  לנאמן ,נאמןה של בקשתו קבלת ממועד

פי שיקול -בנוגע לעסקיה ו/או נכסיה של החברה שיהיה דרוש באופן סביר, על
דעתו של הנאמן, לשם הגנה על מחזיקי אגרות החוב ולשם יישום והפעלת 

, הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות
ל כתבי סודיות בנוסח כפי שיוסכם באופן סביר בין והכול בכפוף לחתימה ע

העברת המידע למחזיקי אגרות החוב, לפי שיקול דעתו הסביר  .החברה לנאמן
 של הנאמן בנסיבות העניין, לא תיחשב כהפרת חובת סודיות. 

אישור לנאמן, על פי דרישתו, כי בוצעו כל התשלומים למחזיקי אגרות  לתת .25.11
 החוב במלואם ובמועדם. 

לאפשר לנאמן להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא זכות  .25.12
  השתתפות והצבעה באסיפה.

 אגרות למחזיקי ירהבהע שהחברה מידע כל או מסמך מכל העתק לנאמן למסור .25.13
 .שתעביר ככל, החוב

 על כל שינוי בשמה או בכתובתה.  מיידיתבכתב לנאמן  להודיע .25.14

 התחייבויות נוספות .26

החוב תועמדנה לפירעון מיידי )ככל שתועמדנה(, תבצע החברה לאחר שאגרות  .26.1
דרש לכך על ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי ימזמן לזמן ובכל עת שת

לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה 
 , וזאת, בתוך זמן סביר בנסיבות העניין ממועד דרישתו שלאת הפעולות הבאות

 :הנאמן
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תצהיר הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע  .26.1.1
כל הפעולות הנחוצות או הדרושות לשם מתן תוקף להפעלת 

 הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו.

תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן  .26.1.2
 ת שטר הנאמנות.למועילות באופן סביר וידרשן לשם יישום הוראו

ידי הנאמן המאשרת כי פעולה -הודעה בכתב חתומה על -למטרות סעיף זה  .26.2
הנדרשת על ידו, במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה 

 לכך.

 הסכמים אחרים .27
 

 אשר נוספים הסכמיםבכל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן, החברה לא תתקשר עם הנאמן 
 הסכמים למעט וזאת, יש בהם ניגוד עניינים עם תפקידו כנאמן לאגרות החוב נשוא שטר זה

 .לחברה הנאמן ידי על נאמנות שרותי להענקת אחרים או נוספים

  שכר הנאמן .28

שכר הנאמן ותנאי התשלום יהיו כמפורט בהצעת שכר טרחת הנאמן החתומה  .28.1
החברה תישא בשכר טרחת  לשטר נאמנות זה. 'דכנספח המצורפת ובמקור 
 הנאמן.  

מובהר, כי למעט אם צוין בשטר נאמנות זה במפורש אחרת, הרי שהתמורה הנ"ל  .28.2
הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או 
השתתפות בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן מכל מין וסוג 

 ידו במסגרת שטר נאמנות זה.בגין השירותים הניתנים על 

במידה וכהונת הנאמן תפקע, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל  .28.3
 פקיעת כהונתו. מיום

מחזיקי אגרות החוב ישתתפו במימון שכר הנאמן והחזר הוצאותיו בהתאם  .28.4
 .להלן 31להוראות השיפוי שבסעיף 

 סמכויות מיוחדות .29

הנאמן רשאי להזמין חוות דעתו או את עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון,  .29.1
, בין םשמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, ולפעול בהתאם למסקנותיה

 ,ידי הנאמן או על ידי החברה או באופן אחראם חוות דעת או עצה כזו הושגה על 
והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מפעולה או מחדל 
שנעשו על ידיו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן פעל הנאמן 

 ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. 

העסקת היועצים שימונו  ותבמלוא הוצאהחברה תישא  להלןו לעילבכפוף לאמור 
כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת 
מומחה או עצה כאמור. טרם מינוי יועץ או מומחה הנאמן והחברה יגיעו 
להסכמה על רשימה של לא יותר משלושה יועצים ו/או מומחים בעלי מוניטין 

מן לקבלת הצעות שכר טרחה ומומחיות רלוונטיים, אשר אליהם יפנה הנא
למינויים כשלוחים כאמור. החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו, 

סך הסכומים . ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם היועצים ו/או המומחים על הצעתם
בהם תישא החברה בגין האמור לעיל לא יעלה על סכום סביר ומקובל בהתאם 

לחברה על מינוי מומחה, כאמור בסעיף זה, הנאמן יודיע בדיעבד  .לנסיבות העניין
ובלבד שעלות שכרם של  בזכויות המחזיקים ככל שבהודעה מראש תהא פגיעה

היועצים אינה חורגת מגבולות הסביר והמקובל, ושהיועצים האמורים יצהירו 
כלפי הנאמן במסגרת הצעתם כי אינם מצויים בניגוד עניינים ו/או בתחרות עם 

 . עסקי החברה

רשאי לקבל תעודה חתומה בידי נושא משרה בכירה ודירקטור בחברה  הנאמן .29.2
ו/או הערכה המאשרת כי לדעתם עסקה, צעד, פעולה או דבר אחר כלשהו הינם 
רצויים והם לטובת החברה, כהוכחה מספקת שהעסקה, הצעד, הפעולה או הדבר 
 הם אמנם רצויים ולטובת החברה, והנאמן לא יהיה בשום פנים מחויב לדרוש

הוכחה נוספת או תעודה אחרת ולא יהיה אחראי להפסד או נזק כלשהם 
 העלולים להיגרם על ידי כך, ובלבד שפעל כנאמן סביר.
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על אף כל האמור בשטר נאמנות זה, הנאמן לא יתערב באיזו צורה שהיא  .29.3
בהנהלת עסקי החברה או ענייניה, מעבר לסמכויות המסורות לידיו במפורש 

יעמדו לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב כל זכויות כלפי ולא  בשטר נאמנות זה
שלא ניתן להתנות ולהוראות  ההחברה אלא בהתאם להוראות שטר נאמנות ז

 . הקבועות בחוק ניירות ערך עליהן

בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר  ,הנאמן ישתמש בנאמנות .29.4
נאמנות זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, אך במידת הזהירות הסבירה. פעל כך 
הנאמן, הוא לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם עקב טעויות בשיקול דעת שנעשו 

 , בחוסר תום לב או בזדון.חמורה בתום לב, אלא אם  פעל הנאמן ברשלנות

 להעסיק שלוחים סמכות הנאמן .30
 

הנאמן יהיה רשאי להשתמש בסמכויות ובכוחות הניתנים לו בשטר נאמנות זה בין בעצמו ובין 
באמצעות מינוי שלוח שיפעל במקומו, בין עורך דין ובין אדם אחר, כדי לבצע או להשתתף 

ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה, זמן  בעשיית פעולות שונות שיש לעשותן בקשר לנאמנות
סביר מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור ולאחר שהתחייבו השלוחים כלפי החברה וחתמו על 

ר נאמנות לשט 24.7 הצהרה לשמירת סודיות בנוסח בו התחייב הנאמן לשמירת סודיות בסעיף
הנאמן יודיע בדיעבד לחברה על מינוי שלוח, כאמור בסעיף זה, ככל שבהודעה מראש  זה לעיל.

כן יהיה הנאמן מזמן לזמן רשאי לפטר שלוח שמינה ולמנות  תהא פגיעה בזכויות המחזיקים.
 שלוח אחר במקום המפוטר. 

 15.1ראות סעיף כל עוד לא התקיימה להעמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בהתאם להו
לשטר נאמנות זה, החברה תהיה רשאית לסרב למינויו של שלוח כאמור, וזאת מטעמים 

 בכתב.  שימסרוסבירים 

השלוחים על פי דרישת  ה סביר שלהחברה תישא בשכר טרחמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
שלוח כאמור יודיע הנאמן לחברה בכתב אודות המינוי בצירוף  שקודם למינוי ובלבד הנאמן

יתייעץ עם החברה ביחס לזהות  פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו, וכי הנאמן
החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל טעם סביר, לרבות במקרה השלוח ותנאיו. 

ולרבות מטעם הקשור  עסקי החברהבו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, ב
. כן מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לא יהיה במינוי שלוחים כאמור בשכר טרחתו של השלוח

 כדי לגרוע מאחריות הנאמן. 

מובהר כי לא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו 
 ופעולות שלוחיו.

 שיפוי לנאמן .31

להלן,  31.5החברה ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  .31.1
להלן(, מתחייבים בזאת לשפות את  31.3כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

עפ"י הוראות  הנאמן, כל נושא משרה בו, עובדיו, שלוחיו ומומחים שימנה הנאמן
 "(, כדלקמן: הזכאים לשיפוי)"שטר נאמנות זה 

חיוב כספי, לרבות על פי  /אוו תשלום/או ו נזק/או ו הוצאהבגין כל  .31.1.1
, פסק בורר )שלא ניתן לגביהם עיכוב ביצוע(, או על חלוט דיןפסק 

 הסכמת ניתנה לחברה נוגעת שהפשרה)וככל שנסתיימה  פי פשרה
מהם קשורה למעשה או מחדל  איזה, אשר עילת (לפשרה החברה

שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, 
הדין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת  ו/או על פי

 מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או  .31.1.2
שלפי  שהם עומדים להוציא אגב ביצוע מעשה או מחדל כאמור לעיל

 ו/או בקשר לשימוש דעתם הסבירה היו דרושות לביצוע הנ"ל
בסמכויות והרשאות לפי שטר זה, לרבות בקשר לכל מיני הליכים 
משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין 
ודברים, הוצאות, הוצאות נסיעה והוצאות אחרות לצורך בדיקה 

תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או  ,ו/או טיפול
 לאמור. לא נעשו באופן כלשהו ביחס

 והכל בתנאי כי: 
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הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי;  .31.1.3
 או

לגבי המעשה או המחדל בגינו מבוקש השיפוי לא נקבע בהחלטה  .31.1.4
ברשלנות שאין או  כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדוןסופית שיפוטית 

 .לב תוםב שלאאו  לגביה פטור על פי הדין

 ".התחייבות השיפויזה תקרא " 31.1ההתחייבויות לשיפוי על פי סעיף  

יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם יגם במקרה בו 
שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום 

סופית יקבע בהחלטה שיפוטית יהמגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. במקרה כי 
כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 

 התחייבות השיפוי ששולמו להם. 

לעיל, כל אימת שהנאמן  31.1מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  .31.2
הוראה של רשות  פי חוק ו/או-יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על

מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת 
יחת הליכים או הגשת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פת

תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, וככל שהנאמן יסבור, 
פיקדון שהעבירה החברה ו/או כי על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי אין די בכספי ה

מתיר שימוש בכספי הפיקדון למטרות הדרושות כאמור, יהיה הנאמן החוק אינו 
רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי 

 ."( בעדיפות ראשונה מהחברההמימון פיקדוןלכיסוי התחייבות השיפוי )"
ת פיקדון המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת במקרה בו החברה לא תפקיד א

על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור 
דיו את סכום פיקדון המימון, כל אחד להלן(, בבקשה כי יפקידו בי 31.5בסעיף 

את חלקו היחסי )כהגדרת מונח זה להלן(. במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא 
יפקידו בפועל את מלוא סכום פיקדון המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט 

באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת  . איןבפעולה או בהליכים הרלוונטיים
לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות פעולה דחופה הדרושה 

אגרות החוב על  על ידי מחזיקי דוןהעמדת הפיקלהסרת ספק, לא יהיה בהחוב.  
פי סעיף זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בהתחייבות לשיפוי בהתאם 

 לן.לה 31.3להוראות סעיף 
 

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום פיקדון המימון ויהיה רשאי להגדילו ולחזור 
 ולפעול ליצירת פיקדון מימון נוסף  כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. 

 : לעיל 31.1בסעיף  כאמור התחייבות השיפוי .31.3

( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו 1תחול על החברה בכל מקרה של ) .31.3.1
לפי תנאי שטר הנאמנות לרבות לשם הגנה פי כל דין או על להתבצע 

אגרות  זכויות מחזיקי אגרות החוב )לרבות בשל דרישת מחזיק על
( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו 2חוב הדרושה לשם הגנה כאמור(; וכן )

 להתבצע לפי דרישת החברה.

 31.5תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  .31.3.2
( אי 2; וכן )31.3.1( מקרה שאינו בגדר סעיף 1להלן( בכל מקרה של )

על  התשלום על ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עלי
 להלן(. 31.6מבלי לגרוע מהוראות סעיף ולעיל ) 31.3.1פי סעיף 

בכל מקרה בו: )א( החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות  .31.4
ין; ו/או )ב( חובת יהשיפוי ו/או לא תפקיד את סכום פיקדון המימון לפי הענ

לעיל ו/או נקראו  31.3.2השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 
לעיל, יחולו  31.2המחזיקים להפקיד את סכום פיקדון המימון לפי סעיף 

 הוראות הבאות:ה

ככל שמופקדים כספים בפיקדון המימון, ישתמש הנאמן בכספים  .31.4.1
 המופקדים בה;

ככל שהסכום המופקד בפיקדון המימון אינו מספיק לשיפוי כאמור  .31.4.2
או שחלה מגבלה על הנאמן באשר לשימוש בו, יגבו הכספים באופן 

 הבא:
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מתוך הכספים )ריבית ו/או קרן( שעל  -ראשית  .31.4.2.1
יקי אגרות החוב לאחר תאריך החברה לשלם למחז

 לעיל;  17הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים  -שנית  .31.4.2.2
התחייבות המופקדים בפיקדון המימון כדי לכסות את 

השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב שיחזיקו באגרות 
להלן(, כל אחד  31.5חוב במועד הקובע )כאמור בסעיף 

(, בידי להלן בהתאם לחלקו היחסי )כהגדרת מונח זה
הנאמן את הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק 
אגרות חוב ישא את ריבית שנתית בשיעור השווה 
לריבית הקבועה על אגרות החוב וישולם בקדימות 

 להלן. 31.7כאמור בסעיף 

" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותן חלקו היחסי"
להלן  31.5החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 

מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור באותו מועד )בניכוי 
אגרות חוב המוחזקות על ידי אדם בעל קשרי שליטה עם החברה(. 
מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו 

 הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.   מועד יחול שינוי בערך

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום  .31.5
 פיקדון המימון הינו כדלקמן:

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון  .31.5.1
נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה 
לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של 

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום  -אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
ההחלטה ואם אותו יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת 

 אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון  .31.5.2
יהיה המועד  -נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה )כפי שמועד זה 
אשר לא נכח או השתתף נקבע בהודעת הזימון( ותחול גם על מחזיק 

 באסיפה.

בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי  .31.5.3
 שיקבע על ידי הנאמן על פי שיקול דעתו המוחלט. 

אין בתשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב במקום החברה של סכום כלשהו  .31.6
זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת  31המוטל על החברה על פי סעיף 

 .בתשלום האמור

ההחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה יעשה על פי  .31.7
 .לעיל 17ף סדר הקדימויות הקבוע בסעי

 העברה ופיצול של אגרות החוב .32

 לפי או, אחת תעודה לו תוצא אחד מחזיק שם על הרשומות החוב אגרות בגין .32.1
בסעיף זה תקראנה להלן:  הנזכרות)התעודות  תעודות מספר לו תוצאנה, בקשתו

 הכמות)אלף( ש"ח ע.נ. )" 1,000בכמות מינימלית של "(, כל אחת התעודות"
 "(.המינימלית

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים  .32.2
חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב )למעט העברה המתבצעת באמצעות 
המסחר בבורסה( תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת 

ת, חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל מניו
ההעברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות 

הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה  אגרות החוב המועברות על פיו, וכל
 לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.
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הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס בכפוף לאמור לעיל,  .32.3
בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן  ,ולאופן העברת מניות יחול

 העברת אגרות החוב ועל הסבתן.

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו,  .32.4
ר תעודות אגרות למספלהלן  32.7על פי הוראות סעיף  תפוצל תחילה אגרת החוב

, באופן שסך (על ידי החברה עד לכמות סבירה כפי שייקבעחוב כמתחייב מכך )
 תעודת אגרותכל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של 

 החוב האמורה.

רשם ההעברה במרשם והחברה תהא רשאית ילאחר קיום כל התנאים האלה ת .32.5
כאמור תירשם על תעודת אגרת חוב המועברת  לדרוש כי הערה בדבר ההעברה

חוב חדשה ויחולו  כי תוצא לו במקומה תעודת אגרתושתימסר למקבל ההעברה 
ובתעודת איגרת חוב  על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות

קום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר הנעבר, והוא מ המועברת, כך שבכל
 ייחשב כמחזיק לצורכי שטר הנאמנות.

אם יחול כל  כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .32.6
תשלום חובה שהוא, לרבות תשלומי מיסים והיטלים אחרים, על כתב ההעברה 

יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש  ות החוב,של אגר
 .כתנאי להעברה ההעברה

 החוב אגרות של הנקוב הערך כל סך אשר לתעודות לפיצול ניתנת תעודה כל .32.7
 בתעודה שנכללו החוב רותאג של הנקוב הערך לסכום שווה בהן הכלולות
 מהכמות יפחת לא תעודה כל בגין הנקוב שהערך ובלבד נתבקש שפיצולה

 של הרשום הבעלים ידי על חתומה פיצול בקשת פי על יעשה הפיצול. המינימלית
 שפיצולה התעודה מסירת כנגד מתבקש שפיצולה התעודה נשוא החוב אגרות

 בו החודש מתום יום 30 תוך יעשה הפיצול. הרשום במשרדה לחברה מתבקש
 תעודות. החברה של הרשום במשרדה פיצולה בקשת עם ביחד התעודה נמסרה
 נקוב ערך בסכומי תהיינה הפיצול בעקבות יוצאוש החדשות החוב אגרות

 רבות, לבפיצול הכרוכות ההוצאות ל. כאחת כל שלמים חדשים בשקלים
 ., כתנאי לפיצולהפיצול מבקש על יחולו, ככל שיהיו כאלה, היטלים

 דיווח על ידי הנאמן .33

זה מצד החברה, יודיע למחזיקי נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר נאמנות  .33.1
אגרות החוב בהקדם האפשרי ותוך זמן סביר ובכפוף להוראות כל דין על ההפרה 
ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין. חובה זו 

 פי הדין.-ידי החברה על-לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על

 ניירות ערך לחוק 1לפי הוראות פרק ה'  גיש דוח לגבי פעילות שביצעיהנאמן  .33.2
( לפחות מיתרת 10%דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים )ל בהתאם

הערך הנקוב של אגרות החוב בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף 
 ניירות ערך. י)ד( לחוק35לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 

( מיתרת הערך הנקוב 5%מעלה מחמישה אחוזים )של המחזיקים בל לפי דרישה .33.3
של אגרות החוב הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר 

  .עם הנאמנות

הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדארית דו"ח שנתי על ענייני  .33.4
  ."(הדוח השנתיהנאמנות )"

 הבאים:הדוח השנתי יכלול פירוט לגבי הנושאים 

 פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה; .33.4.1

דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך  .33.4.2
 השנה שחלפה.

 כל דין.ביקבע מעת לעת בחוק ויפירוט כפי ש .33.4.3

ח השנתי במשרדי הנאמן בשעות העבודה המחזיקים יהיו רשאים לעיין בדו .33.5
בבד עם העמדתו לעיון מחזיקי  המקובלות. עותק מהדוח יומצא לחברה בד

 אגרות החוב.
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 לחוק ניירות ערך. 1ח35הנאמן יעדכן את החברה לפני דיווח לפי סעיף  .33.6

נכון למועד חתימת שטר זה, הנאמן מצהיר כי הנו מבוטח בביטוח אחריות  .33.7
לתקופה ולמקרה )להלן: "סכום הכיסוי"(.  דולרמיליון  10מקצועית בסך של 

 8ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב יופחת סכום הכיסוי מסך של 
ימי  7 -מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ דולרליון מי

עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח 
ף זה יחולו עד למועד כניסתם לתוקף של תקנות לחוק מיידי בנושא. הוראות סעי

ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן 
לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק 

 . כאמורבמקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות 

 הודעות .34

ידי דיווח -כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על .34.1
במערכת המגנ"א. הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח 

-לאלתר במערכת המגנ"א, בשם הנאמן, כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על
האמור  במקרים המפורטים להלן בלבד, יפורסם הדיווח .ידי הנאמן לחברה

( עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, 2בנוסף, בדרך של פרסום מודעה בשני )
לחוק  350היוצאים לאור בישראל בשפה העברית: )א( הסדר או פשרה לפי סעיף 

)ג( זימון אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב. כל  -החברות; )ב( מיזוג; ו
מערכת המגנ"א כאמור  ידי החברה באמצעות-הודעה שתפורסם או שתישלח על

ביום פרסומה כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ו/או הנאמן 
  .במערכת המגנ"א

העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידי 
 החברה לנאמן.

 העתקים מהודעות ומהזמנות שייתן הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידי
 הנאמן לחברה.

בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעו בחוק ניירות ערך, כל  במקרה .34.2
הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי משלוחה 
בדואר רשום לפי כתובתם האחרונה של המחזיקים הרשומים של אגרות החוב 

ו נמסרה לידי מחזיקי הודעה שתשלח כאמור תחשב כאיל כלכמפורט במרשם. 
 .רשום בדואר מסירתה ממועד עסקים ימי( 3) השלושאגרות החוב כאמור 

בדואר מכתב  כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה תוכל להינתן על ידי
עם העתק  כספים אגף מנהללידי לפי הכתובת המפורטת בשטר נאמנות זה רשום 

לפי כתובת אחרת עליה או  צת המשפטית של החברהיועסמנכ"ל כספים ולל
וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על  ,תודיע החברה לנאמן בכתב

. יום רשום ( ימי עסקים מיום מסירתה בדואר5ידי החברה כעבור חמישה )
המסירה יוכח על ידי הצגת אישור המסירה למשלוח. כל הודעה או דרישה מטעם 

רשום לפי הכתובת המפורטת בדואר  החברה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב
בשטר נאמנות זה, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע הנאמן לחברה בכתב, וכל 

( ימי 5)ה חמישהודעה או דרישה כזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנאמן כעבור 
. יום המסירה יוכח על ידי הצגת אישור רשום עסקים מיום מסירתה בדואר

 המסירה למשלוח. 

דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ייחשב על אף האמור, 
 .לנאמן שנמסרה כהודעה

 פשרה ושינוי בשטר הנאמנות ,ויתור .35

בכפוף להוראות הדין, יהיה הנאמן רשאי, מזמן לזמן ובכל עת, אם שוכנע כי  .35.1
הדבר הוא לתועלת מחזיקי אגרות החוב או אם שוכנע שאין בדבר משום פגיעה 
בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי 

יקי אגרות מבלי צורך לקבל את אישור אסיפת מחזמתנאי שטר נאמנות זה, 
, שינוי בתנאי אגרות החוב הנוגע לשיעור הריביתביחס: )א( למעט  , וזאתהחוב

מועדי תשלום הקרן והריבית )אך לרבות שינוי טכני במועדים או במועד הקובע 
 לאיזו הנוגע שינוי כל)ב(  ;או תנאי הפירעון האחרים , אופן ההצמדהלתשלומם(

 העמדה להליך)ג(  ;לעיל 13בסעיף רעון מיידי כמפורט יהעילות להעמדה לפמ
 ירידה של במקרה הריבית התאמת מנגנוןהתחייבות לדירוג ו)ד(  ;מיידי לפירעון
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ביטול ול זה נאמנות לשטר בהתאם שעבודים יצירת על למגבלות)ה(  ;בדירוג
)ו( הוראות  ;חובת דיווח אותם התחייבה החברה ליתן על פי שטר נאמנות זה

 )ז( הוראות הנוגעות לבטוחה המוענקת על ידי החברההנוגעות להרחבת סדרה; 
נושאים אחרים שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי ( ח) -ו )ככל שתוענק(
 אגרות החוב.

בכפוף להוראות הדין, הנאמן והחברה יהיו רשאים לשנות את תנאי שטר נאמנות  .35.2
נתקיים אחד אם זה )בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון(, 

 :מאלה

 מחזיקי אגרות החובהשינוי אינו פוגע בהנאמן שוכנע כי  אם .35.2.1
לחוק  350והשינוי כאמור אינו מהווה הסדר כמשמעו בסעיף 

 יםהנוגע לעניין שינויים תחולנההוראות פסקה זו לא  .החברות
)אך לרבות שינוי לשיעור הריבית, למועדי תשלום הקרן והריבית 

 לכלאופן ההצמדה, , ד הקובע לתשלומם(טכני במועדים או במוע
 13רעון מיידי כמפורט בסעיף יעילות העמדה לפמ לאיזו הנוגע שינוי

העמדה לפירעון מיידי, למנגנון התאמת הריבית  להליךלעיל, 
 בהתאם שעבודים יצירת על למגבלות, בדירוגבמקרה של ירידה 

ביטול חובת דיווח אותם התחייבה החברה ול זה נאמנות לשטר
ליתן על פי שטר נאמנות זה, שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר 
זה, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו, 
ונושאים אחרים שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי אגרות 

 . החוב מבלי צורך לקבל את אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב

שהתקבלה המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי בהחלטה  .35.2.2
באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים לפחות 

(, ברוב של א'מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה 
מכלל הקולות של  (66.67%) שלישים שניבלפחות המחזיקים 

סדר ואשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה שעל המשתתפים בהצבעה, 
היום, או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה 

 .מחזיקים בעשרים אחוזים לפחות מהיתרה כאמור

ובכפוף להוראות חוק החברות והתקנות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .35.3
לאסיפה הכללית של לחוק החברות,  350ובכלל זה סעיף  ושהותקנו מכוח

לעשות בין  ידי קבלת החלטה מיוחדת, מחזיקי אגרות החוב תהיה הסמכות, על
 היתר, את הדברים הבאים או כל אחד מהם:

להסכים לכל תיקון, שינוי או הסדר של זכויות מחזיקי אגרות  .35.3.1
החוב, בין אם זכויות אלה נובעות משטר נאמנות זה או כל מסמך 

 אחר, או לכל פשרה או ויתור בקשר עם זכויות אלה.

שטר הנאמנות אשר תסכים לו להסכים לכל תיקון בהוראות  .35.3.2
החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל שטר נאמנות ו/או כל 
מסמך אחר בקשר עם המסמכים כאמור והכל לשם ביצוע התיקון 

 כאמור.

 להוציא, כוחה בא בתור הנאמן את, חוזר בלתי באופן, בזאת ממנה החברה .35.4
 לפי לבצע ייבתח שהיא הטכניות הפעולות כל את ובמקומה בשמה ולבצע לפועל

 מהסמכויות חלק או כל בביצוע בשמה ולפעול, זה בשטר הכלולים התנאים
 שהיא הטכניות הפעולות את ביצעה לא שהחברה בתנאי, וזאת, לנאמן הנתונות

 דרישת ממועד עסקים ימי 10-מ יאוחר לא זה שטר תנאי לפי לבצע חייבת
 .הנאמן

 בכך ואין פעולה כל לעשות הנאמן את לחייב כדי לעיל 35.4 סעיף לפי במינוי אין .35.5
 את בזה פוטרת והחברה, הנאמנות לשטר בהתאם החברה ממחויבויות לגרוע כדי

 באופן או בזמן תעשה שלא או שהיא פעולה כל תעשה שלא במקרה מראש הנאמן
 נזק כל בגין ושלוחיו הנאמן כלפי טענה כל על מראש מוותרת והחברה, הנכון

 פעולה כל סמך על, כך בגין, בעקיפין או במישרין לחברה להיגרם עלול או שנגרם
 אם למעט והכל, הנאמן ידי על בזמן נעשתה שלא או, כלל נעשתה לא או שנעשתה

 .או בזדון ברשלנות שלוחיו או הנאמן פעלו

לעיל, יהיה הנאמן רשאי לדרוש  35.3עד  35.1 בכל מקרה של הפעלת סעיפים .35.6
ממחזיקי אגרות החוב, למסור לו את תעודת אגרות החוב, לשם רישום הערה 

 בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור.
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אופן המפורט החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה ב .35.7
בהקדם  זה 35, פשרה או שינוי כאמור לפי סעיף ויתורלעיל על כל  34בסעיף 

  .ביצועו לאחר הניתן האפשרי ככל

 מחזיקי אגרות החוב  מרשם .36

בהתאם להוראות של מחזיקים באגרות החוב, מרשם במשרדה החברה תנהל  .36.1
החברה שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם בהתאם להוראות הדין. ניירות ערך,  חוק

פעם לתקופה  רשאית לסגור את המרשם מזמן לזמן ולא להתיר בו העברות מדי
 .יום בשנה 30או לתקופות שלא תעלינה ביחד על 

מחזיקי אגרות החוב ולהכיר בשום  מרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום ב .36.2
נאמנות בין מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או 
כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. 
החברה תכיר אך ורק בבעלותו של מחזיק רשום שבשמו נרשמו אגרות החוב 

יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו  מחזיקי אגרות החוב. מרשםב
של המחזיק הרשום, כונס נכסים שימונה עקב פשיטת רגל וכל אדם שיהיה זכאי 

עקב  -לאגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום )ואם הוא תאגיד 
פירוקו( יהיו רשאים להירשם כמחזיקים לאחר מתן הוכחות שלדעת מנהלי 

 וכיח את זכאותם להירשם כמחזיקים שלהן.החברה תספקנה לה

 כהונת הנאמן, התפטרות הנאמן והחלפתו, אישורים .37

 כהונתו, פקיעת ,, מינויו, החלפתוכהונת הנאמןעל  ,להלן זה סעיף הוראותאף  על .37.1
והוראות  הוראות חוק ניירות ערךיחולו  ועל מינוי נאמן חדש התפטרותו, פיטוריו

  שטר נאמנות זה.

של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם תקופת מינויו  .37.2
 .( לחוק ניירות ערך1ב)א35להוראות סעיף 

נאמן אין תוקף ההתפטרות לנאמן רשאי להתפטר בהודעה בכתב למי שמינהו; ה
בית  ומן היום שנקבע לכך באישור ,בית המשפט אישור לה ניתןאלא אם כן 

 .המשפט כאמור

הנאמן וכל נאמן שיבוא במקומו, אם לא מילא  בית המשפט רשאי לפטר את .37.3
 תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

, בהתאם יד)ד( לחוק35 סעיף להוראות התאםב תתקבל ,נאמן החלפת על החלטה .37.4
לפחות  (66.67%)שני שלישים של  רובבלקבוע בתוספת הראשונה לשטר זה, 

  .שבמחזור החובשל אגרות הנקוב  ערךה תמיתר

פקעה כהונתו של נאמן, רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר לתקופה ובתנאים  .37.5
שייראו לו. בכפוף להוראות כל דין, הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו 
עד למינוי נאמן אחר. עם סיום הנאמנות, הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל 

לו בקשר עם הנאמנות נשוא כספי הנאמנות ואת כל המסמכים שהצטברו אצ
  .ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כךשטר הנאמנות 

כאמור  יםעל אירוע שו לרשות ניירות ערך דו"ח מיידיהחברה והנאמן יגי .37.6
 .לעיל 37.4עד  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיפים 

עליו לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, ויחולו  .37.7
כל החובות וההתחייבויות שנטל על עצמו הנאמן לפי שטר נאמנות זה וכן הסדר 
שכר הטרחה הקבוע בשטר נאמנות זה כך שיוכל לפעול כאילו נתמנה כנאמן 

 מלכתחילה.

מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות  .37.8
פי הנאמן, ככל ויהיו, שעילתן שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כל

קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות 
כלשהי על פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע 
מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, 

למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את  ככל שיהיו, שעילתן קודמת
 החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.
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 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב  .38

תוספת אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו בהתאם לתנאים המפורטים ב .38.1
 לשטר נאמנות זה. ראשונהה

 וראות כלליותה .39

כל מקרה שיום תשלום ב, נספח א'ו/או בבשטר נאמנות זה למרות האמור  .39.1
ידחה מועד הפירעון עסקים הריבית ו/או יום תשלום הקרן יחול ביום שאיננו יום 

הראשון הבא אחריו ולא תשולם ריבית בגין העסקים של אותו תשלום ליום 
 דחיית תשלום כאמור. 

 מחזיק, יהוו זיכוי חשבונו של זה נאמנות שטרב רלגרוע מכל תנאי אח ליבמ .39.2
או קבלה חתומה על  רשום אגרת חובמחזיק אגרת חוב או פדיון שיק שנשלח אל 

מחזיק רשום יחיד באגרת חוב או על ידי איזה שהוא מבין המחזיקים  ידי
, הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום הרשומים במשותף באגרת חוב, לפי העניין

 גרת חוב זו.אשר נעשה על ידי החברה בגין א

מקרה שתעודת אגרת חוב תתבלה, תאבד או תושמד, תהיה החברה רשאית ב .39.3
רקטוריון החברה, או מי שיוסמך ילהוציא במקומה תעודת אגרת חוב חדשה. ד

על ידו, יהיה רשאי לקבוע תנאים ביחס לאופן הוכחת אובדן או השמדת 
פוי ההוצאה שנגרמה לחברה לשם בירור זכות הבעלות שהתעודה, וכן לכסוי ול

במקרה של בלאי, תעודת אגרת החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני  בתעודה.
שתוצא התעודה החדשה. מסים, תשלומי חובה והיטלים אחרים, ככל שיחולו, 

ת הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש ווכן הוצאות אחר
 התעודה האמורה.

רוע מהוראותיו האחרות של שטר נאמנות זה, הרי כל ויתור, ארכה, לג מבלי .39.4
"( מצד הנאמן לגבי אי ויתור"להלן בסעיף זה: הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה )

קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות 
לשהי ויתור מצד הנאמן על זכות כולנאמן על פי שטר נאמנות זה, לא יחשבו כ

בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של  נסיבותלאלא כהסכמה מוגבלת 
שטר נאמנות זה, הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן 

מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל  )לפי העניין( ו/או מחזיקי אגרות החוב
בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או 

תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי שטר נאמנות זה הינן עצמאיות 
ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי 

 . דין ו/או הסכם

תשלומי סכומי הקרן והריבית לפי שטר נאמנות זה ישולמו בלי שים לב לכל  .39.5
שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימות או שתהיינה קיימות זכויות 

בין החברה לבין מחזיק קודם, ככל שישנו, כולל המחזיק המקורי של אגרות 
 החוב.

מחזיקי אגרות החוב בלבד יישאו בכל מס ותשלומי חובה אחרים בגין תשלומים  .39.6
 ין.שיקבלו על פי אגרות החוב, ככל שהם חייבים בהם על פי ד

המחזיקים באגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על פי שטר נאמנות  .39.7
    זה באמצעות הנאמן בלבד, בדרכים המפורטות בשטר נאמנות זה.

מובהר בזאת כי אין בהיותה של החברה בשליטת מדינת ישראל ואין בהסכמים  .39.8
ישראל שיש או שיהיו בין החברה לבין מדינת ישראל כדי להטיל על מדינת 

אחריות או חבות כלשהי כלפי כל מחזיק באגרות החוב ו/או כלפי הנאמן בקשר 
 .עם הנפקת אגרות החוב ו/או בקשר עם כל מצג שניתן על ידי החברה או העדרו

הינו הדין הישראלי בלבד, וזאת  שטר נאמנות זההדין החל על אגרות החוב ו .39.9
בהתעלם מכללי ברירת הדין הכלולים בו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין 

, לרבות תוקפם, ביטולם או כל עניין אחר שטר נאמנות זההקשור באגרות החוב ו
 .יפו-אביב בתלהקשור בהם, תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 תובותכ .40
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ה יהיו כמופיע במבוא לשטר נאמנות זה, או כל מען תובות הצדדים לצורך שטר נאמנות זכ
 אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב. 

 הסמכה למגנ"א .41
 
, הנאמן 2003-התשס"ג ,בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( 

מאשר בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך 
 שטר נאמנות זה.על 

 
 
 

פיתוח  -חברת נמלי ישראל 
 ונכסים בע"מ

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) 
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 'א נספח
 

 "מבע פיתוח ונכסים -נמלי ישראל  חברת
 "(א' סדרה)" חוב אגרות הנפקת

 
 :1יהיו החוב אגרות של זו בהנפקה

 ראטה, מחושבת פרו לשנה מעל שיעור ריבית הבסיס 3%של שיעור  - "פיגורים"ריבית  .1
  .החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועללתקופה 

 [______[ ב]_] -ו [_____]ב [_] בימיםבשנה,  פעמים___[ ] - "הריבית תשלום"מועדי  .2
, בעד בכל תשלום[ __]%, בשיעור של )כולל( [___]עד [ ___]של כל אחת מהשנים 

חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום. התשלום הראשון  [__]התקופה של 
[ ___[ ]_____[ ב]_]ישולם ביום  ,[__]%, בשיעור של (א'של ריבית אגרות החוב )סדרה 

עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות, 
ת. תשלום הריבית ותסתיים ביום האחרון שלפני מועד התשלום הראשון של הריבי

 . [___] [____]ב[ _]האחרון ישולם ביום 

המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת  םהתקופה המתחילה ביו -"תקופות הריבית"  .3
, ומסתיימת ביום שלפני מועד תשלום הריבית הראשון והתקופות רשימת החתימות

ם הריבית המתחילות בכל יום תשלום ריבית כלשהו, ומסתיימות ביום שלפני יום תשלו
 העוקב הבא. 

 לםושי]__[  ביום: להלן כמפורט תשלומים מספרב תפרע הקרן - "הקרן פירעון "מועד .4
)כל  מהקרן]%_[  ישולם, ביום ]__[ ישולם ]%_[ מהקרן, וביום ]__[  מהקרן ]%_[

  ייתרת הקרן נכון לאותו מועד(.

לזכאות של מחזיקי אגרות  הקובעהמועד  -"הריבית או הקרן לתשלום הקובע היום" .5
ימים לפני תשלום  6חשבון אגרות החוב, שהינו  עלאו ריבית  קרן תשלוםהחוב לקבלת 

 כלשהו של ריבית או קרן על ידי החברה.
 
]_[  -ו ]_[ ב]____[ ]___[, ]_[ ב]____[ ]___[, ימיםב" יהא הקרן לתשלום הקובעיום ה"

לעיל. התשלום  7פירעון הקרן בסעיף ב]____[ ]___[, לפי העניין בהתאם למועדי 
 במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת כנגד יעשה האחרון של הקרן ביום

 על ויתרה החברה אם)אלא  החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה של הרשום
 (.כאמור בוויתורה תיקבע שהחברה לתנאים ובכפוף כאמור המסירה

 
של כל אחת ]_[ ב]____[   -ו]_[ ב]____[ " יהא בימים הריבית לתשלום הקובע היום"

 ביוםאשר ישולם התשלום האחרון של הריבית, למעט  ,)כולל( ]___[עד ]___[  מהשנים
 של הרשום במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת כנגד, ]_[ ב]____[ ]___[

 המסירה על ויתרה החברה אם)אלא  החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה
 (.כאמור בוויתורה תיקבע שהחברה לתנאים ובכפוף כאמור

                                                      
1

-שנים; לסדרה ב' מתוכנן לכ 7.5-למועד הטיוטה, המח"מ לסדרה א' מתוכנן לכלטיוטה: לוח הסילוקין יושלם.  הערה  
להשתנות באופן מהותי עד למועד ההנפקה בפועל של המח"מ עשוי יובהר כי  .שנים 5.5-שנים; ולסדרה ג' מתוכנן לכ 11

 סדרת אגרות החוב, אם וככל שתונפק.
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 'ב נספח
 
 
 שם על רשומה"( א' סדרה)" חוב גרתא
 
 תעודה ]______[. ספרמ
 
 "ח.ש  ]__[ נקוב רךע
 

 "מבע פיתוח ונכסים -נמלי ישראל  ברתח

 (א'של אגרות חוב )סדרה  נפקהה

 2018בפברואר  __( מיום א'החוב )סדרה  לאגרותהנאמנות  לשטר בהתאם

 
 ת ע ו ד ה

 
 

חברה ל לשלם מתחייבת( "החברה"בע"מ ) פיתוח ונכסים -נמלי ישראל ה זו מעידה כי חברת עודת
 של הרשום המחזיק החוב אגרת פירעון במועד שיהיה למי או [______________של לרישומים 

ובכפיפות ליתר התנאים  במועדים, זו חוב אגרת בתעודת המצוין הנקוב הערך סך את, זו חוב אגרת
 הנספחים לרבות, 2018 בפברואר __ מיום(, א')סדרה  החוב לאגרות הנאמנות בשטרהמפורטים 

 "(.הנאמנות שטר)" להם המצורפים
 

 במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת כנגד יעשה והריבית הקרן של האחרון התשלום
 המסירה על ויתרה החברה אם)אלא  החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה של הרשום
 (.כאמור בוויתורה תיקבע שהחברה לתנאים ובכפוף כאמור

 
הבלתי מסולקת של הקרן תישא ריבית בשיעורים ותשולם במועדים ובכפיפות לתנאים  יתרהה

צמודים למדד המחירים לצרכן )כהגדרתו  יהיו. תשלומי הקרן והריבית הנאמנות בשטרהמפורטים 
 .חדשים בשקלים ויבוצעו( הנאמנות בשטר

 
 מבלי( פסו פרימובטחות בבטוחות. אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגה שווה )אינן החוב  גרותא

 .אחרת פני על לאחת עדיפות או בכורה זכות כל הישתה
 

  .הנאמנות בשטרחוב זו ניתנת להעברה לאחרים בכפיפות לתנאים ולמגבלות המפורטים  אגרת
 

החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת )בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור(, בכפוף לכל דין 
והוראות ממשלת ישראל ו/או רשות החברות הממשלתיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך 

אגרות החוב או הנאמן, לרבות מחזיק קשור של החברה, אגרות חוב מסוג שונה או  בהסכמת בעלי
סדרות אחרות של אגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי ריבית, הצמדה, 
בטוחות, פירעון ותנאים אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות 

בין שנחותים מהם. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את הסדרה החוב )סדרה א'( ו
פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין ולהוראות ממשלת ישראל ו/או -מפעם לפעם על

 לשטר הנאמנות. 11רשות החברות הממשלתיות ובכפוף להוראות סעיף 
 
 .הנאמנות בשטרחוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים  גרתא
 

 .]__[בחותם החברה שהוטבע ביום  יתןנ
 
 :החברה מטעם החתימה מורשי נוכחותב
 
 
 

פיתוח  -נמלי ישראל  חברת
 "מבע ונכסים
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 'גנספח 
 הנאמן תפקידי

 שוטפים תפקידים

 של הפומביים הדיווחים"א )"במגנ שפורסמו החברה של הדיווחים פי על בדיקה .1
 הוראות לפי לנאמן החברה ידי על ימסרויש והמסמכים האישורים פי־ועל"( החברה

 :זה שטר

 .במועדם בוצעו החברה ידי על והריבית קרןה תשלומי כי 1.1     

 לכך שנקבעו ביעדים עומדים ההנפקה בתמורת החברה שעושה השימושים כי 1.2     
 ככל, ההנפקה בתשקיף התמורה ביעוד הדן בפרק/או ו הנאמנות בשטר

 .שנקבעו

 ככל, לפעילותה הנאמנות בשטר שנקבעו הדרך באבני עומדת החברה כי 1.3     
 .שנקבעו

 הדיווחים על בהתבסס מיידי לפירעון ההעמדה מעילות אלו התקיימו אם 1.4     
 .החברה של הפומביים

 הנאמנות.לשטר  הראשונה התוספתהוראות  פי־על חוב אגרות מחזיקי אסיפות זימון .2

  .החברה מניות בעלי באסיפות( םיאלקטרוני באמצעים)לרבות  השתתפות .3

לשטר הנאמנות והעמדתו לעיון  33.4דוח שנתי על ענייני הנאמנות כאמור בסעיף  הכנת .4
 מחזיקי אגרות החוב.

 לאחר סמוך החברה מצד זה שטר של מהותית הפרה על החוב אגרות למחזיקי הודעה .5
 התחייבויות לקיום או למניעתה שנקט הצעדים על והודעה ההפרה דבר לו היוודע
 .העניין לפי, החברה

 מיוחדים תפקידים

 .החברה ידי על השטר מהפרת הנובעות הפעולות כל נקיטת .6

פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת  .7
 אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי.

 זה שטר פי על תפקידיו מילוי לצורך, לבצע צריך שיהא או שיידרש מיוחדות פעולות .8
 החברה עמידת אי בשל, עליהן הגנה ולשם החוב איגרות מחזיקי זכויות עם בקשר

 כאמור חוב אגרות מחזיקי אסיפות של כינוסן לרבות, זה שטר פי על בהתחייבויותיה
 .חוב אגרות מחזיקי באסיפות השתתפות בשל ולרבות זה בשטר

 נוספות פעולות בביצוע הצורך בגין או החברה דרישת בשל עבודה או מיוחדות עבודות .9
 בעקבות שיותקנו תקנות לרבות) בחוקים שינוי בשל, סביר כנאמן תפקידו מילוי לשם

 שיחולו אחרות מחייבות הוראות או/ו תקנות או/ו( ערך ניירות לחוק 51 -ו 50 תיקונים
 .זה נאמנות שטר לפי ואחריותו הנאמן לפעולות בקשר

 דין כל פי על המתנהל במרשם בטוחות של רישום ביטול או לרישום בקשר פעולות .10
: כגון) התחייבויות של ב"וכיוצ אכיפה, בקרה ,פיקוח, בדיקה, כן כמו (.ל"בחו לרבות)

 החברה שתיטול או'(, שנטלה וכד נכסים שעבוד, החברה של הפעולה חופש על הגבלות
 של אחרות התחייבויות להבטחת בקשר, עבורה או מטעמה מי ידי על שינטלו או

 מחזיקי כלפי( החוב אגרות תנאי לפי תשלומים ביצוע: כגון) מטעמה מי או החברה
 .והתקיימותם כאמור והתחייבויות בטוחות תנאי למהות באשר לרבות, החוב אגרות

 ביחס החלות דין כל פי על הקוגנטיות מההוראות לגרוע באות אינן זה נספח הוראות .11
 .הנאמן לתפקידי

* * * 
  

 
 
 

 נאמן שכר -'ד נספח
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: להלן) סדרה , לא כולל מע"מ, לכלש"ח 9,400שכר טרחה שנתי בעבור שירותי הנאמנות בסך  .1
(. אם שנת ההתקשרות האחרונה לא תהיה שנה קלנדרית שלמה, אזי "שכר הטרחה השנתי"

 בגין שנה זו ישולם שכר טרחה יחסי. 
 

מחויבות של החברה לבצע הנפקה בהיקף מסוים או  למען הסר ספק, אין בכך כדי ליצור
 לתקופת פדיון מסוימת ובכלל מחויבות לבצע הנפקה.

"שכר טרחה לשעת  :להלןלא כולל מע"מ לשעת עבודה מיוחדת ) ש"ח 295שכר טרחה בסך  .2
( על פי דרישת החברה בהרשאה מראש ובכתב ו/או במקרה בו יידרש הנאמן עבודה מיוחדת"

 פי שטר נאמנות. -אי עמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי הנושים על להתערב במקרה של

שכר הטרחה השנתי וכן שכר הטרחה לשעת עבודה מיוחדת יקראו להלן ביחד ולחוד  .3
 ."התמורה"

למען הסר ספק מפורש בזה, כי התמורה הנ"ל הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא  .4
בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או השתתפות 

מכל מין בגין שטר הנאמנות, להוציא מס ערך מוסף והצמדה לשינוי בין מדד הבסיס למדד 
הקובע במועד תשלום כלשהו לנאמן. למען הסר ספק, לא יהיה נאמן זכאי לתשלום כלשהו 

 ויו ותחילת כהונתו.בגין הכנה ועריכה של מסמכים וכל הפעולות להן יידרש עד למינ

טרחה השנתי. הנאמן יגיש ה, ישולם לנאמן שכר ההנפקה ממועד שנהבתום כל  - תנאי תשלום .5
 לחברה חשבונית מס מקור בגין השירות הניתן באותה השנה. 

בשל העובדה שתקופת ההתקשרות ממושכת, שכר הטרחה יהיה צמוד למדד  -הצמדה  .6
 המחירים לצרכן.

 .2017נובמבר שפורסם בגין חודש  המדד -מדד הבסיס  .7

 . תקופת התשלום שהסתיימהמדד המחירים לצרכן הידוע ביום  - הקובע המדד .8

לחודש  1 -לאחר ה 90, קרי 90התשלום יבוצע אחת לשנה בשיטת שוטף+ -אופן התשלום  .9
העוקב לחודש קבלת חשבון עסקה או חשבונית מס מקור, בהתאם לדרישות החוק, במשרדי 

  .ואישורה ע"י נציג החברההחברה 

 כמתואר לשעה"ט שכ לנאמן ישולם כלשהיא מסיבה הפועל אל תצא לא שההנפקה במקרה .10
 .בפועל שהושקעו השעות למספר בהתאם לעיל 2 בסעיף

הנאמן חשבונית מס  ישלחלעיל,  2במקרה שהנאמן יבצע עבודה מיוחדת כמתואר בסעיף  .11
ל( בתום כל חודש עבודה. במקרה זה יבוצע השעות שהושקעו בפוע היקףמקור )המפרטת את 

 .זה לנספח 9 לסעיף בהתאםהתשלום 
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 ראשונהתוספת 
 

 בע"מ פיתוח ונכסים -נמלי ישראל חברת 
 אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב

 

 אופן, החוב אגרות מחזיקי של אסיפה כינוסזה,  נאמנות ושטר ערך ניירות חוק להוראות בכפוף
 :להלן כאמור יהיו, לגביה שונים ותנאים ניהולה

 הנאמן או החברה רשאים לזמן את מחזיקי אגרות החוב לאסיפת מחזיקי אגרות חוב.  .1

אם החברה מזמנת אסיפת מחזיקי אגרות חוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על 
המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה. אם הנאמן 

הודעה בכתב לחברה על היום והשעה שבה תתקיים  מיד זמן אסיפה כזו, עליו לשלוחמ
 האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה. 

 5% -מחזיקים לפחות ב שללפי דרישה  או, בכך צורך ראה אם מחזיקים אסיפת יכנס הנאמן .2
. נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור, החוב מהנאמןמהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות 

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בזימון, ובלבד שמועד הכינוס  21יזמנה בתוך 
ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי  21-לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ

דבר דרוש להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי ה
לשם הגנה על זכויות המחזיקים. עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות 

לכינוס אסיפה  הנאמןלהקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת 
כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות 

 הדין.
 

של מחזיקי אגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו כל אסיפה 
 תודיע החברה.

מהיתרה הבלתי מסולקת  5% -לא זימן הנאמן אסיפה לפי דרישת מחזיק המחזיק לפחות ב .3
לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה,  2של קרן אגרות החוב בתוך המועד האמור בסעיף 

ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן,  14בתוך ובלבד שמועד הכינוס יהיה 
 והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות  .4
דר יום ״(. לאסיפת התייעצות לא יפורסם סאסיפת התייעצות)״ יום אחד לפני מועד כינוסה

 ולא יתקבלו בה החלטות.

 21-ידי הנאמן לחברה ויפורסם לא יותר מ-זימון לאסיפה שאינה אסיפת התייעצות ישלח על .5
ימים ולא פחות משבעה ימים טרם מועד כינוסה. בזימון יפורטו המקום, היום ושעת 
האסיפה, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, המועד הקובע להשתתפות באסיפה, הסדרים 

יין הצבעה בכתב וכן יצוינו בו באופן כללי הנושאים שידונו באסיפה ונוסח הצעות לענ
לכל הוראה נוגדת בשטר הנאמנות, במקרה בו מטרת  בכפוףההחלטה שיועלו להצבעה. 

, תינתן הודעה מוקדמת מיוחדת החלטה הינה לגביה החלטה אשרהאסיפה הינה דיון בהצעה 
דעה תפרט בנוסף לאמור לעיל את נוסח ההחלטה ימים לפחות, וההו 14כאמור לעיל של 

המוצעת. אין באמור בכדי לגרוע מסמכות הנאמן לקצר את מניין הימים לכינוס האסיפה 
 לעיל.  2בהתאם לאמור בסעיף 

הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת המחזיקים, ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של  .6
ככל  להלן. 7לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  2אסיפת מחזיקים בהתאם לסעיף 

 לעיל, תקבע החברה את סדר היום באסיפה. 2בסעיף  שתזומן אסיפה על ידי החברה כאמור

 באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות  5%מחזיק באגרות חוב אחד או יותר, שלו  .7
החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, 

 ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

כאמור ככל  ןובכינוס ות מחזיקי אגרות החובהחברה תישא בהוצאות הכרוכות בזימון אסיפ .8
 .לעיל 3לאמור בסעיף  ובכפוף, הנאמנות שטרשחלה עליה חובה על פי 
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ספק, ייראו בכל דיווח של החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך בקשר עם  להסרת .9
, כהודעה שנמסרה ליעדה במועד הנאמנות שטרמידע שהחברה נדרשת למוסרו בהודעה לפי 

 פרסום הדיווח כאמור.

ה כלשהי שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות חוב שזומנה, כאמור לעיל, לא תיפסל החלט .10
מחמת שבשגגה לא ניתנה הודעה על האסיפה לכל מחזיקי אגרות החוב או שהודעה כאמור לא 

 נתקבלה על ידי כל מחזיקי אגרות החוב.

 ראש יושב .11

 
הנאמן או מי שמינה הנאמן כיושב  יהיהיושב הראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב  )א(

 . ראש לאותה אסיפה
 

קיים המניין החוקי הדרוש בעת  אסיפת מחזיקי אגרות החוב תפתח לאחר שיוכח כי )ב(
 התחלת הדיון לאיזה מהנושאים אשר על סדר היום. 

 חוקי מניין .12

 
בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה )לרבות  )א(

לקבל  הצעהסדר יומן  שעלבאסיפות מחזיקי אגרות החוב, בקשר עם פיטורי נאמן(, 
מחזיקי אגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על  שני לפחותהחלטה רגילה, יהוו מנין חוקי 

הנקוב של היתרה ערך ה יתרתמ 25%ים לפחות ידי בא כוח והמחזיקים או המיצג
הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית באותה עת. על אף האמור, 

 . אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא
 

אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מנין חוקי כאמור,  )ב(
א יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום למועד אחר שלתידחה האסיפה 

האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על 
זכויות המחזיקים באגרות החוב; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון 
 האסיפה את הסיבות לכך. באסיפה נדחית כאמור, אשר זומנה ביוזמת הנאמן, שני

מחזיקי אגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם יהוו מניין חוקי ללא 
התחשבות בערך הנקוב של אגרות החוב שבידיהם. אם זימון האסיפה התבקש על ידי 

יהיה המניין החוקי באסיפה נדחית לה מחזיקים באגרות החוב,  -מחזיקי אגרות חוב 
 .עה בסדרת אגרות החוב הרלוונטיתלפחות מזכויות ההצב 5%אחד או יותר, שלהם 

 
יהיה מניין חוקי סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת,  עלעל אף האמור לעיל, באסיפה ש (ג)

מיתרת  50%מחזיקים של לפחות  כוחם,-ידי באי-, בעצמם או עלאם נכחו באסיפה
מן היתרה  20%מחזיקים של לפחות  -ערך הנקוב של אגרות החוב, או באסיפה נדחית ה

לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור חצי שעה מהמועד  האמורה.
שנקבע לה, יהיו שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, מנין 
  חוקי יהא אשר יהא ערך החוב הנקוב של אגרות החוב המוחזקות או המיוצגות על ידם.

ובתוספותיו ו/או בדין, הרי כל שאלה נות הנאמ בשטרפרט למקרים אשר צוין בהם אחרת  .13
, כהגדרתה בסעיף שתובא בפני האסיפה של מחזיקי אגרות החוב יוחלט לגביה בהחלטה רגילה

1.3 לשטר . 

בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בספר  האסיפההכרזת יושב ראש  .14
הפרוטוקולים ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו ולא יהיה צריך להוכיח את מספר הקולות 

 שנתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

 כתב מינויו הצבעה .15

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם, באמצעות  (א)
באי כוח או באמצעות כתב הצבעה. כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך 
של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה, בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול 

להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים אלו בהתאם  המועדיםדעתו לרבות קביעת 
לנסיבות, בכפוף להוראות הדין. בכל הצבעה של מחזיקי אגרות חוב תתנהל ההצבעה 

כוחו, יהיה זכאי לקול אחד בגין -לפי מניין קולות, כך שכל מחזיק אגרות החוב או בא
הוא רשאי  שהוכיח את החזקתו בהן ושמכוחן)סדרה א'( ש״ח ע.נ. מאגרות החוב  1כל 

להצביע. בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם מחזיקי 
אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית שלא נכחו באסיפה ובלבד שהוכיחו את זכאותם 
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להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת ההצבעה/אסיפה. במקרה של 
הצביע הרשום ראשון מביניהם מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש ל

 .ם על ידי בא כוחוואבמרשם, אם בעצמו 

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד 
למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי 

 באסיפה.

הם מחזיקים באגרות חוב  מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים (ב)
אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה  במועד שייקבע בהחלטה לזמן

 .מיום אחד לפני מועד הכינוס ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת

מחזיק אגרות החוב המבקש להשתתף באסיפה יציג בפני הנאמן אישור על בעלות,  (ג)
ם אישור הבעלות אינו רשום על שם המשתתף באסיפה, אשר יועבר לרבות ייפוי כח א

לנאמן עובר למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת 
 בהודעת זימון האסיפה.

ייפוי כוח להשתתפות באסיפה יהיה בתוקף לתאריך האסיפה ולאסיפה הנדחית ובלבד  (ד)
( ימים מהתאריך שנקבע לאסיפה 10)שהאסיפה הנדחית תתקיים לא יאוחר מעשרה 

 המקורית.

החברה לרישומים לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה בשל אגרות החוב הרשומות על  (ה)
מחזיקי אגרות החוב, וזכויות הצבעה אלו ניתנות למחזיק הלא רשום או  מרשםשמה ב

למי שיקבע על ידו, ובלבד שהמחזיק הלא רשום קיבל ייפוי כוח להצבעה מהחברה 
 לרישומים.

כתב מינוי שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות  (ו)
גיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תא

 חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה בתאגיד.

 כתב מינוי של שלוח יערך בכל צורה מקובלת. (ז)

 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב. (ח)

פוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של יכתב מינוי וי (ט)
שעות לפני המועד של  48 -וח כזה, יופקד במשרד הרשום של החברה לא פחות מפוי כיי

 פוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.יהאסיפה לגביה ניתן י

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה  (י)
ו הועברה אגרות החוב שלגביה נפטר המרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי א

ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה לפני האסיפה הכללית הודעה 
 בכתב בדבר הפטירה, החלטת הפסלות, הביטול או ההעברה הנ"ל, הכל לפי העניין.

בהצבעה רשאי המחזיק באגרות חוב, או בא כוחו, להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד  (יא)
ת לדיון ובגין חלקם נגד ההצעה ובגין חלק אחר להימנע, והכל לפי ראות ההצעה העומד

 עיניו.

יושב ראש האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול מכל הדיונים וההחלטות בכל אסיפת  (יב)
מחזיקי אגרות חוב ולרושמם בספר הפרוטוקולים. כל פרוטוקול ייחתם על ידי יושב 

על ידי יושב ראש האסיפה ראש האסיפה שבה נתקבלו ההחלטות והדיונים, או 
שהתקיימה לאחריה וישמש כראיה לכאורה לעניינים הרשומים בו, וכל עוד לא יוכח 
ההיפך, הרי שההחלטות והדיונים בכל אסיפה כזו ייחשבו כאילו נתקבלו כדין. הנאמן 

 ישמור את הפרוטוקולים במשרדו הרשום במשך שבע שנים. 

, האסיפה ראש כיושב לשמש מונה אשר ימבמקרה בו על פי שיקול דעתו הסביר של  (יג)
יידרש בחלק מהאסיפה לערוך דיון ללא נוכחות נציגי החברה, אזי הם ומי מטעמם, לא 

 .ישתתפו באותו חלק של הדיון
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ידי -על נהללא זכות הצבעה. אדם שיתמ אך, חוב גרותא מחזיקי תהנאמן ישתתף באסיפ (יד)
רשאי להיות נוכח  ה, יהינאמןידי ה-על שיוסמך אחרהחברה וכל אדם  מזכירהנאמן, 

 באסיפות של מחזיקי אגרות החוב, ללא זכות הצבעה. 

בהסכמת המחזיקים ברוב קרן אגרות החוב הנוכחים באסיפה, שנוכח בה מנין חוקי,  (טו)
רשאי היושב ראש, ולפי דרישת רוב כזה הינו חייב, לדחות את המשך קיום האסיפה 

ליט. אם האסיפה נדחתה לעשרה ימים למקום, כפי שהאסיפה תח וממקוםמפעם לפעם 
או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הנדחית באותו אופן לפיו מודיעים על האסיפה 
הראשונה. פרט לאמור לעיל, לא יהיה מחזיק אגרת חוב זכאי לקבל כל הודעה על דחייה 
או על העניינים שבהם ידונו באסיפה הנדחית. לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים 

יושב ראש האסיפה רשאי שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. 
מובהר, כי בהצבעה על פי כתבי הצבעה, . לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה

זכאי להצביע גם מחזיק שלא נכח באסיפה הרלוונטית, וזאת בכפוף להוכחת זכאותו 
, והכול טרם מועד נעילת האסיפה / להשתתף ולהצביע באסיפה במועד הקובע לאסיפה

 ההצבעה באסיפה.

 קביעת עניין מנוגד .16

 החוב אגרות יבעת עריכת אסיפת מחזיקי אגרות החוב )בין שזומנה על ידי החברה, מחזיק (א)
קיומם של עניינים מנוגדים )כהגדרת מונח זה להלן( אצל מחזיקי  נאמןה(, יבחן או הנאמן

מי מבין  ויקבעאגרות החוב המבקשים להשתתף באסיפה, בהתאם לנסיבות העניין, 
 המשתתפים הינו מחזיק בעל עניין מנוגד אשר לגביו יחולו ההוראות שלהלן. 

 ום למסור לאגרות חוב המבקש להשתתף באסיפת מחזיקי ממחזיקרשאי לדרוש  הנאמן (ב)
הצהרה בכתב בדבר קיומם ו/או אי קיומם של עניינים מנוגדים שיש לאותו מחזיק כאמור 

הצהרה כאמור לאחר שהתבקש לעשות כן יחשב כמי  לנאמןלהלן. מחזיק אשר לא ימסור 
ראש האסיפה יסתמך על ההצהרות שיוגשו לו כאמור  יושבלו עניין מנוגד.  שיששהצהיר 

 לערוך חקירה או בדיקה נוספת. בלבד ולא יהיה חייב 

קבע על פי ההוראות שלהלן, כי הינו מחזיק בעל עניין  שהנאמןיובהר, כי קולו של מחזיק  (ג)
יובאו בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפת  כןמנוגד 

 המחזיקים. 

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון  (ד)
, או של מחזיקים לעילאת קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף )ב( 

מחזיק אשר מכהן כנושא שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור )ולעניין זה יראו 
האירוע שבסיס  למועדן כנושא משרה בחברה בסמוך משרה בחברה או מחזיק אשר כיה

)להלן  ההחלטה המועלית להצבעה באסיפה ו/או במועד האירוע כמחזיק בעל עניין מנוגד(
 ״(.מחזיקים בעלי עניין מנוגד״ ביחד:

על אף האמור בס״ק )ד( לעיל, פחת סף החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם מחזיקים  (ה)
חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב בעלי עניין מנוגד, משיעור של 

מאותה סדרה, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של 
 המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

כי  לנאמן" משמעו, בין היתר, גם כל מחזיק אשר יצהיר בכתב עניין מנוגדמחזיק בעל " (ו)
, אשר נוסף על עניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב הינו בעל עניין מהותי, אישי או אחר

של באסיפת מחזיקי אגרות החוב הנובע מעצם אחזקת אגרות החוב, לרבות עניין כאמור 
 . בו עניין בעלי שלו הם בן משפחה או שהוא תאגיד אחר של אותו מחזיק ושל בן משפחה

יראו בחברה ממשלתית, או בחברה  לאמקרה  בכלאף האמור לעיל, מובהר ומוסכם כי  על (ז)
בת ממשלתית, או בחברה מעורבת )כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות הממשלתיות(, או 

עניין מנוגד, אך ורק משום העובדה כי הם נמצאים  כבעליבכל תאגיד או גוף סטטוטורי, 
 בשליטת מדינת ישראל או שמדינת ישראל מחזיקה בהם אמצעי שליטה.  

הטיפול הראוי בהצבעותיהם של מחזיקים שביקשו  אופןיבחן את  פההאסי ראש יושב (ח)
להשתתף באסיפה על פי כל האמור לעיל, ובמידת הצורך יפנה לבית המשפט המוסמך 
לקבלת הוראות בנושא. יובהר כי לא תכונס אסיפה נפרדת נוספת של אותם מחזיקים 

מנוגד', וכי לצורך קבלת  כי הינם מחזיק בעל 'עניין האסיפה ראש יושבאשר לגביהם קבע 
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 מנוגד עניין בעלי שאינםהחלטה מחייבת תספיק ההחלטה שהתקבלה באסיפת המחזיקים 
 ולא יידרש לשם כך אישור ההחלטה גם באסיפה של מחזיקים בעלי 'עניין מנוגד'. 

 החלטות .17

קולות ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר  במניןמחזיקים יתקבלו  באסיפת החלטות (א)
 בחוק או בשטר הנאמנות. 

  .מהצבעה הנמנעים קולות ימנו לא בהצבעה המשתתפים הקולות במספר (ב)

 בכינוס פגמים .18

 באסיפת שהתקבלה החלטה של ביטולה על להורות מחזיק לבקשת, רשאי המשפט בית (ג)
 ניירות חוק לפי לכך הקבועים התנאים שהתקיימו בלא שהתנהלה או שהתכנסה מחזיקים

 .זה שטר לפי או ערך

 רשאי יהיה לא, מועדה או האסיפה כינוס מקום לגבי להודעה נוגע בכינוס הפגם היה (א)
 שהגיע לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה. חזיקמ

 .הנאמנות שטרכל האמור בתוספות זו כפוף להוראות 

* * * 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'בנספח 

 '(ב)סדרה  בגין אגרות החוב הנאמנות שטר



 

בלבד. נוסח שטר הנאמנות עשוי להשתנות באופן מהותי עד למועד ההנפקה  ה: נוסח שטר נאמנות זה הינו בגדר טיוטהבהרה
הנוסח המחייב של שטר הנאמנות לסדרת אגרות החוב, אם וככל שתונפק,  .בפועל של סדרת אגרות החוב, אם וככל שתונפק

יהיה הנוסח שיצורף לתשקיף הסופי של החברה, אם וככל שיפורסם, וכניסתו לתוקף תהא רק בכפוף להנפקת אגרות החוב על 
 פיו.

 
  'בסדרה ללאגרות חוב שטר נאמנות 

 2018 מאי__ בשנערך ונחתם ביום 
 
 

 בע"מ פיתוח ונכסים -נמלי ישראל חברת   בין:
 51-356978-0 ח.פ.

  6721516יפו, -, תל אביב74דרך מנחם בגין מ
 "(החברה)"

 
 מצד אחד;                   

 ( בע"מ1975יק נאמנות )מטהר  לבין:
 51-070519-7ח.פ. 

 יפו-, תל אביב113מרחוב הירקון 
 "(הנאמן)"

 מצד שני;                   
 

 
אשר תרשמנה (, 'סדרה בהנפקה לציבור של אגרות חוב ) לבצעוהחברה החליטה  הואיל 

תשקיף הפי -וזאת על"( הבורסהאביב בע"מ )"-למסחר בבורסה לניירות ערך בתל
 ;להלן(ו )כהגדרת

 של ( על מתן דירוג"דרוגימ") מ"בע דרוגימהדירוג  חברת ההודיע 2018 מרץב 19 יוםוב והואיל
Aa1.il  דורגו אגרות  2018באפריל  15וביום  של החברה (סדרה ב') חוב אגרותלהנפקת

 ilAAA בדירוג "(מעלות)" סטנדרד & פורס מעלות בע"מהחוב שתנפיק החברה על ידי 

prelim;  

במרשם ותרשם , בישראלהינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה מצהיר כי והנאמן  והואיל
שעיקר  בסמוך לאחר פתיחתו,( 1968-הנאמנים )כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 ;צוע תפקידי נאמנותיבבעיסוקו 

, או כל דין אחר, 1968-פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-הצהיר כי אין כל מניעה על והנאמן והואיל
 יניגוד של קיומם לאי ביחס לרבותפי שטר נאמנות זה -להתקשרותו עם החברה על

הוא עונה על דרישות הכשירות וכי  כאמור החברה עם התקשרותו את המונעים עניינים
אגרות הנפקת לנאמן שמש ל ובתקנות מכוחו 1968-, תשכ"חהקבועות בחוק ניירות ערך

 ;נשוא שטר זה חובה

 ;בנאמן מהותיכל עניין מהותי בחברה, ולחברה אין כל עניין  לו אין מצהיר כי נאמןהו והואיל
 

והחברה מצהירה כי אין מניעה על פי כל דין או הסכם או מסמכי ההתאגדות של  והואיל
החברה לבצע הנפקה של אגרות החוב או להתקשרות עם הנאמן על פי שטר נאמנות 

 זה;

עם הנאמן על תנאי הנאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב, כמפורט  הסכימהוהחברה  והואיל
 בשטר נאמנות זה; 

והנאמן הסכים לחתום על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב  והואיל
 כמפורט להלן;

 
 לפיכך, הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 סעיף בשטר עניינים תוכן

 1 מבוא, פרשנות והגדרות
 2 הנפקת אגרות החוב
 3 קשור( על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק סדרה ב'רכישת אגרות חוב )

 4 הריבית
 5 התאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב

 6 פירעון הקרן
 7 תשלומי הקרן והריבית

 8 תפקידי הנאמן
 9 ופדיון מוקדםמחיקה מן המסחר 
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 סעיף בשטר עניינים תוכן
 10 תנאי הצמדה

 11 אגרות חוב נוספות
 12 הבטחת אגרות החובאי 

 13 שלילי שעבוד - החברה נכסי על שעבוד יצירת לאי התחייבות
 14 מגבלות על חלוקה

 15 זכות להעמדה לפירעון מיידי
 16 תביעות והליכים בידי הנאמן

 17 נאמנות על התקבולים
 18 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן

 19 ב חלוקת הכספיםכסמכות לע
 20 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן

 21 תלויה בחברההימנעות מתשלום מסיבה שאינה 
קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום 

 בקשר עם תשלום חלקי
22 

 23 השקעת כספים
 24 התחייבויות הנאמן

 25 התחייבויות החברה כלפי הנאמן
 26 התחייבויות נוספות

 27 הסכמים אחרים
 28 שכר הנאמן

 29 סמכויות מיוחדות
 30 הנאמן להעסיק שלוחיםסמכות 

 31 שיפוי לנאמן
 32 העברה ופיצול של אגרות החוב

 33 דיווח על ידי הנאמן
 34 הודעות

 35 ויתור, פשרה ושינוי בשטר הנאמנות
 36 מרשם מחזיקי אגרות החוב

 37 כהונת הנאמן, התפטרות הנאמן והחלפתו, אישורים
 38 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב

 39 כלליותהוראות 
 40 כתובות

 41 כה למגנ"אמהס
  לוח סילוקין - 'א נספח
  תעודת אגרות החוב - 'ב נספח

  תפקידי הנאמן -נספח ג' 
  שכר הנאמן -' ד נספח

   אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב - ראשונה תוספת

 

  מבוא, פרשנות, הגדרות .1
 

נספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד תוספות וההמבוא לשטר נאמנות זה וכן ה .1.1
 .הימנו

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים, וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות  .1.2
 .וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות

אלא  והמשמעות הנקובה לציד שטר נאמנות זהמונח המפורט להלן, תהא בכל ל .1.3
 :אם צוין מפורשות אחרת

או "אגרות  "אגרות החוב"
 - ("'סדרה בהחוב )

אגרות  , לרבותשתונפקנה על ידי החברה( 'סדרה ב)אגרות החוב 
 ;להלן שטר נאמנות זהל 11 החוב הנוספות כהגדרתן בסעיף

"אסיפת  או"אסיפה" 
 - מחזיקים"

 אסיפה של מחזיקי אגרות החוב;

של חברת  (-AA)דירוג  אוו/של חברת הדירוג מידרוג Aa3  דירוג  -" הבסיס"דירוג 
הדירוג המקביל לו של חברת דירוג הדירוג מעלות ו/או 

מובהר, כי במידה ואגרות החוב  אחרת;)כהגדרתה להלן( 
 מבניהן גבוהעל ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג ה תדורגנה
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 הוא אשר יקבע לעניין זה;

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; -"הבורסה" 

מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו,  תהחלטה שנתקבלה באסיפ  -"החלטה מיוחדת" 
חמישים אחוזים בכוחם, מחזיקים -ידי באי-בעצמם או על

שבמחזור, מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  לפחות (50%)
רוב באו  בהצבעה המיוצג ה האמורה,ביתר המחזיקים של ברוב

אחוזים  בעשריםמחזיקים  שנכחו בהאסיפה נדחית כאמור ב
 האמורה;מן היתרה לפחות ( 20%)

 בהשנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב, החלטה   -"החלטה רגילה" 
 וחמישה עשריםבמחזיקים  ,כוחם-ידי באי-בעצמם או על ,נכחו

מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב לפחות ( 25%) אחוזים
באגרות החוב  מחזיקים שנכחו בהשבמחזור, או באסיפה נדחית 

 ,כוחם-באי ידי -על או בעצמם ,שהוא משתתפים מספרבכל 
( הנדחית באסיפה ובין המקורית באסיפה בין) נתקבלהואשר 

 החוב אגרות של הנקוב הערך ביתרת המחזיקים של רגיל ברוב
  ;בהצבעה המיוצגשבמחזור 

או כל  ,_______בע"מ, ח.פ. ________ לרישומים של  החבר -"החברה לרישומים" 
, ובלבד מי שישמש במקומה כחברה לרישומים של אגרות החוב

הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה  שכל ניירות
 החברה לרישומים;

 

 - "הנאמן"

הנאמן הנזכר בראש שטר נאמנות זה ו/או כל מי שיכהן או 
יכהנו מדי פעם בפעם כנאמן או כנאמנים של מחזיקי אגרות 

 נאמנות זה;החוב לפי שטר 

או "ריבית  ""הריבית
 - הבסיס"

הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב  
 ;לשטר נאמנות זה 4 סעיףב כאמור

 ;2018 מאיב __של החברה מיום מדף התשקיף תשקיף ו  -"התשקיף" 

 החבר" או "חברת דירוג"
  - "מדרגת

כל חברת דירוג מאושרת על ידי הממונה על שוק ההון במשרד 
 ;האוצר

כפי ובנוסחם  כפי שיהיו ותקנותיו, 1999-החברות, התשנ"טחוק  -"חוק החברות" 
 שיהיה מעת לעת;

"חוק החברות 
 -" הממשלתיות

כפי  ותקנותיו ;1975-חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה
 מעת לעת; הכפי שיהיובנוסחם  שיהיו

 םבנוסחו כפי שיהיו ותקנותיו, 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"
 ;כפי שיהיה מעת לעת

 כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה; -"יום מסחר" 

 ;כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות -"יום עסקים" 

 ;מערכת גילוי נאות אלקטרונית של רשות ניירות ערך - "מגנ"א"

 או" לצרכן המחירים מדד"
 -" המדד"

הכולל " המחירים לצרכןמדד "מדד המחירים הידוע בשם 
ידי הלשכה המרכזית -ירקות ופירות והמפורסם על

וכולל אותו מדד אף אם יפורסם , לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
וכן כולל כל מדד רשמי אחר , ידי גוף או מוסד רשמי אחר-על

אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי , שיבוא במקומו
קומו מדד אחר שיפורסם אם יבוא במ. המדד הקיים ואם לאו

ואותו גוף או מוסד לא קבע את , ידי גוף או מוסד כאמור-על
ידי -ייקבע היחס האמור על, היחס שבינו לבין המדד המוחלף

ובמקרה שאותו יחס לא , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
אגרות  תידי הנאמן לסדר-אזי הוא ייקבע על, ייקבע כאמור
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 ;ידיו-יים שייבחרו עלבהתייעצות עם מומחים כלכל, חובה

 בתאריך" הידוע המדד"
 כלשהו

  .הרלוונטי תאריךהלפני  שפורסםהמדד האחרון 

 .2018 ____שפורסם ביום  2018 ___מדד  - "המדד היסודי"

חשבון קרן או  המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על  -" התשלום מדד"
  ריבית.

 או"מחזיק אגרות החוב" 
 או"מחזיקי אגרות החוב" 

 - "המחזיקים"

בחוק ניירות  "מחזיק בתעודות התחייבות" מונחה כהגדרת
 ערך;

 כהגדרתו בחוק החברות; - "מיזוג"

 אגרות מחזיקי מרשם"
 - "החוב

 לשטר נאמנות זה; 36בסעיף  כאמור

 ;('סדרה בסך הערך הנקוב של אגרות החוב ) -"קרן" 

 או "שטר נאמנות זה"
 - "שטר הנאמנות"

זה לרבות התוספות והנספחים המצורפים אליו  תשטר נאמנו
 והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

לשטר נאמנות  'ב נספחכתעודת אגרות החוב שנוסחה מופיע  - אגרות החוב"עודת ת"
 .זה

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך(, הכוונה  .1.4
 .היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה

כל האמור בשטר נאמנות זה בלשון רבים אף ביחיד במשמע וכן להיפך, וכל  .1.5
אף במין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף  האמור במין זכר

תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר נאמנות זה הוראה אחרת או משתמעת, או 
 אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות שטר נאמנות זה לבין התוספות והנספחים לו  .1.6
הוראות שטר מקרה של סתירה בין בכל  הוראות שטר נאמנות זה. תגברנה

הוראות  תגברנהההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה לבין נאמנות זה 
נכון למועד החתימה על השטר אין סתירה בין הוראות שטר הנאמנות  שטר זה.

 לבין הוראות התשקיף.

 לתוקף וכניסה מינוי

את הנאמן  ,זה נאמנות שטר של לתוקף מכניסתו החל, החברה ממנה בזאת .1.7
 לחוק 1'ה פרק הוראות( בלבד מכח סדרה ב'כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )

אגרות החוב אשר לא שולמו  מכח, לרבות עבור זכאים לתשלומים ערך ניירות
  לאחר שהגיע מועד תשלומם.

היה והנאמן יוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות  .1.8
תפקידי הנאמן יהיו בהתאם  לחוק ניירות ערך. 1'ה פרקהוראות מכוח החוב 

 נאמנות זה.ולשט להוראות הדין 

ידי -על( סדרה ב'שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב ) .1.9
( מכל סיבה סדרה ב'החברה. מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב )

 .(void) שהיא, יהיה שטר נאמנות זה בטל מעיקרו

 יכנסו זה נאמנות שטר תנאי לפי הנאמן ותפקידי החוב אגרות למחזיקי הנאמנות .1.10
  .כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה במועד ףלתוק

 הנפקת אגרות החוב .2

)בכפוף לזכותה של החברה רשומות על שם ( 'סדרה ב)החברה תנפיק אגרות חוב  .2.1
לשטר נאמנות  11להנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה זו, בהתאם להוראות סעיף 

לשטר נאמנות זה  בנספח א' יםהנקוב יםעומדות לפירעון במועדאשר (, זה
 . לשטר נאמנות זה 7-4ובהתאם לתנאים הקבועים בסעיפים 
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כל אגרות החוב תעמודנה בדרגה שווה )פארי פאסו( מבלי שתהיה כל זכות בכורה  .2.2
 או עדיפות לאחת על פני אחרת. 

על שם החברה לרישומים.  תרשמנהו בבורסה למסחר תרשמנההחוב  אגרות .2.3
תעודת אגרת חוב אחת בגין כל אגרות החוב החברה תוציא לחברה לרישומים 

 לשטר נאמנות זה. נספח ב'בנוסח המצ"ב כ

 קשור מחזיקו/או על ידי  על ידי החברה( 'סדרה ב) רכישת אגרות חוב .3

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש, בכל עת,  .3.1
 , שיהיו במחזור מעת לעת('סדרה ב) בכל מחיר שיראה לה, אגרות חוב

, מבלי )וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים(
תירכשנה ( 'סדרה ב)במקרה שאגרות החוב לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה. 

, בורסההמסלקת לפנה תחברה הידי החברה במסגרת המסחר בבורסה, -על
 .אמורכנרכשו שתעודות המשיכת לבקשה ב באמצעות החברה לרישומים,

באופן אוטומטי,  תפקענההחברה  ל ידיע השתירכשנ ('סדרה ב) אגרות חוב
והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה 

לחייב את החברה לרכוש אגרות חוב, אין בו כדי אין באמור לעיל כדי מחדש. 
ואין  (הלןלפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב )כאמור ל החברהזכות מ גרועל

 .בו כדי לגרוע מזכותה של החברה להנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה זו

או בעלי השליטה בחברה או  בשליטתהאחר חברה בת של החברה או תאגיד  .3.2
"( קשור מחזיקתאגיד בשליטת בעלי השליטה בחברה במישרין או בעקיפין )"

ו/או למכור מעת לעת אגרות חוב הנפקה(  במסגרת)לרבות יהיו רשאים לרכוש 
שתוחזקנה ( 'סדרה ב). אגרות חוב )בכפוף לכל דין( על פי שיקול דעתם( 'סדרה ב)

על ידי מחזיק קשור תחשבנה כנכס של אותו מחזיק קשור ולא תימחקנה 
בורסה וכן, בכפוף לכל דין, הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות במהמסחר 

( 'סדרה ב)אגרות חוב בכפוף ובהתאם להוראות הדין, . ('סדרה ב)החוב 
באסיפות מחזיקי לא תקנינה זכות הצבעה  מחזיק קשורשתוחזקנה על ידי 

אגרות החוב ולא תיחשבנה לצורך מנין חוקי כל עוד הן מוחזקות בידי המחזיק 
 . הקשור

 ריביתה .4

 שנתיתריבית  שאיתאגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור, הבלתי מסולקת של קרן  היתרה
שתפרסם החברה  מיידיבמכרז על שיעור הריבית וכפי שיפורט בדוח  שייקבע כפי קבועבשיעור 

 .בדבר תוצאות ההנפקה על פי התשקיף

 7בהתאם לאמור בסעיף ו לשטר נאמנות זה 'א נספחב כמפורט במועדיםתשולם  הריבית
 להלן. 

אגרות החוב כאמור  שליתרת הקרן  ירעוןריבית ישולם ביחד עם פהשל  האחרון התשלום
 הלן.ל 6 בסעיף

  .הנאמנות לשטר 10 בסעיף כמפורט צמודה תהא הריבית

  החוב אגרות בדירוג שינוי עקב הריבית שיעור התאמת .5

 :הבאות ההוראות תחולנה, החוב אגרות של הסופיתיתרת הקרן  ירעוןלמועד פ עד

ריבית במהלך תקופת מדירוג הבסיס  דירוג אגרות החוב ירד בו מקרה בכל .5.1
שתישא יתרת  השנתיתשיעור הריבית יעלה , אזי "(המופחת הדירוג)" כלשהי

מעל שיעור ריבית הבסיס בשיעור נוסף , של אגרות החובהקרן הבלתי מסולקת 
כדלקמן: )א( במקרה שהדירוג שייקבע יהיה  "(,הנוסף הריבית שיעור)להלן: "

 0.2%הנוסף יעמוד על שיעור הריבית  -נמוך בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס 
)כך ששיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות 

; )ב( במקרה שהדירוג שייקבע (0.2%החוב תהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 
עלה שיעור הריבית הנוסף י -דירוג הבסיס ליהיה נמוך בשתי דרגות מתחת 

)כך ששיעור הריבית השנתית  0.4%עמוד על , באופן שי0.2%בשיעור נוסף של 
שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תהיה שווה לריבית הבסיס 

דרגות מתחת  לושבמקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בש; )ג( (0.4%בתוספת 
, באופן 0.3%שיעור הריבית הנוסף יעלה בשיעור נוסף של  -דירוג הבסיס ל

השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי  )כך ששיעור הריבית 0.7%שיעמוד על 
 )ד( (;0.7%מסולקת של אגרות החוב תהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 
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שיעור  -במקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות מתחת לדירוג הבסיס 
)כך ששיעור  1%, באופן שיעמוד על 0.3%הריבית הנוסף יעלה בשיעור נוסף של 

הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תהיה הריבית השנתית שתישא יתרת 
(. יובהר, כי בשום מקרה לא יעלה שיעור 1%שווה לריבית הבסיס בתוספת 

   .1%הריבית הנוסף על 

למען הסר ספק, יובהר כי כל עוד אגרות החוב תדורגנה על ידי מספר חברות 
 דירוג, הרי שלצורך סעיף זה בלבד, הדירוג ייבחן לפי הדירוג הגבוה מבין

 הדירוגים של חברות הדירוג.

עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת  .5.2
הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי  '(א בנספח כהגדרתה) תקופת הריבית

ועד לפירעון מלא של יתרת , לעיל זה 5כאמור בסעיף הדירוג על ידי חברת דירוג 
 להלן. 5.4 "קבס, אך בכפוף לאמור הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב

ת הדירוג באופן שישפיע ואגרות החוב על ידי חברשל  דירוגבמקרה של עדכון ה .5.3
שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל, תודיע החברה על כך  על שיעור הריבית

של רשות ניירות ערך  מיידי במערכת המגנ״א בכתב לנאמן ותפרסם דיווח
עסקים  שני ימייאוחר מ ובכל מקרה לא ,בהתאם להוראות חוק ניירות ערך

רשות  ממועד עדכון הדירוג כאמור. מוסכם, כי דיווח מיידי במערכת המגנ״א של
ניירות ערך יחשב למתן הודעה לנאמן. במסגרת הדיווח המיידי האמור תציין 

ירוג, את הדירוג שניתן ואת שיעור הד או העלאת דבר הורדת החברה: )א( את
החברה למחזיקי אגרות החוב  הריבית הנוסף; )ב( את שיעור הריבית שתשלם

את שיעור  במועד תשלום הריבית הראשון שבו יתווסף שיעור הריבית הנוסף; )ג(
הריבית השנתית ואת שיעור הריבית לתקופה, ככל שתנאי אגרות החוב יקבעו 

תר ממועד אחד בשנה )הריבית לתקופה תחושב בגינן תשולם ביו שהריבית
  הריבית לשנה( ביחס לתקופות הבאות. כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי

יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית  .5.4
זה, תעדכן חברת הדירוג  5( כאמור לעיל בסעיף סדרה ב'שתישאנה אגרות החוב )

הדירוג גבוה מה( כלפי מעלה, לדירוג סדרה ב'את הדירוג לאגרות החוב )
)בהתאם  , או לדירוג אשר בו שיעור הריבית הנוסף הינו נמוך יותרהמופחת

שיעור בהתאמה "(, אזי יקטן הדירוג הגבוה)" (שטרל 5.1למנגנון המפורט בסעיף 
(, וזאת החל סדרה ב'ידי החברה למחזיקי אגרות החוב )-הריבית שישולם על

מתקופת הריבית הבאה שתחל לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג 
כאמור, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות 

ללא כל תוספת כאמור לעיל או  הבסיסריבית ( יהיה שיעור סדרה ב'החוב )
יפחת שיעור הריבית שתשאנה בתוספת נמוכה יותר, לפי העניין )ובכל מקרה, לא 

בהתאם (. במקרה כאמור תפעל החברה ריבית הבסיס( מסדרה ב'אגרות החוב )
הנובעים מהדירוג הגבוה  , בשינויים המחויביםשטרל 5.3-ו 5.2 לאמור בס"ק

 מופחת.במקום הדירוג ה

 חברת של שלילית מעקב רשימת אל החוב אגרות דירוג כניסת כי בזאת יובהר
 שיעור להעלאת עילה הווי לא ,של אגרות החוב דירוגה אופקב שינוי או ,דירוג

, רכישתם בעצם החוב באגרות והמחזיקים, כלשהו אחר לפיצוי או הריבית
 .האמור עם דרישה או טענה כל להם תהא לא כי מסכימים

לתקופה העולה על  דירוגן יופסקלפני מועד פירעונן הסופי של אגרות החוב ו היה .5.5
ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה, למעט כתוצאה מהחלפת  60

הדירוג החדשה תפרסם את  ברת)ובלבד שח בחברה מדרגת אחרת דירוגחברת 
 בשינויים זה סעיף הוראות ושאחרת יחול -ימים  60דירוג אגרות החוב בתוך 

הבסיס  ריבית שיעורכשיעור הריבית של אגרות החוב,  ייקבעאזי , (ביםהמחוי
, והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה 1%בתוספת 
, בשינויים אמנות זהשטר נל 5.4עד  5.2 עיפיםיחולו הוראות ס לעניין זה. בישראל

 60 לאחרשאגרות החוב תחזורנה להיות מדורגות  ככלכי  ,יובהר. המחויבים
, ושיעור הריבית לעיל 5.1בסעיף  כאמור הריבית מנגנון יחולימים כאמור, 

ספק מובהר כי  להסרת .המועד באותויהיה בהתאם לדירוג אגרות החוב  יקבעיש
  .זה נאמנות שטרל 15.1.11אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף 

ו/או לסיים את חברה מדרגת החברה שומרת על זכותה להחליף  להסרת ספק, .5.6
ההתקשרות עם אחת מחברות הדירוג )כך שאגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי 
חברת דירוג אחת בלבד( לאורך כל חיי אגרות החוב, לפי שיקול דעתה. היה 
והחברה תבחר להחליף חברה מדרגת ו/או לסיים את ההתקשרות עם אחת 

יום ההתקשרות מחברות הדירוג, היא תפרסם את הסיבות להחלפה ו/או ס
כאמור לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה ו/או הסיום. להסרת ספק, 
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, מובהר כי החברה מתחייבת כי הלןל 15.1.11ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 
אגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי חברת דירוג אחת לפחות לכל אורך חיי 

 .שטרל 5.5בסעיף  אמורל בכפוף, החובאגרות 

 הקרן ירעוןפ .6
 

את סכום  ,רעון הקרן"י"מועד פכ לשטר נאמנות זה נספח א'במועד הנקוב ב ,החברה תפרע
 . להלן 7 לסעיףבהתאם  וזאת הערך הנקוב של כל אגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור

 שלומי הקרן והריביתת .7

 יבוצעו בשקלים חדשים.שטר נאמנות זה תשלומי הקרן והריבית על פי  .7.1

לאנשים אשר שמותיהם יהיו או הריבית, ישולם  ןל תשלום על חשבון הקרכ .7.2
הקובע לתשלום הקרן או ביום ( 'סדרה ב)רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב 

יתבצע  אגרות החוב מחזיקילהתשלום  .'א נספח, כמפורט בהריבית, לפי העניין
 י"מועד -וקרן" ה"מועד פירעון כלשטר נאמנות זה  נספח א'הנקוב ביום ב

  .יןיהענ", לפי הריבית תשלום

 ( ימי7תשלום על חשבון קרן או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה )כל  .7.3
הקבוע לתשלומו על פי תנאי אגרות החוב, וזאת מסיבה התלויה  ם מהמועדעסקי

, ה מעל שיעור ריבית הבסיסלשנ 3%ל שבשיעור  יישא ריבית פיגוריםבחברה, 
סכום המגיע על  .החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל

, מסיבה שאינה תלויה בחברהוזאת למחזיקי אגרות החוב שלא שולם בפועל 
 להלן. 21יחולו הוראות סעיף 

ימי ( 2)במקרה שתשולם ריבית פיגורים, תפרסם החברה דיווח מיידי לפחות שני 
 ריביתהאת  הכוללהמדויק ) בו תודיע על שיעורה ,מסחר לפני תשלום כאמור

 .ם החדשתשלוהמועד על ו ('א בנספח מפורטבאופן ה, הפיגורים ריבית בתוספת

יעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של  זכאיםלתשלום ה .7.4
 7.2בסעיף כאמור , האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם אגרות החוב

שאינה  מסיבהאם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך,  לעיל.
 להלן. 21תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 

, ככל הנדרש מס לרבותהחוב ינוכה כל תשלום חובה,  אגרותתשלום בגין  מכל .7.5
 פי דין. -על

 הנאמן תפקידי .8

, תפקידי זה שטר ומהוראות מהן לגרוע ומבליבנוסף על הוראות חוק ניירות ערך  .8.1
 לשטר נאמנות זה. 'ג נספחהנאמן יהיו אלה המצוינים ב

 מוקדם פדיוןו המסחר מן מחיקה .9

  מחיקה מן המסחר ביוזמת הבורסה .9.1

( סדרה ב'ידי הבורסה על מחיקה ממסחר של אגרות החוב )-יוחלט עלשאם וככל 
מתחת לסכום הקבוע בהנחיות  (סדרה ב'בשל ירידה בשווי סדרת אגרות החוב )

לא תאפשר החברה פדיון מוקדם של אגרות  ,הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר
הן תמחקנה מהרישום למסחר בבורסה, ותחולנה עליהן אך ( סדרה ב') החוב

 השלכות המס הנובעות מכך. 

  החברה ביוזמת מהמסחר ומחיקה מוקדם פדיון .9.2

של אגרות )מלא או חלקי( פדיון מוקדם  לבצע, בכל עת, החברה תהא רשאית
ובמקרה כאמור (, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, 'סדרה בהחוב )

הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון  יחולו ההוראות
 הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

 תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. .9.2.1

פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או  נקבע .9.2.2
פדיון סופי, יבוצע  מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום

 הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. 
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 -" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר רבעוןלעניין זה "
 דצמבר. -ספטמבר, אוקטובר  -יוני, יולי  -מרץ, אפריל 

  מיליון ש"ח. 1 -הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ .9.2.3

י החברה, ייפרע ביחס לכלל יד-לפרע בפירעון מוקדם עיכל סכום שי .9.2.4
של  ערכן הנקובטה לפי אר-(, פרוסדרה ב') מחזיקי אגרות החוב

 (.סדרה ב') אגרות החוב

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון  .9.2.5
מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון 

(, עם העתק לנאמן, אשר סדרה ב'מוקדם למחזיקי אגרות החוב )
המועד הקובע לביצועו ייקבע בדוח המיידי ויחול לא פחות משבעה 

( ימים לפני ביצוע 45( ימים ולא יותר מארבעים וחמישה )17עשר )
 פדיון מוקדם. 

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע  .9.2.6
ום לבין מועד תשל (סדרה ב'לתשלום ריבית בגין אגרות החוב )

הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום 
הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום 

 בסעיףהקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור 
9.2.7 להלן. 

אם  (סדרה ב'לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב ) .9.2.7
 מיליון ש"ח.  3.2-סכום הפדיון האחרון יפחת מ

במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי  .9.2.8
( 2( שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )1על: )

( שיעור הריבית 3שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; )
( שיעור הריבית שישולם 4החלק הנפדה; )בגין בפדיון החלקי 

( עדכון 5רה הבלתי מסולקת; )בפדיון החלקי, מחושב לגבי הית
( 6שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; )

המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות 
( ימים לפני המועד שנקבע לפדיון 6) ששה( שיהיה סדרה ב'החוב )

  המוקדם.

דיון ( במקרה של פסדרה ב'הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב ) .9.2.9
שווי שוק של יתרת  (1)מוקדם יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: 

פי מחיר הנעילה -( שבמחזור, אשר ייקבע עלסדרה ב'אגרות החוב )
( ימי המסחר 30( בשלושים )סדרה ב'הממוצע של אגרות החוב )

שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון 
( סדרה ב'אגרות החוב ) הערך ההתחייבותי של (2)המוקדם; 

ובתוספת הפרשי הצמדה  שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית
יתרת ( 3); בפועל המוקדם הפדיון תשלום למועד עד(, שישנם)ככל 

( )קרן בתוספת ריבית( סדרה ב'תזרים המזומנים של אגרות החוב )
 כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי )כהגדרתה להלן(

. היוון אגרות החוב בחישוב שנתי 1.5%ריבית בשיעור של  בתוספת
יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון. 

( לעיל, הסך 3( או )1"ק )לסשיבוצע פדיון מוקדם בהתאם  ככל
 ייחשב כריבית. ההתחייבותישישולם מעל הערך 

 
התשואה " משמעה, ממוצע תשואת האג"ח הממשלתילעניין זה: "

ימי עסקים, המסתיימת שני  (7) )ברוטו( לפדיון, בתקופה של שבעה
 ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שלוש( 2)
חייהן הממוצע הוא  שמשך צמודותגרות חוב ממשלתי אסדרות ( 3)

 (סדרה ב')גרות החוב אהקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של 
  במועד הרלוונטי.

 הצמדה תנאי .10

אם יתברר כי באופן ש ,היסודיבגינה תהיינה צמודות לעלייה במדד  והריבית החוב אגרות קרן
שער התשלום של תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית של אגרות החוב  גבוה מהשער היסודי, כי 
אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור 

במקרה בו שער התשלום נמוך מהשער  התשלום לעומת השער היסודי. העלייה של שער
היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוקטן באופן יחסי 
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של הקרן ו/או  לשיעור הירידה של שער התשלום לעומת השער היסודי. שיטת ההצמדה
   .הריבית לא תשונה במהלך תקופת אגרות החוב

 חוב נוספותאגרות  .11

ומבלי להידרש להסכמת  ,שומרת לעצמה את הזכות להרחיב בכל עת החברה .11.1
חוב בהצעה/ות פרטית/יות ההחוב, את סדרת אגרות אגרות  מחזיקיאו  הנאמן

החוב  אגרות)" כפי שתימצא לנכון ובמחיר כמותבאו בהצעה לציבור, 
 ידרשוו וככל)אם  הנדרשים על פי דין יםאישורה זאת בכפוף לקבלתו"(, הנוספות

 שיינתן ובלבד, עליה המוטלת הפירעון בחובת לפגוע ומבלי(, אישורים על פי דין
אגרות  בהנפקת יהיה לאחברת הדירוג כי  מאתובכתב  מראשלחברה אישור 
 ערב שהיה כפי המורחבתהחוב  אגרות סדרתלפגוע בדירוג  כדיהחוב הנוספות 

)ומובהר, כי במידה ואגרות החוב ידורגו על ידי  הנוספות החוב אגרות הנפקת
מביניהן הוא אשר יקבע לעניין זה( וכן כי  גבוההיותר מחברת דירוג אחת, הדירוג 

לפני מועד ביצוע ההנפקה, אישור ימי עסקים  (שני) 2עד לנאמן,  תמסורהחברה 
לא מתקיימת עילה של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה כי 

 . מדה לפירעון מיידי של התחייבויות החברה על פי שטר נאמנות זהלהע

חת לכל דבר סדרה אאגרות החוב ואגרות החוב הנוספות יהוו )ממועד הוצאתן( 
זה, יחולו גם לגבי אגרות חוב נוספות כאמור  נאמנות ועניין והוראות שטר

ימי )שני(  2בכתב, לפחות ידי החברה. החברה תודיע לנאמן -שתונפקנה על
החברה אודות הנפקת אגרות חוב כאמור. עסקים לפני מועד ביצוע ההנפקה, 

תפנה לבורסה בבקשה לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור, 
למען הסר ספק, מחזיקי אגרות החוב הנוספות כאמור בסעיף זה  .לכשיוצעו

לעיל, לא יהיו זכאים לריבית בגין תקופות ריבית שהמועד הקובע לזכאות להלן, 
  .חל טרם מועד הנפקתן של אגרות החוב הנוספות

מובהר כי יראו בהפרת התחייבויותיה של החברה על פי סעיף זה כהפרה של 
 ברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.התחייבות מהותית של הח

והסכמת הנאמן לכהונתו  הנוספותעבור אגרות החוב גם כנאמן הנאמן יכהן  .11.2
 .דרשיכאמור לא ת

בדרך  ('סדרה ב) החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות .11.3
כיון של אגרות החוב שתהיינה יכיון שונה משיעור הנישל הרחבת סדרה בשיעור נ

כיון(. היה ושיעור הניכיון אשר יבאותו מועד )אם וככל שהונפקו בנבמחזור 
ייקבע לאגרות החוב הנוספות בשל הרחבת הסדרה, יהיה שונה משיעור הניכיון 

כיון(, תפנה ישל אגרות החוב הקיימות במחזור באותה עת )אם וככל שהונפקו בנ
ל את החברה לרשות המסים, לפני הרחבת סדרת אגרות החוב, על מנת לקב

אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, 
אחיד לפי נוסחה המשקללת את  ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור ניכיון

 שיעור הניכיון השונים באגרות החוב, ככל שיהיו.

במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל  .11.4
 מועד הרחבת הסדרה לפניאגרות החוב, ותפרסם בדוח מיידי, בסמוך  בגין כל

, את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד בבורסה( בפועל )לפני הרישום למסחר
מס במועדי הפירעון של אגרות החוב, לפי שיעור הניכיון  ינוכהלאגרות החוב. כן 

אמור, המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כ
החברה תודיע בדיווח מיידי, לפני הנפקת אגרות החוב הנוספות כתוצאה 

קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד  -מהרחבת הסדרה על אי
במקור  המס ינוכהיהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין אגרות החוב. 

 בעת פירעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. 

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי  ינוכהלפיכך, יתכנו מקרים בהם 
טרם הרחבת הסדרה ( 'סדרה ב)הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות חוב 

לפני הרחבת הסדרה  ('סדרה ב)האמורה. במקרה זה נישום שהחזיק אגרות חוב 
ועד לפירעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דו"ח מס לרשות המסים ולקבל 

 החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

כדי להגביל את זכותה של  בשטר נאמנות זהלמען הסר ספק יובהר כי אין  .11.5
דין, ללא צורך בהסכמת הנאמן  החברה להנפיק בכל עת ומעת לעת בהתאם לכל

סדרות נוספות של ו/או מחזיקי אגרות החוב או במתן הודעה אליהם על כך, 
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, בתנאי ריבית ופדיון כפי מכל מין וסוג שהואאו ניירות ערך אחרים, ו/אגרות 
ובין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב, שווים להם או , החברהשתקבע 

, ספק להסרת .וע בחובת הפירעון המוטלת עליהנחותים מהם, וזאת מבלי לפג
 על עדיף יהיה פירוק בעת שלהן המעמד אשר חוב אגרות תנפיק לא החברה
  .ככל שמדובר באגרות חוב אשר אינן מובטחות בשעבוד החוב אגרותשל  מעמדן

 הבטחת אגרות החובאי  .12

 אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או באופן אחר.  .12.1

 שלילי שעבוד - החברה נכסי על שעבוד יצירת לאי התחייבות .13

ק של החוב על פי למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויעד החברה מתחייבת כי  .13.1
 שטר נאמנות זה, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב

החברה לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה , ('סדרה ב)
, אלא אם כן התקבלה לכך שטר נאמנות זהבמועד חתימת שאינו קיים וזכויותיה 

שעבודים הלמעט  ,מיוחדתבהחלטה הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב 
  .להלן 13.2 בסעיף המפורטיםמותרים ה

 :כדלקמן לפעול רשאית החברה תהא ,לעיל 13.1אף האמור בסעיף  על .13.2

 ורשויות ממשלה)משרדי  ישראל תמדינ לטובת שעבוד ליצור .13.2.1
  (.ממשלתיות

 זכויות המגיעות לה מחייבים.העל כל  ליצור שעבוד .13.2.2

למימון להבטחת אשראי ספציפי שיינתן לחברה  ליצור שעבוד .13.2.3
רה מסוימת /חב)לרבות חידוש נכס או שיפורו( רכישת נכס מסוים

 נטילת לצורךאו או למימון פרויקט מסוים שיבוצע על ידי החברה 
ניתנה כאמור בסעיף ש הלוואההלוואה חדשה המחליפה )ממחזרת( 

אך  בלבד שהשעבוד יבטיחו טחת בשעבוד קייםובזה ושהייתה מ
 מדעושה ריבית, הצמדה וכיו"ב(סכום המימון )בצירוף ורק את 

 .הפרויקט למימון אולרכישת אותו הנכס/החברה 

 הסכמים חוק במסגרת המוסדרות, חשיפה לתיחום העברות לבצע .13.2.4
יתאפשר להעמיד בטחונות  לחברה. 2006-"ותשס, פיננסיים בנכסים

לבנקים או למוסדות פיננסיים בגין ערך החבות )דרישת 
הביטחונות( הנובע מעסקאות בנגזרים המבוצעת מולם והמיועדת 

 שהוא כפי החברהשל  השוטפת בפעילותהלהקטנת הסיכון הטמון 
למען הסר ספק יובהר כי מגבלות  .העסקה קשירת ביום נאמד

על ניירות ערך שיועברו, בתמורה, השעבוד השלילי לא יחולו 
  בעסקאות מכר חוזר )ריפו(.

 ובלבד , כולם או חלקם,החברה נכסי על צפים שעבודים ליצור .13.2.5
 גם דרגה מאותה צף בשעבוד נכסיה את במקביל תשעבד שהחברה

 .החוב אגרות מחזיקי לטובת

שעבוד אשר כתנאי ליצירתו  ,13.2.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .13.2.6
החברה תגרום לכך שאגרות החוב, כל עוד לא נפרעו במלואן, 

-יובטחו באמצעות הנכסים המשועבדים על פיו, באותה דרגה, פרו
ראטה כפי חלקה היחסי של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות 

וב ביחס לקרן החוב המובטח באותה בטוחה, בדרגה שווה )פרי הח
 פאסו(.

 על פיקדונות, מזומנים ושווי מזומנים.   ודליצור שעב .13.2.7

 לרכוש נכסים וזכויות שרובץ עליהם שעבוד קיים שנרשם כדין .13.2.8
 םביחס לנכסי לפני מועד הרכישהשניטלו הלוואות והמבטיח 

 .והזכויות שנרכשו

 .דרישות רגולטוריותעל פי ח דין או ומכ ליצור שעבוד .13.2.9

שעבוד על נכסים שערכם המצטבר בספרי החברה במועד ליצור  .13.2.10
מערכם המצטבר של כלל נכסי החברה  25%שעבודם, אינו עולה על 

 באותו מועד. 
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" משמעו העמדת נכס שבבעלותה של החברה כבטוחה לחיוב, שעבודבסעיף זה, "
)אך, לעניין זה, להסרת  דרך השעבוד בדרך של שעבודו, משכונו או המחאתו על

 ספק, זכויות עכבון או קיזוז לא תחשבנה כ"שעבוד"(.

 עד 13.2.1יהוו השעבודים המוזכרים בסעיפים , שטר נאמנות זהלצורך הוראות 
13.2.10וככל אם". שעבודים מותרים" -כ  כל אחד מהם בפני עצמו, ביחד ו 
לשטר לטובת מחזיקי  13.2.6או  13.2.5 לסעיפים בהתאם שעבודים שיינתנו

( ימי עסקים 4) ארבעההודעה בכתב  לנאמן תמציאהחברה  אגרות החוב,
 השעבוד.יצירת מסמך  בצירוףאודות כוונתה ליצור שעבוד כאמור, מראש, 

וכל עוד שטר זה בתוקף, באפריל של כל שנה קלנדארית,  30עד ליום כמו כן, 
 לשטר. 25.9אישור כמפורט בסעיף החברה לנאמן  תמציא

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מימוש זכותה של החברה לנקוט באחת או 
, לא יהווה בהתאם לאמור בסעיף זה זה 13.2 באילו מן הפעולות הנזכרות בסעיף

לפירעון מיידי כאמור  היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב תעילה להעמד
פרת התחייבויותיה של החברה על פי הד מובהר כי יראו בוע להלן. 15.1בסעיף 
של התחייבות מהותית של החברה כלפי מחזיקי אגרות  זה כהפרה 13.2סעיף 
 .('סדרה ב) החוב

לעיל, החברה תהא  13.1בסעיף  כאמור החברה עליה שנטלה למגבלות בכפוף .13.3
למסור או להעביר בכל דרך להמחות, להחכיר, לשעבד, למכור, מעת לעת רשאית 

אחרת את רכושה, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא 
והחברה אינה  אגרות החוב צורך בהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או מחזיקי

 מחויבת להודיע לנאמן על פעולה כאמור.

על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת  .13.4
. הנאמן ('סדרה ב) בטחונות נוספים להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב

 (Due Diligenceלא נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות )
כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות בנות של 
החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן 

, הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או ('סדרה ב) למחזיקי אגרות החוב
ות משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגר

או באשר לערכן הכלכלי של הבטוחות אשר יועמדו )אם בכלל(  ('סדרה ב)החוב 
פי -על פי שטר זה ו/או היכולת לממשן. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על

לגרוע מחובתו של  כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות כך שאין באמור לעיל כדי
ן( לבחון השפעתם של שינויים פי כל די-הנאמן )ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על
ואילך ככל שיש בהם כדי ( 'סדרה ב)בחברה מתאריך הנפקת אגרות החוב 

להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות 
 .('סדרה ב) החוב

  המגבלות על חלוק .14

קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או  אגרות החוב תהיינהכל עוד  מתחייבת כי החברה
היא לא  במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, סולקו

( ובכלל זה "חלוקה" :)להלן 1998-התשנ"טתבצע חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, 
 לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד.

ההתחייבות לעיל לא תחול ביחס לביצוע פעילותה של החברה למען הסר ספק יובהר כי 
לפי  ,("חוק רשות הספנות" :)להלן 2004-בתפקידיה לפי חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד

וביצוע פעולות נוספות אשר אושרו לפי חוק רשות  כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק זה
כויותיה של המדינה לפי חוק רשות ומובהר כי אין בהתחייבות לעיל להגביל את סמ הספנות,

 .הספנות או לפי כתב ההסמכה האמור

 רעון מיידיילהעמדה לפ זכות .15

 יחולו הוראות סעיף ,עם קרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף זה להלן .15.1
15.2 להלן: 
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 ריבית לרבות)ריבית  או של קרן החברה לא תפרע סכום כלשהו אם .15.1.1
 שטר נאמנות זהעל פי  אגרת החובלמחזיק  המגיע ממנה( פיגורים

  רעונו.יהקבוע לפ מהמועד מי עסקיםי 10תוך 

סופי לפירוק החברה ו קבוע פירוקבית המשפט צו  ינתן על ידיי אם .15.1.2
 במקרהלמעט, ) החברה פירוקל כדין החלטה קיבלה החברה אם או
 פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה( של

  .או אם מונה לה מפרק קבוע

אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או התקבלה החלטה  .15.1.3
פירוק למטרות  של במקרה, למעטוהכל בת תוקף לפירוק החברה )

מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה( וצו או החלטה 
מתן הצו או  ממועד יום 45 בתוך בוטלו לאזמני כאמור  לפירוק

על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה  .קבלת ההחלטה, לפי העניין
רוק זמני שניתן על ידי בית צו לפיתקופת ריפוי כלשהי ביחס ל

  המשפט לבקשת החברה או בהסכמתה. 

, או עיקרםיוטל עיקול בסכום מהותי על נכסי החברה, כולם או  אם .15.1.4
, עיקרם, כולם או נכסי החברה תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגד

יום לאחר שהוטל או  45הפעולה, תוך  תבוטלולא יוסר העיקול או 
 ריפוי תקופת לחברה תינתן לאעל אף האמור,  .לפי העניין ,בוצעה
 על, העניין לפי, ניתנו או שהוגשו צווים או לבקשות ביחס כלשהי

 .הבהסכמת או החברה ידי

אם ימונה כונס נכסים קבוע לחברה ו/או על נכסיה, כולם או  .15.1.5
יינתן צו לכינוס נכסים זמני לחברה ו/או על נכסיה,  אםאו  עיקרם

לחברה ו/או על זמני ימונה כונס נכסים כולם או עיקרם,  או אם 
נוי כונס ימאו לכינוס נכסים זמני הצו , ועיקרםנכסיה, כולם או 

על אף האמור  .נויייום מיום המ 45לא בוטל בתוך הזמני הנכסים 
כלשהי ביחס למינוי כונס לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי 

נכסים על פי צו שניתן על ידי בית המשפט לבקשת החברה או 
 בהסכמתה.  

או  תשלומיה להפסיק את תודיע על כוונההחברה תפסיק או  אם .15.1.6
עסקיה ניהול מרבית או כל מלחדול  כוונה על תודיעאם תחדל או 

 כללמעט אם הפסקת ניהול מרבית או  אך, לעת מעת יהיו שאלוכפי 
 לפי החברה של הסמכתה כתב ביטולשל החברה הינה עקב  עסקיה

 חברהו 2004-"דהתשס, והנמלים הספנות רשות לחוק)א( 9 סעיף
 המחזיקים כלפי התחייבה אמורכ הסמכהאחרת שקיבלה כתב 

 המחזיקים כלפי החברה התחייבויות את לקיים החוב באגרות
 .החוב באגרות

המהותיות על פי שטר בויותיה החברה הפרה איזו מהתחייאם  .15.1.7
 ,יסודית בהפרה הנאמנות שטר תנאי את תפר או נאמנות זה

על ידי מחזיקי אגרות החוב,  , לאחר קבלת החלטה מיוחדתוהנאמן
את  נהלא תיק חברהלתקן את ההפרה וה חברההודעה ל נתן

  ימים ממתן ההודעה. 30ההפרה כאמור תוך 

לא נאמנות זה  שטרב , כהגדרתו להלן,מצג מהותיאם התברר כי  .15.1.8
, ובמקרה בו מדובר היה נכון במועד חתימת שטר נאמנות זה

ימים  21ההפרה לא תוקנה בתוך  -בהפרת מצג הניתנת לתיקון 
" הינו מהותי מצג, "זה סעיףב. ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה

 ההתאגדות מסמכי אומצג לפיו אין מניעה על פי כל דין או הסכם 
 הנאמן עם להתקשרות או החוב אגרות של הנפקה לבצע החברה של
  .זה נאמנות שטר פי על

אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבודים )שעבוד  .15.1.9
והחברה לא תיקנה  לשטר נאמנות זה 12 בסעיףשלילי( כמפורט 
 .ימים ממועד ביצוע ההפרה)שלושים(  30הפרה זאת בתוך 

במועד  הביחס למצב חברהבעסקי ה שינוי מהותי לרעה חלאם  .15.1.10
לא  החברהש לכך ומיידי ממשי , וקיים חששת אגרות החובהנפק

שינוי מהותי לרעה  לרבות, לפרוע את אגרות החוב במועדן וכלת
)א( 9 סעיף לפי החברה של הסמכתה כתב מביטול כתוצאה כאמור

 חברהש)ובלבד  2004-"דהתשס, והנמלים הספנות רשות לחוק
 המחזיקים כלפי התחייבה לא כאמור הסמכהאחרת שקיבלה כתב 
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 המחזיקים כלפי החברה התחייבויות את לקיים החוב באגרות
  .(החוב באגרות

 60אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על  .15.1.11
ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה, למעט כתוצאה 

)ובלבד שחברת  בחברה מדרגת אחרת דירוגהת וחברשתי מהחלפת 
ימים  60פרסמה דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך  הדירוג החדשה

מובהר כי ככל שאגרות החוב  .(ברת הדירוגממועד החלפת ח
תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי 
הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה להעמדה לפירעון 

 .מיידי

 .בבורסה מהמסחר נמחקו החוב אגרות אם .15.1.12

היא שהחברה היא אינה החברה שתוצאתו בוצע מיזוג אם  .15.1.13
מחזיקים באגרות החוב ללא קבלת אישור מוקדם של , השורדת

החברה הקולטת כלפי ה , אלא אם כן הצהירבהחלטה מיוחדת
באמצעות מסירת דיווח מיידי במערכת  מחזיקי אגרות החוב

המיזוג, כי השלמת , לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המגנ"א
סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה  לא קיים חשש

  .באגרות החוב ההתחייבויות כלפי המחזיקים קולטת לקיים אתה

תאגיד ל( חוב חברההועמד לפירעון מיידי )שלא ביוזמת ה אם .15.1.14
או אם הועמדו  "חש מיליארד 1 על העולה בסכום, מסוים בנקאי

חרת של סדרה אלפירעון מידיי )שלא ביוזמת החברה( אגרות חוב מ
  .החברה )אם הונפקו(

 חברהאו הוגשה על ידי ה חברההליכים ל ניתן צו הקפאתאם  .15.1.15
לפי  הנושי לעשות הסדר עםלהקפאת הליכים ו/או בקשה בקשה 

אחרת ו/או  למטרת מיזוג עם חברה למעטלחוק החברות ) 350סעיף 
, לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין חברהה שינוי במבנה

 שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון הובעלי מניותיחברה ה
בקשה של החברה לעשות הסדר עם  למעט וכן של איגרת החוב
לחוק החברות שלא במסגרת הליכי חדלות  350נושיה לפי סעיף 

הוגשה אם או  ;(פירעון או ארגון מחדש של כל התחייבויות החברה
לחוק החברות כנגד החברה )ושלא  350בקשה לפי סעיף 

שינוי במבנה למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או  ;בהסכמתה
ובעלי  חברה, לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברהה

שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרת החוב  המניותי
 350לפי סעיף  נושיהבקשה של החברה לעשות הסדר עם  למעט וכן

לחוק החברות שלא במסגרת הליכי חדלות פירעון או ארגון מחדש 
ימי  45( אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ברהשל כל התחייבויות הח

  ממועד הגשתה.

החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי  אם .15.1.16
ימים מהמועד האחרון שבו היא נדרשת לפרסומם  30כל דין בתוך 

ימים מתום מועד הארכה שניתן לחברה על  30לפי כל דין או בתוך 
ידי רשות מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור, לפי 

 המאוחר. 

 למעט, ('סדרה ב) החוב באגרות המסחר אתהבורסה השעתה  אם .15.1.17
עילה זו בחלק  כמשמעותבהירות  אי היווצרות של בעילה השעיה

 ימים.  60הרביעי לתקנון הבורסה, ואם ההשעיה לא בוטלה בתוך 

תוך הפרה ( 'סדרה ב)החברה ביצעה הרחבה של אגרות החוב  אם .15.1.18
 לעיל.  11של הוראות סעיף 

 (. חלוקה על מגבלות) לעיל 14הוראות סעיף  את הפרההחברה  אם .15.1.19

להיות תאגיד מדווח, כמשמעות מונח זה בחוק  חדלההחברה  אם .15.1.20
 .ניירות ערך

, זה לעניין מדינה חדלה להיות בעלת השליטה בחברה.אם ה .15.1.21
  .1968-כמשמעה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - "שליטה"

משמעם נכס אחד או מספר נכסים המהווים  -" החברה נכסי עיקר" זה בסעיף
 האחרון הסקור או המבוקר למאזן בהתאםמנכסי החברה  50%במצטבר לפחות 

 .הרלבנטי האירוע קרות מועד לפני החברה ידי על שנחתם
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אירע אירוע אחד או יותר  ,לחוק ניירות ערך 1ט35 סעיף מהוראות לגרוע מבלי .15.2
 יחולו ההוראות הבאות: ,לעיל 15.1מהמקרים המנויים בסעיף 

 מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה החלטההנאמן יכנס אסיפת  .15.2.1
רעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת ילפ הבדבר העמד מיוחדת

 . ויידע את החברה אודות הכינוס כאמור של אגרות החוב

 יהיה, לעיל להוראות בהתאם תזומן אשר, האסיפה כינוס מועד .15.2.2
 בהתאם יותר קצר מועד או) זימונה ממועד ימים 21 בחלוף

 בדבר החלטה תהיה יומה סדר ועל(, להלן 15.2.6 סעיף להוראות
 אגרות של מסולקת הבלתי היתרה כל של מיידי לפירעון העמדה

 בהודעת. לעיל המפורטים מהאירועים איזה קרות בשל, החוב
 של להפסקתו או/ו לביטולו תגרום והחברה היה כי, יצוין הזימון

 דעתו להנחת וזאת האסיפה זומנה שבגינו לעיל המפורט האירוע
 זימון יבוטל אזי, האסיפה כינוס למועד ועד הנאמן של הסבירה
 .לעיל כאמור החוב אגרות מחזיקי אסיפת

תתקבל , מיידי לפירעון את אגרות החוב להעמיד מחזיקים החלטת .15.2.3
  .בהחלטה מיוחדתקים יבאסיפת מחז

 איזה הוסר או בוטל לא האסיפה כינוס למועד עד שבו במקרה .15.2.4
 מחזיקי באסיפת והחלטה, לעילזה  בסעיף המפורטים מהאירועים

 הנאמן, לעיל 15.2.3"ק בסכאמור  כהחלטה התקבלה החוב אגרות
 מסולקת הבלתי היתרה כל את מיידי לפירעון להעמיד חייב יהיה

 30 לש בכתב התראה לחברה נתןשהנאמן  ובלבד, החוב אגרות של
 התקבלה שבגינו והאירוע כן לעשות הכוונה על ימים)שלושים( 

 . זו תקופה בתוך הוסר או בוטל לא ההחלטה

 אגרות מחזיקי של באסיפה לעיל כאמור החלטה קבלת על הודעה .15.2.5
 ובכתב מראש התראה ותהווה לחברה הנאמן ידי-על תשלח החוב

 .כאמור לפעול כוונתו על לחברה

 האסיפה לכינוס האמורים הימים 30 מנין את לקצר רשאי הנאמן .15.2.6
כי מסירת הודעה כאמור תפגע קיים חשש סביר בו  במקרה

 של במקרה. להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידיבאפשרות 
אלא אם  לחברהבכתב  הודעה הנאמן ימסור, כאמור מועדים קיצור

מחזיקי נזק ללגרום עלול כאמור  ההודע כן סבר הנאמן כי מתן
  .אגרות החוב

באיזה מעילות פירעון  ,יובהר, כי בכל מקרה בו נקבעה תקופה
לבצע פעולה או לקבל  שבה רשאית החברה ,מיידי המפורטות לעיל

החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, 
רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון 

פה שנקבעה כאמור מיידי כאמור בסעיף זה, רק אם חלפה התקו
  .והעילה לא נשמטה

במקרה בו תימסר לחברה הודעה כי אגרות החוב הועמדו לפירעון  .15.2.7
לפרוע  זה, מתחייבת החברה 15.2מיידי על פי הוראות סעיף 

הסכומים המגיעים להם ו/או למחזיקי אגרות החוב ולנאמן את כל 
שיגיעו להם לפי תנאי שטר הנאמנות, בין אם מועד החיוב בגינן חל 

ימים ממועד ההודעה  5'(, וזאת תוך Accelerationאו לא )'האצה' '
 .לעיל 15.2.5כאמור בסעיף 

לעיל, יהיו הנאמן ו/או המחזיקים  15.1בקרות איזה מהאירועים שבסעיף  .15.3
ראשית ובלבד שפעלו  -רשאים לאחוז מיד בכל הצעדים שימצאו לנכון לנקטם 

 יעודה כספיבין נכסי החברה כלולים כי  יצוין .לעיל 15.2 סעיף בהתאם להוראות
 שוטפים לא כנכסיםבדוחות הכספיים של החברה  מסווגיםה תקציבית לפנסיה

 מוחזקים. כספים אלו מעביד עובד יחסי ולסיום לקצבה מרכזית בקופה להפקדה
 לפנסיה הזכאים לטובת בנאמנות החברה שם על, ייעודיים נפרדים בחשבונות
. כספים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה אינה תקציבית

יכולה לעשות בכספי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה 
 או לתשלום גמלה לגמלאים. 

זה ביחס לזכותם של מחזיקי אגרות החוב  15 להסרת ספק, אין בהוראות סעיף .15.4
י כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ידלהעמיד את אגרות החוב לפירעון מי

מדה ו/או על פי דין, ואי הע להם כלפי החברה בהתאם לתנאי שטר נאמנות זה
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לעיל, לא תהווה  15.1לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 
 . על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או הנאמן כאמורכלשהו ויתור 

 הנאמןהליכים בידי ו תביעות .16

גם לפני   בנוסף על כל הוראה בשטר נאמנות זה וכזכות וסמכות עצמאית .16.1
לעיל, יהיה הנאמן  13שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 

 21אך בכל מקרה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת רשאי, לפי שיקול דעתו, 
לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי שימצא ימים לחברה, 

ירעון הקרן והריבית של לנכון לשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר לפ
וכן לשם אכיפת הביצוע על החברה של התחייבות אחרת כלשהי  ,אגרות החוב

  .של החברה על פי שטר נאמנות זה

בכפוף להוראות סעיף זה יהיה הנאמן חייב לעשות כאמור לעיל לפי דרישת 
  החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב.

, זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם לעיל על אף האמור בסעיף זה
 לעיל ולא מכח סעיף זה.  13להוראות סעיף 

בכך  שישכי  סבראם  וזאת ,האמורים הימים 21 מנין את לקצר רשאי הנאמן .16.2
  .החוב אגרות מחזיקי בזכויות מהותית פגיעה

לפתוח בהליכים  או לפגוע בזכותו אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הנאמן .16.3
משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי והכל 
להגנת מחזיקי אגרות החוב ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות 

 ובכפוף להוראות כל דין.

לכנס אסיפות מחזיקי אגרות בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל הנאמן רשאי  .16.4
י המחזיקים בהחלטה מיוחדת אילו הליכים לנקוט החוב כדי שיוחלט על יד

למימוש זכויותיהם על פי שטר נאמנות זה. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס 
אסיפות מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים 

 כאמור. 

בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת,  .16.5
ה כללית של מחזיקי אגרות החוב, על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה אסיפ

 בכל עניין הנוגע לשטר נאמנות זה.

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר נאמנות זה לעשות פעולה כלשהי,  .16.6
לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב כאמור 

זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור עד שיקבל  16בסעיף 
הוראות מאסיפת המחזיקים באגרות החוב ו/או הוראות מבית משפט אליו פנה 

במקרה בו סבר הוא שיש צורך הנאמן, לפי שיקול דעתו, בבקשת הוראות 
 .בהוראות כאמור

 נאמנות על התקבולים .17

, למעט שכר טרחתו ידי הנאמן שיתקבל עלעל חשבון אגרות החוב, לרבות כזה  כל תקבול
מהעמדת אגרות החוב כתוצאה ופרעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק 

כנגד החברה, ישמשו בין היתר, מהליכים שינקוט, אם ינקוט,  לפירעון מיידי ו/או כתוצאה
  :הקדימויות בנשיה, כדלקמןלמטרות לפי סדר 

  לתשלום כל חוב בגין שכר הנאמן והוצאותיו; - ראשית

 31 ההתחייבות לשיפוי )כהגדרת מונח זה לפי סעיףלתשלום כל סכום אחר על פי  -שנית 
  להלן(;

  להלן; 31 לפי סעיף בתשלומיםלתשלום למחזיקים אשר נשאו  -שלישית 

 פיגוריבגין  )ככל שתהיה( ריבית הפיגורים שללמחזיקי אגרות החוב  לתשלום -רביעית 
פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית -פרי, להם לפי תנאי אגרות החוב יםהמגיע הריבית תשלום

 שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; 
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למחזיקי אגרות החוב את ריבית הפיגורים )ככל שתהיה( על הקרן  לתשלום -חמישית 
פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן שבפיגור המגיע לכל -המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב פרי

  ;מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהםאחד 

פי אגרות החוב  המגיעים להם עלהריבית סכומי של למחזיקי אגרות החוב  לתשלום - שישית
או זכות פסו, ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה -המוחזקות על ידם פרי
  ;קדימה לגבי איזה מהם

פי אגרות החוב  המגיעים להם עלהקרן סכומי של למחזיקי אגרות החוב  לתשלום -שביעית 
או זכות פסו, ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה -המוחזקות על ידם פרי
 ; קדימה לגבי איזה מהם

  את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה. - ושמינית

 חוב ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין. מהתשלומים למחזיקי אגרות ה

 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן .18

בכפוף לקבלת החלטה שתתקבל ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן  .18.1
רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב( 

קרן( אותו חייבת החברה למחזיקים וזאת לשם חלק מן התשלום )ריבית ו/או 
 מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה.

מובהר כי העברה כאמור מהחברה תתבצע על ידה אך ורק במועדים הקבועים  .18.2
לתשלום קרן ו/או ריבית על פי שטר זה, ואין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים 

 החלים על החברה בהתאם לשטר זה.  ו/או לשנות את מועדי התשלום

אשר החברה לא תתנגד לפעולה בהתאם להודעה כאמור אלא מטעמים סבירים  .18.3
ויראו את החברה כמי שמילאה את התחייבויותיה כלפי יימסרו בכתב 

המחזיקים לגבי תשלום קרן ו/או ריבית על פי הוראות שטר זה, במועד העברת 
לומי קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות הסכומים כאמור אשר יהיו על חשבון תש

 החוב. 

כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות לעיל אין באמור 
 .כאמור מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין והשכר

  סמכות לעכב חלוקת הכספים .19

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה  17האמור בסעיף למרות  .19.1
מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי 

 הסכום)" ש"חמיליון  1 -אגרות החוב, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מ
, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא רשאי להשקיע את הסכום "(המינימאלי

שטר הנאמנות ל 23סעיף האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי 
הכל לפי ראות  ,ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות

 עיניו.

לכשתגענה השקעות אלה על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן  .19.2
המינימאלי או במועד לסכום  גיעו,אם י ,לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב

הקרוב הקבוע לביצוע תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב )לפי 
המוקדם מביניהם(, אף אם הסכום שנצבר בידי הנאמן פחות מהסכום 

בכפוף לסדר הקדימויות למחזיקי אגרות החוב ישלמם הנאמן , המינימאלי
. על אף האמור, תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן לעיל 17כאמור בסעיף 

ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע המועד לתשלום השכר ו/או מיד 
ידי הנאמן )לפי העניין(, אף אם סך כל הסכומים -לאחר תשלום ההוצאה על

 הנאמן הינם נמוכים מהסכום הנקוב לעיל. שהגיעו לידי

של מחזיקי אגרות  רגילהתתקבל לכך החלטה אף האמור בסעיף זה לעיל, אם על  .19.3
, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים החוב

 ש"ח.מיליון  1לעיל, אף אם טרם הצטברו לסך המהווה  16כאמור בסעיף 
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 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן  .20

הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל  .20.1
לעיל, וזאת בהודעה שתימסר  19 -ו 17 פיםשהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעי

להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים  34ם באופן הקבוע בסעיף לה
 ימים מראש. 

רעון של יזה ייחשבו כתשלום על חשבון הפ 20בסעיף הכספים שחולקו כאמור 
 לעיל. 17בהתאם לסעיף בגין אגרות החוב, ו/או הקרן הריבית 

לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי  .20.2
השיעור הקבוע באגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר 

 ניכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור. 

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  .21

במועד הקבוע  למחזיקי אגרות החוב שלא שולם בפועלסכום כלשהוא המגיע  .21.1
מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו  לתשלומו,

והצהירה בכתב כלפי הנאמן כי התקיימה נסיבה אשר בעקבותיה לא יכלה 
ובמסגרת הצהרתה זו פירטה את הנסיבה אשר  ,החברה לפרוע את תשלום

והצמדה פרוע את התשלום, לא יישא ריבית בעקבותיה לא יכלה החברה ל
, והמחזיקים באגרות החוב להלן( 21.2שבו הועבר לנאמן )כאמור בסעיף מהמועד 

אותו  העברתיהיו זכאים אך ורק לאותם סכומים, שהיו זכאים להם במועד 
 .לידי הנאמן התשלום על חשבון הקרן או הריבית

בנאמנות עבור בחשבון הנאמנות על שמו ולפקודתו החברה תפקיד בידי הנאמן,  .21.2
ימי עסקים מהמועד שנקבע לאותו תשלום את סכום  7תוך  מחזיקי אגרות החוב,

התשלום שלא שולם במועדו, וההפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו תשלום. היה 
הסכום האמור התשלום האחרון, תראה ההחזקה בנאמנות כפדיון אגרת החוב 

 על ידי החברה.

הנאמן יפקיד בחשבון הנאמנות כל סכום כאמור לזכות מחזיקי אגרות החוב  .21.3
להלן. עשה כן הנאמן, לא  23וישקיע את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף 

ים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש יהיה חייב לזכא
הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול  הסבירות ההשקעות בניכוי ההוצאות

 ותשלומי החובה החלים על חשבון נאמנות. הסבירות חשבון הנאמנות, העמלות

היה ותוסר המניעה לביצוע התשלום בפועל למחזיקים, הנאמן יעביר את  .21.4
לעיל, כנגד  21.3הכספים שהצטברו לזכות מחזיקי אגרות החוב, כאמור בסעיף 

ורים על זכותם לסכומים אלו ואודות הסרת המניעה לביצוע קבלת הוכחות ואיש
התשלום בפועל למחזיקים לשביעות רצונו המלאה של הנאמן, בניכוי הוצאותיו 

 הסבירות ובכפוף לחובת ניכוי מס במקור על פי דין. 

יוותרו , שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של אגרות החובככל ובתקופה שלאחר  .21.5
, כולל רווחים שנבעו מהשקעתם() הנ"להכספים  מתוךסכומים בידי הנאמן 

 למחזיקי כאמור הסכומים מתשלום פטור יהיה הנאמןו, לחברהיעבירם הנאמן 
החברה תאשר לנאמן בכתב את דבר קבלת הכספים הנ"ל  .הזכאים החוב אגרות

אישור החברה בכתב על קבלת  האמורים. עבור מחזיקי אגרות החוב בנאמנות
 .הכספים הנ"ל ישחרר את הנאמן מאחריות כלשהי לגבי הכספים הנ"ל

החברה תחזיק בכספים אלו בחשבון נאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים  .21.6
ת מיום העברתם אליה מאת הנאמן. ונוספ שנים בעשלאותם סכומים במשך 

 שנים שבערות חוב בתום כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק אג
 ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ישמשו את החברה לכל מטרה שהיא.

  החברה תמסור דיווח מיידי על חלוף המועד לדרישת הכספים כאמור. 
 

; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן .22
  תשלום חלקי
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אגרות החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו קבלה חתומה מאת מחזיק  .22.1
על ידי הנאמן בגין אגרות החוב שלו תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל 

 הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

קבלה חתומה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות  .22.2
רה מאת מחזיק מחזיק אגרות החוב, אצל הנאמן, תחשב כקבלה כלפי החב

אגרות החוב ותשחרר את החברה בשחרור מוחלט לגבי ביצוע תשלום הסכומים 
 הנקובים בקבלה.

, בזמן תשלום ,הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן .22.3
לעיל, את תעודת אגרת החוב  20-ו 17 ,19חלקי של קרן וריבית לפי סעיפים 

על אגרת החוב הערה  לרשום רשאי יהיההנאמן  .שבגינה משולמים התשלומים
 בנוגע לסכומים ששולמו ותאריך תשלומם. 

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת  .22.4
אגרת החוב לאחר שניתנו לו כתב שיפוי או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין 
 נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון. 

ים רישומים באופן למרות האמור לעיל, יהיה הנאמן רשאי לפי שיקול דעתו לקי .22.5
 אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

 השקעת כספים .23

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר נאמנות זה, יושקעו על ידיו,  .23.1
בשמו או בפקודתו, בהשקעות שדיני מדינת ישראל ירשו להשקיע בהם כספי 

( אגרות חוב 1נאמנות ובלבד שהינם אחד מבין אפיקי ההשקעה הבאים: )
אשר מועד פירעונן הסופי אינו עולה על מועד  של ממשלת ישראל משלתיותמ

( 3( מלווה קצר מועד )מק"מ(; )2הפירעון של אגרות החוב על פי תנאיהן; )
)ובלבד שהבנק  פיקדונות שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל

כפי שהנאמן ימצא למתאים ובכפוף  , הכללפחות( AAוונטי מדורג בדירוג לרה
עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם  לתנאי שטר נאמנות זה.

סכומים אלא את התמורה לרבות הפירות בגין אותן השקעות שתתקבל ממימוש 
ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות 

, ובניכוי תשלומי החובה החלים על בהשקעה האמורה ובניהול חשבון הנאמנות
חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר 

 נאמנות זה.

לעיל, יחזיק  21במקרה והכספים ינבעו מהפקדתם על ידי החברה לפי סעיף  .23.2
לעיל, עד לתום שנה  23.1הנאמן בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה בסעיף 

אחת ממועד הפדיון הסופי של אגרות החוב. לאחר מועד זה יחזיר הנאמן את 
הסכומים שהצטברו בידו )כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם( בניכוי הוצאותיו, 
לחברה, שתחזיק בסכומים אלה בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב. החברה 

ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור תאשר לנאמן בכתב את החזרת הסכומים הנ"ל 
 מחזיקי אגרות החוב.

ידי יושקעו על  23.2סכומים שיוחזקו על ידי החברה בנאמנות כאמור בסעיף  .23.3
ות החוב בהשקעות שדיני מדינת החברה בשמם ולפקודתם של מחזיקי אגר

ירשו להשקיע בהם  לעיל, 23.1כאמור בסעיף  ישראל והוראות שטר נאמנות זה
כספי נאמנות, הכל כפי שהחברה תראה לנכון, וזאת עד לתום שבע שנים ממועד 
העברת סכומים כאמור לחברה מידי הנאמן. בתום שבע שנים ממועד העברת 

"י מחזיקי אגרות החוב, תהיה סכומים כאמור לידי החברה ומבלי שנדרשו ע
החברה משוחררת מהחזקת סכומים כאמור בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב 

 .ותוכל החברה לעשות בסכומים כאמור כראות עיניה ולרבות לשימושה האישי
האמור לא יגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם הכספים 

 להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

 התחייבויות הנאמן .24

והתקנות שהותקנו  חוק ניירות ערךהנאמן מתחייב כי הוא עומד בכל תנאי  .24.1
"( והתקנות חוק הנאמנות)" 1979-תשל"טהחוק הנאמנות, מכוחו ובכל תנאי 

תנאי החוקים הנ"ל ובתקנות מכוחם כפי שהותקנו מכוחו, וימשיך ויעמוד בכל 
 ., בכל תקופת הנאמנותשיתוקנו מעת לעת
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הנאמן מצהיר כי הוא אינו מצוי כיום בניגוד עניינים המונע ממנו לכהן כנאמן  .24.2
חוב של החברה והנאמן מתחייב להודיע לחברה ולמחזיקים לסדרות אגרות 

על אף האמור  בכתב על כל חשש לניגוד עניינים ככל שיהיה ובכל שלב שהוא.
גם על סדרות מובהר ומוסכם בזאת כי הנאמן יהיה רשאי לכהן כנאמן  -לעיל 

ולא יראו בכך כניגוד עניינים של הנאמן  -נוספות של אגרות חוב של החברה 
 לעניין סעיף זה.   

 עסוקהינו חברה רשומה בישראל שמטרתה העיקרית לכי הנאמן מצהיר  .24.3
פי כל דין או הסכם -כי אין מניעה עלו הוא בעל ידע בניהול נאמנויותבנאמנות, כי 

פי שטר נאמנות זה. כן מצהיר הנאמן, כי לא -עללהתקשרותו עם החברה 
ו/או לבצע את תפקידיו על  לשמש כנאמןאו איסור סייג שהו מתקיים לגביו איז
 . חוק ניירות ערך, לרבות לפי פי שטר נאמנות זה

ת כלל המחזיקים באגרות החוב והוא ינהג בזהירות, באמונה לטובמן יפעל הנא .24.4
מחזיק אחד על פני עניינו של מחזיק אחר ולא ובשקידה, לא יעדיף את עניינו של 

ישקול במסגרת תפקידו שיקולים שאינם נובעים מעצם החזקת אגרות החוב 
 בידי המחזיקים.

הנאמן לא ירכוש ולא יחזיק בעד עצמו אגרות חוב שלגביה הוא משמש כנאמן  .24.5
אם -ולא יחזיק בעד עצמו ניירות ערך של החברה )ככל שיונפקו( או של חברה

 בת או חברה קשורה של החברה )ככל שתהיינה(.-שתהיה(, חברה )ככל

 עלהנאמן לא יבצע עסקאות בניירות ערך שהם נושא נאמנותו לחשבונו של אחר  .24.6
 פי ייפוי כוח המקנה לנאמן שיקול דעת.

ידי החברה עשוי להיחשב -הנאמן מצהיר כי ידוע לו שמידע שיימסר לו על .24.7
בחוק ניירות ערך(, והוא מתחייב בזאת ל"מידע פנים" )כמשמעות מונח זה 

לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות מלאה ולא למסור אותו אלא בהסכמה 
בכתב ומראש של החברה, למעט לצורך העברת מידע למחזיקי אגרות החוב 
לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי שטר נאמנות זה או לצורך מתן 

  ל מצב החברה.דיווח למחזיקי אגרות החוב ע

 יובהר, כי הצהרות והתחייבויות הנאמן לשמירת סודיות כאמור, תחולנה גם
בקשר עם עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו, אשר הנאמן או החברה )בהוראת 
הנאמן לחברה בכתב( יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה, כך שיראו בנאמן 

ו, אף אם הופרו בידי אחראי לכל הפרה בקשר עם הצהרות והתחייבויות אל
 עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.

 הנאמןהחברה כלפי  התחייבויות .25
 

חוב הת ו, את ההתחייבויות הבאות כל זמן שאגרהנאמןמקבלת על עצמה כלפי  החברה
 לא נפרעו במלואם: ןהריבית עליהו

)לרבות ריבית  רעון הקרן והריבית על אגרות החוביבמועד את תשלומי פלשלם  .25.1
 .(שישנם)ככל  הצמדה הפרשי וכן, (שתהיהפיגורים ככל 

 .באופן תקין ונאותלנהל את עסקי החברה  .25.2

לרבות  הפנקסיםפנקסי חשבונות סדירים על פי כל דין, לשמור את  לנהל .25.3
הקשורים  המהותיים המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות ושאר המסמכים

  .באופן שאין בו כדי להפר באופן מהותי הוראות כל דין בעסקיה

היה והחברה תחדל להיות "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, החברה  .25.4
את כל הדיווחים הנדרשים מתאגיד שאיננו אגרות החוב  מחזיקיתמציא ל

' מס מוסדיים גופים לחוזר 8 סעיף להוראות"תאגיד מדווח" כאמור, בהתאם 
אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון  ידי על שפורסם, 2010, ביולי 14 מיום 2010-9-3

רות חוב לא ת לעניין השקעת גופים מוסדיים באגבמשרד האוצר, בנושא "הוראו
 2013-9-17ובהתאם להוראות נספח י"ב לחוזר גופים מוסדיים מס'  ממשלתיות"

במשרד  וחסכון ביטוח, הוןשפורסם על ידי אגף שוק ה 2013באוגוסט  26מיום 
הוראות  -שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות האוצר, בנושא "

 קודקס באמצעות לרבות ,לעת מעת יוחלפו אוכפי שאלו יעודכנו  "להתייחסות
הון מדידה וניהול סיכונים,  - 2חלק  5עקרונות לניהול עסקים, שער  -הרגולציה 
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הממונה על שוק ההון, ביטוח ניהול נכסי השקעה, שפורסם על ידי  - 4פרק 
להסרת ספק, ככל שאיזה מן החוזרים לעיל . וחיסכון במשרד האוצר ותחילתו

שאר בעינה ותחול ייוחלף בחוזר אחר אזי התחייבות החברה כאמור בסעיף זה ת
 .להוראות החוזר החדש בהתאם

במועד בו  ,שהיא חייבת בפרסומם על פי דין ,דוחות כספייםלמסור לנאמן  .25.5
. על אף האמור לעיל, מובהר כי כל עוד החברה הדוחות הכספייםמפורסמים 

הינה "תאגיד מדווח", יראו בחברה כאילו מסרה לנאמן את דוחותיה הכספיים 
 אם פרסמה את הדוחות הכספיים באמצעות מערכת המגנ"א.

 15.1על קרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף  בכתב נאמןלהודיע ל .25.6
 תקופת את בחשבון לקחת מבלי וזאת היוודע לה על התרחשותולעיל, מיד עם 

קיים חשש סביר  לדעת החברה,או כי  הסעיף באותו המנויה ההמתנה או הריפוי
מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע שימנע 

 .המועד לקיומן

, לוח סילוקין לתשלום ההנפקהיום ממועד  30לא יאוחר מתום  נאמן,ללמסור  .25.7
את מועדי תשלום הקרן והריבית והסכומים המפרט אגרות החוב )קרן וריבית( 

 .(זה נאמנות לשטר 10סכומי הצמדה לפי סעיף  ללאשישולמו במועדים אלה )

למסור לנאמן מיד עם מסירתו, כל דוח פומבי שהיא חייבת בהגשתו לרשות  .25.8
של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם  ניירות ערך. דיווח מיידי במערכת המגנ"א

 .כאמור ייחשב כאילו נמסר לנאמן

, וכל עוד שטר זה בתוקף, תמציא של כל שנה קלנדארית באפריל 30 עד ליום .25.9
ידי בכיר בתחום הכספים בחברה או ממונה -החברה לנאמן אישור חתום על

על כך שלפי מיטב ידיעתו  ,מטעם החברה שהוסמך על ידה לנושא זה )לפי העניין(
בתקופה שמתאריך הוצאת סדרת אגרות החוב ו/או בהסתמך על בדיקות שערך, 

בדצמבר של השנה  31ליום מועד מתן האישור הקודם, לפי העניין, ועד 
 מהותית לא קיימת מצד החברה הפרה ,מתן האישורהקלנדארית הקודמת לשנת 

, אלא לשטר נאמנות זה( 13ות סעיף א)לרבות, למען הסר ספק, הור של שטר זה
וכן כי החברה לא רשמה במרשמיה שעבוד כלשהו , אם כן צוין בו במפורש אחרת

לשטר, שאינו שעבוד  13לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבותה בסעיף 
 להסתמך רשאי הנאמן. לשטר 13.2מ"השעבודים המותרים", כהגדרתם בסעיף 

 .מטעמו נוספת בדיקה לבצע יידרש ולא החברה אישור על

 ימי עסקים 21תוך פרק זמן שלא יעלה על  מקרהובכל  ,תוך זמן סביר ,לתת .25.10
ו/או לאנשים שיצווה, כל מסמך או מידע  לנאמן ,נאמןה של בקשתו קבלת ממועד

פי שיקול -בנוגע לעסקיה ו/או נכסיה של החברה שיהיה דרוש באופן סביר, על
דעתו של הנאמן, לשם הגנה על מחזיקי אגרות החוב ולשם יישום והפעלת 

, הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות
ל כתבי סודיות בנוסח כפי שיוסכם באופן סביר בין והכול בכפוף לחתימה ע

העברת המידע למחזיקי אגרות החוב, לפי שיקול דעתו הסביר  .החברה לנאמן
 של הנאמן בנסיבות העניין, לא תיחשב כהפרת חובת סודיות. 

אישור לנאמן, על פי דרישתו, כי בוצעו כל התשלומים למחזיקי אגרות  לתת .25.11
 החוב במלואם ובמועדם. 

לאפשר לנאמן להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא זכות  .25.12
  השתתפות והצבעה באסיפה.

 אגרות למחזיקי ירהבהע שהחברה מידע כל או מסמך מכל העתק לנאמן למסור .25.13
 .שתעביר ככל, החוב

 על כל שינוי בשמה או בכתובתה.  מיידיתבכתב לנאמן  להודיע .25.14

 התחייבויות נוספות .26

החוב תועמדנה לפירעון מיידי )ככל שתועמדנה(, תבצע החברה לאחר שאגרות  .26.1
דרש לכך על ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי ימזמן לזמן ובכל עת שת

לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה 
 , וזאת, בתוך זמן סביר בנסיבות העניין ממועד דרישתו שלאת הפעולות הבאות

 :הנאמן
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תצהיר הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע  .26.1.1
כל הפעולות הנחוצות או הדרושות לשם מתן תוקף להפעלת 

 הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו.

תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן  .26.1.2
 ת שטר הנאמנות.למועילות באופן סביר וידרשן לשם יישום הוראו

ידי הנאמן המאשרת כי פעולה -הודעה בכתב חתומה על -למטרות סעיף זה  .26.2
הנדרשת על ידו, במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה 

 לכך.

 הסכמים אחרים .27
 

 אשר נוספים הסכמיםבכל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן, החברה לא תתקשר עם הנאמן 
 הסכמים למעט וזאת, יש בהם ניגוד עניינים עם תפקידו כנאמן לאגרות החוב נשוא שטר זה

 .לחברה הנאמן ידי על נאמנות שרותי להענקת אחרים או נוספים

  שכר הנאמן .28

שכר הנאמן ותנאי התשלום יהיו כמפורט בהצעת שכר טרחת הנאמן החתומה  .28.1
החברה תישא בשכר טרחת  לשטר נאמנות זה. 'דכנספח המצורפת ובמקור 
 הנאמן.  

מובהר, כי למעט אם צוין בשטר נאמנות זה במפורש אחרת, הרי שהתמורה הנ"ל  .28.2
הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או 
השתתפות בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן מכל מין וסוג 

 ידו במסגרת שטר נאמנות זה.בגין השירותים הניתנים על 

במידה וכהונת הנאמן תפקע, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל  .28.3
 פקיעת כהונתו. מיום

מחזיקי אגרות החוב ישתתפו במימון שכר הנאמן והחזר הוצאותיו בהתאם  .28.4
 .להלן 31להוראות השיפוי שבסעיף 

 סמכויות מיוחדות .29

הנאמן רשאי להזמין חוות דעתו או את עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון,  .29.1
, בין םשמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, ולפעול בהתאם למסקנותיה

 ,ידי הנאמן או על ידי החברה או באופן אחראם חוות דעת או עצה כזו הושגה על 
והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מפעולה או מחדל 
שנעשו על ידיו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן פעל הנאמן 

 ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. 

העסקת היועצים שימונו  ותבמלוא הוצאהחברה תישא  להלןו לעילבכפוף לאמור 
כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת 
מומחה או עצה כאמור. טרם מינוי יועץ או מומחה הנאמן והחברה יגיעו 
להסכמה על רשימה של לא יותר משלושה יועצים ו/או מומחים בעלי מוניטין 

מן לקבלת הצעות שכר טרחה ומומחיות רלוונטיים, אשר אליהם יפנה הנא
למינויים כשלוחים כאמור. החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו, 

סך הסכומים . ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם היועצים ו/או המומחים על הצעתם
בהם תישא החברה בגין האמור לעיל לא יעלה על סכום סביר ומקובל בהתאם 

לחברה על מינוי מומחה, כאמור בסעיף זה, הנאמן יודיע בדיעבד  .לנסיבות העניין
ובלבד שעלות שכרם של  בזכויות המחזיקים ככל שבהודעה מראש תהא פגיעה

היועצים אינה חורגת מגבולות הסביר והמקובל, ושהיועצים האמורים יצהירו 
כלפי הנאמן במסגרת הצעתם כי אינם מצויים בניגוד עניינים ו/או בתחרות עם 

 . עסקי החברה

רשאי לקבל תעודה חתומה בידי נושא משרה בכירה ודירקטור בחברה  הנאמן .29.2
ו/או הערכה המאשרת כי לדעתם עסקה, צעד, פעולה או דבר אחר כלשהו הינם 
רצויים והם לטובת החברה, כהוכחה מספקת שהעסקה, הצעד, הפעולה או הדבר 
 הם אמנם רצויים ולטובת החברה, והנאמן לא יהיה בשום פנים מחויב לדרוש

הוכחה נוספת או תעודה אחרת ולא יהיה אחראי להפסד או נזק כלשהם 
 העלולים להיגרם על ידי כך, ובלבד שפעל כנאמן סביר.
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על אף כל האמור בשטר נאמנות זה, הנאמן לא יתערב באיזו צורה שהיא  .29.3
בהנהלת עסקי החברה או ענייניה, מעבר לסמכויות המסורות לידיו במפורש 

יעמדו לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב כל זכויות כלפי ולא  בשטר נאמנות זה
שלא ניתן להתנות ולהוראות  ההחברה אלא בהתאם להוראות שטר נאמנות ז

 . הקבועות בחוק ניירות ערך עליהן

בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר  ,הנאמן ישתמש בנאמנות .29.4
נאמנות זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, אך במידת הזהירות הסבירה. פעל כך 
הנאמן, הוא לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם עקב טעויות בשיקול דעת שנעשו 

 , בחוסר תום לב או בזדון.חמורה בתום לב, אלא אם  פעל הנאמן ברשלנות

 להעסיק שלוחים סמכות הנאמן .30
 

הנאמן יהיה רשאי להשתמש בסמכויות ובכוחות הניתנים לו בשטר נאמנות זה בין בעצמו ובין 
באמצעות מינוי שלוח שיפעל במקומו, בין עורך דין ובין אדם אחר, כדי לבצע או להשתתף 

ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה, זמן  בעשיית פעולות שונות שיש לעשותן בקשר לנאמנות
סביר מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור ולאחר שהתחייבו השלוחים כלפי החברה וחתמו על 

ר נאמנות לשט 24.7 הצהרה לשמירת סודיות בנוסח בו התחייב הנאמן לשמירת סודיות בסעיף
הנאמן יודיע בדיעבד לחברה על מינוי שלוח, כאמור בסעיף זה, ככל שבהודעה מראש  זה לעיל.

כן יהיה הנאמן מזמן לזמן רשאי לפטר שלוח שמינה ולמנות  תהא פגיעה בזכויות המחזיקים.
 שלוח אחר במקום המפוטר. 

 15.1ראות סעיף כל עוד לא התקיימה להעמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בהתאם להו
לשטר נאמנות זה, החברה תהיה רשאית לסרב למינויו של שלוח כאמור, וזאת מטעמים 

 בכתב.  שימסרוסבירים 

השלוחים על פי דרישת  ה סביר שלהחברה תישא בשכר טרחמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
שלוח כאמור יודיע הנאמן לחברה בכתב אודות המינוי בצירוף  שקודם למינוי ובלבד הנאמן

יתייעץ עם החברה ביחס לזהות  פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו, וכי הנאמן
החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל טעם סביר, לרבות במקרה השלוח ותנאיו. 

ולרבות מטעם הקשור  עסקי החברהבו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, ב
. כן מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לא יהיה במינוי שלוחים כאמור בשכר טרחתו של השלוח

 כדי לגרוע מאחריות הנאמן. 

מובהר כי לא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו 
 ופעולות שלוחיו.

 שיפוי לנאמן .31

להלן,  31.5החברה ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  .31.1
להלן(, מתחייבים בזאת לשפות את  31.3כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

עפ"י הוראות  הנאמן, כל נושא משרה בו, עובדיו, שלוחיו ומומחים שימנה הנאמן
 "(, כדלקמן: הזכאים לשיפוי)"שטר נאמנות זה 

חיוב כספי, לרבות על פי  /אוו תשלום/או ו נזק/או ו הוצאהבגין כל  .31.1.1
, פסק בורר )שלא ניתן לגביהם עיכוב ביצוע(, או על חלוט דיןפסק 

 הסכמת ניתנה לחברה נוגעת שהפשרה)וככל שנסתיימה  פי פשרה
מהם קשורה למעשה או מחדל  איזה, אשר עילת (לפשרה החברה

שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, 
הדין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת  ו/או על פי

 מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או  .31.1.2
שלפי  שהם עומדים להוציא אגב ביצוע מעשה או מחדל כאמור לעיל

 ו/או בקשר לשימוש דעתם הסבירה היו דרושות לביצוע הנ"ל
בסמכויות והרשאות לפי שטר זה, לרבות בקשר לכל מיני הליכים 
משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין 
ודברים, הוצאות, הוצאות נסיעה והוצאות אחרות לצורך בדיקה 

תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או  ,ו/או טיפול
 לאמור. לא נעשו באופן כלשהו ביחס

 והכל בתנאי כי: 
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הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי;  .31.1.3
 או

לגבי המעשה או המחדל בגינו מבוקש השיפוי לא נקבע בהחלטה  .31.1.4
ברשלנות שאין או  כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדוןסופית שיפוטית 

 .לב תוםב שלאאו  לגביה פטור על פי הדין

 ".התחייבות השיפויזה תקרא " 31.1ההתחייבויות לשיפוי על פי סעיף  

יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם יגם במקרה בו 
שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום 

סופית יקבע בהחלטה שיפוטית יהמגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. במקרה כי 
כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 

 התחייבות השיפוי ששולמו להם. 

לעיל, כל אימת שהנאמן  31.1מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  .31.2
הוראה של רשות  פי חוק ו/או-יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על

מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת 
יחת הליכים או הגשת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פת

תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, וככל שהנאמן יסבור, 
פיקדון שהעבירה החברה ו/או כי על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי אין די בכספי ה

מתיר שימוש בכספי הפיקדון למטרות הדרושות כאמור, יהיה הנאמן החוק אינו 
רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי 

 ."( בעדיפות ראשונה מהחברההמימון פיקדוןלכיסוי התחייבות השיפוי )"
ת פיקדון המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת במקרה בו החברה לא תפקיד א

על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור 
דיו את סכום פיקדון המימון, כל אחד להלן(, בבקשה כי יפקידו בי 31.5בסעיף 

את חלקו היחסי )כהגדרת מונח זה להלן(. במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא 
יפקידו בפועל את מלוא סכום פיקדון המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט 

באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת  . איןבפעולה או בהליכים הרלוונטיים
לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות פעולה דחופה הדרושה 

אגרות החוב על  על ידי מחזיקי דוןהעמדת הפיקלהסרת ספק, לא יהיה בהחוב.  
פי סעיף זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בהתחייבות לשיפוי בהתאם 

 לן.לה 31.3להוראות סעיף 
 

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום פיקדון המימון ויהיה רשאי להגדילו ולחזור 
 ולפעול ליצירת פיקדון מימון נוסף  כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. 

 : לעיל 31.1בסעיף  כאמור התחייבות השיפוי .31.3

( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו 1תחול על החברה בכל מקרה של ) .31.3.1
לפי תנאי שטר הנאמנות לרבות לשם הגנה פי כל דין או על להתבצע 

אגרות  זכויות מחזיקי אגרות החוב )לרבות בשל דרישת מחזיק על
( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו 2חוב הדרושה לשם הגנה כאמור(; וכן )

 להתבצע לפי דרישת החברה.

 31.5תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  .31.3.2
( אי 2; וכן )31.3.1( מקרה שאינו בגדר סעיף 1להלן( בכל מקרה של )

על  התשלום על ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עלי
 להלן(. 31.6מבלי לגרוע מהוראות סעיף ולעיל ) 31.3.1פי סעיף 

בכל מקרה בו: )א( החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות  .31.4
ין; ו/או )ב( חובת יהשיפוי ו/או לא תפקיד את סכום פיקדון המימון לפי הענ

לעיל ו/או נקראו  31.3.2השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 
לעיל, יחולו  31.2המחזיקים להפקיד את סכום פיקדון המימון לפי סעיף 

 הוראות הבאות:ה

ככל שמופקדים כספים בפיקדון המימון, ישתמש הנאמן בכספים  .31.4.1
 המופקדים בה;

ככל שהסכום המופקד בפיקדון המימון אינו מספיק לשיפוי כאמור  .31.4.2
או שחלה מגבלה על הנאמן באשר לשימוש בו, יגבו הכספים באופן 

 הבא:
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מתוך הכספים )ריבית ו/או קרן( שעל  -ראשית  .31.4.2.1
יקי אגרות החוב לאחר תאריך החברה לשלם למחז

 לעיל;  17הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים  -שנית  .31.4.2.2
התחייבות המופקדים בפיקדון המימון כדי לכסות את 

השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב שיחזיקו באגרות 
להלן(, כל אחד  31.5חוב במועד הקובע )כאמור בסעיף 

(, בידי להלן בהתאם לחלקו היחסי )כהגדרת מונח זה
הנאמן את הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק 
אגרות חוב ישא את ריבית שנתית בשיעור השווה 
לריבית הקבועה על אגרות החוב וישולם בקדימות 

 להלן. 31.7כאמור בסעיף 

" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותן חלקו היחסי"
להלן  31.5החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 

מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור באותו מועד )בניכוי 
אגרות חוב המוחזקות על ידי אדם בעל קשרי שליטה עם החברה(. 
מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו 

 הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.   מועד יחול שינוי בערך

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום  .31.5
 פיקדון המימון הינו כדלקמן:

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון  .31.5.1
נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה 
לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של 

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום  -אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
ההחלטה ואם אותו יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת 

 אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון  .31.5.2
יהיה המועד  -נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה )כפי שמועד זה 
אשר לא נכח או השתתף נקבע בהודעת הזימון( ותחול גם על מחזיק 

 באסיפה.

בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי  .31.5.3
 שיקבע על ידי הנאמן על פי שיקול דעתו המוחלט. 

אין בתשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב במקום החברה של סכום כלשהו  .31.6
זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת  31המוטל על החברה על פי סעיף 

 .בתשלום האמור

ההחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה יעשה על פי  .31.7
 .לעיל 17ף סדר הקדימויות הקבוע בסעי

 העברה ופיצול של אגרות החוב .32

 לפי או, אחת תעודה לו תוצא אחד מחזיק שם על הרשומות החוב אגרות בגין .32.1
בסעיף זה תקראנה להלן:  הנזכרות)התעודות  תעודות מספר לו תוצאנה, בקשתו

 הכמות)אלף( ש"ח ע.נ. )" 1,000בכמות מינימלית של "(, כל אחת התעודות"
 "(.המינימלית

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים  .32.2
חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב )למעט העברה המתבצעת באמצעות 
המסחר בבורסה( תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת 

ת, חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל מניו
ההעברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות 

הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה  אגרות החוב המועברות על פיו, וכל
 לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.
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הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס בכפוף לאמור לעיל,  .32.3
בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן  ,ולאופן העברת מניות יחול

 העברת אגרות החוב ועל הסבתן.

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו,  .32.4
ר תעודות אגרות למספלהלן  32.7על פי הוראות סעיף  תפוצל תחילה אגרת החוב

, באופן שסך (על ידי החברה עד לכמות סבירה כפי שייקבעחוב כמתחייב מכך )
 תעודת אגרותכל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של 

 החוב האמורה.

רשם ההעברה במרשם והחברה תהא רשאית ילאחר קיום כל התנאים האלה ת .32.5
כאמור תירשם על תעודת אגרת חוב המועברת  לדרוש כי הערה בדבר ההעברה

חוב חדשה ויחולו  כי תוצא לו במקומה תעודת אגרתושתימסר למקבל ההעברה 
ובתעודת איגרת חוב  על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות

קום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר הנעבר, והוא מ המועברת, כך שבכל
 ייחשב כמחזיק לצורכי שטר הנאמנות.

אם יחול כל  כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .32.6
תשלום חובה שהוא, לרבות תשלומי מיסים והיטלים אחרים, על כתב ההעברה 

יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש  ות החוב,של אגר
 .כתנאי להעברה ההעברה

 החוב אגרות של הנקוב הערך כל סך אשר לתעודות לפיצול ניתנת תעודה כל .32.7
 בתעודה שנכללו החוב רותאג של הנקוב הערך לסכום שווה בהן הכלולות
 מהכמות יפחת לא תעודה כל בגין הנקוב שהערך ובלבד נתבקש שפיצולה

 של הרשום הבעלים ידי על חתומה פיצול בקשת פי על יעשה הפיצול. המינימלית
 שפיצולה התעודה מסירת כנגד מתבקש שפיצולה התעודה נשוא החוב אגרות

 בו החודש מתום יום 30 תוך יעשה הפיצול. הרשום במשרדה לחברה מתבקש
 תעודות. החברה של הרשום במשרדה פיצולה בקשת עם ביחד התעודה נמסרה
 נקוב ערך בסכומי תהיינה הפיצול בעקבות יוצאוש החדשות החוב אגרות

 רבות, לבפיצול הכרוכות ההוצאות ל. כאחת כל שלמים חדשים בשקלים
 ., כתנאי לפיצולהפיצול מבקש על יחולו, ככל שיהיו כאלה, היטלים

 דיווח על ידי הנאמן .33

זה מצד החברה, יודיע למחזיקי נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר נאמנות  .33.1
אגרות החוב בהקדם האפשרי ותוך זמן סביר ובכפוף להוראות כל דין על ההפרה 
ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין. חובה זו 

 פי הדין.-ידי החברה על-לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על

 ניירות ערך לחוק 1לפי הוראות פרק ה'  גיש דוח לגבי פעילות שביצעיהנאמן  .33.2
( לפחות מיתרת 10%דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים )ל בהתאם

הערך הנקוב של אגרות החוב בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף 
 ניירות ערך. י)ד( לחוק35לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 

( מיתרת הערך הנקוב 5%מעלה מחמישה אחוזים )של המחזיקים בל לפי דרישה .33.3
של אגרות החוב הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר 

  .עם הנאמנות

הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדארית דו"ח שנתי על ענייני  .33.4
  ."(הדוח השנתיהנאמנות )"

 הבאים:הדוח השנתי יכלול פירוט לגבי הנושאים 

 פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה; .33.4.1

דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך  .33.4.2
 השנה שחלפה.

 כל דין.ביקבע מעת לעת בחוק ויפירוט כפי ש .33.4.3

ח השנתי במשרדי הנאמן בשעות העבודה המחזיקים יהיו רשאים לעיין בדו .33.5
בבד עם העמדתו לעיון מחזיקי  המקובלות. עותק מהדוח יומצא לחברה בד

 אגרות החוב.
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 לחוק ניירות ערך. 1ח35הנאמן יעדכן את החברה לפני דיווח לפי סעיף  .33.6

נכון למועד חתימת שטר זה, הנאמן מצהיר כי הנו מבוטח בביטוח אחריות  .33.7
לתקופה ולמקרה )להלן: "סכום הכיסוי"(.  דולרמיליון  10מקצועית בסך של 

 8ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב יופחת סכום הכיסוי מסך של 
ימי  7 -מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ דולרליון מי

עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח 
ף זה יחולו עד למועד כניסתם לתוקף של תקנות לחוק מיידי בנושא. הוראות סעי

ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן 
לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק 

 . כאמורבמקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות 

 הודעות .34

ידי דיווח -כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על .34.1
במערכת המגנ"א. הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח 

-לאלתר במערכת המגנ"א, בשם הנאמן, כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על
האמור  במקרים המפורטים להלן בלבד, יפורסם הדיווח .ידי הנאמן לחברה

( עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, 2בנוסף, בדרך של פרסום מודעה בשני )
לחוק  350היוצאים לאור בישראל בשפה העברית: )א( הסדר או פשרה לפי סעיף 

)ג( זימון אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב. כל  -החברות; )ב( מיזוג; ו
מערכת המגנ"א כאמור  ידי החברה באמצעות-הודעה שתפורסם או שתישלח על

ביום פרסומה כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ו/או הנאמן 
  .במערכת המגנ"א

העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידי 
 החברה לנאמן.

 העתקים מהודעות ומהזמנות שייתן הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידי
 הנאמן לחברה.

בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעו בחוק ניירות ערך, כל  במקרה .34.2
הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי משלוחה 
בדואר רשום לפי כתובתם האחרונה של המחזיקים הרשומים של אגרות החוב 

ו נמסרה לידי מחזיקי הודעה שתשלח כאמור תחשב כאיל כלכמפורט במרשם. 
 .רשום בדואר מסירתה ממועד עסקים ימי( 3) השלושאגרות החוב כאמור 

בדואר מכתב  כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה תוכל להינתן על ידי
עם העתק  כספים אגף מנהללידי לפי הכתובת המפורטת בשטר נאמנות זה רשום 

לפי כתובת אחרת עליה או  צת המשפטית של החברהיועסמנכ"ל כספים ולל
וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על  ,תודיע החברה לנאמן בכתב

. יום רשום ( ימי עסקים מיום מסירתה בדואר5ידי החברה כעבור חמישה )
המסירה יוכח על ידי הצגת אישור המסירה למשלוח. כל הודעה או דרישה מטעם 

רשום לפי הכתובת המפורטת בדואר  החברה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב
בשטר נאמנות זה, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע הנאמן לחברה בכתב, וכל 

( ימי 5)ה חמישהודעה או דרישה כזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנאמן כעבור 
. יום המסירה יוכח על ידי הצגת אישור רשום עסקים מיום מסירתה בדואר

 המסירה למשלוח. 

דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ייחשב על אף האמור, 
 .לנאמן שנמסרה כהודעה

 פשרה ושינוי בשטר הנאמנות ,ויתור .35

בכפוף להוראות הדין, יהיה הנאמן רשאי, מזמן לזמן ובכל עת, אם שוכנע כי  .35.1
הדבר הוא לתועלת מחזיקי אגרות החוב או אם שוכנע שאין בדבר משום פגיעה 
בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי 

יקי אגרות מבלי צורך לקבל את אישור אסיפת מחזמתנאי שטר נאמנות זה, 
, שינוי בתנאי אגרות החוב הנוגע לשיעור הריביתביחס: )א( למעט  , וזאתהחוב

מועדי תשלום הקרן והריבית )אך לרבות שינוי טכני במועדים או במועד הקובע 
 לאיזו הנוגע שינוי כל)ב(  ;או תנאי הפירעון האחרים , אופן ההצמדהלתשלומם(

 העמדה להליך)ג(  ;לעיל 13בסעיף רעון מיידי כמפורט יהעילות להעמדה לפמ
 ירידה של במקרה הריבית התאמת מנגנוןהתחייבות לדירוג ו)ד(  ;מיידי לפירעון
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ביטול ול זה נאמנות לשטר בהתאם שעבודים יצירת על למגבלות)ה(  ;בדירוג
)ו( הוראות  ;חובת דיווח אותם התחייבה החברה ליתן על פי שטר נאמנות זה

 )ז( הוראות הנוגעות לבטוחה המוענקת על ידי החברההנוגעות להרחבת סדרה; 
נושאים אחרים שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי ( ח) -ו )ככל שתוענק(
 אגרות החוב.

בכפוף להוראות הדין, הנאמן והחברה יהיו רשאים לשנות את תנאי שטר נאמנות  .35.2
נתקיים אחד אם זה )בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון(, 

 :מאלה

 מחזיקי אגרות החובהשינוי אינו פוגע בהנאמן שוכנע כי  אם .35.2.1
לחוק  350והשינוי כאמור אינו מהווה הסדר כמשמעו בסעיף 

 יםהנוגע לעניין שינויים תחולנההוראות פסקה זו לא  .החברות
)אך לרבות שינוי לשיעור הריבית, למועדי תשלום הקרן והריבית 

 לכלאופן ההצמדה, , ד הקובע לתשלומם(טכני במועדים או במוע
 13רעון מיידי כמפורט בסעיף יעילות העמדה לפמ לאיזו הנוגע שינוי

העמדה לפירעון מיידי, למנגנון התאמת הריבית  להליךלעיל, 
 בהתאם שעבודים יצירת על למגבלות, בדירוגבמקרה של ירידה 

ביטול חובת דיווח אותם התחייבה החברה ול זה נאמנות לשטר
ליתן על פי שטר נאמנות זה, שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר 
זה, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו, 
ונושאים אחרים שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי אגרות 

 . החוב מבלי צורך לקבל את אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב

שהתקבלה המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי בהחלטה  .35.2.2
באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים לפחות 

(, ברוב של 'סדרה במיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )
מכלל הקולות של  (66.67%) שלישים שניבלפחות המחזיקים 

סדר ואשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה שעל המשתתפים בהצבעה, 
היום, או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה 

 .מחזיקים בעשרים אחוזים לפחות מהיתרה כאמור

ובכפוף להוראות חוק החברות והתקנות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .35.3
לאסיפה הכללית של לחוק החברות,  350ובכלל זה סעיף  ושהותקנו מכוח

לעשות בין  ידי קבלת החלטה מיוחדת, מחזיקי אגרות החוב תהיה הסמכות, על
 היתר, את הדברים הבאים או כל אחד מהם:

להסכים לכל תיקון, שינוי או הסדר של זכויות מחזיקי אגרות  .35.3.1
החוב, בין אם זכויות אלה נובעות משטר נאמנות זה או כל מסמך 

 אחר, או לכל פשרה או ויתור בקשר עם זכויות אלה.

שטר הנאמנות אשר תסכים לו להסכים לכל תיקון בהוראות  .35.3.2
החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל שטר נאמנות ו/או כל 
מסמך אחר בקשר עם המסמכים כאמור והכל לשם ביצוע התיקון 

 כאמור.

 להוציא, כוחה בא בתור הנאמן את, חוזר בלתי באופן, בזאת ממנה החברה .35.4
 לפי לבצע ייבתח שהיא הטכניות הפעולות כל את ובמקומה בשמה ולבצע לפועל

 מהסמכויות חלק או כל בביצוע בשמה ולפעול, זה בשטר הכלולים התנאים
 שהיא הטכניות הפעולות את ביצעה לא שהחברה בתנאי, וזאת, לנאמן הנתונות

 דרישת ממועד עסקים ימי 10-מ יאוחר לא זה שטר תנאי לפי לבצע חייבת
 .הנאמן

 בכך ואין פעולה כל לעשות הנאמן את לחייב כדי לעיל 35.4 סעיף לפי במינוי אין .35.5
 את בזה פוטרת והחברה, הנאמנות לשטר בהתאם החברה ממחויבויות לגרוע כדי

 באופן או בזמן תעשה שלא או שהיא פעולה כל תעשה שלא במקרה מראש הנאמן
 נזק כל בגין ושלוחיו הנאמן כלפי טענה כל על מראש מוותרת והחברה, הנכון

 פעולה כל סמך על, כך בגין, בעקיפין או במישרין לחברה להיגרם עלול או שנגרם
 אם למעט והכל, הנאמן ידי על בזמן נעשתה שלא או, כלל נעשתה לא או שנעשתה

 .או בזדון ברשלנות שלוחיו או הנאמן פעלו

לעיל, יהיה הנאמן רשאי לדרוש  35.3עד  35.1 בכל מקרה של הפעלת סעיפים .35.6
ממחזיקי אגרות החוב, למסור לו את תעודת אגרות החוב, לשם רישום הערה 

 בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור.
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אופן המפורט החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה ב .35.7
בהקדם  זה 35, פשרה או שינוי כאמור לפי סעיף ויתורלעיל על כל  34בסעיף 

  .ביצועו לאחר הניתן האפשרי ככל

 מחזיקי אגרות החוב  מרשם .36

בהתאם להוראות של מחזיקים באגרות החוב, מרשם במשרדה החברה תנהל  .36.1
החברה שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם בהתאם להוראות הדין. ניירות ערך,  חוק

פעם לתקופה  רשאית לסגור את המרשם מזמן לזמן ולא להתיר בו העברות מדי
 .יום בשנה 30או לתקופות שלא תעלינה ביחד על 

מחזיקי אגרות החוב ולהכיר בשום  מרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום ב .36.2
נאמנות בין מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או 
כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. 
החברה תכיר אך ורק בבעלותו של מחזיק רשום שבשמו נרשמו אגרות החוב 

יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו  מחזיקי אגרות החוב. מרשםב
של המחזיק הרשום, כונס נכסים שימונה עקב פשיטת רגל וכל אדם שיהיה זכאי 

עקב  -לאגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום )ואם הוא תאגיד 
פירוקו( יהיו רשאים להירשם כמחזיקים לאחר מתן הוכחות שלדעת מנהלי 

 וכיח את זכאותם להירשם כמחזיקים שלהן.החברה תספקנה לה

 כהונת הנאמן, התפטרות הנאמן והחלפתו, אישורים .37

 כהונתו, פקיעת ,, מינויו, החלפתוכהונת הנאמןעל  ,להלן זה סעיף הוראותאף  על .37.1
והוראות  הוראות חוק ניירות ערךיחולו  ועל מינוי נאמן חדש התפטרותו, פיטוריו

  שטר נאמנות זה.

של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם תקופת מינויו  .37.2
 .( לחוק ניירות ערך1ב)א35להוראות סעיף 

נאמן אין תוקף ההתפטרות לנאמן רשאי להתפטר בהודעה בכתב למי שמינהו; ה
בית  ומן היום שנקבע לכך באישור ,בית המשפט אישור לה ניתןאלא אם כן 

 .המשפט כאמור

הנאמן וכל נאמן שיבוא במקומו, אם לא מילא  בית המשפט רשאי לפטר את .37.3
 תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

, בהתאם יד)ד( לחוק35 סעיף להוראות התאםב תתקבל ,נאמן החלפת על החלטה .37.4
לפחות  (66.67%)שני שלישים של  רובבלקבוע בתוספת הראשונה לשטר זה, 

  .שבמחזור החובשל אגרות הנקוב  ערךה תמיתר

פקעה כהונתו של נאמן, רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר לתקופה ובתנאים  .37.5
שייראו לו. בכפוף להוראות כל דין, הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו 
עד למינוי נאמן אחר. עם סיום הנאמנות, הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל 

לו בקשר עם הנאמנות נשוא כספי הנאמנות ואת כל המסמכים שהצטברו אצ
  .ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כךשטר הנאמנות 

כאמור  יםעל אירוע שו לרשות ניירות ערך דו"ח מיידיהחברה והנאמן יגי .37.6
 .לעיל 37.4עד  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.בסעיפים 

עליו לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, ויחולו  .37.7
כל החובות וההתחייבויות שנטל על עצמו הנאמן לפי שטר נאמנות זה וכן הסדר 
שכר הטרחה הקבוע בשטר נאמנות זה כך שיוכל לפעול כאילו נתמנה כנאמן 

 מלכתחילה.

מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות  .37.8
פי הנאמן, ככל ויהיו, שעילתן שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כל

קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות 
כלשהי על פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע 
מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, 

למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את  ככל שיהיו, שעילתן קודמת
 החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.
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 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב  .38

תוספת אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו בהתאם לתנאים המפורטים ב .38.1
 לשטר נאמנות זה. ראשונהה

 וראות כלליותה .39

כל מקרה שיום תשלום ב, נספח א'ו/או בבשטר נאמנות זה למרות האמור  .39.1
ידחה מועד הפירעון עסקים הריבית ו/או יום תשלום הקרן יחול ביום שאיננו יום 

הראשון הבא אחריו ולא תשולם ריבית בגין העסקים של אותו תשלום ליום 
 דחיית תשלום כאמור. 

 מחזיק, יהוו זיכוי חשבונו של זה נאמנות שטרב רלגרוע מכל תנאי אח ליבמ .39.2
או קבלה חתומה על  רשום אגרת חובמחזיק אגרת חוב או פדיון שיק שנשלח אל 

מחזיק רשום יחיד באגרת חוב או על ידי איזה שהוא מבין המחזיקים  ידי
, הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום הרשומים במשותף באגרת חוב, לפי העניין

 גרת חוב זו.אשר נעשה על ידי החברה בגין א

מקרה שתעודת אגרת חוב תתבלה, תאבד או תושמד, תהיה החברה רשאית ב .39.3
רקטוריון החברה, או מי שיוסמך ילהוציא במקומה תעודת אגרת חוב חדשה. ד

על ידו, יהיה רשאי לקבוע תנאים ביחס לאופן הוכחת אובדן או השמדת 
פוי ההוצאה שנגרמה לחברה לשם בירור זכות הבעלות שהתעודה, וכן לכסוי ול

במקרה של בלאי, תעודת אגרת החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני  בתעודה.
שתוצא התעודה החדשה. מסים, תשלומי חובה והיטלים אחרים, ככל שיחולו, 

ת הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש ווכן הוצאות אחר
 התעודה האמורה.

רוע מהוראותיו האחרות של שטר נאמנות זה, הרי כל ויתור, ארכה, לג מבלי .39.4
"( מצד הנאמן לגבי אי ויתור"להלן בסעיף זה: הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה )

קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות 
לשהי ויתור מצד הנאמן על זכות כולנאמן על פי שטר נאמנות זה, לא יחשבו כ

בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של  נסיבותלאלא כהסכמה מוגבלת 
שטר נאמנות זה, הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן 

מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל  )לפי העניין( ו/או מחזיקי אגרות החוב
בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או 

תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי שטר נאמנות זה הינן עצמאיות 
ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי 

 . דין ו/או הסכם

תשלומי סכומי הקרן והריבית לפי שטר נאמנות זה ישולמו בלי שים לב לכל  .39.5
שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימות או שתהיינה קיימות זכויות 

בין החברה לבין מחזיק קודם, ככל שישנו, כולל המחזיק המקורי של אגרות 
 החוב.

מחזיקי אגרות החוב בלבד יישאו בכל מס ותשלומי חובה אחרים בגין תשלומים  .39.6
 ין.שיקבלו על פי אגרות החוב, ככל שהם חייבים בהם על פי ד

המחזיקים באגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על פי שטר נאמנות  .39.7
    זה באמצעות הנאמן בלבד, בדרכים המפורטות בשטר נאמנות זה.

מובהר בזאת כי אין בהיותה של החברה בשליטת מדינת ישראל ואין בהסכמים  .39.8
ישראל שיש או שיהיו בין החברה לבין מדינת ישראל כדי להטיל על מדינת 

אחריות או חבות כלשהי כלפי כל מחזיק באגרות החוב ו/או כלפי הנאמן בקשר 
 .עם הנפקת אגרות החוב ו/או בקשר עם כל מצג שניתן על ידי החברה או העדרו

הינו הדין הישראלי בלבד, וזאת  שטר נאמנות זההדין החל על אגרות החוב ו .39.9
בהתעלם מכללי ברירת הדין הכלולים בו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין 

, לרבות תוקפם, ביטולם או כל עניין אחר שטר נאמנות זההקשור באגרות החוב ו
 .יפו-אביב בתלהקשור בהם, תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 תובותכ .40
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ה יהיו כמופיע במבוא לשטר נאמנות זה, או כל מען תובות הצדדים לצורך שטר נאמנות זכ
 אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב. 

 הסמכה למגנ"א .41
 
, הנאמן 2003-התשס"ג ,בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( 

מאשר בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך 
 שטר נאמנות זה.על 

 
 
 

פיתוח  -חברת נמלי ישראל 
 ונכסים בע"מ

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) 
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 'א נספח
 

 "מבע פיתוח ונכסים -נמלי ישראל  חברת
 "('סדרה ב)" חוב אגרות הנפקת

 
 :1יהיו החוב אגרות של זו בהנפקה

 ראטה, מחושבת פרו לשנה מעל שיעור ריבית הבסיס 3%של שיעור  - "פיגורים"ריבית  .1
  .החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועללתקופה 

 [______[ ב]_] -ו [_____]ב [_] בימיםבשנה,  פעמים___[ ] - "הריבית תשלום"מועדי  .2
, בעד בכל תשלום[ __]%, בשיעור של )כולל( [___]עד [ ___]של כל אחת מהשנים 

ביום הקודם למועד התשלום. התשלום הראשון חודשים שנסתיימה  [__]התקופה של 
[ ___[ ]_____[ ב]_]ישולם ביום  ,[__]%, בשיעור של (סדרה ב'של ריבית אגרות החוב )

עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות, 
ותסתיים ביום האחרון שלפני מועד התשלום הראשון של הריבית. תשלום הריבית 

 . [___] [____]ב[ _]האחרון ישולם ביום 

המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת  םהתקופה המתחילה ביו -"תקופות הריבית"  .3
, ומסתיימת ביום שלפני מועד תשלום הריבית הראשון והתקופות רשימת החתימות

המתחילות בכל יום תשלום ריבית כלשהו, ומסתיימות ביום שלפני יום תשלום הריבית 
 העוקב הבא. 

 לםושי]__[  ביום: להלן כמפורט תשלומים מספרב תפרע הקרן - "הקרן פירעון "מועד .4
)כל  מהקרן]%_[  ישולם, ביום ]__[ ישולם ]%_[ מהקרן, וביום ]__[  מהקרן ]%_[

  ייתרת הקרן נכון לאותו מועד(.

לזכאות של מחזיקי אגרות  הקובעהמועד  -"הריבית או הקרן לתשלום הקובע היום" .5
ימים לפני תשלום  6חשבון אגרות החוב, שהינו  עלאו ריבית  קרן תשלוםהחוב לקבלת 

 קרן על ידי החברה. כלשהו של ריבית או
 
]_[  -ו ]_[ ב]____[ ]___[, ]_[ ב]____[ ]___[, ימיםב" יהא הקרן לתשלום הקובעיום ה"

לעיל. התשלום  7ב]____[ ]___[, לפי העניין בהתאם למועדי פירעון הקרן בסעיף 
 במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת כנגד יעשה האחרון של הקרן ביום

 על ויתרה החברה אם)אלא  החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה של הרשום
 (.כאמור בוויתורה תיקבע שהחברה לתנאים ובכפוף כאמור המסירה

 
של כל אחת ]_[ ב]____[   -ו]_[ ב]____[ " יהא בימים הריבית לתשלום הקובע היום"

 ביוםאשר ישולם התשלום האחרון של הריבית, למעט  ,)כולל( ]___[עד ]___[  מהשנים
 של הרשום במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת כנגד, ]_[ ב]____[ ]___[

 המסירה על ויתרה החברה אם)אלא  החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה
 (.כאמור בוויתורה תיקבע שהחברה לתנאים ובכפוף כאמור

                                                      
1

שנים; לסדרה ב' מתוכנן  7.5-' מתוכנן לכסדרה אלמועד הטיוטה, המח"מ ללטיוטה: לוח הסילוקין יושלם.  הערה   
להשתנות באופן מהותי עד למועד ההנפקה המח"מ עשוי יובהר כי  .שנים 5.5-שנים; ולסדרה ג' מתוכנן לכ 11-לכ

 בפועל של סדרת אגרות החוב, אם וככל שתונפק.
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 'ב נספח
 
 
 שם על רשומה"( 'סדרה ב)" חוב גרתא
 
 תעודה ]______[. ספרמ
 
 "ח.ש  ]__[ נקוב רךע
 

 "מבע פיתוח ונכסים -נמלי ישראל  ברתח

 (סדרה ב'של אגרות חוב ) נפקהה

 2018בפברואר  __( מיום סדרה ב'החוב ) לאגרותהנאמנות  לשטר בהתאם

 
 ת ע ו ד ה

 
 

חברה ל לשלם מתחייבת( "החברה"בע"מ ) פיתוח ונכסים -נמלי ישראל ה זו מעידה כי חברת עודת
 של הרשום המחזיק החוב אגרת פירעון במועד שיהיה למי או [______________של לרישומים 

ובכפיפות ליתר התנאים  במועדים, זו חוב אגרת בתעודת המצוין הנקוב הערך סך את, זו חוב אגרת
 הנספחים לרבות, 2018 בפברואר __ מיום(, סדרה ב') החוב לאגרות הנאמנות בשטרהמפורטים 

 "(.הנאמנות שטר)" להם המצורפים
 

 במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת כנגד יעשה והריבית הקרן של האחרון התשלום
 המסירה על ויתרה החברה אם)אלא  החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה של הרשום
 (.כאמור בוויתורה תיקבע שהחברה לתנאים ובכפוף כאמור

 
הבלתי מסולקת של הקרן תישא ריבית בשיעורים ותשולם במועדים ובכפיפות לתנאים  יתרהה

צמודים למדד המחירים לצרכן )כהגדרתו  יהיו. תשלומי הקרן והריבית הנאמנות בשטרהמפורטים 
 .חדשים בשקלים ויבוצעו( הנאמנות בשטר

 
 מבלי( פסו פריבדרגה שווה )מובטחות בבטוחות. אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה אינן החוב  גרותא

 .אחרת פני על לאחת עדיפות או בכורה זכות כל הישתה
 

  .הנאמנות בשטרחוב זו ניתנת להעברה לאחרים בכפיפות לתנאים ולמגבלות המפורטים  אגרת
 

החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת )בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור(, בכפוף לכל דין 
ישראל ו/או רשות החברות הממשלתיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך והוראות ממשלת 

בהסכמת בעלי אגרות החוב או הנאמן, לרבות מחזיק קשור של החברה, אגרות חוב מסוג שונה או 
סדרות אחרות של אגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי ריבית, הצמדה, 

אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות  בטוחות, פירעון ותנאים
( ובין שנחותים מהם. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את הסדרה 'סדרה בהחוב )

פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין ולהוראות ממשלת ישראל ו/או -מפעם לפעם על
 לשטר הנאמנות. 11רשות החברות הממשלתיות ובכפוף להוראות סעיף 

 
 .הנאמנות בשטרחוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים  גרתא
 

 .]__[בחותם החברה שהוטבע ביום  יתןנ
 
 :החברה מטעם החתימה מורשי נוכחותב
 
 
 

פיתוח  -נמלי ישראל  חברת
 "מבע ונכסים
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 'גנספח 
 הנאמן תפקידי

 שוטפים תפקידים

 של הפומביים הדיווחים"א )"במגנ שפורסמו החברה של הדיווחים פי על בדיקה .1
 הוראות לפי לנאמן החברה ידי על ימסרויש והמסמכים האישורים פי־ועל"( החברה

 :זה שטר

 .במועדם בוצעו החברה ידי על והריבית קרןה תשלומי כי 1.1     

 לכך שנקבעו ביעדים עומדים ההנפקה בתמורת החברה שעושה השימושים כי 1.2     
 ככל, ההנפקה בתשקיף התמורה ביעוד הדן בפרק/או ו הנאמנות בשטר

 .שנקבעו

 ככל, לפעילותה הנאמנות בשטר שנקבעו הדרך באבני עומדת החברה כי 1.3     
 .שנקבעו

 הדיווחים על בהתבסס מיידי לפירעון ההעמדה מעילות אלו התקיימו אם 1.4     
 .החברה של הפומביים

 הנאמנות.לשטר  הראשונה התוספתהוראות  פי־על חוב אגרות מחזיקי אסיפות זימון .2

  .החברה מניות בעלי באסיפות( םיאלקטרוני באמצעים)לרבות  השתתפות .3

לשטר הנאמנות והעמדתו לעיון  33.4דוח שנתי על ענייני הנאמנות כאמור בסעיף  הכנת .4
 מחזיקי אגרות החוב.

 לאחר סמוך החברה מצד זה שטר של מהותית הפרה על החוב אגרות למחזיקי הודעה .5
 התחייבויות לקיום או למניעתה שנקט הצעדים על והודעה ההפרה דבר לו היוודע
 .העניין לפי, החברה

 מיוחדים תפקידים

 .החברה ידי על השטר מהפרת הנובעות הפעולות כל נקיטת .6

פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת  .7
 אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי.

 זה שטר פי על תפקידיו מילוי לצורך, לבצע צריך שיהא או שיידרש מיוחדות פעולות .8
 החברה עמידת אי בשל, עליהן הגנה ולשם החוב איגרות מחזיקי זכויות עם בקשר

 כאמור חוב אגרות מחזיקי אסיפות של כינוסן לרבות, זה שטר פי על בהתחייבויותיה
 .חוב אגרות מחזיקי באסיפות השתתפות בשל ולרבות זה בשטר

 נוספות פעולות בביצוע הצורך בגין או החברה דרישת בשל עבודה או מיוחדות עבודות .9
 בעקבות שיותקנו תקנות לרבות) בחוקים שינוי בשל, סביר כנאמן תפקידו מילוי לשם

 שיחולו אחרות מחייבות הוראות או/ו תקנות או/ו( ערך ניירות לחוק 51 -ו 50 תיקונים
 .זה נאמנות שטר לפי ואחריותו הנאמן לפעולות בקשר

 דין כל פי על המתנהל במרשם בטוחות של רישום ביטול או לרישום בקשר פעולות .10
: כגון) התחייבויות של ב"וכיוצ אכיפה, בקרה ,פיקוח, בדיקה, כן כמו (.ל"בחו לרבות)

 החברה שתיטול או'(, שנטלה וכד נכסים שעבוד, החברה של הפעולה חופש על הגבלות
 של אחרות התחייבויות להבטחת בקשר, עבורה או מטעמה מי ידי על שינטלו או

 מחזיקי כלפי( החוב אגרות תנאי לפי תשלומים ביצוע: כגון) מטעמה מי או החברה
 .והתקיימותם כאמור והתחייבויות בטוחות תנאי למהות באשר לרבות, החוב אגרות

 ביחס החלות דין כל פי על הקוגנטיות מההוראות לגרוע באות אינן זה נספח הוראות .11
 .הנאמן לתפקידי

* * * 
  

 
 
 

 נאמן שכר -'ד נספח
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: להלן) סדרה , לא כולל מע"מ, לכלש"ח 9,400שכר טרחה שנתי בעבור שירותי הנאמנות בסך  .1
(. אם שנת ההתקשרות האחרונה לא תהיה שנה קלנדרית שלמה, אזי "שכר הטרחה השנתי"

 בגין שנה זו ישולם שכר טרחה יחסי. 
 

מחויבות של החברה לבצע הנפקה בהיקף מסוים או  למען הסר ספק, אין בכך כדי ליצור
 לתקופת פדיון מסוימת ובכלל מחויבות לבצע הנפקה.

"שכר טרחה לשעת  :להלןלא כולל מע"מ לשעת עבודה מיוחדת ) ש"ח 295שכר טרחה בסך  .2
( על פי דרישת החברה בהרשאה מראש ובכתב ו/או במקרה בו יידרש הנאמן עבודה מיוחדת"

 פי שטר נאמנות. -אי עמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי הנושים על להתערב במקרה של

שכר הטרחה השנתי וכן שכר הטרחה לשעת עבודה מיוחדת יקראו להלן ביחד ולחוד  .3
 ."התמורה"

למען הסר ספק מפורש בזה, כי התמורה הנ"ל הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא  .4
בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או השתתפות 

מכל מין בגין שטר הנאמנות, להוציא מס ערך מוסף והצמדה לשינוי בין מדד הבסיס למדד 
הקובע במועד תשלום כלשהו לנאמן. למען הסר ספק, לא יהיה נאמן זכאי לתשלום כלשהו 

 ויו ותחילת כהונתו.בגין הכנה ועריכה של מסמכים וכל הפעולות להן יידרש עד למינ

טרחה השנתי. הנאמן יגיש ה, ישולם לנאמן שכר ההנפקה ממועד שנהבתום כל  - תנאי תשלום .5
 לחברה חשבונית מס מקור בגין השירות הניתן באותה השנה. 

בשל העובדה שתקופת ההתקשרות ממושכת, שכר הטרחה יהיה צמוד למדד  -הצמדה  .6
 המחירים לצרכן.

 .2017נובמבר ם בגין חודש שפורס המדד -מדד הבסיס  .7

 . תקופת התשלום שהסתיימהמדד המחירים לצרכן הידוע ביום  - הקובע המדד .8

לחודש  1 -לאחר ה 90, קרי 90התשלום יבוצע אחת לשנה בשיטת שוטף+ -אופן התשלום  .9
העוקב לחודש קבלת חשבון עסקה או חשבונית מס מקור, בהתאם לדרישות החוק, במשרדי 

  .ע"י נציג החברההחברה ואישורה 

 כמתואר לשעה"ט שכ לנאמן ישולם כלשהיא מסיבה הפועל אל תצא לא שההנפקה במקרה .10
 .בפועל שהושקעו השעות למספר בהתאם לעיל 2 בסעיף

הנאמן חשבונית מס  ישלחלעיל,  2במקרה שהנאמן יבצע עבודה מיוחדת כמתואר בסעיף  .11
השעות שהושקעו בפועל( בתום כל חודש עבודה. במקרה זה יבוצע  היקףמקור )המפרטת את 

 .זה לנספח 9 לסעיף בהתאםהתשלום 
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 ראשונהתוספת 
 

 בע"מ פיתוח ונכסים -נמלי ישראל חברת 
 אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב

 

 אופן, החוב אגרות מחזיקי של אסיפה כינוסזה,  נאמנות ושטר ערך ניירות חוק להוראות בכפוף
 :להלן כאמור יהיו, לגביה שונים ותנאים ניהולה

 הנאמן או החברה רשאים לזמן את מחזיקי אגרות החוב לאסיפת מחזיקי אגרות חוב.  .1

אם החברה מזמנת אסיפת מחזיקי אגרות חוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על 
לדיון בה. אם הנאמן המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו 

הודעה בכתב לחברה על היום והשעה שבה תתקיים  מיד מזמן אסיפה כזו, עליו לשלוח
 האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה. 

 5% -מחזיקים לפחות ב שללפי דרישה  או, בכך צורך ראה אם מחזיקים אסיפת יכנס הנאמן .2
. נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור, החוב מהנאמןמהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות 

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בזימון, ובלבד שמועד הכינוס  21יזמנה בתוך 
ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי  21-לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ

דבר דרוש להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי ה
לשם הגנה על זכויות המחזיקים. עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות 

לכינוס אסיפה  הנאמןלהקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת 
כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות 

 הדין.
 

ל מחזיקי אגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו כל אסיפה ש
 תודיע החברה.

מהיתרה הבלתי מסולקת  5% -לא זימן הנאמן אסיפה לפי דרישת מחזיק המחזיק לפחות ב .3
לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה,  2של קרן אגרות החוב בתוך המועד האמור בסעיף 

ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן,  14תוך ובלבד שמועד הכינוס יהיה ב
 והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות  .4
סדר יום ״(. לאסיפת התייעצות לא יפורסם אסיפת התייעצות)״ יום אחד לפני מועד כינוסה

 ולא יתקבלו בה החלטות.

 21-ידי הנאמן לחברה ויפורסם לא יותר מ-זימון לאסיפה שאינה אסיפת התייעצות ישלח על .5
ימים ולא פחות משבעה ימים טרם מועד כינוסה. בזימון יפורטו המקום, היום ושעת 
האסיפה, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, המועד הקובע להשתתפות באסיפה, הסדרים 

ניין הצבעה בכתב וכן יצוינו בו באופן כללי הנושאים שידונו באסיפה ונוסח הצעות לע
לכל הוראה נוגדת בשטר הנאמנות, במקרה בו מטרת  בכפוףההחלטה שיועלו להצבעה. 

, תינתן הודעה מוקדמת מיוחדת החלטה הינה לגביה החלטה אשרהאסיפה הינה דיון בהצעה 
ודעה תפרט בנוסף לאמור לעיל את נוסח ההחלטה ימים לפחות, והה 14כאמור לעיל של 

המוצעת. אין באמור בכדי לגרוע מסמכות הנאמן לקצר את מניין הימים לכינוס האסיפה 
 לעיל.  2בהתאם לאמור בסעיף 

היום באסיפת המחזיקים, ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של הנאמן יקבע את סדר  .6
ככל  להלן. 7לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  2אסיפת מחזיקים בהתאם לסעיף 

 לעיל, תקבע החברה את סדר היום באסיפה. 2שתזומן אסיפה על ידי החברה כאמור בסעיף 

 בסדר היום בלבד.באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו 

לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות  5%מחזיק באגרות חוב אחד או יותר, שלו  .7
החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, 

 ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

כאמור ככל  ןובכינוס מחזיקי אגרות החוב ותהחברה תישא בהוצאות הכרוכות בזימון אסיפ .8
 .לעיל 3לאמור בסעיף  ובכפוף, הנאמנות שטרשחלה עליה חובה על פי 
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ספק, ייראו בכל דיווח של החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך בקשר עם  להסרת .9
, כהודעה שנמסרה ליעדה במועד הנאמנות שטרמידע שהחברה נדרשת למוסרו בהודעה לפי 

 פרסום הדיווח כאמור.

החלטה כלשהי שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות חוב שזומנה, כאמור לעיל, לא תיפסל  .10
מחמת שבשגגה לא ניתנה הודעה על האסיפה לכל מחזיקי אגרות החוב או שהודעה כאמור לא 

 נתקבלה על ידי כל מחזיקי אגרות החוב.

 ראש יושב .11

 
הנאמן או מי שמינה הנאמן כיושב  יהיהיושב הראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב  )א(

 . ראש לאותה אסיפה
 

קיים המניין החוקי הדרוש בעת  אסיפת מחזיקי אגרות החוב תפתח לאחר שיוכח כי )ב(
 התחלת הדיון לאיזה מהנושאים אשר על סדר היום. 

 חוקי מניין .12

 
בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה )לרבות  )א(

לקבל  הצעהסדר יומן  שעלבאסיפות מחזיקי אגרות החוב, בקשר עם פיטורי נאמן(, 
מחזיקי אגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על  שני לפחותהחלטה רגילה, יהוו מנין חוקי 

הנקוב של היתרה ערך ה יתרתמ 25%ידי בא כוח והמחזיקים או המיצגים לפחות 
הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית באותה עת. על אף האמור, 

 . אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא
 

ע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מנין חוקי כאמור, אם תוך חצי שעה מהמועד שנקב )ב(
למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום תידחה האסיפה 

האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על 
זכויות המחזיקים באגרות החוב; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון 
האסיפה את הסיבות לכך. באסיפה נדחית כאמור, אשר זומנה ביוזמת הנאמן, שני 
מחזיקי אגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם יהוו מניין חוקי ללא 
התחשבות בערך הנקוב של אגרות החוב שבידיהם. אם זימון האסיפה התבקש על ידי 

נדחית לה מחזיקים באגרות החוב, יהיה המניין החוקי באסיפה  -מחזיקי אגרות חוב 
 .לפחות מזכויות ההצבעה בסדרת אגרות החוב הרלוונטית 5%אחד או יותר, שלהם 

 
יהיה מניין חוקי סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת,  עלעל אף האמור לעיל, באסיפה ש (ג)

מיתרת  50%מחזיקים של לפחות  כוחם,-ידי באי-, בעצמם או עלאם נכחו באסיפה
מן היתרה  20%מחזיקים של לפחות  -ב של אגרות החוב, או באסיפה נדחית ערך הנקוה

לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור חצי שעה מהמועד  האמורה.
שנקבע לה, יהיו שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, מנין 

  חזקות או המיוצגות על ידם.חוקי יהא אשר יהא ערך החוב הנקוב של אגרות החוב המו

ובתוספותיו ו/או בדין, הרי כל שאלה הנאמנות  בשטרפרט למקרים אשר צוין בהם אחרת  .13
, כהגדרתה בסעיף שתובא בפני האסיפה של מחזיקי אגרות החוב יוחלט לגביה בהחלטה רגילה

1.3 לשטר . 

בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בספר  האסיפההכרזת יושב ראש  .14
הפרוטוקולים ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו ולא יהיה צריך להוכיח את מספר הקולות 

 שנתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

 כתב מינויו הצבעה .15

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם, באמצעות  (א)
באי כוח או באמצעות כתב הצבעה. כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך 
של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה, בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול 

להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים אלו בהתאם  המועדיםדעתו לרבות קביעת 
לנסיבות, בכפוף להוראות הדין. בכל הצבעה של מחזיקי אגרות חוב תתנהל ההצבעה 

כוחו, יהיה זכאי לקול אחד בגין -לפי מניין קולות, כך שכל מחזיק אגרות החוב או בא
הוא רשאי  שהוכיח את החזקתו בהן ושמכוחן( סדרה ב')ש״ח ע.נ. מאגרות החוב  1כל 

להצביע. בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם מחזיקי 
אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית שלא נכחו באסיפה ובלבד שהוכיחו את זכאותם 



37  
 

להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת ההצבעה/אסיפה. במקרה של 
הצביע הרשום ראשון מביניהם מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש ל

 .ם על ידי בא כוחוואבמרשם, אם בעצמו 

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד 
למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי 

 באסיפה.

הם מחזיקים באגרות חוב  מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים (ב)
אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה  במועד שייקבע בהחלטה לזמן

 .מיום אחד לפני מועד הכינוס ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת

מחזיק אגרות החוב המבקש להשתתף באסיפה יציג בפני הנאמן אישור על בעלות,  (ג)
ם אישור הבעלות אינו רשום על שם המשתתף באסיפה, אשר יועבר לרבות ייפוי כח א

לנאמן עובר למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת 
 בהודעת זימון האסיפה.

ייפוי כוח להשתתפות באסיפה יהיה בתוקף לתאריך האסיפה ולאסיפה הנדחית ובלבד  (ד)
( ימים מהתאריך שנקבע לאסיפה 10)שהאסיפה הנדחית תתקיים לא יאוחר מעשרה 

 המקורית.

החברה לרישומים לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה בשל אגרות החוב הרשומות על  (ה)
מחזיקי אגרות החוב, וזכויות הצבעה אלו ניתנות למחזיק הלא רשום או  מרשםשמה ב

למי שיקבע על ידו, ובלבד שהמחזיק הלא רשום קיבל ייפוי כוח להצבעה מהחברה 
 שומים.לרי

כתב מינוי שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות  (ו)
לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב 

 חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה בתאגיד.

 כתב מינוי של שלוח יערך בכל צורה מקובלת. (ז)

 ו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב.שלוח אינ (ח)

פוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של יכתב מינוי וי (ט)
שעות לפני המועד של  48 -פוי כוח כזה, יופקד במשרד הרשום של החברה לא פחות מיי

 האסיפה.פוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את יהאסיפה לגביה ניתן י

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה  (י)
נפטר המרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרות החוב שלגביה 
ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה לפני האסיפה הכללית הודעה 

 ביטול או ההעברה הנ"ל, הכל לפי העניין.בכתב בדבר הפטירה, החלטת הפסלות, ה

בהצבעה רשאי המחזיק באגרות חוב, או בא כוחו, להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד  (יא)
ההצעה העומדת לדיון ובגין חלקם נגד ההצעה ובגין חלק אחר להימנע, והכל לפי ראות 

 עיניו.

ל אסיפת יושב ראש האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול מכל הדיונים וההחלטות בכ (יב)
מחזיקי אגרות חוב ולרושמם בספר הפרוטוקולים. כל פרוטוקול ייחתם על ידי יושב 
ראש האסיפה שבה נתקבלו ההחלטות והדיונים, או על ידי יושב ראש האסיפה 
שהתקיימה לאחריה וישמש כראיה לכאורה לעניינים הרשומים בו, וכל עוד לא יוכח 

ה כזו ייחשבו כאילו נתקבלו כדין. הנאמן ההיפך, הרי שההחלטות והדיונים בכל אסיפ
 ישמור את הפרוטוקולים במשרדו הרשום במשך שבע שנים. 

, האסיפה ראש כיושב לשמש מונה אשר מיבמקרה בו על פי שיקול דעתו הסביר של  (יג)
יידרש בחלק מהאסיפה לערוך דיון ללא נוכחות נציגי החברה, אזי הם ומי מטעמם, לא 

 .וןישתתפו באותו חלק של הדי
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ידי -על נהללא זכות הצבעה. אדם שיתמ אך, חוב גרותא מחזיקי תהנאמן ישתתף באסיפ (יד)
רשאי להיות נוכח  ה, יהינאמןידי ה-על שיוסמך אחרהחברה וכל אדם  מזכירהנאמן, 

 באסיפות של מחזיקי אגרות החוב, ללא זכות הצבעה. 

בהסכמת המחזיקים ברוב קרן אגרות החוב הנוכחים באסיפה, שנוכח בה מנין חוקי,  (טו)
רשאי היושב ראש, ולפי דרישת רוב כזה הינו חייב, לדחות את המשך קיום האסיפה 

למקום, כפי שהאסיפה תחליט. אם האסיפה נדחתה לעשרה ימים  וממקוםמפעם לפעם 
ו אופן לפיו מודיעים על האסיפה או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הנדחית באות

הראשונה. פרט לאמור לעיל, לא יהיה מחזיק אגרת חוב זכאי לקבל כל הודעה על דחייה 
או על העניינים שבהם ידונו באסיפה הנדחית. לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים 

יושב ראש האסיפה רשאי שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. 
מובהר, כי בהצבעה על פי כתבי הצבעה, . כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעהלקבוע 

זכאי להצביע גם מחזיק שלא נכח באסיפה הרלוונטית, וזאת בכפוף להוכחת זכאותו 
להשתתף ולהצביע באסיפה במועד הקובע לאסיפה, והכול טרם מועד נעילת האסיפה / 

 ההצבעה באסיפה.

 קביעת עניין מנוגד .16

 החוב אגרות יאסיפת מחזיקי אגרות החוב )בין שזומנה על ידי החברה, מחזיק בעת עריכת (א)
קיומם של עניינים מנוגדים )כהגדרת מונח זה להלן( אצל מחזיקי  נאמןה(, יבחן או הנאמן

מי מבין  ויקבעאגרות החוב המבקשים להשתתף באסיפה, בהתאם לנסיבות העניין, 
 המשתתפים הינו מחזיק בעל עניין מנוגד אשר לגביו יחולו ההוראות שלהלן. 

 ואגרות חוב המבקש להשתתף באסיפת מחזיקים למסור ל ממחזיקרשאי לדרוש  הנאמן (ב)
הצהרה בכתב בדבר קיומם ו/או אי קיומם של עניינים מנוגדים שיש לאותו מחזיק כאמור 

הצהרה כאמור לאחר שהתבקש לעשות כן יחשב כמי  לנאמןלהלן. מחזיק אשר לא ימסור 
ראש האסיפה יסתמך על ההצהרות שיוגשו לו כאמור  יושבלו עניין מנוגד.  שיששהצהיר 

 בלבד ולא יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה נוספת. 

קבע על פי ההוראות שלהלן, כי הינו מחזיק בעל עניין  שהנאמןיובהר, כי קולו של מחזיק  (ג)
ובאו בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפת י כןמנוגד 

 המחזיקים. 

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון  (ד)
, או של מחזיקים לעילאת קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף )ב( 

מחזיק אשר מכהן כנושא ים כאמור )ולעניין זה יראו שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינ
האירוע שבסיס  למועדמשרה בחברה או מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך 

)להלן  ההחלטה המועלית להצבעה באסיפה ו/או במועד האירוע כמחזיק בעל עניין מנוגד(
 ״(.מחזיקים בעלי עניין מנוגד״ ביחד:

)ד( לעיל, פחת סף החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם מחזיקים  על אף האמור בס״ק (ה)
בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 
מאותה סדרה, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של 

 המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

כי  לנאמןמעו, בין היתר, גם כל מחזיק אשר יצהיר בכתב " משעניין מנוגדמחזיק בעל " (ו)
הינו בעל עניין מהותי, אישי או אחר, אשר נוסף על עניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב 

של באסיפת מחזיקי אגרות החוב הנובע מעצם אחזקת אגרות החוב, לרבות עניין כאמור 
 . בו עניין בעלי שלו הם חהבן משפ או שהוא תאגיד אחר של אותו מחזיק ושל בן משפחה

יראו בחברה ממשלתית, או בחברה  לאמקרה  בכלאף האמור לעיל, מובהר ומוסכם כי  על (ז)
בת ממשלתית, או בחברה מעורבת )כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות הממשלתיות(, או 

עניין מנוגד, אך ורק משום העובדה כי הם נמצאים  כבעליבכל תאגיד או גוף סטטוטורי, 
 יטת מדינת ישראל או שמדינת ישראל מחזיקה בהם אמצעי שליטה.  בשל

הטיפול הראוי בהצבעותיהם של מחזיקים שביקשו  אופןיבחן את  האסיפה ראש יושב (ח)
להשתתף באסיפה על פי כל האמור לעיל, ובמידת הצורך יפנה לבית המשפט המוסמך 
לקבלת הוראות בנושא. יובהר כי לא תכונס אסיפה נפרדת נוספת של אותם מחזיקים 

ורך קבלת כי הינם מחזיק בעל 'עניין מנוגד', וכי לצ האסיפה ראש יושבאשר לגביהם קבע 
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 מנוגד עניין בעלי שאינםהחלטה מחייבת תספיק ההחלטה שהתקבלה באסיפת המחזיקים 
 ולא יידרש לשם כך אישור ההחלטה גם באסיפה של מחזיקים בעלי 'עניין מנוגד'. 

 החלטות .17

קולות ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר  במניןמחזיקים יתקבלו  באסיפת החלטות (א)
 בחוק או בשטר הנאמנות. 

  .מהצבעה הנמנעים קולות ימנו לא בהצבעה המשתתפים הקולות במספר (ב)

 בכינוס פגמים .18

 באסיפת שהתקבלה החלטה של ביטולה על להורות מחזיק לבקשת, רשאי המשפט בית (ג)
 ניירות חוק לפי לכך הקבועים התנאים שהתקיימו בלא שהתנהלה או שהתכנסה מחזיקים

 .זה שטר לפי או ערך

 רשאי יהיה לא, מועדה או האסיפה כינוס מקום לגבי להודעה נוגע בכינוס הפגם היה (א)
 שהגיע לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה. חזיקמ

 .הנאמנות שטרכל האמור בתוספות זו כפוף להוראות 

* * * 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 'גנספח 

 '(ג)סדרה  בגין אגרות החוב הנאמנות שטר



 

בלבד. נוסח שטר הנאמנות עשוי להשתנות באופן מהותי עד למועד ההנפקה  ה: נוסח שטר נאמנות זה הינו בגדר טיוטהבהרה
הנוסח המחייב של שטר הנאמנות לסדרת אגרות החוב, אם וככל שתונפק,  .בפועל של סדרת אגרות החוב, אם וככל שתונפק

יהיה הנוסח שיצורף לתשקיף הסופי של החברה, אם וככל שיפורסם, וכניסתו לתוקף תהא רק בכפוף להנפקת אגרות החוב על 
 פיו.

 
  'סדרה גללאגרות חוב שטר נאמנות 

 2018 מאי__ בשנערך ונחתם ביום 
 
 

 בע"מ פיתוח ונכסים -נמלי ישראל חברת   בין:
 51-356978-0 ח.פ.

  6721516יפו, -, תל אביב74דרך מנחם בגין מ
 "(החברה)"

 
 מצד אחד;                   

 ( בע"מ1975יק נאמנות )מטהר  לבין:
 51-070519-7ח.פ. 

 יפו-, תל אביב113מרחוב הירקון 
 "(הנאמן)"

 מצד שני;                   
 

 
אשר תרשמנה למסחר (, 'סדרה גהנפקה לציבור של אגרות חוב ) לבצעוהחברה החליטה  הואיל 

ו )כהגדרתתשקיף הפי -וזאת על"( הבורסהאביב בע"מ )"-בבורסה לניירות ערך בתל
 ;להלן(

 של ( על מתן דירוג"דרוגימ") מ"בע דרוגימהדירוג  חברת ההודיע 2018 מרץב 19 יוםוב והואיל
Aa1.il  דורגו אגרות  2018באפריל  15וביום  של החברה (סדרה ג') חוב אגרותלהנפקת

 ilAAAבדירוג  "(מעלות)" סטנדרד & פורס מעלות בע"מהחוב שתנפיק החברה על ידי 

prelim;  

במרשם ותרשם , בישראלהינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה מצהיר כי והנאמן  והואיל
שעיקר  בסמוך לאחר פתיחתו,( 1968-הנאמנים )כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח

 ;צוע תפקידי נאמנותיבבעיסוקו 

, או כל דין אחר, 1968-פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-הצהיר כי אין כל מניעה על והנאמן והואיל
 יניגוד של קיומם לאי ביחס לרבותפי שטר נאמנות זה -להתקשרותו עם החברה על

הוא עונה על דרישות הכשירות וכי  כאמור החברה עם התקשרותו את המונעים עניינים
אגרות הנפקת לנאמן שמש ל ובתקנות מכוחו 1968-, תשכ"חהקבועות בחוק ניירות ערך

 ;נשוא שטר זה חובה

 ;בנאמן מהותיכל עניין מהותי בחברה, ולחברה אין כל עניין  לו אין מצהיר כי נאמןהו והואיל
 

והחברה מצהירה כי אין מניעה על פי כל דין או הסכם או מסמכי ההתאגדות של  והואיל
החברה לבצע הנפקה של אגרות החוב או להתקשרות עם הנאמן על פי שטר נאמנות 

 זה;

עם הנאמן על תנאי הנאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב, כמפורט  הסכימהוהחברה  והואיל
 בשטר נאמנות זה; 

והנאמן הסכים לחתום על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב  והואיל
 כמפורט להלן;

 
 לפיכך, הותנה, הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 סעיף בשטר עניינים תוכן

 1 מבוא, פרשנות והגדרות
 2 הנפקת אגרות החוב
 3 קשור( על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק סדרה ג'רכישת אגרות חוב )

 4 הריבית
 5 התאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב

 6 פירעון הקרן
 7 תשלומי הקרן והריבית

 8 תפקידי הנאמן
 9 ופדיון מוקדםמחיקה מן המסחר 
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 סעיף בשטר עניינים תוכן
 10 אי הצמדה

 11 אגרות חוב נוספות
 12 הבטחת אגרות החובאי 

 13 שלילי שעבוד - החברה נכסי על שעבוד יצירת לאי התחייבות
 14 מגבלות על חלוקה

 15 זכות להעמדה לפירעון מיידי
 16 תביעות והליכים בידי הנאמן

 17 נאמנות על התקבולים
 18 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן

 19 ב חלוקת הכספיםכסמכות לע
 20 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן

 21 תלויה בחברההימנעות מתשלום מסיבה שאינה 
קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום 

 בקשר עם תשלום חלקי
22 

 23 השקעת כספים
 24 התחייבויות הנאמן

 25 התחייבויות החברה כלפי הנאמן
 26 התחייבויות נוספות

 27 הסכמים אחרים
 28 שכר הנאמן

 29 סמכויות מיוחדות
 30 הנאמן להעסיק שלוחיםסמכות 

 31 שיפוי לנאמן
 32 העברה ופיצול של אגרות החוב

 33 דיווח על ידי הנאמן
 34 הודעות

 35 ויתור, פשרה ושינוי בשטר הנאמנות
 36 מרשם מחזיקי אגרות החוב

 37 כהונת הנאמן, התפטרות הנאמן והחלפתו, אישורים
 38 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב

 39 כלליותהוראות 
 40 כתובות

 41 כה למגנ"אמהס
  לוח סילוקין - 'א נספח
  תעודת אגרות החוב - 'ב נספח

  תפקידי הנאמן -נספח ג' 
  שכר הנאמן -' ד נספח

   אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב - ראשונה תוספת

 

  מבוא, פרשנות, הגדרות .1
 

נספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד תוספות וההמבוא לשטר נאמנות זה וכן ה .1.1
 .הימנו

חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים, וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות  .1.2
 .וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות

אלא  והמשמעות הנקובה לציד שטר נאמנות זהמונח המפורט להלן, תהא בכל ל .1.3
 :אם צוין מפורשות אחרת

או "אגרות  "אגרות החוב"
 - ("'סדרה גהחוב )

אגרות  , לרבותשתונפקנה על ידי החברה( 'סדרה ג)אגרות החוב 
 ;להלן שטר נאמנות זהל 11 החוב הנוספות כהגדרתן בסעיף

"אסיפת  או"אסיפה" 
 - מחזיקים"

 אסיפה של מחזיקי אגרות החוב;

של חברת  (-AA)דירוג  אוו/של חברת הדירוג מידרוג Aa3  דירוג  -" הבסיס"דירוג 
הדירוג המקביל לו של חברת דירוג הדירוג מעלות ו/או 

מובהר, כי במידה ואגרות החוב  אחרת;)כהגדרתה להלן( 
 מבניהן גבוהעל ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג ה תדורגנה
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 הוא אשר יקבע לעניין זה;

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; -"הבורסה" 

מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו,  תהחלטה שנתקבלה באסיפ  -"החלטה מיוחדת" 
חמישים אחוזים בכוחם, מחזיקים -ידי באי-בעצמם או על

שבמחזור, מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  לפחות (50%)
רוב באו  בהצבעה המיוצג ה האמורה,ביתר המחזיקים של ברוב

אחוזים  בעשריםמחזיקים  שנכחו בהאסיפה נדחית כאמור ב
 האמורה;מן היתרה לפחות ( 20%)

 בהשנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב, החלטה   -"החלטה רגילה" 
 וחמישה עשריםבמחזיקים  ,כוחם-ידי באי-בעצמם או על ,נכחו

מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב לפחות ( 25%) אחוזים
באגרות החוב  מחזיקים שנכחו בהשבמחזור, או באסיפה נדחית 

 ,כוחם-באי ידי -על או בעצמם ,שהוא משתתפים מספרבכל 
( הנדחית באסיפה ובין המקורית באסיפה בין) נתקבלהואשר 

 החוב אגרות של הנקוב הערך ביתרת המחזיקים של רגיל ברוב
  ;בהצבעה המיוצגשבמחזור 

או כל  ,_______בע"מ, ח.פ. ________ לרישומים של  החבר -"החברה לרישומים" 
, ובלבד מי שישמש במקומה כחברה לרישומים של אגרות החוב

הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה  שכל ניירות
 החברה לרישומים;

 

 - "הנאמן"

הנאמן הנזכר בראש שטר נאמנות זה ו/או כל מי שיכהן או 
יכהנו מדי פעם בפעם כנאמן או כנאמנים של מחזיקי אגרות 

 נאמנות זה;החוב לפי שטר 

או "ריבית  ""הריבית
 - הבסיס"

הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב  
 ;לשטר נאמנות זה 4 סעיףב כאמור

 ;2018 מאיב __של החברה מיום מדף התשקיף תשקיף ו  -"התשקיף" 

 החבר" או "חברת דירוג"
  - "מדרגת

כל חברת דירוג מאושרת על ידי הממונה על שוק ההון במשרד 
 ;האוצר

כפי ובנוסחם  כפי שיהיו ותקנותיו, 1999-החברות, התשנ"טחוק  -"חוק החברות" 
 שיהיה מעת לעת;

"חוק החברות 
 -" הממשלתיות

כפי  ותקנותיו ;1975-חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה
 מעת לעת; הכפי שיהיובנוסחם  שיהיו

 םבנוסחו כפי שיהיו ותקנותיו, 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך"
 ;כפי שיהיה מעת לעת

 כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה; -"יום מסחר" 

 ;כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות -"יום עסקים" 

 ;מערכת גילוי נאות אלקטרונית של רשות ניירות ערך - "מגנ"א"

 או" לצרכן המחירים מדד"
 -" המדד"

הכולל " המחירים לצרכןמדד "מדד המחירים הידוע בשם 
ידי הלשכה המרכזית -ירקות ופירות והמפורסם על

וכולל אותו מדד אף אם יפורסם , לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
וכן כולל כל מדד רשמי אחר , ידי גוף או מוסד רשמי אחר-על

אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי , שיבוא במקומו
קומו מדד אחר שיפורסם אם יבוא במ. המדד הקיים ואם לאו

ואותו גוף או מוסד לא קבע את , ידי גוף או מוסד כאמור-על
ידי -ייקבע היחס האמור על, היחס שבינו לבין המדד המוחלף

ובמקרה שאותו יחס לא , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
אגרות  תידי הנאמן לסדר-אזי הוא ייקבע על, ייקבע כאמור
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 ;ידיו-יים שייבחרו עלבהתייעצות עם מומחים כלכל, חובה

 בתאריך" הידוע המדד"
 כלשהו

  .הרלוונטי תאריךהלפני  שפורסםהמדד האחרון 

 .2018 ____שפורסם ביום  2018 ___מדד  - "המדד היסודי"

חשבון קרן או  המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על  -" התשלום מדד"
  ריבית.

 או"מחזיק אגרות החוב" 
 או"מחזיקי אגרות החוב" 

 - "המחזיקים"

בחוק ניירות  "מחזיק בתעודות התחייבות" מונחה כהגדרת
 ערך;

 כהגדרתו בחוק החברות; - "מיזוג"

 אגרות מחזיקי מרשם"
 - "החוב

 לשטר נאמנות זה; 36בסעיף  כאמור

 ;('סדרה גסך הערך הנקוב של אגרות החוב ) -"קרן" 

 או "שטר נאמנות זה"
 - "שטר הנאמנות"

זה לרבות התוספות והנספחים המצורפים אליו  תשטר נאמנו
 והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

לשטר נאמנות  'ב נספחכתעודת אגרות החוב שנוסחה מופיע  - אגרות החוב"עודת ת"
 .זה

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך(, הכוונה  .1.4
 .היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה

כל האמור בשטר נאמנות זה בלשון רבים אף ביחיד במשמע וכן להיפך, וכל  .1.5
אף במין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף  האמור במין זכר

תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר נאמנות זה הוראה אחרת או משתמעת, או 
 אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות שטר נאמנות זה לבין התוספות והנספחים לו  .1.6
הוראות שטר מקרה של סתירה בין בכל  הוראות שטר נאמנות זה. תגברנה

הוראות  תגברנהההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה לבין נאמנות זה 
נכון למועד החתימה על השטר אין סתירה בין הוראות שטר הנאמנות  שטר זה.

 לבין הוראות התשקיף.

 לתוקף וכניסה מינוי

את הנאמן  ,זה נאמנות שטר של לתוקף מכניסתו החל, החברה ממנה בזאת .1.7
 לחוק 1'ה פרק הוראות( בלבד מכח סדרה ג'כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )

אגרות החוב אשר לא שולמו  מכח, לרבות עבור זכאים לתשלומים ערך ניירות
  לאחר שהגיע מועד תשלומם.

היה והנאמן יוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות  .1.8
תפקידי הנאמן יהיו בהתאם  לחוק ניירות ערך. 1'ה פרקהוראות מכוח החוב 

 נאמנות זה.ולשט להוראות הדין 

ידי -על( סדרה ג'שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב ) .1.9
( מכל סיבה סדרה ג'החברה. מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב )

 .(void) שהיא, יהיה שטר נאמנות זה בטל מעיקרו

 יכנסו זה נאמנות שטר תנאי לפי הנאמן ותפקידי החוב אגרות למחזיקי הנאמנות .1.10
  .כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה במועד ףלתוק

 הנפקת אגרות החוב .2

)בכפוף לזכותה של החברה רשומות על שם ( 'סדרה ג)החברה תנפיק אגרות חוב  .2.1
לשטר נאמנות  11להנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה זו, בהתאם להוראות סעיף 

לשטר נאמנות זה  בנספח א' יםהנקוב יםעומדות לפירעון במועדאשר (, זה
 . לשטר נאמנות זה 7-4ובהתאם לתנאים הקבועים בסעיפים 
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כל אגרות החוב תעמודנה בדרגה שווה )פארי פאסו( מבלי שתהיה כל זכות בכורה  .2.2
 או עדיפות לאחת על פני אחרת. 

על שם החברה לרישומים.  תרשמנהו בבורסה למסחר תרשמנההחוב  אגרות .2.3
תעודת אגרת חוב אחת בגין כל אגרות החוב החברה תוציא לחברה לרישומים 

 לשטר נאמנות זה. נספח ב'בנוסח המצ"ב כ

 קשור מחזיקו/או על ידי  על ידי החברה( 'סדרה ג) רכישת אגרות חוב .3

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש, בכל עת,  .3.1
)וממוכרים  , שיהיו במחזור מעת לעת('סדרה ג) בכל מחיר שיראה לה, אגרות חוב

, מבלי לפגוע שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים(
-תירכשנה על( 'סדרה ג)במקרה שאגרות החוב בחובת הפירעון המוטלת עליה. 

, בורסההמסלקת לפנה תחברה הידי החברה במסגרת המסחר בבורסה, 
 .אמורכנרכשו שתעודות המשיכת לבקשה ב באמצעות החברה לרישומים,

באופן אוטומטי,  תפקענההחברה  ל ידיע השתירכשנ ('סדרה ג) אגרות חוב
והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה 

לחייב את החברה לרכוש אגרות חוב, אין בו כדי אין באמור לעיל כדי מחדש. 
ואין  (הלןלפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב )כאמור ל החברהזכות מ גרועל

 .בו כדי לגרוע מזכותה של החברה להנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה זו

או בעלי השליטה בחברה או  בשליטתהאחר חברה בת של החברה או תאגיד  .3.2
"( קשור מחזיקתאגיד בשליטת בעלי השליטה בחברה במישרין או בעקיפין )"

ו/או למכור מעת לעת אגרות חוב הנפקה(  במסגרת)לרבות יהיו רשאים לרכוש 
שתוחזקנה ( 'סדרה ג). אגרות חוב )בכפוף לכל דין( על פי שיקול דעתם( 'סדרה ג)

על ידי מחזיק קשור תחשבנה כנכס של אותו מחזיק קשור ולא תימחקנה 
בורסה וכן, בכפוף לכל דין, הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות במהמסחר 

( 'סדרה ג)אגרות חוב בכפוף ובהתאם להוראות הדין, . ('סדרה ג)החוב 
לא תקנינה זכות הצבעה באסיפות מחזיקי  מחזיק קשורשתוחזקנה על ידי 

אגרות החוב ולא תיחשבנה לצורך מנין חוקי כל עוד הן מוחזקות בידי המחזיק 
 . הקשור

 ריביתה .4

 שנתיתריבית  שאיתאגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור, הבלתי מסולקת של קרן  היתרה
שתפרסם החברה  מיידיבמכרז על שיעור הריבית וכפי שיפורט בדוח  שייקבע כפי קבועבשיעור 

 .בדבר תוצאות ההנפקה על פי התשקיף

 7בהתאם לאמור בסעיף ו לשטר נאמנות זה 'א נספחב כמפורט במועדיםתשולם  הריבית
 להלן. 

אגרות החוב כאמור  שליתרת הקרן  ירעוןריבית ישולם ביחד עם פהשל  האחרון התשלום
 הלן.ל 6 בסעיף

  החוב אגרות בדירוג שינוי עקב הריבית שיעור התאמת .5

 :הבאות ההוראות תחולנה, החוב אגרות של הסופיתיתרת הקרן  ירעוןלמועד פ עד

במהלך תקופת ריבית מדירוג הבסיס  דירוג אגרות החוב ירד בו מקרה בכל .5.1
שתישא יתרת  השנתיתשיעור הריבית יעלה , אזי "(המופחת הדירוג)" כלשהי

מעל שיעור ריבית הבסיס בשיעור נוסף , של אגרות החובהקרן הבלתי מסולקת 
כדלקמן: )א( במקרה שהדירוג שייקבע יהיה  "(,הנוסף הריבית שיעור)להלן: "

 0.2%יעמוד על שיעור הריבית הנוסף  -נמוך בדרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס 
)כך ששיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות 

; )ב( במקרה שהדירוג שייקבע (0.2%החוב תהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 
עלה שיעור הריבית הנוסף י -דירוג הבסיס ליהיה נמוך בשתי דרגות מתחת 

שיעור הריבית השנתית )כך ש 0.4%עמוד על , באופן שי0.2%בשיעור נוסף של 
שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תהיה שווה לריבית הבסיס 

דרגות מתחת  לושבמקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בש; )ג( (0.4%בתוספת 
, באופן 0.3%שיעור הריבית הנוסף יעלה בשיעור נוסף של  -דירוג הבסיס ל

ת שתישא יתרת הקרן הבלתי )כך ששיעור הריבית השנתי 0.7%שיעמוד על 
 )ד( (;0.7%מסולקת של אגרות החוב תהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 

שיעור  -במקרה שהדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות מתחת לדירוג הבסיס 
)כך ששיעור  1%, באופן שיעמוד על 0.3%הריבית הנוסף יעלה בשיעור נוסף של 
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הבלתי מסולקת של אגרות החוב תהיה הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן 
(. יובהר, כי בשום מקרה לא יעלה שיעור 1%שווה לריבית הבסיס בתוספת 

   .1%הריבית הנוסף על 

למען הסר ספק, יובהר כי כל עוד אגרות החוב תדורגנה על ידי מספר חברות 
דירוג, הרי שלצורך סעיף זה בלבד, הדירוג ייבחן לפי הדירוג הגבוה מבין 

 וגים של חברות הדירוג.הדיר

עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת  .5.2
הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי  '(א בנספח כהגדרתה) תקופת הריבית

ועד לפירעון מלא של יתרת , לעיל זה 5כאמור בסעיף הדירוג על ידי חברת דירוג 
 להלן. 5.4 "קבס, אך בכפוף לאמור הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב

ת הדירוג באופן שישפיע ואגרות החוב על ידי חברשל  דירוגבמקרה של עדכון ה .5.3
שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל, תודיע החברה על כך  על שיעור הריבית

ניירות ערך  מיידי במערכת המגנ״א של רשות בכתב לנאמן ותפרסם דיווח
עסקים  שני ימייאוחר מ ובכל מקרה לא ,בהתאם להוראות חוק ניירות ערך

רשות  ממועד עדכון הדירוג כאמור. מוסכם, כי דיווח מיידי במערכת המגנ״א של
ניירות ערך יחשב למתן הודעה לנאמן. במסגרת הדיווח המיידי האמור תציין 

הדירוג שניתן ואת שיעור  הדירוג, את או העלאת דבר הורדת החברה: )א( את
החברה למחזיקי אגרות החוב  הריבית הנוסף; )ב( את שיעור הריבית שתשלם

את שיעור  במועד תשלום הריבית הראשון שבו יתווסף שיעור הריבית הנוסף; )ג(
הריבית השנתית ואת שיעור הריבית לתקופה, ככל שתנאי אגרות החוב יקבעו 

אחד בשנה )הריבית לתקופה תחושב  בגינן תשולם ביותר ממועד שהריבית
  הריבית לשנה( ביחס לתקופות הבאות. כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי

יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית  .5.4
זה, תעדכן חברת הדירוג  5( כאמור לעיל בסעיף סדרה ג'שתישאנה אגרות החוב )

, הדירוג המופחתגבוה מה( כלפי מעלה, לדירוג סדרה ג'את הדירוג לאגרות החוב )
)בהתאם למנגנון  או לדירוג אשר בו שיעור הריבית הנוסף הינו נמוך יותר

שיעור הריבית בהתאמה "(, אזי יקטן הדירוג הגבוה)" (שטרל 5.1המפורט בסעיף 
(, וזאת החל מתקופת סדרה ג'ידי החברה למחזיקי אגרות החוב )-שישולם על

כאמור, כך הריבית הבאה שתחל לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג 
( סדרה ג'ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )

ללא כל תוספת כאמור לעיל או בתוספת נמוכה יותר,  הבסיסריבית יהיה שיעור 
סדרה יפחת שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב )לפי העניין )ובכל מקרה, לא 

-ו 5.2 לאמור בס"קבהתאם (. במקרה כאמור תפעל החברה ריבית הבסיס( מג'
5.3 הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג  , בשינויים המחויביםשטרל

 מופחת.ה

 חברת של שלילית מעקב רשימת אל החוב אגרות דירוג כניסת כי בזאת יובהר
 שיעור להעלאת עילה הווי לא ,של אגרות החוב דירוגה אופקב שינוי או ,דירוג

, רכישתם בעצם החוב באגרות והמחזיקים, כלשהו אחר לפיצוי או הריבית
 .האמור עם דרישה או טענה כל להם תהא לא כי מסכימים

לתקופה העולה על  דירוגן יופסקלפני מועד פירעונן הסופי של אגרות החוב ו היה .5.5
ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה, למעט כתוצאה מהחלפת  60

הדירוג החדשה תפרסם את  ברת)ובלבד שח בחברה מדרגת אחרת דירוגחברת 
 בשינויים זה סעיף הוראות ושאחרת יחול -ימים  60דירוג אגרות החוב בתוך 

הבסיס  ריבית שיעורכשיעור הריבית של אגרות החוב,  ייקבעאזי , (ביםהמחוי
, והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה 1%בתוספת 
, בשינויים אמנות זהשטר נל 5.4עד  5.2 עיפיםיחולו הוראות ס לעניין זה. בישראל

 60 לאחרשאגרות החוב תחזורנה להיות מדורגות  ככלכי  ,יובהר. המחויבים
, ושיעור הריבית לעיל 5.1בסעיף  כאמור הריבית מנגנון יחולימים כאמור, 

ספק מובהר כי  להסרת .המועד באותויהיה בהתאם לדירוג אגרות החוב  יקבעיש
  .זה נאמנות שטרל 15.1.11אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף 

ו/או לסיים את חברה מדרגת החברה שומרת על זכותה להחליף  להסרת ספק, .5.6
ההתקשרות עם אחת מחברות הדירוג )כך שאגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי 
חברת דירוג אחת בלבד( לאורך כל חיי אגרות החוב, לפי שיקול דעתה. היה 
והחברה תבחר להחליף חברה מדרגת ו/או לסיים את ההתקשרות עם אחת 

יום ההתקשרות מחברות הדירוג, היא תפרסם את הסיבות להחלפה ו/או ס
כאמור לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה ו/או הסיום. להסרת ספק, 

, מובהר כי החברה מתחייבת כי הלןל 15.1.11ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 
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אגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי חברת דירוג אחת לפחות לכל אורך חיי 
 .שטרל 5.5בסעיף  אמורל בכפוף, החובאגרות 

 הקרן ירעוןפ .6
 

את סכום  ,רעון הקרן"י"מועד פכ לשטר נאמנות זה נספח א'במועד הנקוב ב ,החברה תפרע
 . להלן 7 לסעיףבהתאם  וזאת הערך הנקוב של כל אגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור

 שלומי הקרן והריביתת .7

 יבוצעו בשקלים חדשים.שטר נאמנות זה תשלומי הקרן והריבית על פי  .7.1

לאנשים אשר שמותיהם יהיו או הריבית, ישולם  ןל תשלום על חשבון הקרכ .7.2
הקובע לתשלום הקרן או ביום ( 'סדרה ג)רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב 

יתבצע  אגרות החוב מחזיקילהתשלום  .'א נספח, כמפורט בהריבית, לפי העניין
 י"מועד -וקרן" ה"מועד פירעון כלשטר נאמנות זה  נספח א'הנקוב ביום ב

  .יןיהענ", לפי הריבית תשלום

 ( ימי7תשלום על חשבון קרן או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה )כל  .7.3
הקבוע לתשלומו על פי תנאי אגרות החוב, וזאת מסיבה התלויה  ם מהמועדעסקי

, ה מעל שיעור ריבית הבסיסלשנ 3%ל שבשיעור  יישא ריבית פיגוריםבחברה, 
סכום המגיע על  .החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל

, מסיבה שאינה תלויה בחברהוזאת למחזיקי אגרות החוב שלא שולם בפועל 
 להלן. 21יחולו הוראות סעיף 

ימי ( 2)במקרה שתשולם ריבית פיגורים, תפרסם החברה דיווח מיידי לפחות שני 
 ריביתהאת  הכוללהמדויק ) בו תודיע על שיעורה ,מסחר לפני תשלום כאמור

 .ם החדשתשלוהמועד על ו ('א בנספח מפורטבאופן ה, הפיגורים ריבית בתוספת

יעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של  זכאיםלתשלום ה .7.4
 7.2בסעיף כאמור , האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם אגרות החוב

שאינה  מסיבהאם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך,  לעיל.
 להלן. 21תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 

, ככל הנדרש מס לרבותהחוב ינוכה כל תשלום חובה,  אגרותתשלום בגין  מכל .7.5
 פי דין. -על

 הנאמן תפקידי .8

, תפקידי זה שטר ומהוראות מהן לגרוע ומבליבנוסף על הוראות חוק ניירות ערך  .8.1
 לשטר נאמנות זה. 'ג נספחהנאמן יהיו אלה המצוינים ב

 מוקדם פדיוןו המסחר מן מחיקה .9

  מחיקה מן המסחר ביוזמת הבורסה .9.1

( סדרה ג'ידי הבורסה על מחיקה ממסחר של אגרות החוב )-יוחלט עלשאם וככל 
מתחת לסכום הקבוע בהנחיות  (סדרה ג'בשל ירידה בשווי סדרת אגרות החוב )

לא תאפשר החברה פדיון מוקדם של אגרות  ,הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר
הן תמחקנה מהרישום למסחר בבורסה, ותחולנה עליהן אך ( סדרה ג') החוב

 השלכות המס הנובעות מכך. 

  החברה ביוזמת מהמסחר ומחיקה מוקדם פדיון .9.2

של אגרות )מלא או חלקי( פדיון מוקדם  לבצע, בכל עת, החברה תהא רשאית
ובמקרה כאמור (, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, 'סדרה גהחוב )

הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון  יחולו ההוראות
 הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

 תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. .9.2.1

פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או  נקבע .9.2.2
מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע 

 הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. 
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 -" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר רבעוןלעניין זה "
 דצמבר. -ספטמבר, אוקטובר  -יוני, יולי  -מרץ, אפריל 

  מיליון ש"ח. 1 -הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ .9.2.3

י החברה, ייפרע ביחס לכלל יד-לפרע בפירעון מוקדם עיכל סכום שי .9.2.4
של  ערכן הנקובטה לפי אר-(, פרוסדרה ג') מחזיקי אגרות החוב

 (.סדרה ג') אגרות החוב

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון  .9.2.5
כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון מוקדם 

(, עם העתק לנאמן, אשר סדרה ג'מוקדם למחזיקי אגרות החוב )
המועד הקובע לביצועו ייקבע בדוח המיידי ויחול לא פחות משבעה 

( ימים לפני ביצוע 45( ימים ולא יותר מארבעים וחמישה )17עשר )
 פדיון מוקדם. 

יחול בתקופה שבין המועד הקובע  מועד הפדיון המוקדם לא .9.2.6
לבין מועד תשלום  (סדרה ג'לתשלום ריבית בגין אגרות החוב )

הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום 
הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום 

 בסעיףהקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור 
9.2.7 להלן. 

אם  (סדרה ג'לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב ) .9.2.7
 מיליון ש"ח.  3.2-סכום הפדיון האחרון יפחת מ

במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי  .9.2.8
( 2( שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )1על: )

( שיעור הריבית 3שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; )
( שיעור הריבית שישולם 4החלק הנפדה; )בגין בפדיון החלקי 

( עדכון 5רה הבלתי מסולקת; )בפדיון החלקי, מחושב לגבי הית
( 6שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; )

המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות 
( ימים לפני המועד שנקבע לפדיון 6) ששה( שיהיה סדרה ג'החוב )

  המוקדם.

דיון ( במקרה של פסדרה ג'הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב ) .9.2.9
שווי שוק של יתרת  (1)מוקדם יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: 

פי מחיר הנעילה -( שבמחזור, אשר ייקבע עלסדרה ג'אגרות החוב )
( ימי המסחר 30( בשלושים )סדרה ג'הממוצע של אגרות החוב )

שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון 
( סדרה ג'אגרות החוב ) הערך ההתחייבותי של (2)המוקדם; 

 הפדיון תשלום למועד עד, שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית
יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב ( 3); בפועל המוקדם

( )קרן בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח סדרה ג')
 1.5%ריבית בשיעור של  בתוספת הממשלתי )כהגדרתה להלן(

היוון אגרות החוב יחושב החל ממועד הפדיון . בחישוב שנתי
שיבוצע פדיון מוקדם  ככלהמוקדם ועד למועד הפירעון האחרון. 

( לעיל, הסך שישולם מעל הערך 3( או )1"ק )לסבהתאם 
 ייחשב כריבית. ההתחייבותי

 
" משמעה, ממוצע התשואה תשואת האג"ח הממשלתילעניין זה: "

ימי עסקים, המסתיימת שני  (7) )ברוטו( לפדיון, בתקופה של שבעה
 ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שלוש( 2)
חייהן הממוצע הוא  שמשך צמודותגרות חוב ממשלתי אסדרות ( 3)

 (סדרה ג')גרות החוב אהקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של 
  במועד הרלוונטי.

 הצמדה אי .10

  .תהיינה צמודותלא בגינה  והריבית החוב אגרות קרן

 אגרות חוב נוספות .11

ומבלי להידרש להסכמת  ,שומרת לעצמה את הזכות להרחיב בכל עת החברה .11.1
חוב בהצעה/ות פרטית/יות ההחוב, את סדרת אגרות אגרות  מחזיקיאו  הנאמן
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החוב  אגרות)" כפי שתימצא לנכון ובמחיר כמותבאו בהצעה לציבור, 
 ידרשוו וככל)אם  הנדרשים על פי דין יםאישורה זאת בכפוף לקבלתו"(, הנוספות

 שיינתן ובלבד, עליה המוטלת הפירעון בחובת לפגוע ומבלי(, אישורים על פי דין
אגרות  בהנפקת יהיה לאחברת הדירוג כי  מאתובכתב  מראשלחברה אישור 
 ערב שהיה כפי המורחבתהחוב  אגרות סדרתלפגוע בדירוג  כדיהחוב הנוספות 

)ומובהר, כי במידה ואגרות החוב ידורגו על ידי  הנוספות החוב אגרות הנפקת
מביניהן הוא אשר יקבע לעניין זה( וכן כי  גבוההיותר מחברת דירוג אחת, הדירוג 

לפני מועד ביצוע ההנפקה, אישור ימי עסקים  (שני) 2עד לנאמן,  תמסורהחברה 
ילה לא מתקיימת עשל נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברה כי 

 . להעמדה לפירעון מיידי של התחייבויות החברה על פי שטר נאמנות זה

אגרות החוב ואגרות החוב הנוספות יהוו )ממועד הוצאתן( סדרה אחת לכל דבר 
זה, יחולו גם לגבי אגרות חוב נוספות כאמור  נאמנות ועניין והוראות שטר

)שני( ימי  2בכתב, לפחות ידי החברה. החברה תודיע לנאמן -שתונפקנה על
החברה אודות הנפקת אגרות חוב כאמור. עסקים לפני מועד ביצוע ההנפקה, 

תפנה לבורסה בבקשה לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור, 
למען הסר ספק, מחזיקי אגרות החוב הנוספות כאמור בסעיף זה  .לכשיוצעו

ת שהמועד הקובע לזכאות להלן, לעיל, לא יהיו זכאים לריבית בגין תקופות ריבי
  .חל טרם מועד הנפקתן של אגרות החוב הנוספות

מובהר כי יראו בהפרת התחייבויותיה של החברה על פי סעיף זה כהפרה של 
 התחייבות מהותית של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

והסכמת הנאמן לכהונתו  הנוספותעבור אגרות החוב גם כנאמן הנאמן יכהן  .11.2
 .דרשילא תכאמור 

בדרך  ('סדרה ג) החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות .11.3
כיון של אגרות החוב שתהיינה יכיון שונה משיעור הנישל הרחבת סדרה בשיעור נ

כיון(. היה ושיעור הניכיון אשר יבמחזור באותו מועד )אם וככל שהונפקו בנ
יהיה שונה משיעור הניכיון  ייקבע לאגרות החוב הנוספות בשל הרחבת הסדרה,

כיון(, תפנה ישל אגרות החוב הקיימות במחזור באותה עת )אם וככל שהונפקו בנ
החברה לרשות המסים, לפני הרחבת סדרת אגרות החוב, על מנת לקבל את 
אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות החוב האמורות, 

אחיד לפי נוסחה המשקללת את  יעור ניכיוןייקבע לאגרות החוב האמורות ש
 שיעור הניכיון השונים באגרות החוב, ככל שיהיו.

במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל  .11.4
 מועד הרחבת הסדרה לפניבגין כל אגרות החוב, ותפרסם בדוח מיידי, בסמוך 

, את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד בבורסה( בפועל )לפני הרישום למסחר
מס במועדי הפירעון של אגרות החוב, לפי שיעור הניכיון  ינוכהלאגרות החוב. כן 

המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, 
החברה תודיע בדיווח מיידי, לפני הנפקת אגרות החוב הנוספות כתוצאה 

ת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד קבל -מהרחבת הסדרה על אי
במקור  המס ינוכהיהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין אגרות החוב. 

 בעת פירעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. 

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי  ינוכהלפיכך, יתכנו מקרים בהם 
טרם הרחבת הסדרה ( 'סדרה ג)ו למי שהחזיק באגרות חוב הניכיון שנקבע

לפני הרחבת הסדרה  ('סדרה ג)האמורה. במקרה זה נישום שהחזיק אגרות חוב 
ועד לפירעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דו"ח מס לרשות המסים ולקבל 

 החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

כדי להגביל את זכותה של  בשטר נאמנות זהן הסר ספק יובהר כי אין למע .11.5
החברה להנפיק בכל עת ומעת לעת בהתאם לכל דין, ללא צורך בהסכמת הנאמן 

סדרות נוספות של ו/או מחזיקי אגרות החוב או במתן הודעה אליהם על כך, 
יון כפי , בתנאי ריבית ופדמכל מין וסוג שהואאו ניירות ערך אחרים, ו/אגרות 

ובין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב, שווים להם או , החברהשתקבע 
, ספק להסרת .נחותים מהם, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה

 על עדיף יהיה פירוק בעת שלהן המעמד אשר חוב אגרות תנפיק לא החברה
  .ככל שמדובר באגרות חוב אשר אינן מובטחות בשעבוד החוב אגרותשל  מעמדן

 הבטחת אגרות החובאי  .12
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 אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או באופן אחר.  .12.1

 שלילי שעבוד - החברה נכסי על שעבוד יצירת לאי התחייבות .13

ק של החוב על פי למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויעד החברה מתחייבת כי  .13.1
 ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שטר נאמנות זה,

החברה לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה , ('סדרה ג)
, אלא אם כן התקבלה לכך שטר נאמנות זהבמועד חתימת שאינו קיים וזכויותיה 

שעבודים הלמעט  ,מיוחדתבהחלטה הסכמה מראש של המחזיקים באגרות החוב 
  .להלן 13.2 בסעיף המפורטיםמותרים ה

 :כדלקמן לפעול רשאית החברה תהא ,לעיל 13.1אף האמור בסעיף  על .13.2

 ורשויות ממשלה)משרדי  ישראל תמדינ לטובת שעבוד ליצור .13.2.1
  (.ממשלתיות

 זכויות המגיעות לה מחייבים.העל כל  ליצור שעבוד .13.2.2

למימון להבטחת אשראי ספציפי שיינתן לחברה  ליצור שעבוד .13.2.3
רה מסוימת /חב)לרבות חידוש נכס או שיפורו( רכישת נכס מסוים

 נטילת לצורךאו או למימון פרויקט מסוים שיבוצע על ידי החברה 
ניתנה כאמור בסעיף ש הלוואההלוואה חדשה המחליפה )ממחזרת( 

אך  בלבד שהשעבוד יבטיחו טחת בשעבוד קייםובזה ושהייתה מ
לרכישת אותו  מדעושה ריבית(סכום המימון )בצירוף ורק את 

 .הפרויקט למימון אוהנכס/החברה 

 הסכמים חוק במסגרת המוסדרות, חשיפה לתיחום העברות לבצע .13.2.4
יתאפשר להעמיד בטחונות  לחברה. 2006-"ותשס, פיננסיים בנכסים

לבנקים או למוסדות פיננסיים בגין ערך החבות )דרישת 
הביטחונות( הנובע מעסקאות בנגזרים המבוצעת מולם והמיועדת 

 שהוא כפי החברהשל  השוטפת בפעילותהלהקטנת הסיכון הטמון 
למען הסר ספק יובהר כי מגבלות  .העסקה קשירת ביום נאמד

על ניירות ערך שיועברו, בתמורה, השעבוד השלילי לא יחולו 
  בעסקאות מכר חוזר )ריפו(.

 ובלבד , כולם או חלקם,החברה נכסי על צפים שעבודים ליצור .13.2.5
 גם דרגה מאותה צף בשעבוד נכסיה את במקביל תשעבד שהחברה

 .החוב אגרות מחזיקי לטובת

שעבוד אשר כתנאי ליצירתו  ,13.2.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף .13.2.6
החברה תגרום לכך שאגרות החוב, כל עוד לא נפרעו במלואן, 

-יובטחו באמצעות הנכסים המשועבדים על פיו, באותה דרגה, פרו
ראטה כפי חלקה היחסי של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות 

וב ביחס לקרן החוב המובטח באותה בטוחה, בדרגה שווה )פרי הח
 פאסו(.

 על פיקדונות, מזומנים ושווי מזומנים.   ודליצור שעב .13.2.7

 לרכוש נכסים וזכויות שרובץ עליהם שעבוד קיים שנרשם כדין .13.2.8
 םביחס לנכסי לפני מועד הרכישהשניטלו הלוואות והמבטיח 

 .והזכויות שנרכשו

 .דרישות רגולטוריותעל פי ח דין או ומכ ליצור שעבוד .13.2.9

שעבוד על נכסים שערכם המצטבר בספרי החברה במועד ליצור  .13.2.10
מערכם המצטבר של כלל נכסי החברה  25%שעבודם, אינו עולה על 

 באותו מועד. 

" משמעו העמדת נכס שבבעלותה של החברה כבטוחה לחיוב, שעבודבסעיף זה, "
)אך, לעניין זה, להסרת  דרך השעבוד בדרך של שעבודו, משכונו או המחאתו על

 ספק, זכויות עכבון או קיזוז לא תחשבנה כ"שעבוד"(.

 עד 13.2.1יהוו השעבודים המוזכרים בסעיפים , שטר נאמנות זהלצורך הוראות 
13.2.10וככל אם". שעבודים מותרים" -כ  כל אחד מהם בפני עצמו, ביחד ו 
לשטר לטובת מחזיקי  13.2.6או  13.2.5 לסעיפים בהתאם שעבודים שיינתנו

( ימי עסקים 4) ארבעההודעה בכתב  לנאמן תמציאהחברה  אגרות החוב,
 השעבוד.יצירת מסמך  בצירוףאודות כוונתה ליצור שעבוד כאמור, מראש, 
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וכל עוד שטר זה בתוקף, באפריל של כל שנה קלנדארית,  30עד ליום כמו כן, 
 לשטר. 25.9אישור כמפורט בסעיף החברה לנאמן  תמציא

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי מימוש זכותה של החברה לנקוט באחת או 
, לא יהווה בהתאם לאמור בסעיף זה זה 13.2 באילו מן הפעולות הנזכרות בסעיף

לפירעון מיידי כאמור  היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב תעילה להעמד
פרת התחייבויותיה של החברה על פי הד מובהר כי יראו בוע להלן. 15.1בסעיף 
של התחייבות מהותית של החברה כלפי מחזיקי אגרות  זה כהפרה 13.2סעיף 
 .('סדרה ג) החוב

לעיל, החברה תהא  13.1בסעיף  כאמור החברה עליה שנטלה למגבלות בכפוף .13.3
למסור או להעביר בכל דרך להמחות, להחכיר, לשעבד, למכור, מעת לעת רשאית 

אחרת את רכושה, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא 
והחברה אינה  אגרות החוב צורך בהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או מחזיקי

 מחויבת להודיע לנאמן על פעולה כאמור.

על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת  .13.4
. הנאמן ('סדרה ג) בטחונות נוספים להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב

 (Due Diligenceלא נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות )
כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות בנות של 
החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן 

, הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או ('סדרה ג) למחזיקי אגרות החוב
ות משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגר

או באשר לערכן הכלכלי של הבטוחות אשר יועמדו )אם בכלל(  ('סדרה ג)החוב 
פי -על פי שטר זה ו/או היכולת לממשן. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על

לגרוע מחובתו של  כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות כך שאין באמור לעיל כדי
ן( לבחון השפעתם של שינויים פי כל די-הנאמן )ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על
ואילך ככל שיש בהם כדי ( 'סדרה ג)בחברה מתאריך הנפקת אגרות החוב 

להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות 
 .('סדרה ג) החוב

  המגבלות על חלוק .14

קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או  אגרות החוב תהיינהכל עוד  מתחייבת כי החברה
היא לא  במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, סולקו

( ובכלל זה "חלוקה" :)להלן 1998-התשנ"טתבצע חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, 
 לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד.

ההתחייבות לעיל לא תחול ביחס לביצוע פעילותה של החברה למען הסר ספק יובהר כי 
לפי  ,("חוק רשות הספנות" :)להלן 2004-בתפקידיה לפי חוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד

וביצוע פעולות נוספות אשר אושרו לפי חוק רשות  כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק זה
כויותיה של המדינה לפי חוק רשות ומובהר כי אין בהתחייבות לעיל להגביל את סמ הספנות,

 .הספנות או לפי כתב ההסמכה האמור

 רעון מיידיילהעמדה לפ זכות .15

 יחולו הוראות סעיף ,עם קרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף זה להלן .15.1
15.2 להלן: 

 ריבית לרבות)ריבית  או של קרן החברה לא תפרע סכום כלשהו אם .15.1.1
 שטר נאמנות זהעל פי  אגרת החובלמחזיק  המגיע ממנה( פיגורים

  רעונו.יהקבוע לפ מהמועד מי עסקיםי 10תוך 

סופי לפירוק החברה ו קבוע פירוקבית המשפט צו  ינתן על ידיי אם .15.1.2
 במקרהלמעט, ) החברה פירוקל כדין החלטה קיבלה החברה אם או
 פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה( של

  .או אם מונה לה מפרק קבוע

אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או התקבלה החלטה  .15.1.3
פירוק למטרות  של במקרה, למעטוהכל בת תוקף לפירוק החברה )

מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה( וצו או החלטה 
מתן הצו או  ממועד יום 45 בתוך בוטלו לאזמני כאמור  לפירוק

על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה  .קבלת ההחלטה, לפי העניין
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רוק זמני שניתן על ידי בית צו לפיתקופת ריפוי כלשהי ביחס ל
  המשפט לבקשת החברה או בהסכמתה. 

, או עיקרםיוטל עיקול בסכום מהותי על נכסי החברה, כולם או  אם .15.1.4
, עיקרם, כולם או נכסי החברה תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגד

יום לאחר שהוטל או  45הפעולה, תוך  תבוטלולא יוסר העיקול או 
 ריפוי תקופת לחברה תינתן לאעל אף האמור,  .לפי העניין ,בוצעה
 על, העניין לפי, ניתנו או שהוגשו צווים או לבקשות ביחס כלשהי

 .הבהסכמת או החברה ידי

אם ימונה כונס נכסים קבוע לחברה ו/או על נכסיה, כולם או  .15.1.5
יינתן צו לכינוס נכסים זמני לחברה ו/או על נכסיה,  אםאו  עיקרם

לחברה ו/או על זמני ימונה כונס נכסים כולם או עיקרם,  או אם 
נוי כונס ימאו לכינוס נכסים זמני הצו , ועיקרםנכסיה, כולם או 

על אף האמור  .נויייום מיום המ 45לא בוטל בתוך הזמני הנכסים 
כלשהי ביחס למינוי כונס לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי 

נכסים על פי צו שניתן על ידי בית המשפט לבקשת החברה או 
 בהסכמתה.  

או  תשלומיה להפסיק את תודיע על כוונההחברה תפסיק או  אם .15.1.6
עסקיה ניהול מרבית או כל מלחדול  כוונה על תודיעאם תחדל או 

 כללמעט אם הפסקת ניהול מרבית או  אך, לעת מעת יהיו שאלוכפי 
 לפי החברה של הסמכתה כתב ביטולשל החברה הינה עקב  עסקיה

 חברהו 2004-"דהתשס, והנמלים הספנות רשות לחוק)א( 9 סעיף
 המחזיקים כלפי התחייבה אמורכ הסמכהאחרת שקיבלה כתב 

 המחזיקים כלפי החברה התחייבויות את לקיים החוב באגרות
 .החוב באגרות

המהותיות על פי שטר בויותיה החברה הפרה איזו מהתחייאם  .15.1.7
 ,יסודית בהפרה הנאמנות שטר תנאי את תפר או נאמנות זה

על ידי מחזיקי אגרות החוב,  , לאחר קבלת החלטה מיוחדתוהנאמן
את  נהלא תיק חברהלתקן את ההפרה וה חברההודעה ל נתן

  ימים ממתן ההודעה. 30ההפרה כאמור תוך 

לא נאמנות זה  שטרב , כהגדרתו להלן,מצג מהותיאם התברר כי  .15.1.8
, ובמקרה בו מדובר היה נכון במועד חתימת שטר נאמנות זה

ימים  21ההפרה לא תוקנה בתוך  -בהפרת מצג הניתנת לתיקון 
" הינו מהותי מצג, "זה סעיףב. ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה

 ההתאגדות מסמכי אומצג לפיו אין מניעה על פי כל דין או הסכם 
 הנאמן עם להתקשרות או החוב אגרות של הנפקה לבצע החברה של
  .זה נאמנות שטר פי על

אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבודים )שעבוד  .15.1.9
והחברה לא תיקנה  לשטר נאמנות זה 12 בסעיףשלילי( כמפורט 
 .ימים ממועד ביצוע ההפרה)שלושים(  30הפרה זאת בתוך 

במועד  הביחס למצב חברהבעסקי ה שינוי מהותי לרעה חלאם  .15.1.10
לא  החברהש לכך ומיידי ממשי , וקיים חששת אגרות החובהנפק

שינוי מהותי לרעה  לרבות, לפרוע את אגרות החוב במועדן וכלת
)א( 9 סעיף לפי החברה של הסמכתה כתב מביטול כתוצאה כאמור

 חברהש)ובלבד  2004-"דהתשס, והנמלים הספנות רשות לחוק
 המחזיקים כלפי התחייבה לא כאמור הסמכהאחרת שקיבלה כתב 

 המחזיקים כלפי החברה התחייבויות את לקיים החוב באגרות
  .(החוב באגרות

 60אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על  .15.1.11
ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה, למעט כתוצאה 

)ובלבד שחברת  בחברה מדרגת אחרת דירוגהת וחברשתי מהחלפת 
ימים  60פרסמה דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך  הדירוג החדשה

מובהר כי ככל שאגרות החוב  .(ברת הדירוגממועד החלפת ח
תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי 
הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה להעמדה לפירעון 

 .מיידי

 .בבורסה מהמסחר נמחקו החוב אגרות אם .15.1.12
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היא שהחברה היא אינה החברה שתוצאתו בוצע מיזוג אם  .15.1.13
מחזיקים באגרות החוב ללא קבלת אישור מוקדם של , השורדת

החברה הקולטת כלפי ה , אלא אם כן הצהירבהחלטה מיוחדת
באמצעות מסירת דיווח מיידי במערכת  מחזיקי אגרות החוב

המיזוג, כי השלמת , לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המגנ"א
סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה  לא קיים חשש

  .באגרות החוב ההתחייבויות כלפי המחזיקים קולטת לקיים אתה

תאגיד ל( חוב חברההועמד לפירעון מיידי )שלא ביוזמת ה אם .15.1.14
או אם הועמדו  "חש מיליארד 1 על העולה בסכום, מסוים בנקאי

לפירעון מידיי )שלא ביוזמת החברה( אגרות חוב מסדרה אחרת של 
  .החברה )אם הונפקו(

 חברהאו הוגשה על ידי ה חברההליכים ל ניתן צו הקפאתאם  .15.1.15
לפי  הנושי לעשות הסדר עםלהקפאת הליכים ו/או בקשה בקשה 

אחרת ו/או  למטרת מיזוג עם חברה למעטלחוק החברות ) 350סעיף 
, לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין חברהה שינוי במבנה

 שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון הובעלי מניותיחברה ה
בקשה של החברה לעשות הסדר עם  למעט וכן של איגרת החוב
לחוק החברות שלא במסגרת הליכי חדלות  350נושיה לפי סעיף 

הוגשה אם או  ;(פירעון או ארגון מחדש של כל התחייבויות החברה
לחוק החברות כנגד החברה )ושלא  350בקשה לפי סעיף 

שינוי במבנה למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או  ;בהסכמתה
ובעלי  חברה, לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברהה

שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרת החוב  המניותי
 350לפי סעיף  נושיהבקשה של החברה לעשות הסדר עם  למעט וכן

לחוק החברות שלא במסגרת הליכי חדלות פירעון או ארגון מחדש 
ימי  45( אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ברהשל כל התחייבויות הח

  ממועד הגשתה.

החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי  אם .15.1.16
ימים מהמועד האחרון שבו היא נדרשת לפרסומם  30כל דין בתוך 

ימים מתום מועד הארכה שניתן לחברה על  30לפי כל דין או בתוך 
ידי רשות מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור, לפי 

 המאוחר. 

 למעט, ('סדרה ג) החוב באגרות המסחר אתהבורסה השעתה  אם .15.1.17
עילה זו בחלק  כמשמעותבהירות  אי היווצרות של בעילה השעיה

 ימים.  60הרביעי לתקנון הבורסה, ואם ההשעיה לא בוטלה בתוך 

תוך הפרה ( 'סדרה ג)החברה ביצעה הרחבה של אגרות החוב  אם .15.1.18
 לעיל.  11של הוראות סעיף 

 (. חלוקה על מגבלות) לעיל 14הוראות סעיף  את הפרההחברה  אם .15.1.19

להיות תאגיד מדווח, כמשמעות מונח זה בחוק  חדלההחברה  אם .15.1.20
 .ניירות ערך

, זה לעניין מדינה חדלה להיות בעלת השליטה בחברה.אם ה .15.1.21
  .1968-כמשמעה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - "שליטה"

משמעם נכס אחד או מספר נכסים המהווים  -" החברה נכסי עיקר" זה בסעיף
 האחרון הסקור או המבוקר למאזן בהתאםמנכסי החברה  50%במצטבר לפחות 

 .הרלבנטי האירוע קרות מועד לפני החברה ידי על שנחתם

אירע אירוע אחד או יותר  ,לחוק ניירות ערך 1ט35 סעיף מהוראות לגרוע מבלי .15.2
 יחולו ההוראות הבאות: ,לעיל 15.1מהמקרים המנויים בסעיף 

 מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה החלטההנאמן יכנס אסיפת  .15.2.1
רעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת ילפ הבדבר העמד מיוחדת

 . ויידע את החברה אודות הכינוס כאמור של אגרות החוב

 יהיה, לעיל להוראות בהתאם תזומן אשר, האסיפה כינוס מועד .15.2.2
 בהתאם יותר קצר מועד או) זימונה ממועד ימים 21 בחלוף

 בדבר החלטה תהיה יומה סדר ועל(, להלן 15.2.6 סעיף להוראות
 אגרות של מסולקת הבלתי היתרה כל של מיידי לפירעון העמדה

 בהודעת. לעיל המפורטים מהאירועים איזה קרות בשל, החוב
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 של להפסקתו או/ו לביטולו תגרום והחברה היה כי, יצוין הזימון
 דעתו להנחת וזאת האסיפה זומנה שבגינו לעיל המפורט האירוע

 זימון יבוטל אזי, האסיפה כינוס למועד ועד הנאמן של הסבירה
 .לעיל כאמור החוב אגרות מחזיקי אסיפת

תתקבל , מיידי לפירעון את אגרות החוב להעמיד מחזיקים החלטת .15.2.3
  .בהחלטה מיוחדתקים יבאסיפת מחז

 איזה הוסר או בוטל לא האסיפה כינוס למועד עד שבו במקרה .15.2.4
 מחזיקי באסיפת והחלטה, לעילזה  בסעיף המפורטים מהאירועים

 הנאמן, לעיל 15.2.3"ק בסכאמור  כהחלטה התקבלה החוב אגרות
 מסולקת הבלתי היתרה כל את מיידי לפירעון להעמיד חייב יהיה

 30 לש בכתב התראה לחברה נתןשהנאמן  ובלבד, החוב אגרות של
 התקבלה שבגינו והאירוע כן לעשות הכוונה על ימים)שלושים( 

 . זו תקופה בתוך הוסר או בוטל לא ההחלטה

 אגרות מחזיקי של באסיפה לעיל כאמור החלטה קבלת על הודעה .15.2.5
 ובכתב מראש התראה ותהווה לחברה הנאמן ידי-על תשלח החוב

 .כאמור לפעול כוונתו על לחברה

 האסיפה לכינוס האמורים הימים 30 מנין את לקצר רשאי הנאמן .15.2.6
כי מסירת הודעה כאמור תפגע קיים חשש סביר בו  במקרה

 של במקרה. להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידיבאפשרות 
אלא אם  לחברהבכתב  הודעה הנאמן ימסור, כאמור מועדים קיצור

מחזיקי נזק ללגרום עלול כאמור  ההודע כן סבר הנאמן כי מתן
  .אגרות החוב

באיזה מעילות פירעון  ,יובהר, כי בכל מקרה בו נקבעה תקופה
לבצע פעולה או לקבל  שבה רשאית החברה ,מיידי המפורטות לעיל

החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, 
רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון 

פה שנקבעה כאמור מיידי כאמור בסעיף זה, רק אם חלפה התקו
  .והעילה לא נשמטה

במקרה בו תימסר לחברה הודעה כי אגרות החוב הועמדו לפירעון  .15.2.7
לפרוע  זה, מתחייבת החברה 15.2מיידי על פי הוראות סעיף 

הסכומים המגיעים להם ו/או למחזיקי אגרות החוב ולנאמן את כל 
שיגיעו להם לפי תנאי שטר הנאמנות, בין אם מועד החיוב בגינן חל 

ימים ממועד ההודעה  5'(, וזאת תוך Accelerationאו לא )'האצה' '
 .לעיל 15.2.5כאמור בסעיף 

לעיל, יהיו הנאמן ו/או המחזיקים  15.1בקרות איזה מהאירועים שבסעיף  .15.3
ראשית ובלבד שפעלו  -רשאים לאחוז מיד בכל הצעדים שימצאו לנכון לנקטם 

 יעודה כספיבין נכסי החברה כלולים כי  יצוין .לעיל 15.2 סעיף בהתאם להוראות
 שוטפים לא כנכסיםבדוחות הכספיים של החברה  מסווגיםה תקציבית לפנסיה

 מוחזקים. כספים אלו מעביד עובד יחסי ולסיום לקצבה מרכזית בקופה להפקדה
 לפנסיה הזכאים לטובת בנאמנות החברה שם על, ייעודיים נפרדים בחשבונות
. כספים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה אינה תקציבית

יכולה לעשות בכספי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה 
 או לתשלום גמלה לגמלאים. 

זה ביחס לזכותם של מחזיקי אגרות החוב  15 להסרת ספק, אין בהוראות סעיף .15.4
י כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת ידלהעמיד את אגרות החוב לפירעון מי

מדה ו/או על פי דין, ואי הע להם כלפי החברה בהתאם לתנאי שטר נאמנות זה
לעיל, לא תהווה  15.1לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 

 . על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או הנאמן כאמורכלשהו ויתור 

 הנאמןהליכים בידי ו תביעות .16

גם לפני   בנוסף על כל הוראה בשטר נאמנות זה וכזכות וסמכות עצמאית .16.1
לעיל, יהיה הנאמן  13שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 

 21אך בכל מקרה, בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת רשאי, לפי שיקול דעתו, 
לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי שימצא ימים לחברה, 

ירעון הקרן והריבית של לנכון לשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר לפ
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וכן לשם אכיפת הביצוע על החברה של התחייבות אחרת כלשהי  ,אגרות החוב
  .של החברה על פי שטר נאמנות זה

בכפוף להוראות סעיף זה יהיה הנאמן חייב לעשות כאמור לעיל לפי דרישת 
  החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב.

, זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם לעיל על אף האמור בסעיף זה
 לעיל ולא מכח סעיף זה.  13להוראות סעיף 

בכך  שישכי  סבראם  וזאת ,האמורים הימים 21 מנין את לקצר רשאי הנאמן .16.2
  .החוב אגרות מחזיקי בזכויות מהותית פגיעה

לפתוח בהליכים  או לפגוע בזכותו אין באמור כדי לגרוע מזכותו של הנאמן .16.3
משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי והכל 
להגנת מחזיקי אגרות החוב ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות 

 ובכפוף להוראות כל דין.

לכנס אסיפות מחזיקי אגרות בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל הנאמן רשאי  .16.4
י המחזיקים בהחלטה מיוחדת אילו הליכים לנקוט החוב כדי שיוחלט על יד

למימוש זכויותיהם על פי שטר נאמנות זה. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס 
אסיפות מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים 

 כאמור. 

בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת,  .16.5
ה כללית של מחזיקי אגרות החוב, על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה אסיפ

 בכל עניין הנוגע לשטר נאמנות זה.

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר נאמנות זה לעשות פעולה כלשהי,  .16.6
לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב כאמור 

זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור עד שיקבל  16בסעיף 
הוראות מאסיפת המחזיקים באגרות החוב ו/או הוראות מבית משפט אליו פנה 

במקרה בו סבר הוא שיש צורך הנאמן, לפי שיקול דעתו, בבקשת הוראות 
 .בהוראות כאמור

 נאמנות על התקבולים .17

, למעט שכר טרחתו ידי הנאמן שיתקבל עלעל חשבון אגרות החוב, לרבות כזה  כל תקבול
מהעמדת אגרות החוב כתוצאה ופרעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק 

כנגד החברה, ישמשו בין היתר, מהליכים שינקוט, אם ינקוט,  לפירעון מיידי ו/או כתוצאה
  :הקדימויות בנשיה, כדלקמןלמטרות לפי סדר 

  לתשלום כל חוב בגין שכר הנאמן והוצאותיו; - ראשית

 31 ההתחייבות לשיפוי )כהגדרת מונח זה לפי סעיףלתשלום כל סכום אחר על פי  -שנית 
  להלן(;

  להלן; 31 לפי סעיף בתשלומיםלתשלום למחזיקים אשר נשאו  -שלישית 

 פיגוריבגין  )ככל שתהיה( ריבית הפיגורים שללמחזיקי אגרות החוב  לתשלום -רביעית 
פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית -פרי, להם לפי תנאי אגרות החוב יםהמגיע הריבית תשלום

 שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; 

למחזיקי אגרות החוב את ריבית הפיגורים )ככל שתהיה( על הקרן  לתשלום -חמישית 
פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן שבפיגור המגיע לכל -המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב פרי

  ;מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהםאחד 

פי אגרות החוב  המגיעים להם עלהריבית סכומי של למחזיקי אגרות החוב  לתשלום - שישית
או זכות פסו, ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה -המוחזקות על ידם פרי
  ;קדימה לגבי איזה מהם
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פי אגרות החוב  המגיעים להם עלהקרן סכומי של למחזיקי אגרות החוב  לתשלום -שביעית 
או זכות פסו, ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה -המוחזקות על ידם פרי
 ; קדימה לגבי איזה מהם

  את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה. - ושמינית

 חוב ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין. מהתשלומים למחזיקי אגרות ה

 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן .18

בכפוף לקבלת החלטה שתתקבל ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן  .18.1
רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב( 

קרן( אותו חייבת החברה למחזיקים וזאת לשם חלק מן התשלום )ריבית ו/או 
 מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה.

מובהר כי העברה כאמור מהחברה תתבצע על ידה אך ורק במועדים הקבועים  .18.2
לתשלום קרן ו/או ריבית על פי שטר זה, ואין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים 

 החלים על החברה בהתאם לשטר זה.  ו/או לשנות את מועדי התשלום

אשר החברה לא תתנגד לפעולה בהתאם להודעה כאמור אלא מטעמים סבירים  .18.3
ויראו את החברה כמי שמילאה את התחייבויותיה כלפי יימסרו בכתב 

המחזיקים לגבי תשלום קרן ו/או ריבית על פי הוראות שטר זה, במועד העברת 
לומי קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות הסכומים כאמור אשר יהיו על חשבון תש

 החוב. 

כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות לעיל אין באמור 
 .כאמור מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין והשכר

  סמכות לעכב חלוקת הכספים .19

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה  17האמור בסעיף למרות  .19.1
מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי 

 הסכום)" ש"חמיליון  1 -אגרות החוב, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מ
, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא רשאי להשקיע את הסכום "(המינימאלי

שטר הנאמנות ל 23סעיף האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי 
הכל לפי ראות  ,ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות

 עיניו.

לכשתגענה השקעות אלה על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן  .19.2
המינימאלי או במועד לסכום  גיעו,אם י ,לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב

הקרוב הקבוע לביצוע תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב )לפי 
המוקדם מביניהם(, אף אם הסכום שנצבר בידי הנאמן פחות מהסכום 

בכפוף לסדר הקדימויות למחזיקי אגרות החוב ישלמם הנאמן , המינימאלי
. על אף האמור, תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן לעיל 17כאמור בסעיף 

ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע המועד לתשלום השכר ו/או מיד 
ידי הנאמן )לפי העניין(, אף אם סך כל הסכומים -לאחר תשלום ההוצאה על

 הנאמן הינם נמוכים מהסכום הנקוב לעיל. שהגיעו לידי

של מחזיקי אגרות  רגילהתתקבל לכך החלטה אף האמור בסעיף זה לעיל, אם על  .19.3
, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים החוב

 ש"ח.מיליון  1לעיל, אף אם טרם הצטברו לסך המהווה  16כאמור בסעיף 

 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן  .20

הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל  .20.1
לעיל, וזאת בהודעה שתימסר  19 -ו 17 פיםשהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעי

להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים  34ם באופן הקבוע בסעיף לה
 ימים מראש. 

רעון של יזה ייחשבו כתשלום על חשבון הפ 20בסעיף הכספים שחולקו כאמור 
 לעיל. 17בהתאם לסעיף בגין אגרות החוב, ו/או הקרן הריבית 
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לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי  .20.2
השיעור הקבוע באגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר 

 ניכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור. 

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  .21

במועד הקבוע  למחזיקי אגרות החוב שלא שולם בפועלסכום כלשהוא המגיע  .21.1
מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו  לתשלומו,

והצהירה בכתב כלפי הנאמן כי התקיימה נסיבה אשר בעקבותיה לא יכלה 
ובמסגרת הצהרתה זו פירטה את הנסיבה אשר  ,החברה לפרוע את תשלום

שבו פרוע את התשלום, לא יישא ריבית מהמועד בעקבותיה לא יכלה החברה ל
, והמחזיקים באגרות החוב יהיו זכאים להלן( 21.2הועבר לנאמן )כאמור בסעיף 

אותו התשלום על  העברתאך ורק לאותם סכומים, שהיו זכאים להם במועד 
 .לידי הנאמן חשבון הקרן או הריבית

בנאמנות עבור בחשבון הנאמנות על שמו ולפקודתו החברה תפקיד בידי הנאמן,  .21.2
ימי עסקים מהמועד שנקבע לאותו תשלום את סכום  7תוך  מחזיקי אגרות החוב,

התשלום שלא שולם במועדו, וההפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו תשלום. היה 
הסכום האמור התשלום האחרון, תראה ההחזקה בנאמנות כפדיון אגרת החוב 

 על ידי החברה.

הנאמן יפקיד בחשבון הנאמנות כל סכום כאמור לזכות מחזיקי אגרות החוב  .21.3
להלן. עשה כן הנאמן, לא  23וישקיע את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף 

יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש 
הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול  הסבירות ההשקעות בניכוי ההוצאות

 חלים על חשבון נאמנות.ותשלומי החובה ה הסבירות חשבון הנאמנות, העמלות

היה ותוסר המניעה לביצוע התשלום בפועל למחזיקים, הנאמן יעביר את  .21.4
כנגד  לעיל, 21.3הכספים שהצטברו לזכות מחזיקי אגרות החוב, כאמור בסעיף 

קבלת הוכחות ואישורים על זכותם לסכומים אלו ואודות הסרת המניעה לביצוע 
התשלום בפועל למחזיקים לשביעות רצונו המלאה של הנאמן, בניכוי הוצאותיו 

 הסבירות ובכפוף לחובת ניכוי מס במקור על פי דין. 

יוותרו , שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של אגרות החובככל ובתקופה שלאחר  .21.5
, כולל רווחים שנבעו מהשקעתם() הנ"להכספים  סכומים מתוךבידי הנאמן 

 למחזיקי כאמור הסכומים מתשלום פטור יהיה הנאמןו, לחברהיעבירם הנאמן 
החברה תאשר לנאמן בכתב את דבר קבלת הכספים הנ"ל  .הזכאים החוב אגרות

אישור החברה בכתב על קבלת  האמורים. עבור מחזיקי אגרות החוב בנאמנות
 .הכספים הנ"ל ישחרר את הנאמן מאחריות כלשהי לגבי הכספים הנ"ל

החברה תחזיק בכספים אלו בחשבון נאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים  .21.6
ת מיום העברתם אליה מאת הנאמן. ונוספ שנים בעשלאותם סכומים במשך 

 שנים שבערות חוב בתום כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק אג
 ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ישמשו את החברה לכל מטרה שהיא.

  החברה תמסור דיווח מיידי על חלוף המועד לדרישת הכספים כאמור. 
 

; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן .22
  תשלום חלקי

אגרות החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו קבלה חתומה מאת מחזיק  .22.1
על ידי הנאמן בגין אגרות החוב שלו תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל 

 הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

קבלה חתומה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות  .22.2
רה מאת מחזיק מחזיק אגרות החוב, אצל הנאמן, תחשב כקבלה כלפי החב

אגרות החוב ותשחרר את החברה בשחרור מוחלט לגבי ביצוע תשלום הסכומים 
 הנקובים בקבלה.

, בזמן תשלום ,הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן .22.3
לעיל, את תעודת אגרת החוב  20-ו 17 ,19חלקי של קרן וריבית לפי סעיפים 
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על אגרת החוב הערה  לרשום רשאי יהיההנאמן  .שבגינה משולמים התשלומים
 בנוגע לסכומים ששולמו ותאריך תשלומם. 

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת  .22.4
אגרת החוב לאחר שניתנו לו כתב שיפוי או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין 
 נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון. 

ים רישומים באופן למרות האמור לעיל, יהיה הנאמן רשאי לפי שיקול דעתו לקי .22.5
 אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

 השקעת כספים .23

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר נאמנות זה, יושקעו על ידיו,  .23.1
בשמו או בפקודתו, בהשקעות שדיני מדינת ישראל ירשו להשקיע בהם כספי 

( אגרות חוב 1נאמנות ובלבד שהינם אחד מבין אפיקי ההשקעה הבאים: )
אשר מועד פירעונן הסופי אינו עולה על מועד  של ממשלת ישראל משלתיותמ

( 3( מלווה קצר מועד )מק"מ(; )2הפירעון של אגרות החוב על פי תנאיהן; )
)ובלבד שהבנק  פיקדונות שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל

ובכפוף , הכל כפי שהנאמן ימצא למתאים לפחות( AAוונטי מדורג בדירוג לרה
עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם  לתנאי שטר נאמנות זה.

סכומים אלא את התמורה לרבות הפירות בגין אותן השקעות שתתקבל ממימוש 
ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות 

חלים על בהשקעה האמורה ובניהול חשבון הנאמנות, ובניכוי תשלומי החובה ה
חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר 

 נאמנות זה.

 לעיל, יחזיק 21במקרה והכספים ינבעו מהפקדתם על ידי החברה לפי סעיף  .23.2
לעיל, עד לתום שנה  23.1הנאמן בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה בסעיף 

אחת ממועד הפדיון הסופי של אגרות החוב. לאחר מועד זה יחזיר הנאמן את 
הסכומים שהצטברו בידו )כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם( בניכוי הוצאותיו, 
לחברה, שתחזיק בסכומים אלה בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב. החברה 

ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור תאשר לנאמן בכתב את החזרת הסכומים הנ"ל 
 מחזיקי אגרות החוב.

ידי יושקעו על  23.2סכומים שיוחזקו על ידי החברה בנאמנות כאמור בסעיף  .23.3
ות החוב בהשקעות שדיני מדינת החברה בשמם ולפקודתם של מחזיקי אגר

ירשו להשקיע בהם  לעיל, 23.1כאמור בסעיף  ישראל והוראות שטר נאמנות זה
כספי נאמנות, הכל כפי שהחברה תראה לנכון, וזאת עד לתום שבע שנים ממועד 
העברת סכומים כאמור לחברה מידי הנאמן. בתום שבע שנים ממועד העברת 

"י מחזיקי אגרות החוב, תהיה סכומים כאמור לידי החברה ומבלי שנדרשו ע
החברה משוחררת מהחזקת סכומים כאמור בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב 

 .ותוכל החברה לעשות בסכומים כאמור כראות עיניה ולרבות לשימושה האישי
האמור לא יגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם הכספים 

 להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

 התחייבויות הנאמן .24

והתקנות שהותקנו  חוק ניירות ערךהנאמן מתחייב כי הוא עומד בכל תנאי  .24.1
"( והתקנות חוק הנאמנות)" 1979-תשל"טהחוק הנאמנות, מכוחו ובכל תנאי 

תנאי החוקים הנ"ל ובתקנות מכוחם כפי שהותקנו מכוחו, וימשיך ויעמוד בכל 
 ., בכל תקופת הנאמנותשיתוקנו מעת לעת

הנאמן מצהיר כי הוא אינו מצוי כיום בניגוד עניינים המונע ממנו לכהן כנאמן  .24.2
חוב של החברה והנאמן מתחייב להודיע לחברה ולמחזיקים לסדרות אגרות 

על אף האמור  בכתב על כל חשש לניגוד עניינים ככל שיהיה ובכל שלב שהוא.
גם על סדרות מובהר ומוסכם בזאת כי הנאמן יהיה רשאי לכהן כנאמן  -לעיל 

ולא יראו בכך כניגוד עניינים של הנאמן  -נוספות של אגרות חוב של החברה 
 לעניין סעיף זה.   

 עסוקהינו חברה רשומה בישראל שמטרתה העיקרית לכי הנאמן מצהיר  .24.3
פי כל דין או הסכם -כי אין מניעה עלו הוא בעל ידע בניהול נאמנויותבנאמנות, כי 

פי שטר נאמנות זה. כן מצהיר הנאמן, כי לא -עללהתקשרותו עם החברה 
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ו/או לבצע את תפקידיו על  לשמש כנאמןאו איסור סייג שהו מתקיים לגביו איז
 . חוק ניירות ערך, לרבות לפי פי שטר נאמנות זה

ת כלל המחזיקים באגרות החוב והוא ינהג בזהירות, באמונה לטובמן יפעל הנא .24.4
מחזיק אחד על פני עניינו של מחזיק אחר ולא ובשקידה, לא יעדיף את עניינו של 

ישקול במסגרת תפקידו שיקולים שאינם נובעים מעצם החזקת אגרות החוב 
 בידי המחזיקים.

הנאמן לא ירכוש ולא יחזיק בעד עצמו אגרות חוב שלגביה הוא משמש כנאמן  .24.5
אם -ולא יחזיק בעד עצמו ניירות ערך של החברה )ככל שיונפקו( או של חברה

 בת או חברה קשורה של החברה )ככל שתהיינה(.-שתהיה(, חברה )ככל

 עלהנאמן לא יבצע עסקאות בניירות ערך שהם נושא נאמנותו לחשבונו של אחר  .24.6
 פי ייפוי כוח המקנה לנאמן שיקול דעת.

ידי החברה עשוי להיחשב -הנאמן מצהיר כי ידוע לו שמידע שיימסר לו על .24.7
בחוק ניירות ערך(, והוא מתחייב בזאת ל"מידע פנים" )כמשמעות מונח זה 

לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות מלאה ולא למסור אותו אלא בהסכמה 
בכתב ומראש של החברה, למעט לצורך העברת מידע למחזיקי אגרות החוב 
לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי שטר נאמנות זה או לצורך מתן 

  ל מצב החברה.דיווח למחזיקי אגרות החוב ע

 יובהר, כי הצהרות והתחייבויות הנאמן לשמירת סודיות כאמור, תחולנה גם
בקשר עם עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו, אשר הנאמן או החברה )בהוראת 
הנאמן לחברה בכתב( יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה, כך שיראו בנאמן 

ו, אף אם הופרו בידי אחראי לכל הפרה בקשר עם הצהרות והתחייבויות אל
 עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.

 הנאמןהחברה כלפי  התחייבויות .25
 

חוב הת ו, את ההתחייבויות הבאות כל זמן שאגרהנאמןמקבלת על עצמה כלפי  החברה
 לא נפרעו במלואם: ןהריבית עליהו

)לרבות ריבית  רעון הקרן והריבית על אגרות החוביבמועד את תשלומי פלשלם  .25.1
 .(שתהיהפיגורים ככל 

 .באופן תקין ונאותלנהל את עסקי החברה  .25.2

לרבות  הפנקסיםפנקסי חשבונות סדירים על פי כל דין, לשמור את  לנהל .25.3
הקשורים  המהותיים המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות ושאר המסמכים

  .באופן שאין בו כדי להפר באופן מהותי הוראות כל דין בעסקיה

והחברה תחדל להיות "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק ניירות ערך, החברה היה  .25.4
את כל הדיווחים הנדרשים מתאגיד שאיננו אגרות החוב  מחזיקיתמציא ל

' מס מוסדיים גופים לחוזר 8 סעיף להוראות"תאגיד מדווח" כאמור, בהתאם 
אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון  ידי על שפורסם, 2010, ביולי 14 מיום 2010-9-3

רות חוב לא ת לעניין השקעת גופים מוסדיים באגבמשרד האוצר, בנושא "הוראו
 2013-9-17ובהתאם להוראות נספח י"ב לחוזר גופים מוסדיים מס'  ממשלתיות"

במשרד  וחסכון ביטוח, הוןשפורסם על ידי אגף שוק ה 2013באוגוסט  26מיום 
הוראות  -להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות  שטר נאמנותהאוצר, בנושא "

 קודקס באמצעות לרבות ,לעת מעת יוחלפו אוכפי שאלו יעודכנו  "להתייחסות
הון מדידה וניהול סיכונים,  - 2חלק  5עקרונות לניהול עסקים, שער  -הרגולציה 

ניהול נכסי השקעה, שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח  - 4פרק 
להסרת ספק, ככל שאיזה מן החוזרים לעיל . רד האוצר ותחילתווחיסכון במש

שאר בעינה ותחול ייוחלף בחוזר אחר אזי התחייבות החברה כאמור בסעיף זה ת
 .להוראות החוזר החדש בהתאם

במועד בו  ,שהיא חייבת בפרסומם על פי דין ,דוחות כספייםלמסור לנאמן  .25.5
. על אף האמור לעיל, מובהר כי כל עוד החברה הדוחות הכספייםמפורסמים 

הינה "תאגיד מדווח", יראו בחברה כאילו מסרה לנאמן את דוחותיה הכספיים 
 אם פרסמה את הדוחות הכספיים באמצעות מערכת המגנ"א.
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 15.1על קרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף  בכתב נאמןלהודיע ל .25.6
 תקופת את בחשבון לקחת מבלי וזאת היוודע לה על התרחשותולעיל, מיד עם 

קיים חשש סביר  לדעת החברה,או כי  הסעיף באותו המנויה ההמתנה או הריפוי
מהחברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע שימנע 

 .המועד לקיומן

, לוח סילוקין לתשלום ההנפקהיום ממועד  30לא יאוחר מתום  נאמן,ללמסור  .25.7
את מועדי תשלום הקרן והריבית והסכומים המפרט אגרות החוב )קרן וריבית( 

 .שישולמו במועדים אלה

כל דוח פומבי שהיא חייבת בהגשתו לרשות למסור לנאמן מיד עם מסירתו,  .25.8
ניירות ערך. דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם 

 .כאמור ייחשב כאילו נמסר לנאמן

, וכל עוד שטר זה בתוקף, תמציא של כל שנה קלנדארית באפריל 30 עד ליום .25.9
בחברה או ממונה ידי בכיר בתחום הכספים -החברה לנאמן אישור חתום על

על כך שלפי מיטב ידיעתו  ,מטעם החברה שהוסמך על ידה לנושא זה )לפי העניין(
בתקופה שמתאריך הוצאת סדרת אגרות החוב ו/או בהסתמך על בדיקות שערך, 

בדצמבר של השנה  31ליום מועד מתן האישור הקודם, לפי העניין, ועד 
 מהותית מצד החברה הפרהלא קיימת  ,מתן האישורהקלנדארית הקודמת לשנת 

, אלא לשטר נאמנות זה( 13ות סעיף א)לרבות, למען הסר ספק, הור של שטר זה
וכן כי החברה לא רשמה במרשמיה שעבוד כלשהו , אם כן צוין בו במפורש אחרת

לשטר, שאינו שעבוד  13לטובת מאן דהוא בניגוד להתחייבותה בסעיף 
 להסתמך רשאי הנאמן. לשטר 13.2מ"השעבודים המותרים", כהגדרתם בסעיף 

 .מטעמו נוספת בדיקה לבצע יידרש ולא החברה אישור על

 ימי עסקים 21תוך פרק זמן שלא יעלה על  מקרהובכל  ,תוך זמן סביר ,לתת .25.10
ו/או לאנשים שיצווה, כל מסמך או מידע  לנאמן ,נאמןה של בקשתו קבלת ממועד

פי שיקול -בנוגע לעסקיה ו/או נכסיה של החברה שיהיה דרוש באופן סביר, על
דעתו של הנאמן, לשם הגנה על מחזיקי אגרות החוב ולשם יישום והפעלת 

, הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות
ל כתבי סודיות בנוסח כפי שיוסכם באופן סביר בין והכול בכפוף לחתימה ע

העברת המידע למחזיקי אגרות החוב, לפי שיקול דעתו הסביר  .החברה לנאמן
 של הנאמן בנסיבות העניין, לא תיחשב כהפרת חובת סודיות. 

אישור לנאמן, על פי דרישתו, כי בוצעו כל התשלומים למחזיקי אגרות  לתת .25.11
 החוב במלואם ובמועדם. 

לאפשר לנאמן להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא זכות  .25.12
  השתתפות והצבעה באסיפה.

 אגרות למחזיקי ירהבהע שהחברה מידע כל או מסמך מכל העתק לנאמן למסור .25.13
 .שתעביר ככל, החוב

 על כל שינוי בשמה או בכתובתה.  מיידיתבכתב לנאמן  להודיע .25.14

 התחייבויות נוספות .26

החוב תועמדנה לפירעון מיידי )ככל שתועמדנה(, תבצע החברה לאחר שאגרות  .26.1
דרש לכך על ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי ימזמן לזמן ובכל עת שת

לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה 
 , וזאת, בתוך זמן סביר בנסיבות העניין ממועד דרישתו שלאת הפעולות הבאות

 :הנאמן

תצהיר הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע  .26.1.1
כל הפעולות הנחוצות או הדרושות לשם מתן תוקף להפעלת 

 הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו.

תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן  .26.1.2
 ת שטר הנאמנות.למועילות באופן סביר וידרשן לשם יישום הוראו

ידי הנאמן המאשרת כי פעולה -הודעה בכתב חתומה על -למטרות סעיף זה  .26.2
הנדרשת על ידו, במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה 

 לכך.
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 הסכמים אחרים .27
 

 אשר נוספים הסכמיםבכל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן, החברה לא תתקשר עם הנאמן 
 הסכמים למעט וזאת, יש בהם ניגוד עניינים עם תפקידו כנאמן לאגרות החוב נשוא שטר זה

 .לחברה הנאמן ידי על נאמנות שרותי להענקת אחרים או נוספים

  שכר הנאמן .28

שכר הנאמן ותנאי התשלום יהיו כמפורט בהצעת שכר טרחת הנאמן החתומה  .28.1
החברה תישא בשכר טרחת  לשטר נאמנות זה. 'דכנספח המצורפת ובמקור 
 הנאמן.  

מובהר, כי למעט אם צוין בשטר נאמנות זה במפורש אחרת, הרי שהתמורה הנ"ל  .28.2
הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או 
השתתפות בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן מכל מין וסוג 

 ידו במסגרת שטר נאמנות זה.בגין השירותים הניתנים על 

במידה וכהונת הנאמן תפקע, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל  .28.3
 פקיעת כהונתו. מיום

מחזיקי אגרות החוב ישתתפו במימון שכר הנאמן והחזר הוצאותיו בהתאם  .28.4
 .להלן 31להוראות השיפוי שבסעיף 

 סמכויות מיוחדות .29

הנאמן רשאי להזמין חוות דעתו או את עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון,  .29.1
, בין םשמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, ולפעול בהתאם למסקנותיה

 ,ידי הנאמן או על ידי החברה או באופן אחראם חוות דעת או עצה כזו הושגה על 
והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מפעולה או מחדל 
שנעשו על ידיו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן פעל הנאמן 

 ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. 

העסקת היועצים שימונו  ותבמלוא הוצאהחברה תישא  להלןו לעילבכפוף לאמור 
כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת 
מומחה או עצה כאמור. טרם מינוי יועץ או מומחה הנאמן והחברה יגיעו 
להסכמה על רשימה של לא יותר משלושה יועצים ו/או מומחים בעלי מוניטין 

מן לקבלת הצעות שכר טרחה ומומחיות רלוונטיים, אשר אליהם יפנה הנא
למינויים כשלוחים כאמור. החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו, 

סך הסכומים . ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם היועצים ו/או המומחים על הצעתם
בהם תישא החברה בגין האמור לעיל לא יעלה על סכום סביר ומקובל בהתאם 

לחברה על מינוי מומחה, כאמור בסעיף זה, הנאמן יודיע בדיעבד  .לנסיבות העניין
ובלבד שעלות שכרם של  בזכויות המחזיקים ככל שבהודעה מראש תהא פגיעה

היועצים אינה חורגת מגבולות הסביר והמקובל, ושהיועצים האמורים יצהירו 
כלפי הנאמן במסגרת הצעתם כי אינם מצויים בניגוד עניינים ו/או בתחרות עם 

 . עסקי החברה

רשאי לקבל תעודה חתומה בידי נושא משרה בכירה ודירקטור בחברה  הנאמן .29.2
ו/או הערכה המאשרת כי לדעתם עסקה, צעד, פעולה או דבר אחר כלשהו הינם 
רצויים והם לטובת החברה, כהוכחה מספקת שהעסקה, הצעד, הפעולה או הדבר 
 הם אמנם רצויים ולטובת החברה, והנאמן לא יהיה בשום פנים מחויב לדרוש

הוכחה נוספת או תעודה אחרת ולא יהיה אחראי להפסד או נזק כלשהם 
 העלולים להיגרם על ידי כך, ובלבד שפעל כנאמן סביר.

על אף כל האמור בשטר נאמנות זה, הנאמן לא יתערב באיזו צורה שהיא  .29.3
בהנהלת עסקי החברה או ענייניה, מעבר לסמכויות המסורות לידיו במפורש 

יעמדו לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב כל זכויות כלפי ולא  בשטר נאמנות זה
שלא ניתן להתנות ולהוראות  ההחברה אלא בהתאם להוראות שטר נאמנות ז

 . הקבועות בחוק ניירות ערך עליהן

בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר  ,הנאמן ישתמש בנאמנות .29.4
נאמנות זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, אך במידת הזהירות הסבירה. פעל כך 
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הנאמן, הוא לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם עקב טעויות בשיקול דעת שנעשו 
 , בחוסר תום לב או בזדון.חמורה בתום לב, אלא אם  פעל הנאמן ברשלנות

 להעסיק שלוחים סמכות הנאמן .30
 

הנאמן יהיה רשאי להשתמש בסמכויות ובכוחות הניתנים לו בשטר נאמנות זה בין בעצמו ובין 
באמצעות מינוי שלוח שיפעל במקומו, בין עורך דין ובין אדם אחר, כדי לבצע או להשתתף 

ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה, זמן  בעשיית פעולות שונות שיש לעשותן בקשר לנאמנות
סביר מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור ולאחר שהתחייבו השלוחים כלפי החברה וחתמו על 

ר נאמנות לשט 24.7 הצהרה לשמירת סודיות בנוסח בו התחייב הנאמן לשמירת סודיות בסעיף
הנאמן יודיע בדיעבד לחברה על מינוי שלוח, כאמור בסעיף זה, ככל שבהודעה מראש  זה לעיל.

כן יהיה הנאמן מזמן לזמן רשאי לפטר שלוח שמינה ולמנות  תהא פגיעה בזכויות המחזיקים.
 שלוח אחר במקום המפוטר. 

 15.1ראות סעיף כל עוד לא התקיימה להעמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בהתאם להו
לשטר נאמנות זה, החברה תהיה רשאית לסרב למינויו של שלוח כאמור, וזאת מטעמים 

 בכתב.  שימסרוסבירים 

השלוחים על פי דרישת  ה סביר שלהחברה תישא בשכר טרחמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
שלוח כאמור יודיע הנאמן לחברה בכתב אודות המינוי בצירוף  שקודם למינוי ובלבד הנאמן

יתייעץ עם החברה ביחס לזהות  פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו, וכי הנאמן
החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל טעם סביר, לרבות במקרה השלוח ותנאיו. 

ולרבות מטעם הקשור  עסקי החברהבו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, ב
. כן מובהר בזאת למען הסר ספק, כי לא יהיה במינוי שלוחים כאמור בשכר טרחתו של השלוח

 כדי לגרוע מאחריות הנאמן. 

מובהר כי לא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו 
 ופעולות שלוחיו.

 שיפוי לנאמן .31

להלן,  31.5החברה ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  .31.1
להלן(, מתחייבים בזאת לשפות את  31.3כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

עפ"י הוראות  הנאמן, כל נושא משרה בו, עובדיו, שלוחיו ומומחים שימנה הנאמן
 "(, כדלקמן: הזכאים לשיפוי)"שטר נאמנות זה 

חיוב כספי, לרבות על פי  /אוו תשלום/או ו נזק/או ו הוצאהבגין כל  .31.1.1
, פסק בורר )שלא ניתן לגביהם עיכוב ביצוע(, או על חלוט דיןפסק 

 הסכמת ניתנה לחברה נוגעת שהפשרה)וככל שנסתיימה  פי פשרה
מהם קשורה למעשה או מחדל  איזה, אשר עילת (לפשרה החברה

שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, 
הדין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת  ו/או על פי

 מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או  .31.1.2
שלפי  שהם עומדים להוציא אגב ביצוע מעשה או מחדל כאמור לעיל

 ו/או בקשר לשימוש דעתם הסבירה היו דרושות לביצוע הנ"ל
בסמכויות והרשאות לפי שטר זה, לרבות בקשר לכל מיני הליכים 
משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין 
ודברים, הוצאות, הוצאות נסיעה והוצאות אחרות לצורך בדיקה 

תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או  ,ו/או טיפול
 לאמור. לא נעשו באופן כלשהו ביחס

 והכל בתנאי כי: 

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי;  .31.1.3
 או

לגבי המעשה או המחדל בגינו מבוקש השיפוי לא נקבע בהחלטה  .31.1.4
ברשלנות שאין או  כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדוןסופית שיפוטית 

 .לב תוםב שלאאו  לגביה פטור על פי הדין

 ".התחייבות השיפויזה תקרא " 31.1ההתחייבויות לשיפוי על פי סעיף  
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יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם יגם במקרה בו 
שהוא, יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום 

סופית יקבע בהחלטה שיפוטית יהמגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. במקרה כי 
כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 

 התחייבות השיפוי ששולמו להם. 

לעיל, כל אימת שהנאמן  31.1מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  .31.2
הוראה של רשות  פי חוק ו/או-יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על

מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת 
יחת הליכים או הגשת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פת

תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, וככל שהנאמן יסבור, 
פיקדון שהעבירה החברה ו/או כי על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי אין די בכספי ה

מתיר שימוש בכספי הפיקדון למטרות הדרושות כאמור, יהיה הנאמן החוק אינו 
רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי 

 ."( בעדיפות ראשונה מהחברההמימון פיקדוןלכיסוי התחייבות השיפוי )"
ת פיקדון המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת במקרה בו החברה לא תפקיד א

על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור 
דיו את סכום פיקדון המימון, כל אחד להלן(, בבקשה כי יפקידו בי 31.5בסעיף 

את חלקו היחסי )כהגדרת מונח זה להלן(. במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא 
יפקידו בפועל את מלוא סכום פיקדון המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט 

באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת  . איןבפעולה או בהליכים הרלוונטיים
לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות פעולה דחופה הדרושה 

אגרות החוב על  על ידי מחזיקי דוןהעמדת הפיקלהסרת ספק, לא יהיה בהחוב.  
פי סעיף זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בהתחייבות לשיפוי בהתאם 

 לן.לה 31.3להוראות סעיף 
 

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום פיקדון המימון ויהיה רשאי להגדילו ולחזור 
 ולפעול ליצירת פיקדון מימון נוסף  כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. 

 : לעיל 31.1בסעיף  כאמור התחייבות השיפוי .31.3

( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו 1תחול על החברה בכל מקרה של ) .31.3.1
לפי תנאי שטר הנאמנות לרבות לשם הגנה פי כל דין או על להתבצע 

אגרות  זכויות מחזיקי אגרות החוב )לרבות בשל דרישת מחזיק על
( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו 2חוב הדרושה לשם הגנה כאמור(; וכן )

 להתבצע לפי דרישת החברה.

 31.5תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  .31.3.2
( אי 2; וכן )31.3.1( מקרה שאינו בגדר סעיף 1להלן( בכל מקרה של )

על  התשלום על ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עלי
 להלן(. 31.6מבלי לגרוע מהוראות סעיף ולעיל ) 31.3.1פי סעיף 

בכל מקרה בו: )א( החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות  .31.4
ין; ו/או )ב( חובת יהשיפוי ו/או לא תפקיד את סכום פיקדון המימון לפי הענ

לעיל ו/או נקראו  31.3.2השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 
לעיל, יחולו  31.2המחזיקים להפקיד את סכום פיקדון המימון לפי סעיף 

 הוראות הבאות:ה

ככל שמופקדים כספים בפיקדון המימון, ישתמש הנאמן בכספים  .31.4.1
 המופקדים בה;

ככל שהסכום המופקד בפיקדון המימון אינו מספיק לשיפוי כאמור  .31.4.2
או שחלה מגבלה על הנאמן באשר לשימוש בו, יגבו הכספים באופן 

 הבא:

מתוך הכספים )ריבית ו/או קרן( שעל  -ראשית  .31.4.2.1
יקי אגרות החוב לאחר תאריך החברה לשלם למחז

 לעיל;  17הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים  -שנית  .31.4.2.2
התחייבות המופקדים בפיקדון המימון כדי לכסות את 

השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב שיחזיקו באגרות 
להלן(, כל אחד  31.5חוב במועד הקובע )כאמור בסעיף 

(, בידי להלן בהתאם לחלקו היחסי )כהגדרת מונח זה
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הנאמן את הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק 
אגרות חוב ישא את ריבית שנתית בשיעור השווה 
לריבית הקבועה על אגרות החוב וישולם בקדימות 

 להלן. 31.7כאמור בסעיף 

" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותן חלקו היחסי"
להלן  31.5החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 

מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור באותו מועד )בניכוי 
אגרות חוב המוחזקות על ידי אדם בעל קשרי שליטה עם החברה(. 
מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו 

 הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.   מועד יחול שינוי בערך

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום  .31.5
 פיקדון המימון הינו כדלקמן:

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון  .31.5.1
נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה 
לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של 

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום  -אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
ההחלטה ואם אותו יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת 

 אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון  .31.5.2
יהיה המועד  -נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה )כפי שמועד זה 
אשר לא נכח או השתתף נקבע בהודעת הזימון( ותחול גם על מחזיק 

 באסיפה.

בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי  .31.5.3
 שיקבע על ידי הנאמן על פי שיקול דעתו המוחלט. 

אין בתשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב במקום החברה של סכום כלשהו  .31.6
זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת  31המוטל על החברה על פי סעיף 

 .בתשלום האמור

ההחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה יעשה על פי  .31.7
 .לעיל 17ף סדר הקדימויות הקבוע בסעי

 העברה ופיצול של אגרות החוב .32

 לפי או, אחת תעודה לו תוצא אחד מחזיק שם על הרשומות החוב אגרות בגין .32.1
בסעיף זה תקראנה להלן:  הנזכרות)התעודות  תעודות מספר לו תוצאנה, בקשתו

 הכמות)אלף( ש"ח ע.נ. )" 1,000בכמות מינימלית של "(, כל אחת התעודות"
 "(.המינימלית

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים  .32.2
חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב )למעט העברה המתבצעת באמצעות 
המסחר בבורסה( תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת 

ת, חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל מניו
ההעברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות 

הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה  אגרות החוב המועברות על פיו, וכל
 לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.

הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס בכפוף לאמור לעיל,  .32.3
בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן  ,ולאופן העברת מניות יחול

 העברת אגרות החוב ועל הסבתן.

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו,  .32.4
ר תעודות אגרות למספלהלן  32.7על פי הוראות סעיף  תפוצל תחילה אגרת החוב

, באופן שסך (על ידי החברה עד לכמות סבירה כפי שייקבעחוב כמתחייב מכך )
 תעודת אגרותכל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של 

 החוב האמורה.
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רשם ההעברה במרשם והחברה תהא רשאית ילאחר קיום כל התנאים האלה ת .32.5
כאמור תירשם על תעודת אגרת חוב המועברת  לדרוש כי הערה בדבר ההעברה

חוב חדשה ויחולו  כי תוצא לו במקומה תעודת אגרתושתימסר למקבל ההעברה 
ובתעודת איגרת חוב  על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות

קום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר הנעבר, והוא מ המועברת, כך שבכל
 ייחשב כמחזיק לצורכי שטר הנאמנות.

אם יחול כל  כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .32.6
תשלום חובה שהוא, לרבות תשלומי מיסים והיטלים אחרים, על כתב ההעברה 

יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש  ות החוב,של אגר
 .כתנאי להעברה ההעברה

 החוב אגרות של הנקוב הערך כל סך אשר לתעודות לפיצול ניתנת תעודה כל .32.7
 בתעודה שנכללו החוב רותאג של הנקוב הערך לסכום שווה בהן הכלולות
 מהכמות יפחת לא תעודה כל בגין הנקוב שהערך ובלבד נתבקש שפיצולה

 של הרשום הבעלים ידי על חתומה פיצול בקשת פי על יעשה הפיצול. המינימלית
 שפיצולה התעודה מסירת כנגד מתבקש שפיצולה התעודה נשוא החוב אגרות

 בו החודש מתום יום 30 תוך יעשה הפיצול. הרשום במשרדה לחברה מתבקש
 תעודות. החברה של הרשום במשרדה פיצולה בקשת עם ביחד התעודה נמסרה
 נקוב ערך בסכומי תהיינה הפיצול בעקבות יוצאוש החדשות החוב אגרות

 רבות, לבפיצול הכרוכות ההוצאות ל. כאחת כל שלמים חדשים בשקלים
 ., כתנאי לפיצולהפיצול מבקש על יחולו, ככל שיהיו כאלה, היטלים

 דיווח על ידי הנאמן .33

זה מצד החברה, יודיע למחזיקי נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר נאמנות  .33.1
אגרות החוב בהקדם האפשרי ותוך זמן סביר ובכפוף להוראות כל דין על ההפרה 
ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין. חובה זו 

 פי הדין.-ידי החברה על-לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על

 ניירות ערך לחוק 1לפי הוראות פרק ה'  גיש דוח לגבי פעילות שביצעיהנאמן  .33.2
( לפחות מיתרת 10%דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים )ל בהתאם

הערך הנקוב של אגרות החוב בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף 
 ניירות ערך. י)ד( לחוק35לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 

( מיתרת הערך הנקוב 5%מעלה מחמישה אחוזים )של המחזיקים בל לפי דרישה .33.3
של אגרות החוב הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר 

  .עם הנאמנות

הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדארית דו"ח שנתי על ענייני  .33.4
  ."(הדוח השנתיהנאמנות )"

 הבאים:הדוח השנתי יכלול פירוט לגבי הנושאים 

 פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה; .33.4.1

דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך  .33.4.2
 השנה שחלפה.

 כל דין.ביקבע מעת לעת בחוק ויפירוט כפי ש .33.4.3

ח השנתי במשרדי הנאמן בשעות העבודה המחזיקים יהיו רשאים לעיין בדו .33.5
בבד עם העמדתו לעיון מחזיקי  המקובלות. עותק מהדוח יומצא לחברה בד

 אגרות החוב.

 לחוק ניירות ערך. 1ח35הנאמן יעדכן את החברה לפני דיווח לפי סעיף  .33.6

נכון למועד חתימת שטר זה, הנאמן מצהיר כי הנו מבוטח בביטוח אחריות  .33.7
לתקופה ולמקרה )להלן: "סכום הכיסוי"(.  דולרמיליון  10מקצועית בסך של 

 8ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב יופחת סכום הכיסוי מסך של 
ימי  7 -מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ דולרליון מי

עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח 
ף זה יחולו עד למועד כניסתם לתוקף של תקנות לחוק מיידי בנושא. הוראות סעי

ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן 
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לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק 
 . כאמורבמקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות 

 הודעות .34

ידי דיווח -הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן עלכל הודעה מטעם החברה ו/או  .34.1
במערכת המגנ"א. הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח 

-לאלתר במערכת המגנ"א, בשם הנאמן, כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על
במקרים המפורטים להלן בלבד, יפורסם הדיווח האמור  .ידי הנאמן לחברה

( עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, 2ום מודעה בשני )בנוסף, בדרך של פרס
לחוק  350היוצאים לאור בישראל בשפה העברית: )א( הסדר או פשרה לפי סעיף 

)ג( זימון אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב. כל  -החברות; )ב( מיזוג; ו
ידי החברה באמצעות מערכת המגנ"א כאמור -הודעה שתפורסם או שתישלח על

ביום פרסומה כאמור כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ו/או הנאמן  תיחשב
  .במערכת המגנ"א

העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידי 
 החברה לנאמן.

 העתקים מהודעות ומהזמנות שייתן הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידי
 הנאמן לחברה.

בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעו בחוק ניירות ערך, כל  במקרה .34.2
הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי משלוחה 
בדואר רשום לפי כתובתם האחרונה של המחזיקים הרשומים של אגרות החוב 

 הודעה שתשלח כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי כלכמפורט במרשם. 
 .רשום בדואר מסירתה ממועד עסקים ימי( 3) השלושאגרות החוב כאמור 

בדואר מכתב  כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה תוכל להינתן על ידי
עם העתק  כספים אגף מנהללידי לפי הכתובת המפורטת בשטר נאמנות זה רשום 

 או לפי כתובת אחרת עליה צת המשפטית של החברהיועסמנכ"ל כספים ולל
וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על  ,תודיע החברה לנאמן בכתב

. יום רשום ( ימי עסקים מיום מסירתה בדואר5ידי החברה כעבור חמישה )
המסירה יוכח על ידי הצגת אישור המסירה למשלוח. כל הודעה או דרישה מטעם 

ובת המפורטת רשום לפי הכתבדואר החברה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב 
בשטר נאמנות זה, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע הנאמן לחברה בכתב, וכל 

( ימי 5)ה חמישהודעה או דרישה כזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנאמן כעבור 
. יום המסירה יוכח על ידי הצגת אישור רשום עסקים מיום מסירתה בדואר

 המסירה למשלוח. 

דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ייחשב על אף האמור, 
 .לנאמן שנמסרה כהודעה

 פשרה ושינוי בשטר הנאמנות ,ויתור .35

בכפוף להוראות הדין, יהיה הנאמן רשאי, מזמן לזמן ובכל עת, אם שוכנע כי  .35.1
הדבר הוא לתועלת מחזיקי אגרות החוב או אם שוכנע שאין בדבר משום פגיעה 
בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי 

יקי אגרות מבלי צורך לקבל את אישור אסיפת מחזמתנאי שטר נאמנות זה, 
, שינוי בתנאי אגרות החוב הנוגע לשיעור הריביתביחס: )א( למעט  , וזאתהחוב

מועדי תשלום הקרן והריבית )אך לרבות שינוי טכני במועדים או במועד הקובע 
 לאיזו הנוגע שינוי כל)ב(  ;או תנאי הפירעון האחרים ההצמדהאי , לתשלומם(

 העמדה להליך)ג(  ;לעיל 13רעון מיידי כמפורט בסעיף יהעילות להעמדה לפמ
 ירידה של במקרה הריבית התאמת מנגנוןהתחייבות לדירוג ו)ד(  ;מיידי לפירעון
ביטול ול זה נאמנות לשטר בהתאם שעבודים יצירת על למגבלות)ה(  ;בדירוג

)ו( הוראות  ;חובת דיווח אותם התחייבה החברה ליתן על פי שטר נאמנות זה
 געות להרחבת סדרה; )ז( הוראות הנוגעות לבטוחה המוענקת על ידי החברההנו

נושאים אחרים שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי ( ח) -ו )ככל שתוענק(
 אגרות החוב.

בכפוף להוראות הדין, הנאמן והחברה יהיו רשאים לשנות את תנאי שטר נאמנות  .35.2
אם נתקיים אחד זה )בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון(, 

 :מאלה
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 מחזיקי אגרות החובהשינוי אינו פוגע בהנאמן שוכנע כי  אם .35.2.1
לחוק  350והשינוי כאמור אינו מהווה הסדר כמשמעו בסעיף 

 יםהנוגע לעניין שינויים תחולנההוראות פסקה זו לא  .החברות
)אך לרבות שינוי לשיעור הריבית, למועדי תשלום הקרן והריבית 

 לכלההצמדה, אי , טכני במועדים או במועד הקובע לתשלומם(
 13רעון מיידי כמפורט בסעיף יעילות העמדה לפמ לאיזו הנוגע שינוי

העמדה לפירעון מיידי, למנגנון התאמת הריבית  להליךלעיל, 
 בהתאם שעבודים יצירת על למגבלות, בדירוגבמקרה של ירידה 

ביטול חובת דיווח אותם התחייבה החברה ול זה נאמנות לשטר
ליתן על פי שטר נאמנות זה, שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר 

תו, זה, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונ
ונושאים אחרים שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי אגרות 

 . החוב מבלי צורך לקבל את אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב

שהתקבלה המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי בהחלטה  .35.2.2
באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים לפחות 

(, ברוב של 'סדרה גמיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב )
מכלל הקולות של  (66.67%) שלישים שניבלפחות המחזיקים 

ואשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה שעל סדר המשתתפים בהצבעה, 
היום, או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה 

 .מחזיקים בעשרים אחוזים לפחות מהיתרה כאמור

חוק החברות והתקנות ובכפוף להוראות בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .35.3
לאסיפה הכללית של לחוק החברות,  350ובכלל זה סעיף  ושהותקנו מכוח

לעשות בין  מחזיקי אגרות החוב תהיה הסמכות, על ידי קבלת החלטה מיוחדת,
 היתר, את הדברים הבאים או כל אחד מהם:

להסכים לכל תיקון, שינוי או הסדר של זכויות מחזיקי אגרות  .35.3.1
זכויות אלה נובעות משטר נאמנות זה או כל מסמך החוב, בין אם 

 אחר, או לכל פשרה או ויתור בקשר עם זכויות אלה.

להסכים לכל תיקון בהוראות שטר הנאמנות אשר תסכים לו  .35.3.2
החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל שטר נאמנות ו/או כל 
מסמך אחר בקשר עם המסמכים כאמור והכל לשם ביצוע התיקון 

 כאמור.

 להוציא, כוחה בא בתור הנאמן את, חוזר בלתי באופן, בזאת ממנה ברההח .35.4
 לפי לבצע חייבת שהיא הטכניות הפעולות כל את ובמקומה בשמה ולבצע לפועל

 מהסמכויות חלק או כל בביצוע בשמה ולפעול, זה בשטר הכלולים התנאים
 שהיא הטכניות הפעולות את ביצעה לא שהחברה בתנאי, וזאת, לנאמן הנתונות

 דרישת ממועד עסקים ימי 10-מ יאוחר לא זה שטר תנאי לפי לבצע חייבת
 .הנאמן

 בכך ואין פעולה כל לעשות הנאמן את לחייב כדי לעיל 35.4 סעיף לפי במינוי אין .35.5
 את בזה פוטרת והחברה, הנאמנות לשטר בהתאם החברה ממחויבויות לגרוע כדי

 באופן או בזמן תעשה שלא או שהיא פעולה כל תעשה שלא במקרה מראש הנאמן
 נזק כל בגין ושלוחיו הנאמן כלפי טענה כל על מראש מוותרת והחברה, הנכון

 פעולה כל סמך על, כך בגין, בעקיפין או במישרין לחברה להיגרם עלול או שנגרם
 אם למעט והכל, הנאמן ידי על בזמן נעשתה שלא או, כלל נעשתה לא או שנעשתה

 .או בזדון ברשלנות שלוחיו או הנאמן פעלו

לעיל, יהיה הנאמן רשאי לדרוש  35.3עד  35.1 הפעלת סעיפיםבכל מקרה של  .35.6
ממחזיקי אגרות החוב, למסור לו את תעודת אגרות החוב, לשם רישום הערה 

 בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור.

אופן המפורט החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה ב .35.7
בהקדם  זה 35, פשרה או שינוי כאמור לפי סעיף ויתורלעיל על כל  34בסעיף 

  .ביצועו לאחר הניתן האפשרי ככל

 מחזיקי אגרות החוב  מרשם .36

בהתאם להוראות של מחזיקים באגרות החוב, מרשם במשרדה החברה תנהל  .36.1
החברה שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם בהתאם להוראות הדין. ניירות ערך,  חוק
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פעם לתקופה  רשאית לסגור את המרשם מזמן לזמן ולא להתיר בו העברות מדי
 .יום בשנה 30או לתקופות שלא תעלינה ביחד על 

מחזיקי אגרות החוב ולהכיר בשום  מרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום ב .36.2
נאמנות בין מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או 
כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. 
החברה תכיר אך ורק בבעלותו של מחזיק רשום שבשמו נרשמו אגרות החוב 

יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו  מחזיקי אגרות החוב. מרשםב
של המחזיק הרשום, כונס נכסים שימונה עקב פשיטת רגל וכל אדם שיהיה זכאי 

עקב  -לאגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום )ואם הוא תאגיד 
פירוקו( יהיו רשאים להירשם כמחזיקים לאחר מתן הוכחות שלדעת מנהלי 

 וכיח את זכאותם להירשם כמחזיקים שלהן.החברה תספקנה לה

 כהונת הנאמן, התפטרות הנאמן והחלפתו, אישורים .37

 כהונתו, פקיעת ,, מינויו, החלפתוכהונת הנאמןעל  ,להלן זה סעיף הוראותאף  על .37.1
והוראות  הוראות חוק ניירות ערךיחולו  ועל מינוי נאמן חדש התפטרותו, פיטוריו

  שטר נאמנות זה.

של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם תקופת מינויו  .37.2
 .( לחוק ניירות ערך1ב)א35להוראות סעיף 

נאמן אין תוקף ההתפטרות לנאמן רשאי להתפטר בהודעה בכתב למי שמינהו; ה
בית  ומן היום שנקבע לכך באישור ,בית המשפט אישור לה ניתןאלא אם כן 

 .המשפט כאמור

הנאמן וכל נאמן שיבוא במקומו, אם לא מילא  בית המשפט רשאי לפטר את .37.3
 תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

, בהתאם יד)ד( לחוק35 סעיף להוראות התאםב תתקבל ,נאמן החלפת על החלטה .37.4
לפחות  (66.67%)שני שלישים של  רובבלקבוע בתוספת הראשונה לשטר זה, 

  .שבמחזור החובשל אגרות הנקוב  ערךה תמיתר

פקעה כהונתו של נאמן, רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר לתקופה ובתנאים  .37.5
שייראו לו. בכפוף להוראות כל דין, הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו 
עד למינוי נאמן אחר. עם סיום הנאמנות, הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל 

לו בקשר עם הנאמנות נשוא כספי הנאמנות ואת כל המסמכים שהצטברו אצ
  .ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כךשטר הנאמנות 

כאמור  יםעל אירוע שו לרשות ניירות ערך דו"ח מיידיהחברה והנאמן יגי .37.6
 .לעיל 37.4עד  מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! בסעיפים 

עליו לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות, ויחולו  .37.7
כל החובות וההתחייבויות שנטל על עצמו הנאמן לפי שטר נאמנות זה וכן הסדר 
שכר הטרחה הקבוע בשטר נאמנות זה כך שיוכל לפעול כאילו נתמנה כנאמן 

 מלכתחילה.

מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות  .37.8
פי הנאמן, ככל ויהיו, שעילתן שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כל

קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות 
כלשהי על פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע 
מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, 

למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את  ככל שיהיו, שעילתן קודמת
 החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.

 אסיפות של מחזיקי אגרות החוב  .38

תוספת אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו בהתאם לתנאים המפורטים ב .38.1
 לשטר נאמנות זה. ראשונהה

 וראות כלליותה .39
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כל מקרה שיום תשלום ב, נספח א'ו/או בבשטר נאמנות זה למרות האמור  .39.1
ידחה מועד הפירעון עסקים הריבית ו/או יום תשלום הקרן יחול ביום שאיננו יום 

הראשון הבא אחריו ולא תשולם ריבית בגין העסקים של אותו תשלום ליום 
 דחיית תשלום כאמור. 

 מחזיק, יהוו זיכוי חשבונו של זה נאמנות שטרב רלגרוע מכל תנאי אח ליבמ .39.2
או קבלה חתומה על  רשום אגרת חובמחזיק אגרת חוב או פדיון שיק שנשלח אל 

מחזיק רשום יחיד באגרת חוב או על ידי איזה שהוא מבין המחזיקים  ידי
, הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום הרשומים במשותף באגרת חוב, לפי העניין

 גרת חוב זו.אשר נעשה על ידי החברה בגין א

מקרה שתעודת אגרת חוב תתבלה, תאבד או תושמד, תהיה החברה רשאית ב .39.3
רקטוריון החברה, או מי שיוסמך ילהוציא במקומה תעודת אגרת חוב חדשה. ד

על ידו, יהיה רשאי לקבוע תנאים ביחס לאופן הוכחת אובדן או השמדת 
פוי ההוצאה שנגרמה לחברה לשם בירור זכות הבעלות שהתעודה, וכן לכסוי ול

במקרה של בלאי, תעודת אגרת החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני  בתעודה.
שתוצא התעודה החדשה. מסים, תשלומי חובה והיטלים אחרים, ככל שיחולו, 

ת הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש ווכן הוצאות אחר
 התעודה האמורה.

רוע מהוראותיו האחרות של שטר נאמנות זה, הרי כל ויתור, ארכה, לג מבלי .39.4
"( מצד הנאמן לגבי אי ויתור"להלן בסעיף זה: הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה )

קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות 
לשהי ויתור מצד הנאמן על זכות כולנאמן על פי שטר נאמנות זה, לא יחשבו כ

בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של  נסיבותלאלא כהסכמה מוגבלת 
שטר נאמנות זה, הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן 

מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל  )לפי העניין( ו/או מחזיקי אגרות החוב
בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או 

תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי שטר נאמנות זה הינן עצמאיות 
ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי 

 . דין ו/או הסכם

תשלומי סכומי הקרן והריבית לפי שטר נאמנות זה ישולמו בלי שים לב לכל  .39.5
שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימות או שתהיינה קיימות זכויות 

בין החברה לבין מחזיק קודם, ככל שישנו, כולל המחזיק המקורי של אגרות 
 החוב.

מחזיקי אגרות החוב בלבד יישאו בכל מס ותשלומי חובה אחרים בגין תשלומים  .39.6
 ין.שיקבלו על פי אגרות החוב, ככל שהם חייבים בהם על פי ד

המחזיקים באגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על פי שטר נאמנות  .39.7
    זה באמצעות הנאמן בלבד, בדרכים המפורטות בשטר נאמנות זה.

מובהר בזאת כי אין בהיותה של החברה בשליטת מדינת ישראל ואין בהסכמים  .39.8
ישראל שיש או שיהיו בין החברה לבין מדינת ישראל כדי להטיל על מדינת 

אחריות או חבות כלשהי כלפי כל מחזיק באגרות החוב ו/או כלפי הנאמן בקשר 
 .עם הנפקת אגרות החוב ו/או בקשר עם כל מצג שניתן על ידי החברה או העדרו

הינו הדין הישראלי בלבד, וזאת  שטר נאמנות זההדין החל על אגרות החוב ו .39.9
בהתעלם מכללי ברירת הדין הכלולים בו. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין 

, לרבות תוקפם, ביטולם או כל עניין אחר שטר נאמנות זההקשור באגרות החוב ו
 .יפו-אביב בתלהקשור בהם, תהא לבתי המשפט המוסמכים 

 תובותכ .40
 

ה יהיו כמופיע במבוא לשטר נאמנות זה, או כל מען תובות הצדדים לצורך שטר נאמנות זכ
 אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב. 

 הסמכה למגנ"א .41
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, הנאמן 2003-התשס"ג ,בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( 
מאשר בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות ניירות ערך 

 שטר נאמנות זה.על 
 
 
 

פיתוח  -חברת נמלי ישראל 
 ונכסים בע"מ

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) 
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 'א נספח
 

 "מבע פיתוח ונכסים -נמלי ישראל  חברת
 "('סדרה ג)" חוב אגרות הנפקת

 
 :1יהיו החוב אגרות של זו בהנפקה

 ראטה, מחושבת פרו לשנה מעל שיעור ריבית הבסיס 3%של שיעור  - "פיגורים"ריבית  .1
  .החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועללתקופה 

 [______[ ב]_] -ו [_____]ב [_] בימיםבשנה,  פעמים___[ ] - "הריבית תשלום"מועדי  .2
, בעד בכל תשלום[ __]%, בשיעור של )כולל( [___]עד [ ___]של כל אחת מהשנים 

ביום הקודם למועד התשלום. התשלום הראשון חודשים שנסתיימה  [__]התקופה של 
[ ___[ ]_____[ ב]_]ישולם ביום  ,[__]%, בשיעור של (סדרה ג'של ריבית אגרות החוב )

עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות, 
ותסתיים ביום האחרון שלפני מועד התשלום הראשון של הריבית. תשלום הריבית 

 . [___] [____]ב[ _]האחרון ישולם ביום 

המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת  םהתקופה המתחילה ביו -"תקופות הריבית"  .3
, ומסתיימת ביום שלפני מועד תשלום הריבית הראשון והתקופות רשימת החתימות

המתחילות בכל יום תשלום ריבית כלשהו, ומסתיימות ביום שלפני יום תשלום הריבית 
 העוקב הבא. 

 לםושי]__[  ביום: להלן כמפורט תשלומים מספרב תפרע הקרן - "הקרן פירעון "מועד .4
)כל  מהקרן]%_[  ישולם, ביום ]__[ ישולם ]%_[ מהקרן, וביום ]__[  מהקרן ]%_[

  ייתרת הקרן נכון לאותו מועד(.

לזכאות של מחזיקי אגרות  הקובעהמועד  -"הריבית או הקרן לתשלום הקובע היום" .5
ימים לפני תשלום  6חשבון אגרות החוב, שהינו  עלאו ריבית  קרן תשלוםהחוב לקבלת 

 קרן על ידי החברה. כלשהו של ריבית או
 
]_[  -ו ]_[ ב]____[ ]___[, ]_[ ב]____[ ]___[, ימיםב" יהא הקרן לתשלום הקובעיום ה"

לעיל. התשלום  7ב]____[ ]___[, לפי העניין בהתאם למועדי פירעון הקרן בסעיף 
 במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת כנגד יעשה האחרון של הקרן ביום

 על ויתרה החברה אם)אלא  החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה של הרשום
 (.כאמור בוויתורה תיקבע שהחברה לתנאים ובכפוף כאמור המסירה

 
של כל אחת ]_[ ב]____[   -ו]_[ ב]____[ " יהא בימים הריבית לתשלום הקובע היום"

 ביוםאשר ישולם התשלום האחרון של הריבית, למעט  ,)כולל( ]___[עד ]___[  מהשנים
 של הרשום במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת כנגד, ]_[ ב]____[ ]___[

 המסירה על ויתרה החברה אם)אלא  החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה
 (.כאמור בוויתורה תיקבע שהחברה לתנאים ובכפוף כאמור

                                                      
1

-שנים; לסדרה ב' מתוכנן לכ 7.5-למועד הטיוטה, המח"מ לסדרה א' מתוכנן לכלטיוטה: לוח הסילוקין יושלם.  הערה  
להשתנות באופן מהותי עד למועד ההנפקה בפועל של המח"מ עשוי יובהר כי שנים.  5.5-שנים; ולסדרה ג' מתוכנן לכ 11

 סדרת אגרות החוב, אם וככל שתונפק.
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 'ב נספח
 
 
 שם על רשומה"( 'סדרה ג)" חוב גרתא
 
 תעודה ]______[. ספרמ
 
 "ח.ש  ]__[ נקוב רךע
 

 "מבע פיתוח ונכסים -נמלי ישראל  ברתח

 (סדרה ג'של אגרות חוב ) נפקהה

 2018בפברואר  __( מיום סדרה ג'החוב ) לאגרותהנאמנות  לשטר בהתאם

 
 ת ע ו ד ה

 
 

חברה ל לשלם מתחייבת( "החברה"בע"מ ) פיתוח ונכסים -נמלי ישראל ה זו מעידה כי חברת עודת
 של הרשום המחזיק החוב אגרת פירעון במועד שיהיה למי או [______________של לרישומים 

ובכפיפות ליתר התנאים  במועדים, זו חוב אגרת בתעודת המצוין הנקוב הערך סך את, זו חוב אגרת
 הנספחים לרבות, 2018 בפברואר __ מיום(, סדרה ג') החוב לאגרות הנאמנות בשטרהמפורטים 

 "(.הנאמנות שטר)" להם המצורפים
 

 במשרדה החברה לידי החוב אגרות תעודות מסירת כנגד יעשה והריבית הקרן של האחרון התשלום
 המסירה על ויתרה החברה אם)אלא  החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה של הרשום
 (.כאמור בוויתורה תיקבע שהחברה לתנאים ובכפוף כאמור

 
הבלתי מסולקת של הקרן תישא ריבית בשיעורים ותשולם במועדים ובכפיפות לתנאים  יתרהה

 )קרן וריבית(. צמודה אינהחוב זו  אגרת . הנאמנות בשטרהמפורטים 
 

 מבלי( פסו פרימובטחות בבטוחות. אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגה שווה )אינן החוב  גרותא
 .אחרת פני על לאחת עדיפות או בכורה זכות כל הישתה

 
  .הנאמנות בשטרחוב זו ניתנת להעברה לאחרים בכפיפות לתנאים ולמגבלות המפורטים  אגרת

 
החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת )בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור(, בכפוף לכל דין 
והוראות ממשלת ישראל ו/או רשות החברות הממשלתיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך 
בהסכמת בעלי אגרות החוב או הנאמן, לרבות מחזיק קשור של החברה, אגרות חוב מסוג שונה או 

הצמדה, אי אחרות של אגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי ריבית,  סדרות
בטוחות, פירעון ותנאים אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות 

( ובין שנחותים מהם. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל את הסדרה 'סדרה גהחוב )
פי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין ולהוראות ממשלת ישראל ו/או -פעם עלמפעם ל

 לשטר הנאמנות. 11רשות החברות הממשלתיות ובכפוף להוראות סעיף 
 
 .הנאמנות בשטרחוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים  גרתא
 

 .]__[בחותם החברה שהוטבע ביום  יתןנ
 
 :החברה מטעם החתימה מורשי נוכחותב
 
 
 

פיתוח  -נמלי ישראל  חברת
 "מבע ונכסים
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 'גנספח 
 הנאמן תפקידי

 שוטפים תפקידים

 של הפומביים הדיווחים"א )"במגנ שפורסמו החברה של הדיווחים פי על בדיקה .1
 הוראות לפי לנאמן החברה ידי על ימסרויש והמסמכים האישורים פי־ועל"( החברה

 :זה שטר

 .במועדם בוצעו החברה ידי על והריבית קרןה תשלומי כי 1.1     

 לכך שנקבעו ביעדים עומדים ההנפקה בתמורת החברה שעושה השימושים כי 1.2     
 ככל, ההנפקה בתשקיף התמורה ביעוד הדן בפרק/או ו הנאמנות בשטר

 .שנקבעו

 ככל, לפעילותה הנאמנות בשטר שנקבעו הדרך באבני עומדת החברה כי 1.3     
 .שנקבעו

 הדיווחים על בהתבסס מיידי לפירעון ההעמדה מעילות אלו התקיימו אם 1.4     
 .החברה של הפומביים

 הנאמנות.לשטר  הראשונה התוספתהוראות  פי־על חוב אגרות מחזיקי אסיפות זימון .2

  .החברה מניות בעלי באסיפות( םיאלקטרוני באמצעים)לרבות  השתתפות .3

לשטר הנאמנות והעמדתו לעיון  33.4דוח שנתי על ענייני הנאמנות כאמור בסעיף  הכנת .4
 מחזיקי אגרות החוב.

 לאחר סמוך החברה מצד זה שטר של מהותית הפרה על החוב אגרות למחזיקי הודעה .5
 התחייבויות לקיום או למניעתה שנקט הצעדים על והודעה ההפרה דבר לו היוודע
 .העניין לפי, החברה

 מיוחדים תפקידים

 .החברה ידי על השטר מהפרת הנובעות הפעולות כל נקיטת .6

פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת  .7
 אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי.

 זה שטר פי על תפקידיו מילוי לצורך, לבצע צריך שיהא או שיידרש מיוחדות פעולות .8
 החברה עמידת אי בשל, עליהן הגנה ולשם החוב איגרות מחזיקי זכויות עם בקשר

 כאמור חוב אגרות מחזיקי אסיפות של כינוסן לרבות, זה שטר פי על בהתחייבויותיה
 .חוב אגרות מחזיקי באסיפות השתתפות בשל ולרבות זה בשטר

 נוספות פעולות בביצוע הצורך בגין או החברה דרישת בשל עבודה או מיוחדות עבודות .9
 בעקבות שיותקנו תקנות לרבות) בחוקים שינוי בשל, סביר כנאמן תפקידו מילוי לשם

 שיחולו אחרות מחייבות הוראות או/ו תקנות או/ו( ערך ניירות לחוק 51 -ו 50 תיקונים
 .זה נאמנות שטר לפי ואחריותו הנאמן לפעולות בקשר

 דין כל פי על המתנהל במרשם בטוחות של רישום ביטול או לרישום בקשר פעולות .10
: כגון) התחייבויות של ב"וכיוצ אכיפה, בקרה ,פיקוח, בדיקה, כן כמו (.ל"בחו לרבות)

 החברה שתיטול או'(, שנטלה וכד נכסים שעבוד, החברה של הפעולה חופש על הגבלות
 של אחרות התחייבויות להבטחת בקשר, עבורה או מטעמה מי ידי על שינטלו או

 מחזיקי כלפי( החוב אגרות תנאי לפי תשלומים ביצוע: כגון) מטעמה מי או החברה
 .והתקיימותם כאמור והתחייבויות בטוחות תנאי למהות באשר לרבות, החוב אגרות

 ביחס החלות דין כל פי על הקוגנטיות מההוראות לגרוע באות אינן זה נספח הוראות .11
 .הנאמן לתפקידי

* * * 
  

 
 
 

 נאמן שכר -'ד נספח
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: להלן) סדרה , לא כולל מע"מ, לכלש"ח 9,400שכר טרחה שנתי בעבור שירותי הנאמנות בסך  .1
(. אם שנת ההתקשרות האחרונה לא תהיה שנה קלנדרית שלמה, אזי "שכר הטרחה השנתי"

 בגין שנה זו ישולם שכר טרחה יחסי. 
 

מחויבות של החברה לבצע הנפקה בהיקף מסוים או  למען הסר ספק, אין בכך כדי ליצור
 לתקופת פדיון מסוימת ובכלל מחויבות לבצע הנפקה.

"שכר טרחה לשעת  :להלןלא כולל מע"מ לשעת עבודה מיוחדת ) ש"ח 295שכר טרחה בסך  .2
( על פי דרישת החברה בהרשאה מראש ובכתב ו/או במקרה בו יידרש הנאמן עבודה מיוחדת"

 פי שטר נאמנות. -אי עמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי הנושים על להתערב במקרה של

שכר הטרחה השנתי וכן שכר הטרחה לשעת עבודה מיוחדת יקראו להלן ביחד ולחוד  .3
 ."התמורה"

למען הסר ספק מפורש בזה, כי התמורה הנ"ל הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא  .4
בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או השתתפות 

מכל מין בגין שטר הנאמנות, להוציא מס ערך מוסף והצמדה לשינוי בין מדד הבסיס למדד 
הקובע במועד תשלום כלשהו לנאמן. למען הסר ספק, לא יהיה נאמן זכאי לתשלום כלשהו 

 ויו ותחילת כהונתו.בגין הכנה ועריכה של מסמכים וכל הפעולות להן יידרש עד למינ

טרחה השנתי. הנאמן יגיש ה, ישולם לנאמן שכר ההנפקה ממועד שנהבתום כל  - תנאי תשלום .5
 לחברה חשבונית מס מקור בגין השירות הניתן באותה השנה. 

בשל העובדה שתקופת ההתקשרות ממושכת, שכר הטרחה יהיה צמוד למדד  -הצמדה  .6
 המחירים לצרכן.

 .2017נובמבר ם בגין חודש שפורס המדד -מדד הבסיס  .7

 . תקופת התשלום שהסתיימהמדד המחירים לצרכן הידוע ביום  - הקובע המדד .8

לחודש  1 -לאחר ה 90, קרי 90התשלום יבוצע אחת לשנה בשיטת שוטף+ -אופן התשלום  .9
העוקב לחודש קבלת חשבון עסקה או חשבונית מס מקור, בהתאם לדרישות החוק, במשרדי 

  .ע"י נציג החברההחברה ואישורה 

 כמתואר לשעה"ט שכ לנאמן ישולם כלשהיא מסיבה הפועל אל תצא לא שההנפקה במקרה .10
 .בפועל שהושקעו השעות למספר בהתאם לעיל 2 בסעיף

הנאמן חשבונית מס  ישלחלעיל,  2במקרה שהנאמן יבצע עבודה מיוחדת כמתואר בסעיף  .11
השעות שהושקעו בפועל( בתום כל חודש עבודה. במקרה זה יבוצע  היקףמקור )המפרטת את 

 .זה לנספח 9 לסעיף בהתאםהתשלום 
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 ראשונהתוספת 
 

 בע"מ פיתוח ונכסים -נמלי ישראל חברת 
 אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב

 

 אופן, החוב אגרות מחזיקי של אסיפה כינוסזה,  נאמנות ושטר ערך ניירות חוק להוראות בכפוף
 :להלן כאמור יהיו, לגביה שונים ותנאים ניהולה

 הנאמן או החברה רשאים לזמן את מחזיקי אגרות החוב לאסיפת מחזיקי אגרות חוב.  .1

אם החברה מזמנת אסיפת מחזיקי אגרות חוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על 
לדיון בה. אם הנאמן המקום, היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו 

הודעה בכתב לחברה על היום והשעה שבה תתקיים  מיד מזמן אסיפה כזו, עליו לשלוח
 האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה. 

 5% -מחזיקים לפחות ב שללפי דרישה  או, בכך צורך ראה אם מחזיקים אסיפת יכנס הנאמן .2
. נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור, החוב מהנאמןמהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות 

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בזימון, ובלבד שמועד הכינוס  21יזמנה בתוך 
ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי  21-לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ

דבר דרוש להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי ה
לשם הגנה על זכויות המחזיקים. עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות 

לכינוס אסיפה  הנאמןלהקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת 
כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות 

 הדין.
 

ל מחזיקי אגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו כל אסיפה ש
 תודיע החברה.

מהיתרה הבלתי מסולקת  5% -לא זימן הנאמן אסיפה לפי דרישת מחזיק המחזיק לפחות ב .3
לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה,  2של קרן אגרות החוב בתוך המועד האמור בסעיף 

ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן,  14תוך ובלבד שמועד הכינוס יהיה ב
 והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות  .4
סדר יום ״(. לאסיפת התייעצות לא יפורסם אסיפת התייעצות)״ יום אחד לפני מועד כינוסה

 ולא יתקבלו בה החלטות.

 21-ידי הנאמן לחברה ויפורסם לא יותר מ-זימון לאסיפה שאינה אסיפת התייעצות ישלח על .5
ימים ולא פחות משבעה ימים טרם מועד כינוסה. בזימון יפורטו המקום, היום ושעת 
האסיפה, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, המועד הקובע להשתתפות באסיפה, הסדרים 

ניין הצבעה בכתב וכן יצוינו בו באופן כללי הנושאים שידונו באסיפה ונוסח הצעות לע
לכל הוראה נוגדת בשטר הנאמנות, במקרה בו מטרת  בכפוףההחלטה שיועלו להצבעה. 

, תינתן הודעה מוקדמת מיוחדת החלטה הינה לגביה החלטה אשרהאסיפה הינה דיון בהצעה 
ודעה תפרט בנוסף לאמור לעיל את נוסח ההחלטה ימים לפחות, והה 14כאמור לעיל של 

המוצעת. אין באמור בכדי לגרוע מסמכות הנאמן לקצר את מניין הימים לכינוס האסיפה 
 לעיל.  2בהתאם לאמור בסעיף 

היום באסיפת המחזיקים, ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של הנאמן יקבע את סדר  .6
ככל  להלן. 7לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  2אסיפת מחזיקים בהתאם לסעיף 

 לעיל, תקבע החברה את סדר היום באסיפה. 2שתזומן אסיפה על ידי החברה כאמור בסעיף 

 בסדר היום בלבד.באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו 

לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות  5%מחזיק באגרות חוב אחד או יותר, שלו  .7
החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, 

 ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

כאמור ככל  ןובכינוס אגרות החוב ות מחזיקיהחברה תישא בהוצאות הכרוכות בזימון אסיפ .8
 .לעיל 3לאמור בסעיף  ובכפוף, הנאמנות שטרשחלה עליה חובה על פי 
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ספק, ייראו בכל דיווח של החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך בקשר עם  להסרת .9
, כהודעה שנמסרה ליעדה במועד הנאמנות שטרמידע שהחברה נדרשת למוסרו בהודעה לפי 

 פרסום הדיווח כאמור.

החלטה כלשהי שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות חוב שזומנה, כאמור לעיל, לא תיפסל  .10
מחמת שבשגגה לא ניתנה הודעה על האסיפה לכל מחזיקי אגרות החוב או שהודעה כאמור לא 

 נתקבלה על ידי כל מחזיקי אגרות החוב.

 ראש יושב .11

 
הנאמן או מי שמינה הנאמן כיושב  יהיהיושב הראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב  )א(

 . ראש לאותה אסיפה
 

קיים המניין החוקי הדרוש בעת  אסיפת מחזיקי אגרות החוב תפתח לאחר שיוכח כי )ב(
 התחלת הדיון לאיזה מהנושאים אשר על סדר היום. 

 חוקי מניין .12

 
בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה )לרבות  )א(

לקבל  הצעהסדר יומן  שעלבאסיפות מחזיקי אגרות החוב, בקשר עם פיטורי נאמן(, 
מחזיקי אגרות החוב, הנוכחים בעצמם או על  שני לפחותהחלטה רגילה, יהוו מנין חוקי 

הנקוב של היתרה ערך ה יתרתמ 25%ידי בא כוח והמחזיקים או המיצגים לפחות 
הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית באותה עת. על אף האמור, 

 . אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא
 

ע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מנין חוקי כאמור, אם תוך חצי שעה מהמועד שנקב )ב(
למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום תידחה האסיפה 

האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על 
זכויות המחזיקים באגרות החוב; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון 
האסיפה את הסיבות לכך. באסיפה נדחית כאמור, אשר זומנה ביוזמת הנאמן, שני 
מחזיקי אגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם יהוו מניין חוקי ללא 
התחשבות בערך הנקוב של אגרות החוב שבידיהם. אם זימון האסיפה התבקש על ידי 

נדחית לה מחזיקים באגרות החוב, יהיה המניין החוקי באסיפה  -מחזיקי אגרות חוב 
 .לפחות מזכויות ההצבעה בסדרת אגרות החוב הרלוונטית 5%אחד או יותר, שלהם 

 
יהיה מניין חוקי סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת,  עלעל אף האמור לעיל, באסיפה ש (ג)

מיתרת  50%מחזיקים של לפחות  כוחם,-ידי באי-, בעצמם או עלאם נכחו באסיפה
מן היתרה  20%מחזיקים של לפחות  -ב של אגרות החוב, או באסיפה נדחית ערך הנקוה

לא נמצא מנין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור חצי שעה מהמועד  האמורה.
שנקבע לה, יהיו שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם, מנין 

  חזקות או המיוצגות על ידם.חוקי יהא אשר יהא ערך החוב הנקוב של אגרות החוב המו

ובתוספותיו ו/או בדין, הרי כל שאלה הנאמנות  בשטרפרט למקרים אשר צוין בהם אחרת  .13
, כהגדרתה בסעיף שתובא בפני האסיפה של מחזיקי אגרות החוב יוחלט לגביה בהחלטה רגילה

1.3 לשטר . 

בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בספר  האסיפההכרזת יושב ראש  .14
הפרוטוקולים ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו ולא יהיה צריך להוכיח את מספר הקולות 

 שנתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

 כתב מינויו הצבעה .15

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם, באמצעות  (א)
באי כוח או באמצעות כתב הצבעה. כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך 
של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה, בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול 

להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים אלו בהתאם  המועדיםדעתו לרבות קביעת 
לנסיבות, בכפוף להוראות הדין. בכל הצבעה של מחזיקי אגרות חוב תתנהל ההצבעה 

כוחו, יהיה זכאי לקול אחד בגין -לפי מניין קולות, כך שכל מחזיק אגרות החוב או בא
הוא רשאי  שהוכיח את החזקתו בהן ושמכוחן( סדרה ג')ש״ח ע.נ. מאגרות החוב  1כל 

להצביע. בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם מחזיקי 
אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית שלא נכחו באסיפה ובלבד שהוכיחו את זכאותם 
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להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת ההצבעה/אסיפה. במקרה של 
הצביע הרשום ראשון מביניהם מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש ל

 .ם על ידי בא כוחוואבמרשם, אם בעצמו 

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד 
למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי 

 באסיפה.

הם מחזיקים באגרות חוב  מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים (ב)
אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה  במועד שייקבע בהחלטה לזמן

 .מיום אחד לפני מועד הכינוס ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת

מחזיק אגרות החוב המבקש להשתתף באסיפה יציג בפני הנאמן אישור על בעלות,  (ג)
ם אישור הבעלות אינו רשום על שם המשתתף באסיפה, אשר יועבר לרבות ייפוי כח א

לנאמן עובר למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת 
 בהודעת זימון האסיפה.

ייפוי כוח להשתתפות באסיפה יהיה בתוקף לתאריך האסיפה ולאסיפה הנדחית ובלבד  (ד)
( ימים מהתאריך שנקבע לאסיפה 10)שהאסיפה הנדחית תתקיים לא יאוחר מעשרה 

 המקורית.

החברה לרישומים לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה בשל אגרות החוב הרשומות על  (ה)
מחזיקי אגרות החוב, וזכויות הצבעה אלו ניתנות למחזיק הלא רשום או  מרשםשמה ב

למי שיקבע על ידו, ובלבד שהמחזיק הלא רשום קיבל ייפוי כוח להצבעה מהחברה 
 שומים.לרי

כתב מינוי שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות  (ו)
לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב 

 חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה בתאגיד.

 כתב מינוי של שלוח יערך בכל צורה מקובלת. (ז)

 ו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב.שלוח אינ (ח)

פוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של יכתב מינוי וי (ט)
שעות לפני המועד של  48 -פוי כוח כזה, יופקד במשרד הרשום של החברה לא פחות מיי

 האסיפה.פוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את יהאסיפה לגביה ניתן י

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה  (י)
נפטר המרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרות החוב שלגביה 
ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה לפני האסיפה הכללית הודעה 

 ביטול או ההעברה הנ"ל, הכל לפי העניין.בכתב בדבר הפטירה, החלטת הפסלות, ה

בהצבעה רשאי המחזיק באגרות חוב, או בא כוחו, להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד  (יא)
ההצעה העומדת לדיון ובגין חלקם נגד ההצעה ובגין חלק אחר להימנע, והכל לפי ראות 

 עיניו.

ל אסיפת יושב ראש האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול מכל הדיונים וההחלטות בכ (יב)
מחזיקי אגרות חוב ולרושמם בספר הפרוטוקולים. כל פרוטוקול ייחתם על ידי יושב 
ראש האסיפה שבה נתקבלו ההחלטות והדיונים, או על ידי יושב ראש האסיפה 
שהתקיימה לאחריה וישמש כראיה לכאורה לעניינים הרשומים בו, וכל עוד לא יוכח 

ה כזו ייחשבו כאילו נתקבלו כדין. הנאמן ההיפך, הרי שההחלטות והדיונים בכל אסיפ
 ישמור את הפרוטוקולים במשרדו הרשום במשך שבע שנים. 

, האסיפה ראש כיושב לשמש מונה אשר מיבמקרה בו על פי שיקול דעתו הסביר של  (יג)
יידרש בחלק מהאסיפה לערוך דיון ללא נוכחות נציגי החברה, אזי הם ומי מטעמם, לא 

 .וןישתתפו באותו חלק של הדי
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ידי -על נהללא זכות הצבעה. אדם שיתמ אך, חוב גרותא מחזיקי תהנאמן ישתתף באסיפ (יד)
רשאי להיות נוכח  ה, יהינאמןידי ה-על שיוסמך אחרהחברה וכל אדם  מזכירהנאמן, 

 באסיפות של מחזיקי אגרות החוב, ללא זכות הצבעה. 

בהסכמת המחזיקים ברוב קרן אגרות החוב הנוכחים באסיפה, שנוכח בה מנין חוקי,  (טו)
רשאי היושב ראש, ולפי דרישת רוב כזה הינו חייב, לדחות את המשך קיום האסיפה 

למקום, כפי שהאסיפה תחליט. אם האסיפה נדחתה לעשרה ימים  וממקוםמפעם לפעם 
ו אופן לפיו מודיעים על האסיפה או יותר, תינתן הודעה על האסיפה הנדחית באות

הראשונה. פרט לאמור לעיל, לא יהיה מחזיק אגרת חוב זכאי לקבל כל הודעה על דחייה 
או על העניינים שבהם ידונו באסיפה הנדחית. לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים 

יושב ראש האסיפה רשאי שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה. 
מובהר, כי בהצבעה על פי כתבי הצבעה, . כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעהלקבוע 

זכאי להצביע גם מחזיק שלא נכח באסיפה הרלוונטית, וזאת בכפוף להוכחת זכאותו 
להשתתף ולהצביע באסיפה במועד הקובע לאסיפה, והכול טרם מועד נעילת האסיפה / 

 ההצבעה באסיפה.

 קביעת עניין מנוגד .16

 החוב אגרות יאסיפת מחזיקי אגרות החוב )בין שזומנה על ידי החברה, מחזיק בעת עריכת (א)
קיומם של עניינים מנוגדים )כהגדרת מונח זה להלן( אצל מחזיקי  נאמןה(, יבחן או הנאמן

מי מבין  ויקבעאגרות החוב המבקשים להשתתף באסיפה, בהתאם לנסיבות העניין, 
 המשתתפים הינו מחזיק בעל עניין מנוגד אשר לגביו יחולו ההוראות שלהלן. 

 ואגרות חוב המבקש להשתתף באסיפת מחזיקים למסור ל ממחזיקרשאי לדרוש  הנאמן (ב)
הצהרה בכתב בדבר קיומם ו/או אי קיומם של עניינים מנוגדים שיש לאותו מחזיק כאמור 

הצהרה כאמור לאחר שהתבקש לעשות כן יחשב כמי  לנאמןלהלן. מחזיק אשר לא ימסור 
ראש האסיפה יסתמך על ההצהרות שיוגשו לו כאמור  יושבלו עניין מנוגד.  שיששהצהיר 

 בלבד ולא יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה נוספת. 

קבע על פי ההוראות שלהלן, כי הינו מחזיק בעל עניין  שהנאמןיובהר, כי קולו של מחזיק  (ג)
ובאו בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפת י כןמנוגד 

 המחזיקים. 

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בחשבון  (ד)
, או של מחזיקים לעילאת קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף )ב( 

מחזיק אשר מכהן כנושא ים כאמור )ולעניין זה יראו שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינ
האירוע שבסיס  למועדמשרה בחברה או מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך 

)להלן  ההחלטה המועלית להצבעה באסיפה ו/או במועד האירוע כמחזיק בעל עניין מנוגד(
 ״(.מחזיקים בעלי עניין מנוגד״ ביחד:

פחת סף החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם מחזיקים  על אף האמור בס״ק )ד( לעיל, (ה)
בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 
מאותה סדרה, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של 

 המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

כי  לנאמןיתר, גם כל מחזיק אשר יצהיר בכתב " משמעו, בין העניין מנוגדמחזיק בעל " (ו)
הינו בעל עניין מהותי, אישי או אחר, אשר נוסף על עניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב 

של באסיפת מחזיקי אגרות החוב הנובע מעצם אחזקת אגרות החוב, לרבות עניין כאמור 
 . בו עניין בעלי שלו הם בן משפחה או שהוא תאגיד אחר של אותו מחזיק ושל בן משפחה

יראו בחברה ממשלתית, או בחברה  לאמקרה  בכלאף האמור לעיל, מובהר ומוסכם כי  על (ז)
בת ממשלתית, או בחברה מעורבת )כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות הממשלתיות(, או 

עניין מנוגד, אך ורק משום העובדה כי הם נמצאים  כבעליבכל תאגיד או גוף סטטוטורי, 
 ישראל או שמדינת ישראל מחזיקה בהם אמצעי שליטה.  בשליטת מדינת 

הטיפול הראוי בהצבעותיהם של מחזיקים שביקשו  אופןיבחן את  האסיפה ראש יושב (ח)
להשתתף באסיפה על פי כל האמור לעיל, ובמידת הצורך יפנה לבית המשפט המוסמך 
לקבלת הוראות בנושא. יובהר כי לא תכונס אסיפה נפרדת נוספת של אותם מחזיקים 

ורך קבלת כי הינם מחזיק בעל 'עניין מנוגד', וכי לצ האסיפה ראש יושבאשר לגביהם קבע 
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 מנוגד עניין בעלי שאינםהחלטה מחייבת תספיק ההחלטה שהתקבלה באסיפת המחזיקים 
 ולא יידרש לשם כך אישור ההחלטה גם באסיפה של מחזיקים בעלי 'עניין מנוגד'. 

 החלטות .17

קולות ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר  במניןמחזיקים יתקבלו  באסיפת החלטות (א)
 בחוק או בשטר הנאמנות. 

  .מהצבעה הנמנעים קולות ימנו לא בהצבעה המשתתפים הקולות במספר (ב)

 בכינוס פגמים .18

 באסיפת שהתקבלה החלטה של ביטולה על להורות מחזיק לבקשת, רשאי המשפט בית (ג)
 ניירות חוק לפי לכך הקבועים התנאים שהתקיימו בלא שהתנהלה או שהתכנסה מחזיקים

 .זה שטר לפי או ערך

 רשאי יהיה לא, מועדה או האסיפה כינוס מקום לגבי להודעה נוגע בכינוס הפגם היה (א)
 שהגיע לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה. חזיקמ

 .הנאמנות שטרכל האמור בתוספות זו כפוף להוראות 

* * * 
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 דוחות דירוג ומכתבי הסכמה

 



 
 

 

 2018באפריל  15

 

 לכבוד

 בע"מ פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל 

 

 שלום רב,

 

  תשקיףצירוף דו"ח פעולת דירוג להנדון: 

 

בע"מ פיתוח ונכסים  –חברת נמלי ישראל בהמשך לפנייתכם, הננו לאשר לכם לצרף את דו"ח פעולת הדירוג שבוצעה ל

 יצורפו ששני הדוחותובלבד , 19.03.2018לרבות הפנייתו לדוח הדירוג המלא מיום , 15.04.2018( מיום "החברה")להלן: 

 ותלהנפקת אגרות חוב )סדר תשקיףל ,בדרך של הפניה לרבות םרשאים לצרפנכם . ה, ללא השמטות ו/או שינוייםםבמלוא

 . 2018 מאי ( של החברה, אשר צפוי להתפרסם בחודש, ב', ג'א'

 

, אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך 2003-בנוסף, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התשס"ג

 לעיל.שני דוחות הדירוג דלכך מטעם החברה המנפיקה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל 

 

 המיועד לפרסוםכי נוסחו  של דוח הצעת המדף הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב, טרם פרסום דוח הצעת המדף דלעיל, 

 זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.

 

 איזה מן הדוחותאו לצרף יום ממועד מכתבנו זה, ואין לכלול ו/ 60כאמור הינה בתוקף למשך  הדוחותהסכמתנו לצירוף 

 לדוח הצעת המדף לאחר מועד זה, ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 ערן היימר,

 מנכ"ל, מידרוג בע"מ 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בע"מ פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל
 2018 אפריל ופעולת דירוג מעקב ו
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 מעריך דירוג ראשי - צוות ראש, ליפשיץ אלון

alonl@midroog.co.il  

 פרויקטים ותשתיות ,ישי טריגר, ראש תחום מימון מובנה
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 בע"מ פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל 

 אופק דירוג: יציב Aa1.il דירוג מנפיק

 אופק דירוג: יציב Aa1.il דירוג סדרות 

פיתוח ונכסים  -חברת נמלי ישראל דירוג המנפיק של את מותירה על כנו  מידרוג 19.03.2018בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום 

 Aa1.il  דירוג  ותירה על כנובנוסף, מומשנה את אופק הדירוג משלילי ליציב.  Aa1.ilדירוג בבע"מ )להלן: "החברה" ו/או "חנ"י"( 

להנפיק את הסדרות בכוונת החברה אופק הדירוג יציב.  ,1ערך נקוב₪  יארדמיל 2.7בסך של עד חנ"י שתנפיק  חובהאגרות ל

תוך הקטנת היקף  המעודכן, שינוי אופק הדירוג נובע בעיקר, ממתווה המימון , או בסמוך לכך.2018 אפרילהחדשות במהלך חודש 

. בנוסף, נכון למועד של החברהגמישות הפיננסית בובות שיפור ביחסי הכיסוי , לראשר הוביל לעדכון תרחיש הבסיסהחוב הפיננסי 

 לא הבשיל לכדי הסכם מחייב.  רשת ביטחון לתשלומי פרמיה ולמימון תשתיות נמליותהדוח, הסכם העקרונות בקשר עם 

  .20182למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח פעולת דירוג מחודש מרץ 

                                                           
 צמודה ריבית קבועהב ₪מיליארד  1.5 -של כ בהיקף( 1: )שונות בעלות "חאגהחברה להנפיק שלוש סדרות  בכוונת "חאגהחברה להנפיק שלוש סדרות  בכוונת 1

קבועה בריבית ₪ מיליארד  1 -של כ בהיקף( 2; )2022, ומכילה גרייס על תשלומי הקרן עד לשנת 2026 לשנת עד לשיעורין תיפרע אשר, לצרכן המחירים למדד
צמודה למדד קבועה בריבית ₪ מיליון  200 -כ של בהיקף (3; )2021, ומכילה גרייס על תשלומי הקרן עד לשנת 2024שקלית אשר תיפרע לשיעורין עד לשנת ו

 .2027, ומכילה גרייס על תשלומי הקרן עד לשנת 2031לצרכן, אשר תיפרע לשיעורין עד לשנת המחירים 
  מ"בע ונכסים פיתוח -ישראל נמלי חברת דירוג דוחות 2

https://www.midroog.co.il/CompanyPage.aspx?l=1&sec=4&c=67&id=139


 מידרוג

 
 פעולת דירוגמעקב  –בע"מ  פיתוח נכסים -חברת נמלי ישראל 15/04/2018 3

 דירוג היסטוריית

 

 קשורים דוחות

 מתודולוגיית דירוג חברות פיתוח נכסי נמל

 מתודולוגיית מנפיק הקשור למדינה

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

  www.midroog.co.il מפורסמים באתר מידרוגהדוחות 

  כללי מידע

 15.04.2018 תאריך דוח הדירוג:

 19.03.2018 הדירוג:התאריך האחרון שבו בוצע עדכון 

 11.01.2009 התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה:

 בע"מ פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל שם יוזם הדירוג:

 פיתוח ונכסים בע"מ -חברת נמלי ישראל שם הגורם ששילם עבור הדירוג:

  המנפיק מן מידע

 . המנפיק אצל מוסמכים מגורמים שהתקבל מידע על השאר בין בדירוגיה מסתמכת מידרוג

https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
http://www.midroog.co.il/
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 ארוך לזמן מקומי דירוג סולם

Aaa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aaa.il יחסית ביותר הגבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים למנפיקים

Aa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aa.il למנפיקים יחסית מאד גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים

A.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים A.il מקומיים למנפיקים יחסית גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים

Baa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Baa.il למנפיקים יחסית בינוני אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .מסוימים ספקולטיביים מאפיינים בעלי להיות עלולים והם אחרים מקומיים

Ba.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ba.il למנפיקים יחסית חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

B.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים B.il למנפיקים יחסית מאוד חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Caa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Caa.il למנפיקים יחסית ביותר חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ביותר משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Ca.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ca.il קרובים והם קיצוני באופן חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .וריבית קרן להחזר כלשהם סיכויים עם פירעון כשל של למצב מאוד

C.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים C.il הם כלל ובדרך ביותר החלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . וריבית קרן להחזר קלושים סיכויים עם פירעון כשל של במצב

 החוב שאגרת מציין' 1' המשתנה Caa.il ועד Aa.il -מ הדירוג מקטגוריות אחת בכל 1,2,3 מספריים במשתנים משתמשת מידרוג: הערה

 קטגורית באמצע נמצאת שהיא מציין' 2' המשתנה. באותיות המצוינת, משתייכת היא שאליה הדירוג קטגורית של העליון בקצה מצויה

 .באותיות המצוינת, שלה הדירוג קטגורית של התחתון בחלק נמצאת החוב שאגרת מציין' 3' המשתנה ואילו הדירוג
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 "(.מידרוג: "להלן) מ"בע מידרוג' לחב שמורות הזכויות כל© 

, להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק אין. הרוחני הקניין ודיני יוצרים זכויות ידי על מוגן והינו מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג
 הסכמה ללא, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, כלשהי אותו לשימוש נוסף למטרהאו לשמור  להציג, לתרגם להעביר, לשכפל,, להפיץ, לשכתב

 .ובכתב מראש של מידרוג

 שלה האינטרנט באתר המופיע ולמידע מ"בע מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות וכן דירוג על הסתמכות ולסיכוני הדירוג למגבלות הנוגעת אזהרה

 התחייבויות, ישויות של העתידי היחסי האשראי לסיכון ביחס סובייקטיביות של מידרוג דעת או שהם כוללים חוות הנם פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג או/ו דירוגים
 גם לכלול יכולים מידרוג פרסומי. וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותופרסומם  למועד חוב, נכון דמויי פיננסיים מכשירים או/ו חובות, אשראי

 במועד עובדות של נכונותן בדבר הצהרה מהווים אינם ופרסומיה מידרוג דירוגי. נלוות דעת חוות וכן אשראי סיכוני של כמותיים מודלים על המבוססות הערכות
את דעתה של  כמשקף בסימול הבחירה. עצמו בסולם המפורטות להגדרות חוות דעתה בהתאם מתן לשם דירוג בסולמות שימוש עושה מידרוג. בכלל או הפרסום

הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס . זה סיכון של יחסית הערכה ורק אך משקפת אשראי מידרוג ביחס לסיכון
לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים 

 במדינה מסוימת.

. פירעון כשל של במקרה המשוער הכספי ההפסד וכן במועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה לעמוד שלא עלולה ישות לפיו כסיכון אשראי סיכון מגדירה מידרוג
 על המשפיע אחר גורם לכל או מחירים לתנודתיות, ריבית בשערי לשינויים, השוק לערך, לנזילות המתייחס סיכון כגון, אחר סיכון לכל מתייחסים אינם מידרוג דירוגי

 .ההון שוק

 השקעה כל או/ו אחרים פיננסיים מכשירים או/ו חוב אגרות של מכירה או/ו החזקה, לרכישה המלצה מהווים אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 . אלו מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו אחרת

 מסוימת השקעה של להתאמה התייחסות משום בהם אין וכן, פיננסי ייעוץ או השקעות ייעוץ מהווים אף אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 ויבצע את ההערכות שלו )בעצמו ראויה זהירות ינקוט ובדירוגים, בהם המפורט במידע שימוש העושה שכל ההנחה תחת דירוגים מנפיקה מידרוג. מסוים למשקיע

 צריך להסתייע משקיע כל. למכור או להחזיק, לרכוש שוקל שהוא פיננסי נכס בכל השקעה כל של בדבר הכדאיות לכך( המוסמכים מקצוע אנשי באמצעות או/ו
 .אחר מקצועי עניין כל עם או/ו ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ

שהיא של כל מידרוג איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה 
 .ואופן שהוא דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך

ם של מידרוג או דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים מוסדיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע מוסדי לעשות שימוש בדירוגי
 בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 

המדורגת(  הישות מידע )לרבות מקורות ידי על למידרוג נמסר"(, המידע: "להלן) הסתמכה היא עליו ואשר בפרסומיה או/ו מידרוג בדירוגים של הכלול המידע כל
 סבירים, באמצעים נוקטת מידרוג. מידע מקורות אותם ידי על נמסר שהוא כפי מובא של המידע והוא לנכונותו אחראית איננה מידרוג לאמינים. בעיניה הנחשבים

 וככל אם תלויים, בלתי שלישיים שהתקבל מצדדים מידע לרבות לאמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה כדי שהמידע למיטב הבנתה,
   .המידע את לתקף או לאמת יכולה איננה היא ולכן ביקורת המבצע גוף איננה יחד עם זאת, מידרוג מתאים. שהדבר

 לסטות רשאית מידרוג. מידרוג עובדת פיה על ממתודולוגיה חלק האמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות, אינם מהווים
 בכל פרסום כזה, בכל עת. האמור מן

 אדם כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו לא, בדירוג מעורב שיהיה מטעמה מי כל או/ו עובדיה, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג
 להליך או לדירוג או למידע בקשר או כלשהו באופן נגרם אשר, קשור או תוצאתי, מיוחד, עקיף, ישיר, אחר או כספי, הפסד או/ו אובדן או/ו נזק כל בגין, ישות או/ו

, לרבות, לעיל כאמור הפסד או אובדן או נזק של להתרחשותו האפשרות בדבר מראש הודעה מטעמם למי או להם נמסרה אם גם, דירוג מתן אי בשל לרבות, הדירוג
 או/ו מהחזקה כתוצאה שנגרם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כל( ב; )אחרות השקעה הזדמנויות אובדן בהווה או בעתיד, לרבות ,רווחים אובדן כל( א: )בגין, רק לא אך

נגרמו בקשר לנכס  אשר, נזק או/ו אובדן או/ו הפסד כל( ג; )לאו אם ובין מידרוג ידי על שהונפק דירוג נשוא היה הוא אם בין, פיננסי מכשיר של מכירה או/ו רכישה
(, בגינה מאחריות לפטור אחרת שהדין אינו מתיר כל פעולה או בזדון פעולה, מרמה להוציא) רשלנות עם בקשר או כתוצאה, רק לא אך השאר בין, פיננסי מסוים

 .במחדל ובין במעשה בין, מידרוג של שפועל מטעמה כל מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים של מצדם

  .הדירוג ותהליכי הדירוג לעצמאות ביחס ונהלים מדיניות מקיימת מידרוג

 או/ו עדכונים. אחרת סיבה מכל או/ו חדש מידע מקבלת כתוצאה או/ו הדירוג התבסס שעליו במידע משינויים כתוצאה להשתנות עשוי שהונפק על ידי מידרוג דירוג

 .http://www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים
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 בע"מ פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל 

 אופק דירוג: יציב Aa1.il דירוג סדרות 

בסך  או "חנ"י"(ו/פיתוח ונכסים בע"מ )להלן: "החברה"  -חברת נמלי ישראל שתנפיק  חובהלאגרות  Aa1.ilקובעת דירוג  מידרוג

להנפיק את הסדרות החדשות במהלך בכוונת החברה  ומשנה את אופק הדירוג משלילי ליציב. ,1ערך נקוב₪  יארדמיל 2.7של עד 

אשר תוך הקטנת היקף החוב הפיננסי  המעודכן, שינוי אופק הדירוג נובע בעיקר, ממתווה המימון , או בסמוך לכך.2018מרץ חודש 

. בנוסף, נכון למועד הדוח, הסכם של החברהגמישות הפיננסית בו, לרבות שיפור ביחסי הכיסוי הוביל לעדכון תרחיש הבסיס

 לא הבשיל לכדי הסכם מחייב.  רשת ביטחון לתשלומי פרמיה ולמימון תשתיות נמליותהעקרונות בקשר עם 

  לדירוג עיקריים שיקולים

, המבוסס על עקרון Landlord -החברה פועלת בהתאם למודל ה( 1) :הבאיםבמסגרת הדירוג נלקחו בחשבון, בין היתר, השיקולים 

ההפרדה בין תכנון, פיתוח וניהול תשתיות נמלי הים הלאומיות והתפעול השוטף של הנמלים אשר מתבצע על ידי חברות ממשלתיות 

החברה הינה בבעלות ממשלתית מלאה, אשר ( 2ו/או פרטיות נפרדות. נכון למועד הדוח, לא קיימת תכנית לשינוי מבני בחברה; )

בודד" והפעילות בנמלים הימיים -שתית חיונית בעלת חשיבות אסטרטגית למדינת ישראל, המאופיינת בכלכלת "איבתחום אחריותה ת

לחברה רגולציה ואסדרה ייחודית אשר משפיעה באופן ( 3); בה מהווה את החלק העיקרי מסך פעילות הייבוא והייצוא למשק הישראלי

למעשה, הכנסות החברה מושתתות על אסדרה בצווים, לרבות קביעת התעריפים ישיר על תחומי פעילותה, מצבה העסקי והכנסותיה. 

 ;מדיניות הממשלה בקשר עם התעריפים והרגולציה שחלה על הענף מהווה נדבך מרכזי בדירוג, ולכן בגין דמי התשתית ודמי השימוש

ועל כן אין בפתיחת הנמלים  נמלי ישראל(, )בכלל מתבססות על הפעילות הנמליתמנגנון הכנסות החברה יוצר יציבות תזרימית ה( 4)

ובלבד מרכיב ההכנסות המשתנה,  החדשים והגדלת התחרות המשקית בקשר עם שירותי הנמל בכדי להשפיע על הכנסותיה של חנ"י

; . בנוסף, זכאית החברה לרכיב הכנסות קבוע מחברות הנמל החדשות לכשיוקמושהסחורות והמטענים נפרקו באחד מנמלי ישראל

אנו . עם זאת, (, ונגזרות בעיקר מהיקפי תנועת המטענים בכלל נמלי ישראל75% -)כ מרבית הכנסותיה של חנ"י אינן קבועות( 5)

( לחברה קיימת חשיפה לרשת ביטחון פנסיונית, אולם 6) רב שנתית; מגמת עלייהקיימת ביקוש קשיחים ולרוב ההיקפי מעריכים כי 

הפנסיוניות של חברות הנמל גדול  היעודות ,וכן לדברי החברה זו,להעמיד סכומים בגין רשת הביטחון  נכון למועד הדוח לא נדרשה חנ"י

חשיפה לרשת ביטחון לתשלומי פרמיה ולמימון לחברה עלולה להיות  ,עקרונותהנייר ( בהתאם ל7) ;משמעותית מהתחייבויותיהן

והחברה אינה צד  לא הבשיל לכדי הסכם מחייבהעקרונות המדובר  ניירנכון למועד הדוח לדברי החברה ועם זאת, . תשתיות נמליות

טומנת בחובה אשר תכנית השקעות מאסיבית ( לחברה 8) ;תבחן מידרוג את ההשלכות על הדירוגבמידה והסכם העקרונות ייתחם,  .לו

עבור הקמה  בפועל ושבוצעו על פי תכנית ההשקעות של החברה, ההשקעות הצפויות. הנמלים החדשיםבקשר עם  הסיכוני הקמ

עבור נמל המפרץ ונמל הדרום, בהתאמה. נכון ₪, מיליארד  3.2 -וכ₪ מיליארד  3.8 -, עומדות על כ2022-2021, עד השנים 2ופיתוח

הפיננסי יחסי כיסוי החוב ( 9; ), בהתאמהבפועל המתוכננים בוצעוהנ"ל מסך התשלומים  54% -וכ 65% -, כ2017לחודש נובמבר 

גמישות פיננסית הנשענת על יחסי ( 10; )תם תומכים את פעילות החברה, תכנית ההשקעות המאסיבית, והולמים את הדירוגורגישו

נזילות החברה אשר נשענת על תזרים מזומנים יציב ומסגרות אשראי  (11); כיסוי מהירים ויצירת גיוון במקורות המימון של החברה

 -ננסית שלה, הינה סבירה ובשנים מסוימת מעט נמוכה וזאת ביחס להיקף הוצאות החתומות לא מנוצלות, בהתאם למדניות הפי

CAPEX .ושירות החוב )קרן וריבית( בשנים הקרובות 

שיעור הצמיחה החזוי בתמ"ג ת המאקרו כלכלית תשמר בשנים הקרובות, ווהנחנו כי מגמת היציבבהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג 

כי  כמו כן, הנחנו. 3.5%-4.0%בתקופה המדוברת ינוע בטווח של  OECD -ה היבוא במדינות תשיעור צמיחו ,3.0%-3.5%ינוע בטווח של 

כאשר תשלומי הקרן והריבית, ללא מחזור המסגרות הבנקאיות, ינוע ₪, מיליארד  4.4 -היקף החוב הפיננסי של החברה יגיע בשיאו לכ

                                                           
 צמודה ריבית קבועהב ₪מיליארד  1.5 -של כ בהיקף( 1: )שונות בעלות "חאגהחברה להנפיק שלוש סדרות  בכוונת "חאגהחברה להנפיק שלוש סדרות  בכוונת 1

קבועה בריבית ₪ מיליארד  1 -של כ בהיקף( 2; )2022, ומכילה גרייס על תשלומי הקרן עד לשנת 2026 לשנת עד לשיעורין תיפרע אשר, לצרכן המחירים למדד
צמודה למדד קבועה בריבית ₪ מיליון  200 -כ של בהיקף (3; )2021, ומכילה גרייס על תשלומי הקרן עד לשנת 2024שקלית אשר תיפרע לשיעורין עד לשנת ו

 .2027, ומכילה גרייס על תשלומי הקרן עד לשנת 2031ין עד לשנת המחירים לצרכן, אשר תיפרע לשיעור
 .בלבד הקבלנים חוזי לפי 2
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, כאשר 1.45-2.0של צפוי לנוע בטווח  2021-2026בין השנים  ADSCRיחס הכיסוי  . ₪מיליון  500 -לכ₪ מיליון  40 -בטווח הבינוני בין כ

-4.0של צפוי לנוע בטווח  2018-2022עומס הפירעונות צפוי להיות משמעותי. יחס החוב הפיננסי להכנסות בשנים  2024-2026בשנים 

הינן מהירים לריבית(  FFOיחס כיסוי הריבית )דשים. , כאשר יחס זה צפוי להשתפר בהדרגה בשנים הראשונות להפעלת הנמלים הח5.2

בנוסף, הנחנו כי החברה תשמור על המדיניות הפיננסית שלה, כך שסך מסגרות האשראי . 7.5-9.0בטווח של  ובשנים הקרובות ינועו

ו כן, נלקח בחשבון כי כמ₪. מיליון  100 -מכ יפחתוסך יתרות המזומנים לא ₪ מיליון  400 -החתומות הבלתי מנוצלות לא יפחת מכ

 החברה לא תבצע חלוקת דיבידנדים למדינה עד לפרעונן המלא של אגרות החוב המדורגות.

 נתונים עיקריים במילוני & - פיתוח נכסים בע"מ -חברת נמלי ישראל

 30.09.2017 30.09.2016 2016 2015 2014 
 778 782 850 641 703 הכנסות

 167 303 386 305 388 רווח תפעולי
 275 308 246 173 182 רווח נקי

 5,287 6,313 8,079 7,602 9,535 רכוש קבוע
 10,995 11,870 12,790 12,433 14,680 סך מאזן

 415 465 439 386 585 מפעילות שוטפת תזרים
 0 0 581 70 1,628 חוב פיננסי

 6,355 6,818 7,141 6,983 7,371 הון עצמי

  לדירוג העיקריים השיקולים פירוט

  בישראל והסחורות הנמלים בענף תמורותמצב מקרו כלכלי ו

מסך  99% -זאת, כלאור  .הצינור העיקרי בסחר החוץ של ישראל הינוענף הנמלים מדינת ישראל מאופיינת בכלכלת "אי בודד", ועל כן 

נתוני בהתאם ל .הימיים םבנמלי מאודתלות גבוהה קיימת למשק הישראלי ולכן , הימיים ך הנמליםבוא משונעים דריצוא והייהי מטעני

בהשוואה  6% -כ של בשיעור גידול, TEU אלפי 2,869 -בכ 2017בשנת  הסתכמה ישראל נמלי בכלל המכולות תנועת, 3משרד התחבורה

ייצוא של סחורות /בייבוא ההתאוששות, מגמת בנוסף. TEU אלפי 2,711 ל הסתכמה ישראל בנמלי המכולות תנועת בה 2016לשנת 

, על כל סוגיהם, 2017גם בניתוח תנועת המטענים בכלל נמלי ישראל. היקף תנועת המטענים בכלל נמלי ישראל בשנת  פתמשתק

לתקופה המקבילה  ביחס ,5% -כ של גידול הציגו הישראלי הייצוא היקף 2017 בשנתכמו כן, . 2016, ביחס לשנת 1.5% שלגידול מציג 

, וזאת, בין היתר, לאור 3% -כ , סך הייצוא הישראלי צפוי לגדול בשיעור של2018אשתקד. בהתאם לתחזית מכון הייצוא הישראלי לשנת 

, 4% -התחזית של קרן המטבע העולמית בקשר עם התאוששות וצמיחה בהיקפי הפעילות המסחרית הבינלאומית בשיעור של כ

 בהתאם 4ונובעת בעיקר מהתאוששות הביקושים של המדינות המתפתחות ומקביל גידול בהיקפי הייבוא של המדינות המפותחות.

 %3.4על  לעמוד צפוי 2019 -ו 2018 לשנים, שיעור הצמיחה החזוי בתמ"ג 82015 ינוארשל בנק ישראל מחודש  המקרו כלכליתלתחזית 

. בנוסף, בהתאם לתחזית זו, שיעור הצמיחה של 2.6%אשר עמד על  2017עור הצמיחה לשנת בהתאמה, גידול ביחס לשי ,3.5% -ו

 , בהתאמה.3.9% -ו 3.8% -צפוי לעמוד על כ 2019 -ו 2018לשנים  OECDיבוא במדינות יה

 מהווה נדבך מרכזי בדירוג מדיניות הממשלה בקשר עם התעריפים והרגולציה שחלה על הענף

למעשה, . של החברה הותיהכנסומצבה העסקי תחומי פעילותיה, אשר משפיעה באופן ישיר על  ייחודיתואסדרה לחברה רגולציה 

במדיניות  ים. לפיכך שינויהכנסות החברה מושתתות על אסדרה בצווים, לרבות קביעת התעריפים בגין דמי התשתית ודמי השימוש

במצבה העסקי, הכנסותיה ה עלהוביל לפגי יםעלולהממשלה בקשר עם פעילותה של החברה בכלל, אסדרת התעריפים בפרט 

נכון למועד הדוח טרם נחתמו הסכמי קבע עם חברות נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד, כאשר קיימים הסכמי ביניים אשר ויציבותה. 

הינם מחייבים, אולם חברות הנמל חולקות על תוקפם של הסכמי הביניים. לפיכך, החברה עלולה להיות מחויבת  החברהעל פי עמדת 

                                                           
 .והנמלים הספנות רשות -התחבורה משרד 3
  של מכון הייצוא הישראלי. 2018ותחזית לשנת  2017קישור לסיכום שנת  4
 2018 ינואר, המחקר חטיבת של כלכלית המקרו התחזית 5

http://media.mot.gov.il/PDF/SPA_HE/CARGO/TrafficContainersTEU2017.pdf
file:///C:/Users/yishai.triger/Box/Structure/Active/פרויקטים%20ותשתיות/נמלים/חברת%20נמלי%20ישראל/מעקבים%20ופעולות%20דירוג/2018/עבודה%20שוטפת/Box/Structure/Active/פרויקטים%20ותשתיות/נמלים/חברת%20נמלי%20ישראל/מעקבים%20ופעולות%20דירוג/2018/נתונים%20לדוח/דוח%20סיכום%20מוקדם%202017.pdf
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סביבה הרגולטורית יציבה, שקופה וברורה מהווה נדבך מרכזי בדירוג החברה,  בהסדרים שונים מאלו המוסדרים בהסכמי הביניים.

 ול הדירוג להיפגע. ולכן ככל שיהיה שינוי לרעה במסגרת הרגולטורית, על

 הנמלים החדשים הפעלתלאחר  עתידה לחולואינו מושפע מהתחרות שמנגנון הכנסות החברה יוצר יציבות תזרימית 

מההכנסות הינן בגין דמי תשתית, המשולמים על ידי  42% -כאשר כ, ₪מיליון  850 -בכ , נטוהחברהנסות הכ הסתכמו 2016שנת ב

תשלום בגין הנכסים הכנסות נבעו המסך  31% -כ כמו כן,משקל המטען. ו/או  בהתאם לסוג בעל המטען באמצעות חברות הנמל,

 ,הכנסותהסך מ 16% -כ היווההכנסה מדמי הרשאה  .בשנה ₪מיליון  86 -כוללים רכיב קבוע של כו ,חברות הנמל המועמדים לשימוש

תשתיות נפט ואנרגיה, ממגורות דגון, מספנות ישראל, בגין  ,, בין היתרם שלישייםמקרקעין לשימושם של גורמינובעות ממתן זכויות בו

ובעים מתשלומים בגין שימושים נמליים, עבור נ ,11% -יתר ההכנסות, כ .כימיקלים לישראל, וחברות הפועלות בתחום הלוגיסטיקה

בהתאם למנגנון התעריפים והמחירים ונכון לשנת  .יםתפזורת שונסוגי כדוגמת מלט, תבואות ו מטענים המנוטלים בתחומי הנמלים

על הפעילות  תמתבססמנגנון הכנסות החברה יוצר יציבות תזרימית החשוב לציין, כי מהכנסות החברה הינן רכיב קבוע.  25% -כ, 2016

נמל בכדי להשפיע ועל כן אין בפתיחת הנמלים החדשים והגדלת התחרות המשקית בקשר עם שירותי ה )בכלל נמלי ישראל(, הנמלית

. בנוסף, זכאית החברה ובלבד שהסחורות והמטענים נפרקו באחד מנמלי ישראלמרכיב ההכנסות המשתנה,  על הכנסותיה של חנ"י

 .לרכיב הכנסות קבוע מחברות הנמל החדשות לכשיוקמו

 חשיפה לרשת ביטחון פנסיונית

 6רה אחראית לתשלום מלוא הקצבה בגין הפנסיה התקציבית, החב2005בהתאם לחוק הרספ"ן ולהסכמים שנחתמו במסגרת רפורמת 

גירעון  כי אם יווצר. למעשה, התחייבה החברה הזכאים לפנסיה תקציבית של כל עובדי וגמלאי חברות הנמלים )אשדוד, חיפה ואילת(

בכל הצעדים  ה, ובמידה שחברת הנמל נקטבגין עובדיה הזכאים לפנסיה תקציבית באחת מחברות הנמל המדוברות אקטוארי

ככול כלומר,  7.ואינה יכולה עקב קשיי נזילות, לכסות את הגירעון האקטוארי האמור האפשריים על מנת להשלים את הגירעון המדובר

השלמת לצורך  ,ה לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל הרלוונטיתילהעביר כספים ממקורות תידרש חנ"יווצר גירעון כאמור, ישי

במסגרת אותם הסכמים נקבעה גם הנוסחה ולפיה תחזיר חברת הנמל הרלוונטית את (. רשת הביטחון הפנסיונית"" הגירעון )להלן:

גירעונות אקטואריים עלול בקשר עם כיסוי חברה מימוש התחייבותה של ה, בשל האמורהסכומים האמורים, וזאת בתוספת ריבית. 

ראוי לציין, כי נכון למועד הדוח לא נדרשה חנ"י להעמיד  תזרימיים.ועל היקף מקורותיה ההכספיות  יהצאותולהשפיע לרעה על ת

 .וכן לדברי החברה העתודות הפנסיוניות של חברות הנמל גדול משמעותית מהתחייבויותיהן ,סכומים בגין רשת הביטחון הפנסיונית

 חשיפה לרשת ביטחון לתשלומי פרמיה ולמימון תשתיות נמליות

סוכמו העקרונות הראשיים בין המדינה לבין הסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד בקשר עם יצירת רשת ביטחון  2016בשנת 

לתשלומי פרמיה לעובדי הנמל, כך שבמידה ויידרש סכום מעבר להקצאת הכספים שהוגדרה, אזי הוא ימומן על ידי החברה. בד בבד, 

. לדברי החברה, אין לה צד בהסכם 7 -ו 9, 21י שיפור תשתיות נמל אשדוד ברציפים במסגרת זו סוכמו עקרונות לשדרוג הרציפים, קר

העקרונות המפורט לעיל. כמו כן, מציינת החברה, שלמיטב ידיעתה הסכם העקרונות המדובר חל אך ורק על נמל אשדוד, ובנוסף 

יבשיל ההסכם לכדי חתימה. להערכת מידרוג, מדגישה שלידיעתה נוצרו פערים משמעותיים בין הצדדים, ועל כן אין כל וודאות ש

חתימה על הסכם שכזה עלולה להשפיע על החברה. מידרוג תמשיך ותעקוב אחר ההתפתחויות בנושא, וככול שהנ"ל יבשיל לכדי 

 הסכם מחייב, תבחן מידרוג את ההשלכות על הדירוג.

                                                           
הזכאים לה )או את שאיריהם במקרה של מוות(, החל ממועד הפרישה ולמשך כל חייהם, בתשלומי פנסיה חודשיים  הפנסיה התקציבית מזכה את הגימלאים 6

 קבועים הצמודים למדד המחירים לצרכן )ללא קשר לסכומים שהפרישו העובד והמעסיק לתכנית הפנסיה(.
 ן ועד למועד העברת הסכומים לחברה, היא אך ורק של חברת הנמל.יודגש כי האחריות כלפי העובד בגין התקופה שבין מועד תחילתו של חוק רספ" 7
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 וסיכוני הקמת הנמלים החדשיםתכנית השקעות מאסיבית 

 ,2014-2015שנים ההחלה במהלך . תכנית ההשקעות כוללת הקמת שני נמלים חדשיםהעות מאסיבית ומורכבת לחברה תכנית השק

 Engineering Company Ltd. China, חברת בת בבעלות מלאה של Pan Mediterraneanכאשר נמל הדרום מוקם ע"י חברת 

Harbor חברה משותפת לחברת שפיר הנדסה בע"מ וחברת , נמל המפרץ מוקם ע"י חברת אשטרום שפיר נמל חדש לישראל בע"מו

בהיבטים  הקמת הנמלים החדשים טומנת בחובה סיכוני הקמה לא מבוטלים, אשר עלול לבוא לידי ביטוי אשטרום נכסים בע"מ.

עד  הדוח,נכון למועד שכבר בוצעו הסכומים לרבות  ההשקעות הצפויותתכנית סך תקציבים, הנדסיים וכן בעיכובים בלוחות הזמנים. 

בגין ₪ מיליארד  7 -וכהינם בגין עלויות פיתוח סביבתיות,  ₪מיליארד  2 -מתוכם כ, ₪מיליארד  9 -נאמדות בכ, 2021-2022השנים 

 -, כ2017עבור נמל המפרץ ונמל הדרום, בהתאמה. נכון לחודש נובמבר ₪, מיליארד  3.2 -וכ₪ מיליארד  3.8 -כהנמלים החדשים, 

התקדמות הקמתם ופיתוחם של הנמלים החדשים, לדברי החברה שלומים המתוכננים בוצעו, בהתאמה. מסך הת 54% -וכ 65%

  הנדסיות, ולוחות הזמנים המתוכננים.אבני הדרך ההולמים את התקציב, 

 ההולמים את פעילות החברה ותכנית ההשקעות יחסי הכיסוי

בתרחיש הבסיס הנחנו כי היקף החוב הפיננסי של החברה ל. לחברה תזרים מזומנים יציב אשר נשען על הפעילות הנמלית בישרא

מיליון  40 -ריבית, ללא מחזור המסגרות הבנקאיות, ינוע בטווח הבינוני בין כהקרן והכאשר תשלומי ₪, מיליארד  4.4 -יגיעו בשיאו לכ

ובתרחיש הבסיס הנחנו , 2022תשלומי הקרן בגין החוב הפיננסי יחלו משנת בהתאם למתווה הגיוס של החברה, . ₪מיליון  500 -לכ₪ 

עומס הפירעונות צפוי  2024-2026, כאשר בשנים 1.45לבין  2.0לנוע בטווח בין צפוי  2021-2026בין השנים  ADSCRכיסוי היחס כי 

, כאשר יחס זה צפוי 5.2לבין  4.0בטווח בין לנוע צפוי  2018-2022פיננסי להכנסות בשנים החוב היחס להיות משמעותי. כמו כן, 

להשתפר בהדרגה בשנים הראשונות להפעלת הנמלים החדשים. נציין, כי בתרחיש הבסיס של מידרוג נלקחו בחשבון תרחישי רגישות 

רכת מידרוג, שונים הכוללים, בין היתר, עיכובים בהקמת הנמלים החדשים ושיעורי גידול שונים בתנועת המטענים בנמלי ישראל. להע

 דירוג.ותומכים בהחוב ורגישותם תומכים את פעילות החברה, תכנית ההשקעות המאסיבית, יחסי כיסוי 

 גיוון במקורות המימון של החברה יצירת ו הנשענת על יחסי כיסוי מהירים גמישות פיננסית

על תזרימי המזומנים וכן על מסגרות אשראי חתומות אל מול מספר בנקים שונים. מתבסס מימון פעילות החברה נכון למועד הדוח, 

בכוונת החברה להנפיק לראשונה שלוש סדרות בעלות מח"מ לאור תכנית ההשקעות המאסיבית וצרכני המימון בשנים הקרובות, 

תרחיש הבסיס של מידרוג, יחסי כיסוי הריבית צפויים ליצור גיוון מקורות מימון רחב וגמיש יותר. בהתאם להומנגנוני הצמדה שונים, 

(FFO  )מיליארד  3.5-4.4אנו מניחים כי היקף החוב הפיננסי ינוע בטווח הקצר בין כמו כן,  .7.5-9.0בשנים הקרובות ינוע בטווח של לריבית

ס פירעונות עתיים. עם זאת, , הישענות החברה על מחזור מסגרות אשראי לצורך פעילות השקעות לטווח ארוך, יוצר עומנולהערכת₪. 

( המאפשרת הרחבות גיוס בהתאם לצרכי 2030השלמת גיוס אגרות החוב דנן, ובאמצעות הנפקת סדרה בעלת מועד פירעון ארוך )

 .ומשפרת את הגמישות הפיננסית של החברההמימון והתפתחויות המאקרו כלכליות בשוק, יוצרת נגישות טובה לשוקי ההון 

  נת על תזרים מזומנים יציב, ומסגרות אשראי חתומות לא מנוצלותנשעסבירה ה נזילות

, אולם לחברה תכנית לות הנמלית ורווחיות איתנה ויציבהינזילות החברה מושתת על יכולת ייצור מזומנים, הנשענת על היקף הפע

מוזמנים ושווי ב ₪מיליון  154 -יתרות נזילות החברה עומדות על כ, 30.09.2017 -יום הנכון להשקעות מאסיבית בשנים הקרובות. 

. בהתאם מסגרות אשראי לא מנוצלות ₪מיליון  700 -מסגרות אשראי בנקאיות חתומות, שמתוכן כ₪ מיליארד  2.3 -כו ,מזומנים

המזומנים לא יתרות וסך ₪ מיליון  400 -סך מסגרות האשראי החתומות הבלתי מנוצלות לא יפחת מכ מדיניות הפיננסית של החברהל

אגרות המלא של  ןתבצע חלוקת דיבידנדים למדינה עד לפרעונכמו כן, בהתאם לשטר הנאמנות החברה לא ₪. מיליון  100 -יפחת מכ

 -ה הוצאותהיקף ביחס להינה סבירה ובשנים מסוימת מעט נמוכה וזאת החברה  נזילותרמת להערכת מידרוג,  .החוב המדורגות

CAPEX ושירות החוב )קרן וריבית( בשנים הקרובות.  
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 יסודות משמעותיים לדירוג ןתמיכת המידה והתלות בין המדינה לחברה הינ

-התלות בין החברה למדינה מתבטאת, בין היתר, בניתוח סיכוני אשראי דומים של החברה ושל המדינה, בחשיפה למשברים גיאו

פוליטיים, הישענות החברה והמדינה על מקורות הכנסה זהים, המהווים את כלל המשק הישראלי והיותה בבעלות מלאה של המדינה 

( ובהתאם לכתב ההסמכה של החברה ולפי חקיקה ראשית בנושא, צפויה להישאר בבעלות המדינה בטווח הארוך. תמיכה 100%)

בהשפעת החברה על התנהלות כלכלת המדינה, בהצהרת הפקידות הבכירה בדבר  מיוחדת מצד המדינה, בהיקף ובמועד, משתקפת

יש לציין, כי במסגרת שיקול זה, נלקחו בחשבון ובמבנה לוח התעריפים אשר גוזר את הכנסותיה של החברה. , חשיבות החברה

גבוהה מאד ואת הסבירות לתמיכה מעריכה את התלות בין החברה למדינה כ מידרוגההסכמים בין החברה למדינה ולחברות הנמלים. 

 .משמעותיתדירוג  תלהורדעלולה להוביל , "יחנשחיקה בהערכת מידרוג בכל הנוגע לקשר בין המדינה ל מיוחדת כגבוהה.

 הדירוג אופק

 : הוביל להעלאת הדירוגליכולים אשר  גורמים

לוחות הזמנים שהוגדרו, לתקציב ול סיום תכנית ההשקעות המאסיבית של החברה בקשר עם הקמת הנמלים החדשים, בהתאם •

 ומינוף החברה איתנות הפיננסית השיפור וכן 

 :דירוגאשר יכולים להוביל להורדת ה גורמים

 שינוי לרעה בהערכת הקשר בין החברה למדינה •

 עולמית ומקומית האטה כלכלית  •

 וביחסי הכיסוי החברה, ברווחיותה בהכנסות ומהותית מתמשכת פגיעה •

אישור הסכם העקרונות מול חברת נמל אשדוד באופן שיפגע באיתנות מרשתות הביטחון לחברות הנמלים ומימוש אחת  •

 הפיננסית של החברה

 החברה אודות

, במסגרת הרפורמה בנמלים שביצעה ממשלת ישראל, רשות הנמלים חדלה 2005והחלה לפעול בפברואר  2004חנ"י הוקמה בשנת 

חברת חברות לתפעול הנמלים בחיפה, באשדוד ובאילת )להלן: " 3 -ברות ממשלתיות חדשות ח 4מלהתקיים ובמקומה החלו לפעול 

אליה הועברה אשר "( וחנ"י, חברות הנמל: "ביחד חברות הנמליםבהתאמה. להלן  ",חברת נמל אילת", "חברת נמל אשדוד", "נמל חיפה

הופקדה על פיתוח תשתיות הנמלים וניהול הנכסים בתחומם. השינוי המבני האמור הוסדר  , כאשר חברההבעלות על הזכויות בנכסים

"(, התקנות והצווים מכוחו ובכתב הסמכה לחברה להיות חברת חוק הרשות)להלן: " 2004 -בחוק רשות הספנות והנמלים, תשס"ד 

בכפוף לכתב בבעלות ממשלתית מלאה וזאת  "(. כחלק מהשינוי המבני, החברה נותרהכתב ההסמכההפיתוח והנכסים )להלן: "

נמסר כי בשל  -רספ"ן  -(. מפגישות ושיחות שנערכו עם גורמי מפתח בחברה והרשות הרגולטורית הממונה 2054)עד שנת  המכההס

ן חשיבותם האסטרטגית של נכסי החברה למדינת ישראל, אין בכוונת הממשלה להפריט את החברה. השינוי המבני מבוסס על עיקרו

ההפרדה בין הבעלות על הנכסים ופיתוח התשתיות הלאומיות, שנעשה ע"י גורם ממשלתי )במקרה דנן, החברה(, לבין התפעול השוטף 

הפעלה כי של המסופים השונים במרחב הנמל, המתבצע ע"י חברות הנמל, המתחרות זו בזו. העיקרון המנחה את השינוי המבני הינו 

ת, תתקיים בסביבה בה חברות הנמל, הפועלות באותה בריכת נמל, מתחרות זו בזו על רמת אופטימאלית של התשתיות הנמליו

 השירות הנמלי ומחירו ללקוח הקצה.
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 דירוג היסטוריית

 

 קשורים דוחות

 מתודולוגיית דירוג חברות פיתוח נכסי נמל

 מתודולוגיית מנפיק הקשור למדינה

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

  www.midroog.co.il מפורסמים באתר מידרוגהדוחות 

  כללי מידע

 19.03.2018 תאריך דוח הדירוג:

 29.05.2017 התאריך האחרון שבו בוצע עדכון הדירוג:

 11.01.2009 התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה:

 בע"מ פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל שם יוזם הדירוג:

 פיתוח ונכסים בע"מ -חברת נמלי ישראל ששילם עבור הדירוג:שם הגורם 

  המנפיק מן מידע

 . המנפיק אצל מוסמכים מגורמים שהתקבל מידע על השאר בין בדירוגיה מסתמכת מידרוג

https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
http://www.midroog.co.il/
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 ארוך לזמן מקומי דירוג סולם

Aaa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aaa.il יחסית ביותר הגבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים למנפיקים

Aa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aa.il למנפיקים יחסית מאד גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים

A.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים A.il מקומיים למנפיקים יחסית גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים

Baa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Baa.il למנפיקים יחסית בינוני אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .מסוימים ספקולטיביים מאפיינים בעלי להיות עלולים והם אחרים מקומיים

Ba.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ba.il למנפיקים יחסית חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

B.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים B.il למנפיקים יחסית מאוד חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Caa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Caa.il למנפיקים יחסית ביותר חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ביותר משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Ca.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ca.il קרובים והם קיצוני באופן חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .וריבית קרן להחזר כלשהם סיכויים עם פירעון כשל של למצב מאוד

C.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים C.il הם כלל ובדרך ביותר החלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . וריבית קרן להחזר קלושים סיכויים עם פירעון כשל של במצב

 החוב שאגרת מציין' 1' המשתנה Caa.il ועד Aa.il -מ הדירוג מקטגוריות אחת בכל 1,2,3 מספריים במשתנים משתמשת מידרוג: הערה

 קטגורית באמצע נמצאת שהיא מציין' 2' המשתנה. באותיות המצוינת, משתייכת היא שאליה הדירוג קטגורית של העליון בקצה מצויה

 .באותיות המצוינת, שלה הדירוג קטגורית של התחתון בחלק נמצאת החוב שאגרת מציין' 3' המשתנה ואילו הדירוג
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 "(.מידרוג: "להלן) מ"בע מידרוג' לחב שמורות הזכויות כל© 

, להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק אין. הרוחני הקניין ודיני יוצרים זכויות ידי על מוגן והינו מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג
 הסכמה ללא, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, כלשהי או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה להציג, לתרגם להעביר, לשכפל,, להפיץ, לשכתב

 .ובכתב מראש של מידרוג

 שלה האינטרנט באתר המופיע ולמידע מ"בע מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות וכן דירוג על הסתמכות ולסיכוני הדירוג מגבלותל הנוגעת אזהרה

 התחייבויות, ישויות של העתידי היחסי האשראי לסיכון ביחס סובייקטיביות של מידרוג דעת או שהם כוללים חוות הנם פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג או/ו דירוגים
 גם לכלול יכולים מידרוג פרסומי. וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותופרסומם  למועד חוב, נכון דמויי פיננסיים מכשירים או/ו חובות, אשראי

 במועד עובדות של נכונותן בדבר הצהרה מהווים אינם ופרסומיה מידרוג דירוגי. נלוות דעת חוות וכן אשראי סיכוני של כמותיים מודלים על המבוססות הערכות
את דעתה של  כמשקף בסימול הבחירה. עצמו בסולם המפורטות להגדרות חוות דעתה בהתאם מתן לשם דירוג בסולמות שימוש עושה מידרוג. בכלל או הפרסום

הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס . זה סיכון של יחסית הערכה ורק אך משקפת אשראי מידרוג ביחס לסיכון
לסיכון אשראי יחסי  לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים

 במדינה מסוימת.

. פירעון כשל של במקרה המשוער הכספי ההפסד וכן במועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה לעמוד שלא עלולה ישות לפיו כסיכון ראיאש סיכון מגדירה מידרוג
 על המשפיע אחר גורם לכל או מחירים לתנודתיות, ריבית בשערי לשינויים, השוק לערך, לנזילות המתייחס סיכון כגון, אחר סיכון לכל מתייחסים אינם מידרוג דירוגי

 .ההון שוק

 השקעה כל או/ו אחרים פיננסיים מכשירים או/ו חוב אגרות של מכירה או/ו החזקה, לרכישה המלצה מהווים אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 . אלו מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו אחרת

 מסוימת השקעה של להתאמה התייחסות משום בהם אין וכן, פיננסי ייעוץ או השקעות ייעוץ מהווים אף אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 ויבצע את ההערכות שלו )בעצמו ראויה זהירות ינקוט ובדירוגים, בהם המפורט במידע שימוש העושה שכל ההנחה תחת דירוגים מנפיקה מידרוג. מסוים למשקיע

 צריך להסתייע משקיע כל. למכור או להחזיק, לרכוש שוקל שהוא פיננסי נכס בכל השקעה כל של בדבר הכדאיות לכך( המוסמכים מקצוע אנשי באמצעות או/ו
 .אחר מקצועי עניין כל עם או/ו ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ

כל  איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של מידרוג
 .דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא

שקיעים מוסדיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע מוסדי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של מ
 בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 

המדורגת(  הישות מידע )לרבות מקורות ידי על למידרוג נמסר"(, המידע: "להלן) הסתמכה יאה עליו ואשר בפרסומיה או/ו מידרוג בדירוגים של הכלול המידע כל
 סבירים, באמצעים נוקטת מידרוג. מידע מקורות אותם ידי על נמסר שהוא כפי מובא של המידע והוא לנכונותו אחראית איננה מידרוג לאמינים. בעיניה הנחשבים

 וככל אם תלויים, בלתי שלישיים שהתקבל מצדדים מידע לרבות לאמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה כדי שהמידע למיטב הבנתה,
   .המידע את לתקף או לאמת יכולה איננה היא ולכן ביקורת המבצע גוף איננה יחד עם זאת, מידרוג מתאים. שהדבר

 לסטות רשאית מידרוג. מידרוג עובדת פיה על ממתודולוגיה חלק במפורש כמתודולוגיות, אינם מהוויםהאמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה 
 בכל פרסום כזה, בכל עת. האמור מן

 אדם כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו לא, בדירוג מעורב שיהיה מטעמה מי כל או/ו עובדיה, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג
 להליך או לדירוג או למידע בקשר או כלשהו באופן נגרם אשר, קשור או תוצאתי, מיוחד, עקיף, ישיר, אחר או כספי, הפסד או/ו אובדן או/ו נזק כל בגין, ישות או/ו

, לרבות, לעיל כאמור הפסד או אובדן או נזק של להתרחשותו האפשרות בדבר מראש הודעה מטעמם למי או להם נמסרה אם גם, דירוג מתן אי בשל לרבות, הדירוג
 או/ו מהחזקה כתוצאה שנגרם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כל( ב; )אחרות השקעה הזדמנויות אובדן בהווה או בעתיד, לרבות ,רווחים אובדן כל( א: )בגין, רק לא אך

נגרמו בקשר לנכס  אשר, נזק או/ו אובדן או/ו הפסד כל( ג; )לאו אם ובין מידרוג ידי על שהונפק דירוג נשוא היה הוא אם בין, פיננסי מכשיר של מכירה או/ו רכישה
(, בגינה מאחריות לפטור אחרת שהדין אינו מתיר כל פעולה או בזדון פעולה, מרמה להוציא) רשלנות עם בקשר או כתוצאה, רק לא אך השאר בין, פיננסי מסוים

 .במחדל ובין במעשה בין, מידרוג של שפועל מטעמה כל מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים של מצדם

  .הדירוג ותהליכי הדירוג לעצמאות ביחס ונהלים מדיניות מקיימת מידרוג

 או/ו עדכונים. אחרת סיבה מכל או/ו חדש מידע מקבלת כתוצאה או/ו הדירוג התבסס שעליו במידע משינויים כתוצאה להשתנות עשוי שהונפק על ידי מידרוג דירוג

 .http://www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים

 

 

http://www.midroog.co.il/
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 מנכ"ל – שלמה ברימן

 בע"מ פיתוח ונכסים – חברת נמלי ישראל

 

 שלום רב,

 ,ב',ג'א' ותסדר לאג"חמקדמי דירוג הנדון : 

 

של איגרות חוב סחירות ל' ilAAA prelim' מקדמי , דירוג2018, באפריל 15קבעה ביום  S&P Maalotלהודיעכם כי  והרינ

 2.7 -כשל בהיקף  , ב' וג'א' ות חדשותסדרבאמצעות הנפקת ( "החברה"הלן )ל בע"מפיתוח ונכסים  –חברת נמלי ישראל 

 "(. הדירוגערך נקוב בסך הכול )להלן: "שקל  מיליארד

 

מידע שנמסר לנו, לרבות בנוגע הסמך גרות החוב נקבע, בין היתר, על יבהתייחס לזאת, ברצוננו להדגיש כי הדירוג לא

 .כאמור בדוח הדירוג ומטרת ההנפקה הסדרותלמבנה 

 

המידע שנמסר לנו  לעומתאחרים או שינויים ו/ , במטרת ההנפקהשינויים במבנה ההנפקה כלולי התשקיףבכל מקרה בו 

קביעת הדירוג, או בכל מקרה בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו, והכול באופן העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך  במועד

את הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג האמור.  S&P Maalot, שומרת לעצמה ("שינויים ותוספותשהיא )להלן: "

פרטים בדבר כל השינויים והתוספות. הדירוג הנ"ל מותנה בקבלת אישור  ולהעביר אלינו בכתבאי לכך נבקשכם להודיענו 

כי הנוסח הסופי אינו כולל שינויים ותוספות כלשהם העשויים להשפיע על הדירוג בכל  התשקיף פרסום לפנימכם בכתב 

 דרך שהיא.

 

להימנע מלכלול את הדירוג  ברהחה. על 2018, ינביו 13יום מיום מועד מכתב זה, דהינו, עד ליום  60הינו  האישורתוקף 

 לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב. דוח הצעת המדףב

  

באפריל  15הדירוג מיום  דוחיחד עם  החברהמטעם לתשקיף מכתב הסכמה זה יצורף כי  בכפוף לאמור לעיל, אנו מסכימים

  .החברהאודות  ,2018

 .האמור דירוגדוח המצ"ב 

 

  ,בברכה

Standard & Poor’s Maalot  

http://www.maalot.co.il/
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 מקדמידירוג 

', תחזית הדירוג ilAAA prelim'מקדמי מנפיק קביעת דירוג 

לשלוש סדרות  'ilAAA prelim'; קביעת דירוג מקדמי יציבה

  ע.נ.₪ מיליארד  2.7-כשל אג"ח בהיקף כולל 
 

 :ראשי אשראי אנליסט

 etai.rappel@spglobal.com 1875397-3-972 ,איתי רפל

 :איש קשר נוסף

 zafrani@spglobal.com-elizabeth.smith 7539724-3-972זפרני -סמית' תזבאלי

 

 עניינים תוכן
.................................................................................................................................. 

 תמצית

 דירוגהפעולת 

 שיקולים עיקריים לדירוג

  תחזית הדירוג

  התאמות לדירוג 

 מתודולוגיה ומאמרים קשורים
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 מקדמידירוג 

', תחזית הדירוג ilAAA prelim'מקדמי מנפיק קביעת דירוג 

לשלוש סדרות  'ilAAA prelim'; קביעת דירוג מקדמי יציבה

 ע.נ.₪ מיליארד  2.7-כשל אג"ח בהיקף כולל 

 תמצית

   אחראית מתוקף שבבעלות מלאה של ממשלת ישראל  החברהיא נכסים ופיתוח בע"מ )"חנ"י" או "החברה"(  –חברת נמלי ישראל

( והיא מקבלת landlordשל "בעל בית" ) החברה פועלת במודלחוק לפיתוח ולתחזוקה של נכסי נמלי הים של מדינת ישראל. 

 כמו גם מהיבואנים, מהיצואנים ומגורמים אחרים הפעילים בנמלים.חיפה, אשדוד ואילת  :תשלום מחברות התפעול של נמלי הים

קט השקעה ענק להקמת שני נמלים חדשים, נמל הדרום בסמוך לנמל אשדוד ונמל המפרץ בסמוך החברה נמצאת בעיצומו של פרוי

סכום זה באמצעות הנפקת מהחברה מתכוונת לגייס כמחצית ו ,₪מיליארד  9-הקמת נמלים אלה מסתכמת בכ עלותלנמל חיפה. 

 אג"ח ולקיחת הלוואות בנקאיות.

  ,הנכנסות אל המדינה או יוצאות ממנה  מהסחורות הפיזיות 99%-נובעת מכך שהלאור החשיבות של נמלי הים לכלכלה המקומית

  מעמדה המונופוליסטי של החברה תומך מאוד בפרופיל הסיכון העסקי שלה.סבורים שדרכם, אנו עוברות 

  להציג יחסאנו מעריכים כי על אף הפגיעה בפרופיל הסיכון הפיננסי של החברה כתוצאה מגיוס החוב הצפוי, החברה תמשיך 

הכנסות סבירות מפעילות שוטפת ועלויות תפעול הודות ל 10%לחוב של לפחות FFO (funds from operations ) מתואם

 נשלטות. 

  אנו קובעים דירוג מקדמי‘ilAAA prelim’  נכסים ופיתוח בע"מ, הפועלת בתחום נמלי הים בישראל. כמו כן  –לחברת נמלי ישראל

ערך ₪ מיליארד  2.7-כ( בהיקף כולל של א', ב', ג'לשלוש סדרות אג"ח מוצעות )סדרות  ’ilAAA prelim‘אנו קובעים דירוג מקדמי 

 נקוב וזאת בכפוף להנפקת החוב בהתאם לתנאים שהובאו לבחינתנו. 

 מתואם החודשים הקרובים תצליח החברה לשמור על יחס 24-תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שב FFO  לחוב של

. עם זאת, אנו צופים כי החברה קצרלהלוואות בנקאיות לטווח כמעט , תוך שימור פרופיל הנזילות שלה כך שלא תזדקק 10%-כ

  .שלה הגדולה ההשקעות בתכניתתעמוד 

 פעולת הדירוג

נכסים ופיתוח בע"מ, תחזית הדירוג  –' לחברת נמלי ישראל ilAAA prelimמעלות דירוג מקדמי ' S&P, קבעה 2018, באפריל 15-ב

 -כ( בהיקף כולל של א', ב', ג'' לשלוש סדרות אג"ח מוצעות )סדרות ilAAA prelimמעלות דירוג מקדמי ' S&Pיציבה. כמו כן קבעה 

 ערך נקוב.₪ מיליארד  2.7

וצגה בפנינו. אי לכך, אין להסיק כי בהתאם למדיניות שהומקורות המימון הנוספים הדירוג הסופי תלוי בהשלמת הנפקת איגרות החוב 

מעלות  S&Pהדירוג הסופי. במידה ותוצאות ההנפקה ו/או התרחיש יהיו שונות במהותן מהחומרים שנסקרו,  הדירוג המקדמי מעיד על

 לחזור בה מהדירוג או לשנות אותו. שומרת לעצמה את הזכות

 לדירוג עיקריים שיקולים

חוק באחריות בלעדית לפי והתחילה את פעילותה עם פירוקה של רשות הנמלים ההיסטורית. חנ"י מחזיקה  2004-חנ"י הוקמה ב

חנ"י לתשלום מחברות התפעול של נמלי הים  זכאית בעלות, אחזקה ופיתוח של נכסי נמלי הים של מדינת ישראל. במסגרת תפקידהל
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בגין השימוש בקרקע של הנמלים.  ,( וחברת נמל חיפה בע"מilAA+/Positiveהשונים, הגדולות בהן הן חברת נמל אשדוד בע"מ )

. כמו כן, החברה זכאית לתשלום ישיר הכנסותיהן ממגוון שירותי נמלמבוסס על התשלום זה מורכב מתשלום קבוע ומתשלום משתנה 

גם מתשלומים כמו  מחברות הנמל מדמי שימוש דרך הנמל הרלוונטי. חנ"י נהניתמייבא/מייצא מכל יבואן או יצואן בגין הסחורה שהוא 

לחנ"י  חלק מהתשלומים. הפעלת הממגורותתפעול, כגון החברות הפועלות בנמלים במקביל לחברות  שנותנותנוספים בגין שירותים 

 באמצעות צווי תעריפים שונים )צו תעריפים, צו דמי שימוש( המפרטים את התשלום לחנ"י עבור כל סוג סחורה ויעדה )יבוא, יםנקבע

בהתקשרות ישירה בין חנ"י לבין החברה הרלוונטית. כך, התשלום  חלק אחר מהתשלומים נקבעיצוא( וכוללים רכיב הצמדה מסוים. 

נעשה בהתאם להסכמים ישירים מול חנ"י או מול רשות הנמלים )הסכמים המתבצע על ידי החברות המפעילות את הממגורות 

 היסטוריים(.

. כתוצאה מכך יש להם קשרי גומלין ענפים למדינה או יוצאות ממנה תוהנכנס מהסחורות הפיזיות 99%עוברות נמלי הים של ישראל ב

הטיפול המרבית של נמלי לקיבולת מיליון, קרוב  2.7-לכבנמלים המכולות שעבר מספר עם כלכלת ישראל. בשנים האחרונות התקרב 

 כך שהתנועה ,שמגיעות למדינה)לא מכולות( בהיקפי הסחורות האחרות  ירידה משמעותית הישראל במצבם הנוכחי. במקביל, לא חל

הצמיחה בתוצר המקומי המכולות המגיעות לישראל לבין מספר בנמלים גדלה. באופן כללי ניתן לומר כי קיים מתאם בין  הכוללת

על של חנ"י  זכויותהלדעתנו, כר. צמיחה בתמ"ג אך לא בשיעור נימההמכולות גדול הגידול במספר שנתי -רבהגולמי, כאשר בממוצע 

תורמים למיצובה העסקי של  ,הנמלים, יחד עם מצבה הטוב של הכלכלה המקומית והצמיחה המתמדת בתנועת המכולותקרקעות 

 .החברה

את הצמיחה בתמ"ג, ולהגעתם של הנמלים הקיימים אל סף באופן חלקי במקביל לצמיחה בביקוש במשק הישראלי, התואם כאמור 

ניות תובלה ענקיות ושל אקיומן מאפשרת הקיבולת המקסימלית שלהם, מתקיימת בעולם הספנות תופעה נוספת. הטכנולוגיה 

בקווים קבועים בין ניות ענק אלה נעות וניות גדולות יותר. אואפילו איתכנו ובעתיד הלא רחוק , מכולות 18,000עד להעביר  המסוגלות

ניות תובלה ומנמל העוגן ואליו באמצעות א סחורות, המועברותמספר מצומצם של נמלי עוגן המשמשים אותן לפריקה ולטעינה של 

שנמליה יהיו נמלי עוגן שכאלו עבור אניות הענק, מעוניינת למדינת ישראל, המדינה  חשיבותה של התובלה הימיתקטנות יותר. לאור 

 . באיזור אפשריים אחרים נמליםבמקום 

, הצורך להגדיל את היכולת של הנמלים הקיימים להתמודד עם סחורה נוספת והרצון להגדיל את התחרות בין שאיפה זוהשילוב שבין 

הנמלים הקיימים הביאה את מדינת ישראל, באמצעות חנ"י, להקים שני נמלי ים נוספים, שיתמחו במכולות. נמל אחד כזה, נמל הדרום, 

נמלים יופעלו ה. שני 2021שני הנמלים צפויים לפעול בשנת . וקם סמוך לנמל אשדוד והנמל השני, נמל המפרץ, יוקם סמוך לנמל חיפהי

וזאת במקביל  ,ענקניות ולטפל באיוכלו הם . ממשלתיתעל ידי מפעילים פרטיים, לעומת חברות נמל אשדוד ונמל חיפה הנמצאות בבעלות 

קמת נמל המפרץ ונמל בנמלי אשדוד וחיפה לצורך התאמתם לקליטת אניות מסוג זה. היקף ההשקעות הנדרש לצורך ה יםלשדרוג רציפ

 ן, והמימון להקמה הגיע עד עתההחברה כבר החלה בביצוע העבודות וסיימה למעלה ממחצית₪. מיליארד  9-הדרום מסתכם בכ

 טווח קצר(.קאיות להון זר )הלוואות בנממקורות עצמיים )רווחים צבורים( ומ

החברה מעוניינת כעת לבסס את מימון ההשקעה שלה באופן התואם טוב יותר את אורך החיים של הנכסים ומגוון את מקורות המימון 

ערך נקוב לצורך מימון ההשקעה ₪ מיליארד  2.7-בשוק ההון שלוש סדרות אג"ח בהיקף כולל של כלהנפיק לנסות  בכוונתהשלה. 

 תוך שהיא שומרת לעצמה גם אפיק פתוח אל מול הבנקים ככל הנדרש. ,ומחזור החוב הבנקאיבנמלים החדשים  

 תרחיש הבסיס שלנו מתבסס על ההנחות המרכזיות שלהלן:  

 צמצום ניכר בתעריפי הסחורות הנגבים כתוצאה מ למרות המשך הצמיחה בפעילות 2018-ב בהכנסות 11%-ירידה של כ

-)קרי כ לצמיחה בתמ"גאנו צופים צמיחה בהכנסות הדומה  2019-2020בשנים מיבואנים ומיצואנים בהתאם לצו התעריפים. 

 לשנה(. 3.5%-3%

 לשנה.₪ מיליון  275-הוצאות תפעוליות של כ 
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 בהתאם לתכנית ההשקעות של החברה. 2019 -מיליארד ב 1-כ שלו 2018-ב₪ מיליארד  1.85-כשל  השקעות בהיקף 

 2018-ב₪ מיליארד  2.7-חוב בהיקף של כ הנפקת. 

 .אי חלוקת דיבידנד 

 להיות כדלקמן:חזויים תחת תרחיש הבסיס שלנו, יחסי כיסוי החוב 

  מתואם יחסFFO 2018-2019בממוצע בשנים  11%-10%-לחוב של כ. 

 נזילות

הערכתנו לגבי גיוס החוב של  את המקדמיבדירוג אנו כוללים ת". הולמ" יאהחברה העל פי הקריטריונים שלנו, רמת הנזילות של 

. הערכה זו מתבססת על שילוב בין מזומן 1.2x-כ על יחס מקורות לשימושים של 2018-בהחברה. אנו מעריכים כי החברה תשמור 

בעיקר מחזור של , הכוללות הוצאות באותה תקופההזאת לעומת ₪. מיליארד  2.7-בקופה, הכנסות תפעוליות והגיוס הצפוי בסך כ

 הלוואות בנקאיות לטווח קצר והשקעות בהקמת הנמלים.

 :םה ,2018 ,ינוארב 1-ל נכון החברה לרשות העומדים המקורות כי מניחים אנו שלנו הבסיס בתרחיש

 ון מילי 108-ים סחירים בהיקף של כימזומן ונכסים פיננס₪; 

 מיליון  440-הכנסות שוטפות בסך כ₪; 

  מיליארד  2.7-חוב בסך כהנפקת₪ .  

 :הן ,2018, ינוארל 1 -ההנחות שלנו לגבי השימושים של החברה נכון ל

 מיליארד  1.6-מחזור חוב בסך כ₪; 

 מיליארד  1.1-השקעות בסך כ₪ . 

 

זאת בחשבון בתרחיש מההשקעות שלה ככל שלא ימצא להן מקור מימון. אנו מביאים ₪ מיליון  750 -לחברה אפשרות לדחות כ

 הנזילות שלנו. עם זאת, אנו מעריכים כי ככל שהחברה תצליח לגייס מקורות מימון מתאימים היא תבצע השקעות אלה.

  הדירוג תחזית

, 10%-לחוב של כ FFOמתואם  לשמור על יחסחנ"י החודשים הקרובים תצליח  24-תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו שב

בתכנית . אנו צופים כי החברה תעמוד קצרלהלוואות בנקאיות לטווח  כמעט תוך שימור פרופיל הנזילות שלה כך שלא תזדקק

נציין כי הדירוג  כך שפעילות הנמלים החדשים תתחיל אולי מוקדם מן המתוכנן.אותה ואולי אף תקדים ההשקעות הגדולה שלה 

אי התממשות תרחיש זה עלולה להשפיע , ובאמצעות הנפקת חוב לטווח ארוך₪ מיליארד  2.7-ככולל הנחה לגבי גיוס של  המקדמי

 על הדירוג לאור החשיפה לפער בין מקורות לשימושים בחברה. 

 התרחיש השלילי 

אם נעריך כי לחברה חולשה  שליליתכי ננקוט פעולת דירוג ייתכן , 1.2x-אם יתברר כי יחס המקורות לשימושים של החברה נמוך מ

. מצב כזה עלול 9%-מ יפחתלחוב  FFOהמתואם  יחסה. כמו כן אנו עלולים לנקוט פעולת דירוג שלילית אם מהותית בנזילות

או כתוצאה משינוי משמעותי בתמהיל  ,כלכלה המקומיתבלמשל כתוצאה מהרעה  ,להתרחש אם תחזית ההכנסות לא תתממש כצפוי

חברה. בשלב זה איננו צופים חריגה משמעותית אם בכלל בהוצאות התפעול של החברה. פעולת דירוג שלילית תיתכן ההכנסות של ה

 גם אם תחול פעולה כזו לגבי הדירוג של מדינת ישראל.
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  דירוגהתאמות ל

 ניטרליפיזור עסקי: 

 ניטרלי מבנה הון: 

 ניטרלי נזילות: 

 ניטרלי מדיניות פיננסית: 

 ניטרלי ניהול, אסטרטגיה וממשל תאגידי: 

 ניטרלי השוואה לקבוצת ייחוס: 

 תמיכה ממשלתית 
של החברה עם המדינה, בעלת מאוד אנו מעריכים את הסבירות לתמיכה ממשלתית יוצאת דופן כגבוהה. זאת לאור הקשר החזק 

גם המדינה משפיעה האסטרטגיה של החברה, לרבות תכנית הפיתוח ארוכת הטווח שלה. את  והגוף הקובע ומאשרהמניות הבלעדית 

החברה נתפסת כזרוע גיים ופיננסיים. טבאופן ישיר על הניהול הפיננסי של החברה, הן באמצעות רגולציה והן בקביעת יעדים אסטר

ו כן החברה איננה ניתנת להפרטה בהתאם ביצועית של המדינה בכל הקשור להשקעה בנמלי הים שהם גורם חשוב בכלכלה. כמ

 החוקית.להגדרתה 

היות שהיא המנוע לרפורמה ולתחרות במגזר נמלי הים. ככזו, היא המשקיעה  ,אנו מעריכים את חשיבות החברה למדינה כגבוהה

הקרובים,  בהקמתם של נמלי הים הפרטיים הצפויים להוביל את התפתחות תנועת הסחורות הימיות בישראל בעשור או שניים

נגישים  ולהיותםבמקביל ליצירת תחרות לנמלים הקיימים. בנוסף, החברה אחראית להמשך תחזוקתם השוטפת של הנמלים הקיימים 

 לסחורות.

 מתודולוגיה ומאמרים קשורים
  דירוג ובסולמות דירוג והגדרות: השימוש בתחזית-CreditWatch ,14  ,2009בספטמבר 

 2012בנובמבר,  13, מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת ניהול וממשל תאגידי של חברות ומבטחים 

  כללי: עיתוי התשלומים, תקופות גרייס, ערבויות, והשימוש בדירוגים -מתודולוגיה 'D( 'ו )כשל פירעון-'SD( ')כשל פירעון סלקטיבי ,

 2013באוקטובר,  24

 2013בנובמבר,  19, מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג חברות בענף תשתיות התחבורה 

 2013בנובמבר,  19, מתודולוגיה: דירוג קבוצות חברות 

  2013בנובמבר,  19, יחסים פיננסיים והתאמות -מתודולוגיה: דירוגי חברות 

 2013בנובמבר,  19, מתודולוגיה: מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים 

 2013בנובמבר,  19, מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון מדינה 

 2013בנובמבר,  19, מתודולוגיה: סיכון ענפי 

 2014בספטמבר,  22, סולמות דירוג והגדרות: דירוג אשראי בסולמות מקומיים 

 2014בדצמבר,  16, םמתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידי 

  2015במרץ,  25, כללי: דירוג חברות ממשלתיות -מתודולוגיה 

 סולמות דירוג והגדרות: טבלאות ההמרה שלS&P   באוגוסט,  14, (דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים )אנגליתבין

2017 

 הגדרות הדירוג של S&P Global Ratings ,26  ,2017ביוני 

 2016בינואר,  25, דעות ופרשנות: הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לבין סולם הדירוג הישראלי 
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 (2018באפריל,  15-פרטים כלליים )נכון ל  

   

    חברת נמלי ישראל  

 דירוג)י( המנפיק  

ilAAA prelim\Stable  דירוג מקדמי 

   

 דירוג)י( הנפקה  

 חוב בכיר בלתי מובטח   

ilAAA prelim  א א 

ilAAA prelim  ב ב 

ilAAA prelim  ג ג 

  
 המנפיק  היסטוריית דירוג

 דירוג מקדמי   

ilAAA prelim\Stable   2018, 15אפריל  

   

 פרטים נוספים  

 זמן בו התרחש האירוע  15:47 15/04/2018

 זמן בו נודע לראשונה על האירוע  15:47 15/04/2018

 יוזם הדירוג  החברה המדורגת
 
 
 
 
 

 אשראי דירוג אחר מעקב

 מטרת, מדרגים שאנו"ח ספציפיות אג סדרות של או מנפיקים של האשראי דירוג על להשפיע שעשויות תחויותבאופן שוטף אחר התפ עוקבים אנו
 .בדירוג לשינוי להוביל שיכולים הפרמטרים את ולזהות שוטף באופן מעודכן יהיה הדירוג כי להבטיח היאהמעקב 

S&P נוסף אודות  ולמידעהדירוגים המעודכנים ביותר  לרשימת"אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ".   מעלות הוא שמה המסחרי של חברת
 .www.maalot.co.ilבכתובת  רייטינגס מעלות בע"מ אס אנד פי גלובללפנות לאתר  ישמדיניות המעקב אחר דירוג האשראי, 

אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את  ©כל הזכויות שמורות 
אש התוכן )לרבות הדירוגים, האנליזות, המידע, ההערכות, התוכנה ותוצריה(, וכל חלק ממנו )להלן, יחדיו, ה"תוכן"(, מבלי לקבל את הסכמתה מר

וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים,  S&P"(. S&Pרייטינגס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה )להלן, יחדיו, "ובכתב של אס אנד פי גלובל 
אינם לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים שלה, בעלי המניות שלה, עובדיה ושלוחיה )להלן, יחדיו, ")ה(צדדים )ה(קשורים"( אינם מבקרים את התוכן ו

 AS-IS .S&Pדיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל עת. התוכן מסופק על בסיס -תו, לרבות, אך לא רק, אימאמתים את נכונותו או שלמו
ה או והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, בעניין מידת האיכות מספקת או התאמה לצורך כז

 ויות ו/או שגיאות.אחר, וכי התוכן לא יכלול טע

S&P  תוצאתיים )ובכלל זה, או  מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים נלווים פיםעקיישירים ו/או  יםבכל אחריות שהיא לנזקיישאו לא והצדדים הקשורים
בשם טוב, אבדן הזדמנויות  רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעההכנסות או מבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד 

 בקשר עם שימוש בתוכן, גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור.  עסקיות או מוניטין(, אשר נגרמו

נכון  S&P הבעת דעה סובייקטיבית שלאנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות 
. דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות תמהוו ן, ואינןרסומלמועד פ

S&P  נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעותאינה.S&P   אינה
  .יועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערךכמשמשת כ"מומחה" או 

שומרת על הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך,  S&P ,S&Pעל מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של 
מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי -גיבשה נהלים ותהליכים על S&P .S&Pייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של 

מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת, בדרך  S&Pהמתקבל בקשר להליכים האנליטיים שהיא מבצעת. 
שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה  S&Pיין. כלל מהמנפיקים או מהחתמים של ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים, לפי הענ

, בכתובת S&Pובאתר  www.maalot.co.ilמעלות, בכתובת  S&Pוהאנליזות מופיעים באתר  S&Pוהאנליזות. הדירוגים הפומביים של 
.standardandpoors.comwww ויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של ,S&P   .ושל צדדים שלישיים 

http://www.maalot.co.il/
http://www.maalot.co.il/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.standardandpoors.com/


 

 1 - ג  

 הון החברה - 3פרק 

.3.1 התשקיף למועדהון המניות של החברה  

למועד התשקיף, הון המניות המונפק והנפרע של החברה מורכב מסוג מניות אחד, מניות רגילות 

"(. כל המניות בהון החברה מונפקות מניות רגילותכ"א )להלן: " "חש 1 שלערך נקוב  בעלות

 ונפרעות במלואן.

 הון המניות הרשום והמונפק של החברה הינו כדלקמן:

הון מונפק ונפרע 

 )בדילול מלא(
 סוג המניות הון רשום הון מונפק ונפרע

 "חש 3,600,000,000  ש"ח 1,000 ש"ח 1,000
"ח ש 1 בנות רגילות

 כ"א "נע

.3.2 רשום הון 

 1 בעלותמניות  3,600,000,000 יהיה לאחריה וכן להנפקה עובר החברה של הרשום המניות הון .3.2.1

 .אחת כל נקוב ערך"ח ש

 תשקיף לא חלו שינויים בהון הרשום של החברה. הבשלוש השנים שקדמו לתאריך  .3.2.2

.3.3  מונפק הון 

 .לו שינויים בהון המונפק של החברהתשקיף לא חהבשלוש השנים שקדמו לתאריך 

.3.4 הערך ניירותמשרה בכירה בחברה המחזיקים ב ונושאיבה, ין יענ בעליבעלת השליטה בחברה,  

 החברה של

מלוא מדינת ישראל, אשר מחזיקה בבמישרין בחברה הינה  השליטה ת, בעללמועד התשקיף

 .הלןהונה המונפק של החברה כמפורט ל (100%)

בחברה המחזיקים בניירות הערך של  ענייןהבעלי על , מנהליהלמיטב ידיעת החברה ולהלן פרטים, 

 למועד טיוטת התשקיף:נכון החברה 

 )ללא דילול( )בדילול מלא(
 שם בעל העניין כמות מניות

 בהון % בהצבעה % בהון % בהצבעה %

100 100 100 100 
מניות 

 רגילות
 מדינת ישראל 1,000

)למעט בעלת השליטה( ונושאי משרה בכירה  בעלי ענייןאין , מנהליהלמיטב ידיעת החברה ו

 למועד התשקיף. החברה נכון ניירות הערך של מחזיקים באשר  בחברה 
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 הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

)להלן: "תקנון  1מניות החברה על פי תקנון החברהזכויות ההצבעה של להלן פירוט עיקרי   4.1.

  :2החברה"(

 הון המניות .4.1.1

 .לתשקיף 3.1כמפורט בסעיף  הון המניות של החברה הוא

הצבעה באסיפה הכללית של החברה, בזכות למינוי השוות בזכויות  של החברה המניות הרגילות

 דירקטורים, בזכות להשתתפות ברווחי החברה ובחלוקת נכסי החברה בפירוק. 

 אסיפות כלליות .4.1.4

האסיפה  החברה תקיים אסיפה שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר .4.1.4.1

השנתית האחרונה, במועד ובמקום שייקבעו על ידי הדירקטוריון; לא נתכנסה אסיפה כאמור, 

סה על חשבון החברה, בקירוב ככל האפשר, נכל בעל מניה רשאי לככן, וס בחודש שלאחר מנתכו

 באותה דרך שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

סיפה מיוחדת, והוא חייב לכנס אסיפה מיוחדת על הדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, לכנס א .4.1.4.4

יום מתאריך  41פי דרישה בכתב, בהתאם לכל דין. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת תוך 

לחוק החברות. לא נמצאו בארץ  64הדרישה הנ״ל, רשאי הדורש לכנסה בעצמו, כמפורט בסעיף 

ירקטור, על פי דרישת בעל מניות כדי מנין חוקי, רשאי לכנס אסיפה כללית כל ד םדירקטורי

 כאמור, בקירוב ככל האפשר, באותה דרך שבה מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

למעט יום המסירה ולרבות יום  -יום לפחות לפני האסיפה השנתית או המיוחדת  עשרים ואחד .4.1.4.3

ור תשלח החברה הודעה בכתב עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה, כאמ -האסיפה 

בהודעה יפורטו המקום, היום והשעה שבהם תתכנס האסיפה, וכן  ;לתקנון החברה 48בתקנה 

 יום ופירוט סביר של הנושאים לדיון.הסדר 

 להוראות כל דין, החברה חייבת למסור הודעה על אסיפה כללית לאלה בלבד:בכפוף  .4.1.4.4

מסרו לחברה מען או לא ו/כל בעל מניה בחברה, למעט בעלי מניות שאין להם מען בישראל  (א)

 למסירת הודעות.

 )ב( לחוק החברות הממשלתיות.50לרשות החברות, בהתאם להוראות סעיף  (ב)

לכל מי שיש לו זכות במניה עקב פטירה או פשיטת רגל של בעל מניה שהיה זכאי, אילולא  (ג)

 ןנפטר או פשט את הרגל, לקבל הודעה על האסיפה, ואשר נתן לחברה הודעה על כך ומע

 רת הודעה.בישראל למסי

                                                      

לאחר הנפקת אגרות החוב, ניתן יהיה לעיין בנוסח המלא של תקנון החברה אתר ההפצה של הרשות   1
 (. ההוראות המפורטות להלן מובאות מתוך התקנון של החברה.www.magna,isa.gov.ilלניירות ערך )

 .: התיאור הינו לפי תקנון מתוקן, שהתיקונים לו טרם אושרוהערה לטיוטה  2

http://www.magna,isa.gov.il/
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מבין חברי הדירקטוריון בהתאם כיושב ראש אסיפה כללית ישמש יושב ראש הדירקטוריון שנבחר  .4.1.3

להוראות חוק החברות הממשלתיות וחוק החברות, ובלבד שהמנהל הכללי של החברה לא יהיה 

 .דירקטור בחברה

לאסיפה תוך באין יושב ראש כאמור, או שנכח באסיפה וסירב להיות יושב ראש בה, או שלא בא  .4.1.4

רבע שעה לאחר המועד שנקבע לה, ייבחר יושב ראש על ידי האסיפה הכללית, מבין בעלי המניות 

 או באי כוחם.

החברה רשאית לקבל החלטות באסיפה כללית ללא הזמנה וללא התכנסות, ובלבד שההחלטה  .4.1.5

טה תתקבל פה אחד על ידי כל בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית או לקבל החל

באסיפה כללית המתקיימת באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, כך שכל בעלי המניות 

זו,  לתקנה םבו בזמן. בכל מקרה של קבלת החלטה בהתא ההמשתתפים יכולים לשמוע זה את ז

העתק הצעת ההחלטה יישלח לרשות החברות לפחות שבועיים מראש, זולת אם הסכימה הרשות 

 קצרה יותר. לתקופה

 בעלי המניותהצבעת  .4.1.6

 החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה בדרך של מנין קולות. .4.1.6.1

הצבעה במנין קולות תיערך בדרך שיורה יושב הראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה  .4.1.6.4

 התקיימה ההצבעה. 

אם נתקבלה ברוב רגיל של  ןכל החלטה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאילו נתקבלה כדי .4.1.6.3

מנין קולות של בעלי המניות הנוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, והמצביעים על 

 ההחלטה.

תקנון החברה וי, תיקון או ביטול הוראות , שינהחברה האמור בכל מקום אחר בתקנון רותלמ

אמור יהיה השינוי, יהיה טעון אישור השרים, לאחר היוועצות עם רשות החברות, וללא האישור כ

 תיקון או הביטול חסר תוקף.ה

היו הקולות באסיפה כללית שקולים, לא תהיה ליושב ראש האסיפה זכות דעה נוספת או מכרעת,  .4.1.6.4

 וההחלטה שהועמדה להצבעה תחשב כאילו לא התקבלה.

פי הוראות -בכפוף לכל זכות או הגבלה על ההצבעה שתהיה כרוכה בסוגי מניות בעת ההצבעה על .4.1.6.5

כוחו, קול אחד -, הרי שבהצבעה יהיה לכל בעל מניה, הנוכח בעצמו או באמצעות באהחברהתקנון 

חזקת בידו או אותו מספר קולות המוקנים לו על ידי סוג או סוגי המניות ובשל כל מניה המ

על ידו; בעל מניות או שלוח רשאי לפצל את אופן הצבעתו בגין הקולות המוקנים לו המוחזקות 

מקצת הקולות המוקנים לו ובדרך אחרת בגין היתרה או חלק  ןבאופן שיצביע בדרך מסוימת בגי

 אחר של הקולות המוקנים לו.

 ןמביקבל קולו של הרשום ראשון במרשם בעלי המניות של החברה, תבהצבעת שותפים למניה י .4.1.6.6

בל קולם של שאר השותפים תקבעלי המניות השותפים הנוכח בעצמו, או של שולחו, ולא י

 הרשומים לאחריו.

בעלי מניות יוכלו להצביע בין בעצמם ובין באמצעות שלוח, ואם בעל המניה הוא תאגיד, על ידי  .4.1.6.4

 שלוח להצבעה שנתמנה לשם כך על ידי התאגיד.
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ב חתום בידי הממנה או בידי מורשהו שהורשה לכך בכתב המסמך למינוי שלוח להצבעה יהיה בכת .4.1.6.8

 בחותמו או בחתימת נושא משרה או מורשה שהורשו לכך. -, ואם הממונה הוא תאגיד כדין

כל כתב מינוי לשלוח ייחתם על ידי הממנה או על ידי באי כוחו שהוקנתה להם סמכות בכתב לכך; 

אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום על ידי המורשים לחתום בשם התאגיד; כתב 

האסיפה רשאי  "רויו  שעות קודם לכינוס האסיפה הכללית 48יימסר לחברה לפחות  חמינוי לשלו

 ר יותר.חצביע באסיפה הכללית אף לפי כתב מינוי שהתקבל מאולאפשר לה

לכן נפטר  םקוד םא אף תוקף-שניתן בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח יהיה בר קול .4.1.6.4

ד ראלא אם נתקבלה במש ,המרשה או נעשה פסול דין או שמניה שלגביה ניתן הקול הועברה

בכתב המבטלת כתב מינוי של שלוח של החברה הודעה בעניו זה לפני האסיפה. להודעה  םהרשו

של החברה לא יאוחר  םנחתמה ההודעה בידי הממנה ונתקבלה במשרד הרשו םיהיה תוקף א

 ן.ימשעה אחת לפחות לפני התחלת הצבעה בענ

 מניין חוקי באסיפות הכלליות של החברה .4.1.4

כן נכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החלה  םלא ייערך כל דיון באסיפה כללית של החברה אלא א .4.1.4.1

כח, בעלי מניות הזכאים, -ידי באי-בדיון. מנין חוקי יתהווה בעת שיהיו נוכחים, בין בעצמם ובין על

מכלל קולות ההצבעה אשר  51% -ידם, ל-בתוקף המניות המוחזקות בידיהם או המיוצגות על

 בחברה.

מצא מנין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יי םא

אחד לאותו היום ולאותה השעה ולאותו המקום, וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה 

הנדחית, או ליום, לשעה ולמקום שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. אם באסיפה 

ן החוקי יהיה כל ייהנדחית לא יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לה, אזי המנ

 מספר משתתפים שיימצא.

האסיפה. בכל מקרה לא יעמוד ן החוקי כאמור יהיה רשאי לדון בעניינים שלמענם נקראה יהמני

 באסיפה נדחית אלא נושא שנכלל בסדר היום של האסיפה שנדחתה. לדיון

ה ושלא נדון אלא עניין שעמד על סדר היום באסיפה שבה הוחלט על הדחי יידון באסיפה נדחית לא

אין צורך ליתן הודעה בדבר הדחיה והעניינים העומדים על  ;מר הדיון בו באותה אסיפהנגאו שלא 

של האסיפה הנדחית, אולם אם נדחתה האסיפה לחמישה עשר ימים או יותר תינתן  םסדר היו

 הודעה על האסיפה הנדחית כדרך שהיא ניתנת על האסיפה שהדיון בה נדחה.

בהסכמת רוב רגיל של אסיפה שיש בה מנין חוקי בהתאם להוראות תקנון  יושב הראש רשאי, .4.1.4.4

 על־פי דרישת האסיפה כאמור. כןאחר, והוא חייב לעשות  ם, לדחותה לזמן אחר או למקוהחברה

 םיושב ראש האסיפה הכללית יערוך פרוטוקול של ההליכים באסיפה הכללית. פרוטוקול שנחת .4.1.4.3

הפרוטוקולים של האסיפות  םלכאורה לאמור בו. מרש בידי יושב ראש האסיפה, יהווה ראיה

 ת.רולחוק החב 40המפורטים בסעיף  ןהכלליות יישמר לתקופה ובאופ
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.4.4 בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברותהחברה הסדרים שנקבעו בתקנון  

להלן יובאו בתמצית הסדרים מסוימים שנקבעו בתקנון החברה לפי סעיפים מסוימים מחוק 

מבנה  -)פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  ניירות ערך )ד( לתקנות46המצוינים בתקנה החברות 

  :1464-וצורה( התשכ"ט

לתקנון החברה, שינוי,  34בהתאם להוראות תקנה לתשקיף,  4.1.6.3כאמור בסעיף שינוי תקנון:  .4.4.1

ת, תיקון או ביטול הוראות התקנון יהיה טעון אישור השרים, לאחר היוועצות עם רשות החברו

 וללא האישור כאמור יהיה השינוי, התיקון או הביטול חסר תוקף.

  :העברת סמכויות בין אורגנים .4.4.4

 - החברה לתקנון 48 בהתאם להוראות תקנה .4.4.4.1

סמכויות הדירקטוריון יהיו בהתאם להוראות חוק החברות וחוק החברות הממשלתיות,  (א)

הוקנתה בחוקים והוא רשאי להפעיל כל סמכות, במסגרת מטרות החברה, אשר לא 

 כאמור להלן. לאורגן אחרהחברה או בתקנון  םהאמורי

. החברה רשאית לפעול להקצאת ניירות ערך על פי החלטה של האסיפה הכללית בלבד (ב)

 צורך ללא, דעתוהאמור לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן לפי שיקול  למרות

יתנות להמרה למניות או אגרות חוב שאינן נ תולהקצ ,כללית אסיפה החלטת בקבלת

  חוב כאמור. לאופציות למניות, או סטוק אגרות

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון ולהפעילן לעניין מסוים או  (ג)

לפרק זמן מסוים. נטילת סמכויות כאמור תיעשה לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות, 

 .בצירוף חוות דעתה

  - החברה לתקנון )ד(60 -)ג( ו60 בהתאם להוראות תקנה .4.4.4.4

לחוק החברות, הדירקטוריון  44בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות ולכל דין, לרבות סעיף 

, החברהפי תקנון -יוכל מדי פעם למסור ולהעניק למנהל הכללי מהסמכויות שהוא פועל לפיהן על

ולאותן המטרות והצרכים ובאותם כפי שימצא לנכון, ויוכל להעניק סמכויות לאותו משך זמן, 

וההגבלות, כפי שימצא לראוי, ומפעם לפעם לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל  םהזמנים, התנאי

האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג סמכויותיו של ; כמו כן, סמכות כזו או את כולן יחד

ר לרשם החברות ולרשות המנהל הכללי וכן רשאי לעשות זאת הדירקטוריון, והודעה על כך תימס

 .החברות

 מניין חוקי, רוב ויושב ראש האסיפה -אסיפות כלליות  .4.4.3

 לתשקיף. 4.1.4ראו סעיף  ואסיפות נדחותלפרטים בדבר מנין חוקי באסיפות הכלליות  .4.4.3.1

וי, תיקון או ביטול הוראות שינלפרטים בדבר הרוב הדרוש באסיפה הכללית ואישור שרים לעניין  .4.4.3.4

 לתשקיף. 4.1.6.3ראו סעיף יוועצות עם רשות החברות, לאחר ה תקנון החברה

 לתשקיף. 4.1.4 -ו 4.1.3יושב ראש אסיפה כללית ראו סעיפים  תלפרטים אודות בחיר .4.4.3.3

 לתשקיף. 4.1.4.3לפרטים אודות מועד מסירת הזמנה לאסיפה כללית ראו סעיף  .4.4.3.4
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 הצבעה בדירקטוריון והרוב הדרוש בדירקטוריון .4.4.4

 טוריון הוא רוב חבריקהחוקי לישיבות הדירהמניין  החברה, לתקנון 51 בהתאם להוראות תקנה .4.4.4.1

. ההחלטות יתקבלו ברוב דעות ובהם לפחות דירקטור אחד עובד מדינה הדירקטוריון המכהנים

 של המשתתפים בהצבעה.

בחברה יתמנו על  םדירקטוריכי: )א(  ,לתקנון החברה, נקבע, בין היתר 44בהתאם להוראות תקנה  .4.4.4.4

חברה  החברה היאכל עוד ; )ב( ידי בעלי מניות רגילות באמצעות כתב מינוי שיימסר לחברה

בידי השרים, באופן ובכפוף לתנאי   , לרבות דירקטורים חיצוניים,ממשלתית, יתמנו הדירקטורים

ותקופת כהונתם ובחוק החברות הכשירות, לסייגים ולהוראות שבחוק החברות הממשלתיות 

 . יןיוחוק החברות, לפי הענ בהתאם לקבוע בחוק החברות הממשלתיות יהיווסיום כהונתם 

 מתן פטור לנושאי משרה .4.4.5

 החברה לא קבעה בתקנונה הוראות בעניין פטור לנושאי משרה.

 חלוקה .4.4.6

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי דירקטוריון  החברה, לתקנון 66 בהתאם להוראות תקנה .4.4.6.1

; החלטת הדירקטוריון בדבר יעוד הרווחים, לרבות דיבידנד כאמור, להכריז על דיבידנד החברה

טעונה אישור רשות החברות; חלקה רשות החברות על החלטת הדירקטוריון תובא המחלוקת 

  ות.י)ג( לחוק החברות הממשלת33להכרעה, בהתאם לסעיף 

)ג( לחוק החברות 33רבות סעיף בכפוף לכל דין, ל החברה, לתקנון 64 בהתאם להוראות תקנה .4.4.6.4

הממשלתיות, הדירקטוריון יהיה רשאי בכל שנה, כחלק מייעוד הרווחים, להפריש מתוך רווחי 

כפי שימצא לנכון, בתור קרן שמורה או קרנות  םהחברה הניתנים לחלוקה סכום או סכומי

ן הכלל או לשם אחרות, קרנות אלה ישמשו, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון, לצרכים יוצאים מ

השוואת דיבידנדים, או לכל מטרה אחרת שמותר להוציא למענה את רווחי החברה, ועד 

שישתמשו בהם כאמור ישקיעו את הכספים בעסקי חברה או בהשקעות אחרות, כפי 

 שהדירקטוריון ימצא לראוי מדי פעם בפעם.

  - החברה לתקנון 68 בהתאם להוראות תקנה .4.4.6.3

 מניות בעלות זכויות מיוחדות בנוגע לדיבידנד, התשלומים יתבצעובהתחשב בזכויות בעלי  (א)

שנפרעו או שזוכו כנפרעים על חשבון הערך הנקוב של מניותיהם,  םבאופן יחסי לסכומי

שנפרע על חשבון מניה, אשר טרם נדרש  םמבלי להתחשב בפרמיה ששולמה על המניות. סכו

חברה ריבית לבעל המניה, לא ייחשב תשלומו וטרם הגיע זמן פרעונו ואשר עליו משלמת ה

 מניה. ןלצורך תקנה זו כסכום שנפרע על חשבו

 מקום שהזכויות הצמודות למניות כלשהן או תנאי הנפקתן של המניות אינם קובעים (ב)

אחרת, הרי מניות שנפרעו או שזוכו כנפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהי אשר 

ת בעליהן לדיבידנד באופן יחסי לסכום שנפרע או לגביה משתלמים הדיבידנדים, תזכינה א

 .( rata temporispro) שזוכה כנפרע על ערכך הנקוב של אותן המניות למועד תשלומו
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הדירקטוריון רשאי להחליט על תשלום דיבידנד  החברה, לתקנון 64 בהתאם להוראות תקנה .4.4.6.4

טת הדירקטוריון בדבר ביניים לבעלי המניות בשיעור שיראהו מוצדק לפי רווחי החברה. החל

לקה רשות החברות על החלטת חתשלום דיבידנד ביניים כאמור, טעונה אישור רשות החברות; 

  )ג( לחוק החברות הממשלתיות.33הדירקטוריון תובא המחלוקת להכרעה, בהתאם לסעיף 

כל אסיפה כללית המכריזה על דיבידנד, רשאית  החברה, לתקנון 40 בהתאם להוראות תקנה .4.4.6.5

בחלקו בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד  וט כי דיבידנד זה ישולם במלואו אלהחלי

בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של החברה, או 

  אלו. םמניות, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחדות מדרכי

הדירקטוריון רשאי להחליט על היוון של רווחים לתקנון החברה,  43בהתאם להוראות תקנה  .4.4.6.6

פי הדין -ת או של כל כספים או עודפים, אשר עלנובלתי מחולקים כלשהם, העומדים לזכות הקר

ועל  םפרמיות על מניות או קרנות משערוך נכסי םמותר לחלקם כדיבידנדים או שהם מהווי

המניות או אגרות החוב מלא של מניות או של אגרות חוב של החברה.  רעוןישימוש בהם לפ

זכאים לחלוקת דיבידנד. מניות הטבה שיחולקו  םיחס שבו ה באותו םהאמורות יחולקו בין החברי

ג אותן המניות שלגביהן חולקו, אלא אם הוחלט לחלק לכל בעלי ולגבי מניות כלשהן יהיו מס

)ג( לחוק החברות 33אמור בתקנה זו כפוף לכל דין ולסעיף ה  המניות מניות הטבה מסוג אחד;

 הממשלתיות.

, למטרת הביצוע של החלטה שתתקבל ןבכפוף לכל דילתקנון החברה,  44בהתאם להוראות תקנה  .4.4.6.4

, לפי שיקול דעתו המוחלט, להסדיר באופן ן, יוכל הדירקטוריותקנון החברהל 43על לפי תקנה 

שר לחלוקה, ובמיוחד יוכל להוציא תעודות על שברי מניות או שימצא לנכון כל קושי שיתהווה בק

אלה במזומנים או בדרך אחרת, או לקבוע כי שברים שערכם פחות מן הערך  םתמורת שברי םלשל

בחברה בעלת הערך הנקוב הנמוך ביותר לא יובאו בחשבון לשם התאמת  הנקוב של מניה

קנות כל כספים בנאמנות לטובת הזכאים, זכויותיהם של כל החברים. כן יוכל הדירקטוריון לה

כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון. במקרה שיהיה צורך בכך, יוגש לרישום מסמך בכתב בהתאם 

לחוק החברות והדירקטוריון יוכל למנות כל אדם כדי שיחתום על החוזה בשם  441לסעיף 

חוב שיחולקו כהטבה האנשים שיהיו זכאים לדיבידנד או לקרן המהוונת או למניות או אגרות ה

 .כנ״ל

 -לתקנון החברה  45בהתאם לתקנה  .4.4.6.8

בכל מקרה שהחברה תנפיק מניות הטבה בדרך של הוון רווחים או קרנות, במועד בו  (א)

זכויות  םידי החברה והמקנים למחזיקים בה-קיימים במחזור ניירות ערך שהונפקו על

הניתנים להמרה  להמירם במניות בהון המניות של החברה, או שהחברה קבלה מלוות

ת לרכוש מניות בהון המניות של החברה )וזכויות ההמרה או ציובמניות החברה או אופ

״(, רשאי הדירקטוריון )במקרה שהזכויות או כל הזכויותלן ״לה ואופציות כאמור ייקרא

)שתכונה  בהתאם לתנאי הנפקתן(, להעביר לקרן מיוחדת אחרתמו בדרך לא יותאחלק מהן 

״( סכום שיהיה שווה הקרן המיוחדתהדירקטוריון ושתקרא להלן ״ שיחליט בכל כינוי

לכל או חלק מהזכויות היו מקבלים עקב  םקוב של הון המניות אשר הזכאיהנלסכום 

הנפקת מניות ההטבה, אילו היו מנצלים את זכויותיהם לפני התאריך הקובע את הזכות 
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הטבה, ובמקרה של חלוקה שניה או לקבל את מניות ההטבה, כולל זכויות לשברי מניות 

 כולל זכאות הנובעת מכל חלוקה קודמת של מניות הטבה. -נוספת של מניות הטבה 

ידי המחזיק בהן, באותם -ידי החברה עקב ניצול הזכויות על-במקרה של הקצאת מניות על (ב)

, א' פי סעיף-ת אלה עלזכויו בגין המיוחדת לקרן העברה הדירקטוריון ביצע בהם םהמקרי

תקצה החברה למחזיק, כאמור, בנוסף למניות להן הוא זכאי עקב ניצול זכויותיו, מספר 

כזה של מניות רגילות נפרעות במלואן, אשר ערכן הנקוב יהיה שווה לסכום שהועבר לקרן 

ידי הוון סכום מתאים מתוך הקרן המיוחדת, שייעשה על -המיוחדת בגין, זכויותיו, וזאת על

ירקטוריון יהיה זכאי להחליט על הדרך לטיפול בזכויות לשברי מניות ידי הדירקטוריון, והד

 לפי  שיקול דעתו הבלעדי.

המיוחדת, יפקעו הזכויות או תגיע לסיומה התקופה  לאחר ביצוע כל העברה לקרן םא (ג)

בוצעה ההעברה מבלי שזכויות אלה נוצלו, אזי ישוחרר מהקרן  בגינןלניצול הזכויות אשר 

בלתי מנוצלות האמורות, העבר לקרן המיוחדת בגין הזכויות המיוחדת כל סכום שנ

תה זכאית לטפל בו אלמלא יוהחברה תוכל לטפל בסכום שישוחרר כאמור בכל דרך שהי

 העברתו לקרן המיוחדת.

 

בנושאים המפורטים לעיל, הינו תיאור תמציתי של הוראות תקנון  החברה תיאור הוראות תקנון

הווה תחליף לעיון בנוסח המלא של המפורטים לעיל, והוא אינו מבקשר עם הנושאים החברה 

 כפי שיהיה מעת לעת.  החברה תקנון
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 תמורת ההנפקה וייעודה - 5פרק  

.5.1 ההנפקה תמורת 

ניירות הערך על פי התשקיף, בהנחה של מכירת כל ניירות הערך התמורה הצפויה לחברה מהנפקת  .1.1.1

 להלן:, הינה כמפורט המוצעים על ידי החברה על פי תשקיף זה

 אלפי ש"ח  ]__[ התמורה הצפויה )ברוטו(

  בניכוי:

 אלפי ש"ח ]__[ הוצאות ריכוז, הפצה וייעוץ

 אלפי ש"ח ]__[ הוצאות אחרות )מוערך(

 אלפי ש"ח ]__[ סה"כ התמורה הצפויה )נטו(

תשקיף זה מהווה אף תשקיף מדף. ניירות ערך בהתאם לתשקיף המדף, ככל שיוצעו, יוצעו לציבור  .1.1.5

, ובכלל כך תמורת בפועל, על פי דוח הצעת מדף, בו יושלמו פרטים מיוחדים לאותה הצעה

הצעת )ואשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך  ההנפקה וייעוד תמורת ההנפה,

 .5001-התשס"ו(, מדף של ניירות ערך

.5.2  ההנפקה תמורת ייעוד 

שנלקח בעיקר  פירעון אשראי בנקאילהחברה מייעדת את תמורת ההנפקה למועד התשקיף, 

פיתוח  יביצוע פרויקט מימוןוכן ל ,לצורך מימון פעולות החברה להקמת נמל הדרום ונמל המפרץ

במסגרת תקציב הפיתוח ותכנית הפיתוח של החברה, בהתאם  שונים שאושרו על ידי השרים

ייעוד התמורה האמור לעיל, יהיה  .הדרום ונמל המפרץובעיקר להקמת נמל  להוראות חוק רספ"ן

  כפוף להחלטות דירקטוריון החברה בהתאם לצרכי החברה, כפי שיהיו מעת לעת.

]__[ %-)כתמורת ההנפקה ש"ח מתוך  ארד]__[ מילי-סך של כלהערכת החברה, למועד התשקיף, 

להערכת  .טרם ההנפקה הועמד לחברהלכיסוי חוב בנקאי לזמן קצר אשר  נוצלימהתמורה( 

 .5018 חודש ]__[עד תום  החברה, הסכומים כאמור ינוצלו

לצורך  __ מהתמורה( ינוצל%-ש"ח מתוך תמורת ההנפקה )כ מיליארד____ -בנוסף, סך של כ

פיתוח שונים שאושרו על ידי השרים במסגרת תקציב הפיתוח ותכנית  מימון ביצוע פרויקטי

 הפיתוח של החברה, בהתאם להוראות חוק רספ"ן ובעיקר להקמת נמל הדרום ונמל המפרץ.

תמורה שתתקבל )ככל בבין היתר, כתלות  5018לאפשרות הנפקה של אגרות חוב נוספות בשנת 

 .לתשקיף 6.55.4ראו סעיף  שתתקבל( מהנפקת אגרות החוב על פי תשקיף זה,

הערכת החברה בדבר ייעוד תמורת ההנפקה ומועד השימוש בה כמפורט לעיל מהווה מידע צופה 

פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוסס על תכניות העבודה של החברה, תקציב החברה, 

לו עשויות תחזיות והערכות של החברה ומידע המצוי בידיה למועד פרסום התשקיף. הערכות א

שלא להתממש בפועל, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה. הגורמים 

שינוים בתכנית העבודה, שינויים בתקציב החברה, אי העיקריים שעשויים להשפיע על כך הינם 

וכן התממשות אחד או יותר מגורמי הסיכון  ן עתידייםעמידה ביעדים, היעדר מקורות מימו

 .לתשקיף 6.35 טים בסעיףהמפור
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בתקופת הביניים שבין מועד השלמת ההנפקה ועד למועד בו ייעשה שימוש בתמורת ההנפקה 

של  בחשבון בנק בגינן ההשקעההחברה את תמורת ההנפקה ופירות  תפקיד, לעיל אמורבהתאם ל

  .באפיקים סולידיים בהתאם לנוהלי החברהוהם ינוהלו  החברה

.5.3 מזערית תמורה 

  תמורה מזערית להנפקה על פי התשקיף. לא נקבעה
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 פרק 6 - תיאור עסקי החברה ופעילותה1

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד -חלק ראשון 

.6.1  מבוא 

מהותיות המידע הכלול בתשקיף זה נבחנה מנקודת מבטה של החברה, כאשר בחלק מן המקרים  .1.1.1

 התיאור כדי לתת תמונה מקיפה של הנושא המתואר.הורחב 

 השימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.. גברים כאחדנשים ולהתשקיף מופנה ל .1.1.6

את פרק זה של התשקיף יש לקרוא יחד עם החלקים האחרים שלו, לרבות הביאורים לדוחות  .1.1.6

 הכספיים.

החברה. מדינת ישראל מבהירה כי  שלדעות  אומוצגות עמדות, הערכות  זהבתשקיף יצוין, כי  .1.1.6

עמדות, הערכות או דעות, המוצגות כעמדות, הערכות או דעות של החברה, הן של החברה בלבד 

ואין לראות בהן משום עמדה, הערכה או דעה של המדינה. לכן, לא יהיה בעמדות, הערכות או 

להחליט ו/או להביע דעה דעות אלו כדי לכבול את ידי המדינה, או רשות מרשויותיה, לפעול ו/או 

למיטב מבלי לגרוע מן האמור,  באופן שונה מהעמדות, ההערכות או הדעות של החברה כאמור.

אינם חולקים על הערכות ועמדות החברה  נכון למועד התשקיף, גורמי המדינהידיעת החברה, 

 .המפורטות בתשקיף

.6.2 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו  

כחברה  6006ת מלאה של מדינת ישראל, אשר הוקמה בחודש יולי החברה הינה חברה בבעלו .1.6.1

חיפה,  של נמלי היםכחברת הפיתוח והנכסים  6005בפברואר  17ממשלתית והחלה לפעול ביום 

שנים החל  69מכוח כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק רספ"ן למשך תקופה של , אשדוד ואילת

במהלך כל תקופת הסמכתה חברה בבעלות . בהתאם לחוק רספ"ן, החברה תהיה 2מיום התחילה

 ממשלתית מלאה.

, ומפורטים בכתב ההסמכה מוגדרים בחוק רספ"ןתפקידיה של החברה כחברת הפיתוח והנכסים  .1.6.6

 במקרקעין החברה מחזיקהבהתאם לתפקידיה, , בין היתר. (לתשקיף 6.9ראו סעיף ) של החברה

אותם לשימוש חברות הנמל ותאגידים  מעמידהו 3חיפה, אשדוד ואילת נמלי היםתחום ב בעיקר

מורשים, אשר נותנים בהם שירותי נמל; מעמידה לאחרים מקרקעין בתחומי נמלי הים לצורך 

מתכננת ומפתחת את נמלי הים, במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף  ;שימוש נמלי

ן שהוא בגדר למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה; מייעצת לרספ"ן ולשרים בכל עני

 אחריותה ותפקידיה; ופועלת לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי הים. 

                                                      

1
)א( לתוספת הראשונה לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת 1החברה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף   

בפרק זה, הינם  ובהתאם לכך תיאור החברה ועסקיה, כפי שיפורטו להלן 1919-שכ"טתמבנה וצורה(, ה -תשקיף 
  ה.וסיומה סמוך למועד הגשת תשקיף ז 6011בינואר  1ביום תקופה שתחילתה ל

 יצוין כי בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה לא נקבעו הוראות ביחס לסיום תקופת ההסמכה של החברה.   2
מהווים את כלל יובהר כי החברה מחזיקה במקרקעין המועברים ובמקרקעין נוספים שנרכשו על ידה, אשר אינם   3

 המקרקעין בתחום המוכרז כנמל )בהתאם לצווים המכריזים על שטח הנמל( בכל אחד מנמלי הים.
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כפופה הן לכתב  החברה פעילות. תחום הנתון לאסדרה רגולטורית נרחבתהחברה פועלת ב .1.6.6

, לרבות כאלו והן לחוקים, תקנות וצווים בתחומים שונים שקיבלה ממדינת ישראל ההסמכה

מקורות ההכנסה של החברה. לפרטים בדבר הרגולציה החלה על של ארי החלק את המכתיבים 

 .לתשקיף 6.26 סעיףהחברה ראו 

, 6005ועד לחקיקת חוק רספ"ן ויישומו בשנת  1911מאז שנת  - 6005הרפורמה בנמלי הים, שנת  .1.6.6

אשר החזיק בסמכויות ניהול, תפעול, סטטוטורי נמלי הים היו בבעלות רשות הנמלים, תאגיד 

במהלך שנת  .1911-פיתוח ורגולציה של נמלי הים, וזאת בהתאם לחוק רשות הנמלים, התשכ"א

מודל  ,ים, בהתאם למודל מקובל לניהול נמליםהחליטה הממשלה לבצע שינוי מבני בנמלי ה 6006

Landlord-ה
ה לקדם את התחרות בענף השירותים הנמליים, תוך תיהי השינוי המבני מטרת .4

יצירת הפרדה בין תפעול הנמלים לבין ניהול הנכסים הפיזיים והפיתוח העתידי שלהם, ובין 

 .5הפעילות בנמלים השונים, לשם יצירת תחרות ביניהם

שבמסגרתו רשות הנמלים חדלה מלהתקיים, כפועל יוצא ממדיניות הממשלה, נחקק חוק רספ"ן, 

הוקמה חברה  - תשתיות: ענף השירותים הנמלייםמבנה תפקידיה ונכסיה פוצלו, ונקבע 

הוקמו  - תפעול .בנמלי הים מקרקעין ונכסיםב זכויותהועברו אליה ממשלתית, היא החברה, אשר 

, חיפה, אשדוד ואילת , הן חברות הנמלולמתן שירותי נמל ות לתפעול נמלשלוש חברות ממשלתי

האפשרות  גם נקבעה . יצוין כי בחוק רספ"ןשנים 69אשר הוסמכו ליתן שירותי נמל למשך 

חברת מספנות ישראל הוסמכה  לכך, בהתאם)ו להסמיך תאגידים מורשים למתן שירותי נמל

אשר  -רספ"ן  -במשרד התחבורה הוקמה רשות רגולטורית  - ורגולציה פיקוח .(כתאגיד מורשה

אחראית לפיקוח על הספנות והנמלים, לפיתוחם ולקידומם ולהסדרת פעילותם ולמילוי 

 התפקידים שהוטלו עליה לפי דיני הספנות והנמלים )כהגדרתם בחוק רספ"ן(. 

נה כל הנכסים, החובות במסגרת השינוי המבני כאמור, ובהתאם לחוק רספ"ן, הועברו לידי המדי

וההתחייבויות שהיו שייכים ערב יום התחילה לרשות הנמלים, ואשר הפכו החל ביום התחילה 

, בהתאם להוראות חוק לפי הענייןלחברות הנמל, או לחברה  , אשר העבירה אותם6לקניין המדינה

                                                      

ספק את ככלל, תאגיד ציבורי י ,נועד ליצור הפרדה בין הבעלות לתפעול השוטף, ולפיו Landlord-ה  מודל  4
אחראי יהיה ה יבשתיים וכיו"ב( ושערי כניסתשתיות תחבורה, התשתית הנמלית )כגון שובר הגלים, רציפים, 

את שירות ניטול המטענים, באמצעות מתקנים תספקנה לפיתוחה, וחברות פרטיות, שיכולות להתחרות ביניהן, 
, באותו מרחב נמל וציוד להפעלת נמל המצויים בבעלותן. מודל זה מאפשר למספר מפעילים לתת שירותי נמל

  דבר המעודד תחרות.
בנמלי ישראל, שקבעה  Landlord-התקבלה החלטת ממשלה בעניין חיזוק מודל ה 6008יצוין כי במהלך שנת 

, כאשר השרים, רשות Landlord-שהחברה מוסמכת לנהל את מרחב הנמל בנמלי הים בהתבסס על מודל ה
הספנות והנמלים והחברה יפעילו את סמכויותיהם ותפקידיהם לגבי הנמלים להבטחת מטרות שונות, וביניהן 

התחרות בין הגופים המספקים לציבור שירותי נמל, הבטחת קיומן של תשתיות נמליות ושירותי נמל קידום 
יעול השרשרת הלוגיסטית בנמלים וממשקיה עם מערך התחבורה הארצי, יברמה נאותה בשים לב לצרכי המשק, 

 ם הבאים: לנהל את, בין היתר, את התפקידילהטיל על החברההוחלט ניהול יעיל של מקרקעי הנמלים; ובהתאם 
, להסמיך לכל נמל "מנהל נמל", לנהל את האבטחה המרחבית התעבורה הימית לנהל אתהתחום הימי בנמלים, 

בתחום הנמלים, להבטיח את קיומם של שירותים משותפים ותשתיות משותפות בנמלים, לסייע לרשות הספנות 
ת מסוימות ובאישור השרים, לנהל בתחום הנמל והנמלים בפיקוח על התאגידים שהוסמכו לפי חוק, וכן, בנסיבו

רציפים ושטחים אשר לא הועברו לניהול חברות הנמל או צדדים שלישיים אחרים, וזאת לתקופה זמנית ולשם 
רציפות השירות בנמל. בנוסף לאמור, החברה תערוך ותנהל את ההליכים לבחירת תאגיד שייתן שירותי נמל 

החלטה זו יושמה  ,התשקיףלחוק הרספ"ן. למועד  10ד הזוכה לפי סעיף לציבור, בכפוף להסמכתו של התאגי
 .בעקבות קבלת ההחלטהבחברות הנמל באופן חלקי, בעקבות סכסוך עבודה שפרץ 

 .6006באוקטובר  9בהתבסס על דברי ההסבר לחוק רספ"ן, שפורסמו ברשומות ביום   5
לחוק רספ"ן, הנכסים שהועברו לא  51בהתאם לסעיף  -למעט נכסים, חובות והתחייבויות שלא הועברו למדינה   6

כוללים כספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שפרש מרשות הנמלים לפני יום התחילה, או לעובד 
עובר שיפרוש מהחברה או מחברת נמל שהיו ערב יום התחילה של רשות הנמלים. כספים אלו היו לקניין החברה 

, החברה 6005-נות והנמלים )העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים(, תשס"הצו רשות הספ)ובהתאם ל
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במסגרת ההסכמים שנחתמו אגב הרפורמה, התחייבה החברה להעניק רשת בטחון . רספ"ן

בדרך של העמדת הלוואות לחברות נמל אלה עם התקיימם תפעולית לחברות נמל חיפה ואשדוד, 

 . (לתשקיף 6.27.6לפרטים ראו סעיף )של תנאים מסוימים 

 6016בינואר הפרטה עתידית של חברות הנמל, כאשר  במסגרת הרפורמה נקבע מתווה המאפשר

ולמועד התשקיף  ,חזקות המדינה בה למפעיל פרטיההופרטה חברת נמל אילת בדרך של מכירת 

 חברות נמל חיפה ואשדוד טרם הופרטו בהתאם למתווה שנקבע כאמור. 

קצבתם של גמלאי רשות הנמלים שהיו זכאים לפנסיה תשלום בנוסף, במסגרת הרפורמה, 

תקציבית הוטלה על החברה, וכן נקבע כי החברה אחראית גם לתשלום קצבתם של עובדים 

חברת הנמל ש בתנאימחברות הנמל ר הרפורמה בנמלים לאחהזכאים לפנסיה תקציבית שיפרשו 

חשבונות ב ש"ח מיליארד 6-למועד התשקיף, החברה מנהלת כ. העבירה כספים לתשלום קצבתם

 6.17. לפרטים ראו סעיף "(יעודות לפנסיה תקציביתים לטובת העניין )להלן: "יבנק ייעוד

החברה העמידה לחברות הנמל "רשת בטחון פנסיונית", לפיה התחייבה החברה כן, -כמו לתשקיף.

חברות הנמל )חיפה, אשדוד ואילת( בשל עובדים של מ כל אחת להשלים יתרות גרעון אקטוארי של

איננה יכולה חברת הנמל הרלבנטית במקרה בו  ,הזכאים לפנסיה תקציבית חברת נמלאותה 

 . לתשקיף 6.27.7ראו סעיף  - להשלים את הגרעון האמור

שובר  ךארוההחברה את הקמת נמל היובל בנמל אשדוד, אשר במסגרתו  שלימהה 6009בשנת  .1.6.5

 הסתיים פרויקט 6010חדשים. בנוסף, בשנת רציפים תפעוליים  וקמושטחי ים וה ובשוהגלים, י

וקמו רציפי מכולות ורציף משנה שטחי ים וה יובשו במסגרתואשר , נמל הכרמל בנמל חיפההקמת 

לגידול הנמלית להתאים את התשתית  המהלכים האמורים נועדו, בין היתר, על מנת. למטענים

 . ישראל בנמלימטענים ה בתנועת

חל שינוי בדמי  ,בין היתר ,, שבמסגרתהבנמלים המפוקחים כה רפורמה בתעריפיםערנ 6010בשנת  .1.6.1

בגין  המשולמים לחברה על ידי חברות הנמל בתשלומיםחל שינוי ת המשולמים לחברה וכן התשתי

נקבע כנגזרת מהכנסותיהן של חברות הנמל, ויצר לחברה באופן שחלקם  העמדת המקרקעין,

 .לתשקיף 6.12 ראו סעיףחשיפה להיקף ההכנסות של חברות הנמל.  

, 6055עד  6001תכנית אב אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל לשנים התאם לב .1.6.7

, כאשר נמלי חיפה ואשדוד שלפיתוח רב שלבי החלה החברה לפעול לעל ידי החברה,  כנהשהו

)להלן:  נמלים חדשים, האחד בחיפה והשני באשדודמסופי השלב הראשון הינו הקמת שני 

התשתית התאמת לשם  . הקמת הנמלים החדשים כאמור נועדה בין היתר,"(הנמלים החדשים"

אניות המעבר לשימוש בלצפי התפתחות , ישראל בנמלימטענים ה בתנועתלגידול הצפוי הנמלית 

הליכי ביצעה את  החברה יעלות.התחרות וההתיאת , ובמגמה לסייע ולקדם גדולות מטענים

התקשרה עם ו, להקמתםתכנית המתאר הארצית המפורטת  לרבות החדשיםהנמלים התכנון של 

למועד התשקיף,  נמלים החדשים.להקמת הנמלים החדשים ועם גופים אשר יפעילו את הקבלנים 

                                                                                                                                                        

זכויות בכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה לעובד  העבירה לחברות הנמל, בהתאם להסכם ביניהן,
 (.אשר חל עליו הסדר פנסיה תקציביתעובר שיפרוש מחברת הנמל, 

כוללים את החובות וההתחייבויות שהיו לרשות הנמלים ערב יום התחילה בנוסף, החובות וההתחייבויות לא 
כלפי מי שפרש מרשות הנמלים ערב יום התחילה. חובות והתחייבויות אלו הפכו ביום התחילה לקניין החברה; 
ובנוסף, החובות וההתחייבויות לא כוללים את החובות וההתחייבויות של רשות הנמלים כלפי עובד עובר מכוח 

 סי עובד ומעביד שהיו ביניהם בשל תקופת היותו עובד רשות הנמלים.יח
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קבלנים הת עם יוהתקשרוהלפרטים, לרבות לגבי  הנמלים החדשים מצויים בהליך הקמה.

 לתשקיף. 6.16מפעילים לנמלים החדשים, ראו סעיף הו

 תרשים החזקות .1.6.8

 

בשל חוסר  7החברה אינה מאחדת את דוחותיה הכספיים עם אלו של חברות הבנות שלהיצוין כי 

 .מהותיות

.6.3  פעילות תחומי 

  לחברה תחום פעילות אחד, והוא ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות.

.6.4 במניותיה ועסקאות החברה בהון השקעות 

או עסקאות במניותיה, למעט  החברה של המניות בהון השקעות מאז הקמת החברה לא בוצעו

וכריות בטחון המתקבלות מחברות  כריות הבטחון שהתקבלו במועד הקמת החברה ישירות להון

  .של החברה השנתייםדוחות הכספיים ל .6.א.16-ו .6.א.16 יםביאורראו  - הנמל בתקופות עוקבות

.6.5  דיבידנדים חלוקת 

חוק החברות הממשלתיות, החלטת דירקטוריון בדבר יעוד הרווחים של החברה להוראות בהתאם  .1.5.1

או בדבר חלוקה כהגדרתה בחוק החברות טעונה אישור רשות החברות הממשלתיות. במקרה בו 

על החלטת הדירקטוריון, תפעל החברה על פי החלטת הרשות  החברות הממשלתיות חולקת רשות

  כפי שאישרה אותה הממשלה.

                                                      

 ,6016בשנת , אשר זכתה "(אמריליס"להלן: ) אמריליס בע"מהחברה מחזיקה בחברות הבאות: למועד התשקיף,   7
מכתב . ה של נמל באזור מפרץ נרגול בהודו, במכרז בינלאומי לניהול התכנון וההקמ"(צד ג')" זרה היחד עם חבר

לא התמלאו בפרק הזמן ם מתלים, ובכללם תנאים שתנאי מספר , בין השאר, בקיוםהותנהו הוגבל בזמן זכייהה
, וביניהם גם תנאים שהיו צריכים להתמלא על ידי הרשות שפרסמה את המכרז. מכתב הזכייה לא חודש הנדרש

כי הפרויקט לא המכרז  ה אמריליס לצד ג' ולרשות שפרסמה את, הודיע6011. בשנת 6016-לאחר פקיעתו ב
להערכת החברה, לאמריליס אין חשיפה מהותית בגין  .ומחויבת ל העצמאת  הרוא ההבשיל על פי תנאיו והיא אינ

האמור. הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד המתבסס, בין השאר, על אי קיום התנאים להקמת הנמל בין השאר 
הזכייה פקע ולא חודש ולא נטענו כנגדה טענות, לרבות על ידי על ידי הרשות שפרסמה את המכרז, על כך שמכתב 

צד ג' מאז מתן ההודעה האמורה. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה 
שתועלה נגד אמריליס טענה כי היא לא הייתה רשאית למסור הודעה כאמור וכי בעשותה כן גרמה לרשות 

 ;למועד התשקיף, אמריליס מצויה בהליכי פירוק מרצון. גין ביטול הזכייה במכרזשפרסמה את המכרז לנזק ב
אין לה נכסים או התחייבויות ולמועד התשקיף אינה פעילה ש ,שינוע חברה להנצלה ולשירותי ים בע"מ

על ידי  50%מוחזקת בשיעור של "(, ההמכון)להלן: " המכון הישראלי לחקר הנדסה ימית בע"מ; ומהותיות
עוסקת בביצוע ה ,י לישראלטכנולוגהטכניון מכון על ידי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ ו 50% -החברה ו

, התחייבה להעמיד כספים למכוןהחברה . מחקרים שימושיים בתחומי ההנדסה הימית, לרבות עבור החברה
 בהיקפים שאינם מהותיים.

 מדינת ישראל

 החברה

100% 
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 למדינה.  יםדיבידנדחילקה החברה  לא הקמתה, מאז .1.5.6

 . תפקידיה בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה מילוי לצורך רווחיה את לייעד נוהגת החברה

 ,(ב'( ולאגרות החוב )סדרה ג' לאגרות החוב )סדרה, החוב )סדרה א'( תוהנאמנות לאגר יבשטר .1.5.6

כי כל עוד תהיינה אגרות החוב קיימות במחזור )קרי כל עוד לא נפרעו או סולקו  החברה התחייבה

במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, היא לא תבצע 

ובכלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל  1998-חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט

ההתחייבות לעיל לא תחול ביחס לביצוע פעילותה של החברה יובהר כי למען הסר ספק,  דיבידנד.

וביצוע פעולות נוספות אשר  לפי כתב הסמכה שהוענק לה לפי חוק זה ,רספ"ןבתפקידיה לפי חוק 

, ומובהר כי אין בהתחייבות לעיל להגביל את סמכויותיה של המדינה לפי אושרו לפי חוק רספ"ן

 ההסמכה האמור.חוק רשות הספנות או לפי כתב 

 מידע אחר - שניחלק 

.6.6  מידע כספי 

 אימצהחברה ה, כי יצוין .)הנתונים באלפי ש"ח( 6011-6017לשנים להלן יובאו נתונים כספיים  .1.1.1

, כאשר מועד המעבר 6015החל מהדוחות הכספיים השנתיים לשנת   IFRS-כללי האת  לראשונה

 .6016בינואר  1הינו 

 
 לתקופה שהסתיימה ביום

31.12.2017  31.12.2016 

 )באלפי ש"ח(
 850,066 961,590  (1) הכנסותסך ה

 616,581 676,765   (6) עלויות
 681,651 516,865 רווח תפעולי

 16,970,607 15,159,560  נכסיםהסך 
 5,868,619 7,161,605 סך ההתחייבויות )ללא הון(

 לתשקיף. 1.16ראו סעיף  לפי מקורות הכנסה עיקריים פילוח הכנסות החברההסברים ול (1)
 מרבית הוצאות החברה הן קבועות. (6)

לתיאור והבהרות בדבר ההתפתחויות והשינויים שחלו בכל אחד מהנתונים המובאים בסעיף זה  .1.1.6

 זה בתשקיף. 1לעיל ראו דוח הדירקטוריון, החלק השישי לפרק 

.6.7  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה 

האירועים העיקריים בסביבה המקרו כלכלית שיש להם או , והמגמות, ההתפתחויותלהלן פירוט 

צפויה להיות להם השפעה מהותית על פעילותה ועסקיה של החברה. האמור בסעיף זה מבוסס על 

, וכולל הערכות או כוונות של החברה הנכונות למועד התשקיףמידע הקיים בחברה נכון למועד 

 .התשקיף

מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות  הערכות אלו הינן

תשקיף, ביחס להשפעת הגורמים המתוארים בסעיף זה. הערכות הותחזיות החברה, נכון למועד 

 (מהותי)ואף שונה באופן אלו עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה 

 החלטות שלישום הי ומידת אופןעל כך הינם מכפי שנצפה. הגורמים העיקריים שעשויים להשפיע 

 רגולטורייםשוק, שינויים האו שינוי במתווה(, שינויים בתנאי  ןישום חלקי שלהי)או  הממשלה
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  .תשקיףל 6.32 ו/או התממשות איזה מגורמי הסיכון המפורטים בסעיף

 השפעת המצב הכלכלי בישראל .1.7.1

מהכנסות החברה נובע מתשלום דמי תשתית על ידי בעלי מטענים העושים שימוש משמעותי חלק 

חלק מהכנסותיה של החברה נובע מתשלום דמי שימוש שמשלמות בנוסף,  בתשתיות הנמליות.

כאשר חלק , שימושןאשר הועמדו ללחברה בגין השימוש במקרקעין  ומספנות ישראל חברות הנמל

. ומספנות ישראל מושפע מהיקף הכנסות חברות הנמלו הינו משתנה מדמי השימוש כאמור

סחר החוץ של ישראל ומכך על להשפיע לרעה על היקף שינויים במצב הכלכלי בישראל עלולים 

פגיעה דמי התשתית ולקיטון ולמ בהכנסות לקיטוןלהביא  ,בנמלי ישראלהמטענים העוברים 

הכנסות של לקיטון ופגיעה בהיקף הכתוצאה מכך ו ומספנות ישראל בהיקף הכנסות חברות הנמל

 החברה.

 6017, בשנת 6018כלכלית של חטיבת המחקר של בנק ישראל מינואר  -על פי התחזית המקרו 

, 6018)על פי אומדנים מוקדמים(. בשנת  6%-ינת ישראל בצמח התוצר המקומי הגולמי במד

, בהתאם לתחזית המקרו כלכלית של חטיבת 6.6%-התוצר המקומי הגולמי צפוי לצמוח בכ

המחקר של בנק ישראל. השיפור הצפוי בצמיחת התוצר מיוחס להמשך התרחבות הייצוא בשל 

, הצפויים 6019על כלי רכב בינואר השיפור הצפוי בסחר העולמי וכן לשינויים הצפויים במיסוי 

. המגמות המתוארות לעיל עשויות להשפיע על 6018להגדיל את רכישות כלי הרכב בסוף שנת 

הכנסות החברה מדמי תשתית בכך שכמות המטענים תגדל או תקטן, לפי המקרה, בהתאם 

גמות לשינויים בפרמטרים כגון: היקף הצמיחה, היקף הצריכה הפרטית והיקף הייצוא. המ

המתוארות אף עשויות להשפיע על הכנסות החברה מדמי שימוש ראויים )משתנים( המשולמים על 

 ידי חברות הנמל.

  הבינלאומי סחרההשפעת היקף  .1.7.6

 .היקף הסחר הבינלאומימהכנסות החברה מתנועות המטענים בנמלי ישראל מושפעות באופן ישיר 

היקף הצריכה הפרטית בישראל, היקף היקף הסחר הבינלאומי מושפע מגורמים שונים כגון 

הצריכה הפרטית בחו"ל של מוצרים המיוצרים בישראל, רמת החיים בישראל, גובה ההכנסה 

למשק הישראלי מיעוט במשאבים טבעיים, מצב המחייב . כמו כן, שינוי בשער החליפיןו לנפש

, בנוסף .הבינלאומיהמשפיע על  היקף הסחר ו קיום של משק פתוח בעל שיעורי יבוא גבוהים

מאוד  גבוהה ייחודיים בעלי ביקוש נמוך בשוק המקומי ותלות רייצובמשק הישראלי מספר ענפי 

, ולכך השפעה חיובית על כגון אשלג ופוספטים(, חומרי גלם הינם הבולטים שבהם)בסחר החוץ 

-ב TEU 8 ןמיליו 1.77-כתנועת המכולות גדלה מ 6001-6017. בין השנים היקף הסחר הבינלאומי

, כאשר קצב הגידול השנתי הממוצע בין השנים האלה עמד על 6017-ב TEU מיליון 6.87-כל 6001

 .6.9%9-כ

 המצב הכלכלי העולמי .1.7.6

                                                      

 8 (TEU (Twenty Foot Equivalent Unit  רגל, המהווה יחידת המדידה המקובלת  60באורך הינה מכולה
   למכולות.

   - על בסיס מידע המפורסם באתר משרד התחבורה  9
http://media.mot.gov.il/PDF/SPA_HE/CARGO/TrafficContainersTEU2017.pdf).) 
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-6008כדוגמת המשבר העולמי בשנים  ,למצב הכלכלי העולמי ובפרט למשברים בכלכלה העולמית

של  הבינלאומיסחר ההעולמיים, ישנה השפעה רבה על היקף  קושיםיאשר גרם לקיטון בב 6009

 הכנסות החברה כאמור לעיל. על ישראל, וכתוצאה מכך על פעילות חברות הנמל ו

החלה רפורמת מס מספר התפתחויות כלכליות מרכזיות כמפורט להלן:  חלושנים האחרונות ב

חשה צמיחה בהשקעות בארה"ב, אשר צפויה להגביר את הפעילות הכלכלית העולמית; התר

בשנת  ובסחר העולמי; ונרשמה צמיחה בתנועות ההון למדינות מתפתחות ולשווקים המתעוררים.

העולמי צפוי לגדול בשיעור של התוצר  6018ובשנת  6.7%-כצמח התוצר העולמי בשיעור של  6017

יחסית, הכלכלות  כיםנמו יםמדינות המפותחות צמח בשיעורהתוצר ב 6017בשנת . 6.9%-כ

וצפוי  1.8%בשיעור של כ  6017צמח בשנת סין התוצר בהמתעוררות הציגו מגמה מעורבת, כאשר 

בשיעור של  6017בשנת  צמח ברזיל, לעומת זאת התוצר ב6018בשנת  1.1%-כלצמוח בשיעור של 

כי התנאים הפיננסיים  צפוי 6018בשנת  6018.10בשנת  1.9%-וצפוי לצמוח בשיעור של כ 1.1%-כ

העולמיים יסייעו בשמירה על האצה בביקושים, בעיקר בהשקעות, עם השפעה ניכרת על הצמיחה 

 .בכלכלות אשר היצוא מהווה חלק נרחב מכלכלתן

 במדינת ישראל ובמזרח התיכון מדיני -והמצב הפוליטיהמצב הביטחוני  .1.7.6

או הידרדרות במצב  ישראלל הקשרבובעיקר  באזור המזרח התיכון טחונייהתערערות במצב הב

והיקף תנועות המטענים וכתוצאה  הסחר הבינלאומילהשפיע על היקף  עלולים ני,ימד-הפוליטי

דרדרות במצב הביטחוני עלולה אף לכלול ימכך להשפיע על מצבה הכספי של החברה ופעילותה. ה

גורמים ההנחיות מלוהחברה כפופות חברות הנמל . יש לציין כי פגיעה פיזית בתשתיות החברה

 מוסמכים בנושאים ביטחוניים שונים. ה

 שינוים בתעריפיםכולל  סביבה רגולטורית .1.7.5

הן כחברת  החלה על פעילותההמקיפה פעילותה של החברה תלויה במידה רבה ברגולציה כאמור, 

. פעילותה של החברה מוסדרת בחקיקה, הפיתוח והנכסים של נמלי הים והן כחברה ממשלתית

סדרה של גובה דמי התשתית שמהווים חלק משמעותי אכתב הסמכה, תקנות וצווים, לרבות 

חלק משמעותי מהכנסותיהן של חברות הנמל  יםשמהוו תעריפים אחריםשל ואסדרה מהכנסותיה 

בתשלומים  תלרבוהחברה על  השינויים ברגולציה החלולפיכך משפיעים על הכנסות החברה. 

 1.16.6סעיף  )ראו כולל כתוצאה מהרפורמה בתעריפים, או מחברות הנמל הנגבים מבעלי מטענים

להשפיע באופן מהותי לחיוב או לשלילה על פעילות החברה ותוצאותיה  עשויים( לתשקיף

 .לתשקיף 6.26ף לפירוט אודות הרגולציה ראו סעיהעסקיות. 

  שוק ההון .1.7.1

יעודות נוספות לכיסוי תשלומים בעת סיום יחסי עובד מעביד ו כספי היעודה לפנסיה תקציבית

-ו 5ים )לפרטים אודות הפנסיה הצוברת, ראו ביאור פנסיה צוברתלצורך ביצוע השלמות לוביניהן 

. לשינויים בשוק ההון בישראל ניירות ערךב מושקעים ,(לדוחות הכספיים השנתיים של החברה 16

החברה ועל מצבה הפיננסי וכן  של השפעה על ההתחייבויות האקטואריותהון בעולם הוכן בשווקי 

לפרטים בדבר  השפעה על מחירי ניירות הערך אותם מחזיקה החברה במסגרת השקעות כאמור.

                                                      

 .מידע המפורסם באתר קרן המטבע העולמיתעל בסיס   10
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לדוחות  ג.-.א. ב. ו5ראו ביאור  מעביד-שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד השקעות החברה

של  השנתיים לדוחות הכספיים 6או ביאור רולהשקעות לזמן קצר  של החברההשנתיים הכספיים 

      . החברה

 שינויים ומגמות בתחום הספנות והובלת מטענים .1.7.7

בשל התאגדותן לבריתות ספנות , בעיקר עולם הספנות מתקדם באופן שחברות ספנות רבות

אניות מכולות שנפח האחסון שלהן ב האחרונות במהלך השנים החלו לעשות שימוש גלובליות,

המגמה בעתיד היא  .וממדיהן גדולים בהרבה מהאניות הפוקדות כיום את נמלי חיפה ואשדוד

ת הובלה, אך להשתמש באניות בעלות נפח וממדים גדולים אף יותר, שימוש החוסך ומקטין עלויו

להשפיע על תכניות פיתוח  עשוייםמחייב קיומן של תשתיות נמליות מתאימות. שינויים אלו 

  עתידיות ובנייה של תשתיות נמליות מתאימות.

 שינויים בריבית .1.7.8

ריבית ההיוון המשמשת לגובה הריבית במשק ישנה השפעה על וריבית השינויים בשיעורי ל

. בנוסף, עודפי מזומנים המוחזקים על לגמלאים של החברהההתחייבויות האקטואריות  לחישוב

ידי החברה אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת מושקעים באפיקי השקעה נושאי ריבית 

מושקעים בשוקי  תשלום התחייבויותיה האקטואריותהיעודה לכספי וכן  קדונות לזמן קצריכגון פ

הריבית שבה על שינויים בשיעור הריבית ישפיעו גם  בשיעורי הריבית. ההון וחשופים לשינויים

.ה. לדוחות 61ראו גם ביאור  .את החוב הדרוש לה לצורך מימון פעילותה החברה תוכל לגייס

 של החברה. השנתיים הכספיים 

 יםושינויים במדדמטבע חליפין  ישערשינויים ב .1.7.9

)ובעיקר מדד המחירים  ים שוניםכן לשינויים במדדחשופה לשינויים בשערי החליפין ו החברה

ישנה השפעה על התשלומים  ים השוניםובמדד מטבע חליפיןשערי לשינויים ב. כך למשל, לצרכן(

שינויים ו, (לתשקיף 6.12 סעיף )ראו וצו דמי השימושהמשולמים לחברה מכוח צו שירותי נמל 

שלום הצמוד למדד , במסגרתו נקבע תהנמלים החדשיםעל פרויקט הקמת בשערי מטבע משפיעים 

בגין החברה מבצעת גידור יצוין, כי  .אירוהוארה"ב  רדול המחירים לצרכן וכן לשערי החליפין של

לדוחות  (1).ה.61ראו גם ביאור  .הנמלים החדשיםבחוזים להקמת  אירודולר וללהחשיפה 

  של החברה.השנתיים הכספיים 
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חום ניהול, אחזקה ת - תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות -חלק שלישי 

 ופיתוח תשתיות נמליות

.6.8  11ענף נמלי הים בישראל 

נמלי הים מהווים את השער העיקרי לפעילות ייבוא וייצוא בישראל. כך, במסגרת המלצות  .1.8.1

תלותו של המשק הישראלי בנמלי הים הוועדה לשינוי חברתי כלכלי )"ועדת טרכטנברג"( צוין כי 

אי" שאינה כלכלת נובע בעיקר מכך שמדינת ישראל היא " הדבר .12היא גבוהה וכמעט מוחלטת

כליים משמעותיים עם המדינות הגובלות עמה ואף אינה בעלת קשרי תחבורה מקיימת קשרים כל

משמעותיים עימן, וכן מתלותו של המשק הישראלי בסחר חוץ, שמהווה חלק ניכר מהתוצר 

 הלאומי. 

 - 13דרך נמלי הים של ישראל ממנה ומיוצאות לישראל מיובאות משקלבמונחי הסחורות מ 99% -כ

ויתרת הסחורות דרך הנמלים  חיפהבו באשקלון ,ופחם דרך נמלי האנרגיה בחדרה דלקים

)בחברות הנמל חיפה, אשדוד, אילת  היקף הסחר בסחורות .המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת

בין ( -1.1)% -, כ6016 -ל 6016בין  6.8% -כשנתי של  ()קיטון רשם גידול ומספנות ישראל(, בטונות,

 .6017-ל 6011בין  1.1%-, וכ6011-ל 6015בין  1.1%-כ ,6015-ל 6016בין ( -0.1)% -כ ,6016-ל 6016

להערכת החברה, נמלי הים הם משאב במחסור, וזאת לאור כך שהם מצויים לאורך קו החוף של  .1.8.6

ק"מ )כולל הנמלים(, ושקו החוף  180-ק"מ, כאשר מתוכו תפוסים כ 600-מדינת ישראל, שאורכו כ

לוח הזמנים לבניית נמל, משלב התכנון ועד השלמתו, הינה בנוסף, משמש לשימושים נוספים. 

מראש לפיכך, ישנה חשיבות יתרה בתכנון כת על ידי החברה בלמעלה מעשר שנים. ארוכה ומוער

 פיתוח התשתיות הנמליות.בו

נמלי הים מהווים חוליה מרכזית בשרשרת הלוגיסטית של הסחר הבינלאומי והם מהווים את  .1.8.6

הממשק העיקרי בין ההובלה הימית לבין התובלה היבשתית )רכבות ומשאיות(. נמלי הים בישראל 

משמשים את כל המגזרים, הציבורי והפרטי, בשינוע מטענים, החל ממטענים ביטחוניים ועד 

למטענים עבור הצרכן הבודד. בהתאם, נמלים מודרניים מהווים בישראל נדבך חשוב לנגישות 

הסחורות למדינה וליצוא הישראלי לשווקים בינלאומיים, ומכאן גם חשיבות שילובם במכלול 

בשל ו עתיר הוןו הליך ממושך בזמן שראל. מאחר שפיתוח נמל הינותשתיות התחבורה בי

המורכבות הכרוכה בתפעול נמל, הנמלים עלולים להוות "צוואר בקבוק" בשרשרת הלוגיסטית של 

למנוע או למזער את מצב "צוואר לנסות בכדי  .הובלה ושינוע סחורות בדרך הים למדינה וממנה

שיפור בניצול משאבי הנמל לציפים לאורך כל שעות היממה ולניצול יעיל של ר יש חשיבותבקבוק" 

על ידי ייעול הליכי העבודה, פיתוח ותחזוקת תשתיות וחידוש ותחזוקת ציוד, אשר יקטינו את 

 ,יצוין כי משך שהיית האניות בנמל ויוזילו את עלויות ההובלה הימית עבור לקוחות הנמלים.

של האניה בנמל, אינה  השהייה נית לרוב בזמהיעילות התפעולית של נמלי הים, אשר נמדד

                                                      

)בהוצאת רשות הספנות והנמלים(, כפי  6011הנתונים בסעיף הם בהתבסס על שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים   11
 באתר רשות הספנות והנמלים.  7.1.6017שהתפרסם ביום 

-https://www.hurvitz-institute.tau.ac.il/wp-ראו בקישור לפרטים נוספים   12
content/uploads/2016/07/tracht.pdf.  

13
אלפי טון בתעופה  600-אלפי טון, לעומת כ 58,000-כך למשל, למיטב ידיעת החברה, בנמלי הים משונעים כ  

 האוירית.
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. זאת מאחר שהכנסות החברה נגזרות מהיקף הסחר, אשר אינו משפיעה על היקף הכנסות החברה

 .מושפע מהיעילות התפעולית של הנמל

, תחום נמלמסחריים הממוקמים בחיפה, באשדוד ובאילת. בכל  יםבישראל קיימים שלושה נמל .1.8.6

חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה הן  חברת הנמל המקומית.בעיקר על ידי תפעול הנמל מבוצע 

חברת נמל אילת , 6016הושלמה בשנת שהפרטת חברת נמל אילת  , ובעקבותחברות ממשלתיות

מספנות  ניתנים שירותי נמל על ידי . בנוסף, במרחב נמל חיפה14יום בבעלות פרטיתכנמצאת 

. חברות הנמל היא חברה בבעלות פרטיתדיעת החברה למיטב יששהינה תאגיד מורשה וישראל, 

בנוסף, בקו המים ובעורף הנמלים . ןלה נוהסמכה שנית יעל פי כתבומספנות ישראל פועלות 

 פועלים בעלי הרשאה נוספים אשר להם מעמידה החברה שטחים לפעילות נמלית מגוונת. 

)שבנייתם טרם הושלמה במועד  , כולל הנמלים החדשיםשל נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת תשריט

 בתשקיף. 1לפרק  נספח א'מצ"ב כ, התשקיף(

, החל מיישום הרפורמה בנמלי הים שינויים מקיפים ענף נמלי הים בישראל עובר בעשור האחרון .1.8.5

בהתאם לחקיקת חוק רספ"ן, המשך בכניסת פעילותה של מספנות ישראל כמפעיל  6005בשנת 

נמל אילת חברת , הפרטת 6010פורמה בתעריפים בשנת , הר6008פרטי בתחום הסמכתה בשנת 

וההקמה של נמלים , שדרוג הנמלים הקיימים להכנסה של אניות מכולה גדולות, 6016בשנת 

הנמליות בהם ת והתשתיאשדוד, אשר יתופעלו על ידי מפעילים פרטיים ואשר חדשים בחיפה ו

   גדולות. מכולהאניות בשימוש בולגידול הצפוי מטענים ה בתנועתלגידול הצפוי יותאמו 

.6.9 תפקידי החברה 

 תפקידי החברה כחברת הפיתוח והנכסים הוגדרו בחוק רספ"ן ובכתב ההסמכה כמפורט להלן. 

כתב  של יובהוראותבאופן מהותי למיטב ידיעת החברה, למועד התשקיף עומדת החברה 

 ההסמכה. 

חיפה,  , לרכוש נכסים בנמליההמועברים ונכסים אחרים שהועברו אלילהחזיק את המקרקעין  .1.9.1

  .וכן לרכוש נכסים המיועדים להיכלל בתחום נמל, לפי תכנית פיתוח אשדוד ואילת

מהמדינה את המקרקעין המועברים )למעט המקרקעין  בהתאם לתפקידיה, החברה חוכרת (א)

לחוק רספ"ן מ"ר, וזאת בהתאם  16,667,561 -בשטח יבשתי כולל של כהתת ימיים( 

)ביחס לחיפה  6015-ו )ביחס לאילת( 6016בהם התקשרה החברה בשנים  להסכמי חכירהו

לפרטים בעניין . 16זכות שימוש בלבד חברהניתנה ל ימייםתת המקרקעין ה . לגבי15ואשדוד(

 .לתשקיף 6.27.1ראו סעיף הוראות הסכמי החכירה, 

                                                      

העבירה מדינה ישראל את אחזקותיה בחברת נמל אילת לידי חברת  6016בינואר  61למיטב ידיעת החברה, ביום   14
 פפו ספנות בע"מ.

 זכות חכירה לדורות בכל המקרקעין המועברים, למעט מקרקעין לחברההמדינה תעניק בחוק רספ"ן נקבע כי   15
ימיים שלגביהם תינתן לחברה זכות שימוש. עד להתקשרות בהסכמי החכירה, הועמדו המקרקעין לחברה -תת

, לפיו ניתנה לחברה 6005-בהתאם לצו רשות הספנות והנמלים )העברת זכויות במקרקעין המועברים(, התשס"ה
 בלעדית במקרקעין המועברים, וזאת עד לחתימת הסכמי החכירה עם המדינה. זכות שימוש שאינה 

יובהר כי החברה מעמידה מקרקעין יבשתיים ותת ימיים לשימוש גורמים שונים המנויים בחוק רספ"ן בהתאם    16
 לתפקידיה וסמכויותיה על פי חוק רספ"ן ובהתחשב בזכויות שהוקנו לה בשטחים יבשתיים או תת ימיים, לפי

 העניין.



 

 11 - ו

בהתאם לכתב ההסמכה, על החברה לטפל ברישום המקרקעין המועברים בלשכת רישום  (ב)

המקרקעין, וזאת בסמוך ככל הניתן למועד קבלת הזכויות. בהסכמי החכירה נקבע, כי 

)להלן:  1919-י חוק המקרקעין, התשכ"טהחברה תרשום בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפ

יום  180, על שם המדינה, את זכויות הקניין בכל הנכסים, וזאת תוך "(חוק המקרקעין"

, אשר יאפשרו לרשום את 17לחוק רספ"ן 55מהמועד בו יאושרו התקנות בהתאם לסעיף 

טרם החכירה ללא חיוב במס, באגרות, בתשלומי חובה או בתשלום אחר. למועד התשקיף 

למועד  .התקנות המתאימות ועל כן החברה לא ביצעה את הרישומים כאמורמ חלק הותקנו

המקרקעין המועברים רשומים עדיין על שם רשות הנמלים )ולחברה הזכות  ,התשקיף

 יהיטלהיטל השבחה ולחשיפה אפשרית לתשלום להירשם כחוכרת בשטחים היבשתיים(. 

ולהפרשות שביצעה החברה בגין  על שם החברה בגין רישום המקרקעין המועברים פיתוח

 .ד. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. 16 -ו .ד.16א, 1כך ראו ביאורים 

 -נוספים בעורף הנמלים )כשטחים או חכרה רכשה החברה בנוסף, ובהתאם לתפקידיה,  (ג)

 בעורף הנמלים אלו שטחים .וכן רכשה שטחים המשמשים למשרדיה (קרקע מ"ר 666,610

מחוץ לתחום למועד התשקיף  יםמצוי )שמהווים חלק לא מהותי מהשטחים בעורף הנמלים(

הליך של הכללתם , מתקיים למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברהאולם  ,הכרזת נמל

 .בתחום הכרזת נמל

להעמיד נכסים מהנכסים האמורים לעיל, שהם בתחום נמל, לשימוש חברות הנמל ותאגידים  .1.9.6

, בהתאם לתקופת הסמכתם ולתנאיה, והכל בכפוף לצורכי הנמל ולצורך מתן שירותי מורשים

  .רספ"ן חוקלפי נמל או לשימושים אחרים שהותרו להם 

אשדוד ואילת( חיפה, , החברה העמידה לחברות הנמל )וסמכויותיה בהתאם לתפקידיה (א)

ן שירותי נמל. שטחים תפעוליים בנמלים, לצורך מתולתאגידים מורשים )מספנות ישראל( 

חיפה ואשדוד בוצעה בהתאם להסכמי ביניים שנחתמו בין  לחברות נמל השטחיםהעמדת 

 שימושהדמי ל לתשקיף. 6.27.2סעיף , כמפורט בהחברה לבין כל אחת מחברות הנמל

בגין העמדת ה ולחשיפ לתשקיף 6.12ראו סעיף  בגין העמדת השטחיםלחברה המשולמים 

  .לדוחות הכספיים השנתיים של החברה 1.ד16השטחים לחברות הנמל ראו ביאור 

)מסוף הכימיקלים בנמל חיפה, החברה העמידה שטחים לצורכי מתן שירותי נמל יצוין כי  (ב)

ופים נוספים שאינם גלמספר ( בחיפה ובאשדוד והממגורות בנמל חיפה מסוף דלקים

, אולם להערכת החברה אין לה חשיפה מהותית בגין כך. הערכה זו הינה תאגידים מורשים

למיטב ידיעת כך ש עלבין היתר המתבסס הגדרתו בחוק ניירות ערך, כמידע צופה עתיד 

ושל מסוף  ים של הממגורותהחברה, רספ"ן פועלת להענקת כתבי הסמכה למפעיל

                                                      

לחוק רספ"ן קובע כי העברת הנכסים, החובות וההתחייבויות לפי הפרק בחוק רספ"ן, הדן ב"זכויות  55סעיף   17
עובדים עוברים והוראות לעניין העברת נכסים" למדינה, לחברה או לחברת נמל, או רישום הזכויות בנכסים 

ות, בתשלומי חובה או בתשלום אחר החל על פי לגביהם על שם המדינה או על שם החברה, לא יחויבו במס, באגר
דין או הסכם על העברה או רישום כאמור ובלבד ששר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, קבע הוראות 

וחוק מיסוי מקרקעין  1911-התאמה הנדרשות לעניין דיני המס )קרי, פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ"א
כאמור, בשל העברת הנכסים. למועד התשקיף, הותקנו  והתשלומים האגרות(, 1916-תשכ"גה)שבח ורכישה(, 

הוראות התאמה לעניין העברת המקרקעין המועברים מהמדינה לחברה בלבד בהיבט המס בלבד וטרם הותקנו 
הוראות התאמה בקשר עם אגרות והיטלים, הן ביחס להעברת המקרקעין המועברים מהמדינה לחברה והן ביחס 

 .להעמדת המקרקעין לחברות הנמל
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לחברת תשתיות, נפט ואנרגיה בע"מ )להלן: ההעמדה של מסוף הדלקים הינה הכימיקלים ו

ואולם  ,"(, שלמיטב ידיעת החברה הינה חברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינהתש"ן"

 )אף באופן מהותי(, בין היתר,הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה 

לא יוענקו כתבי הסמכה כאמור או במידה ויחול שינוי בגורם לו מועמד מסוף ובמידה 

 .הכימיקלים

בהתאם לכתב ההסמכה, השרים רשאים להורות לחברה )לאחר שנתנו לה הזדמנות  (ג)

להשמיע טענותיה( להעמיד לשימוש חברת נמל או תאגיד מורשה נכסים שהם בתחום נמל, 

אחרות אם הותרו להם לפי הסמכתם, ורשאים גם  לצורך מתן שירותי נמל ולצורך פעולות

 לקבוע את התנאים בהם תינתנה הזכויות, והחברה תפעל במקרה כזה לפי הוראות השרים.

 עד למועד התשקיף, השרים לא עשו שימוש בזכות זו.

)הנדרש לצורך  בתחום נמל, לצורך שימוש נמלישהם להעמיד נכסים מהנכסים האמורים לעיל,  .1.9.6

, למי שפועל כדין בתחום הנמל, והכל בכפוף לצורכי תפעול נמל ופיתוחו, כמפורט בחוק רספ"ן(

 .לבין מי שפועל כדין בתחום הנמל החברההנמל, וכנגד דמי שימוש שייקבעו בהסכם בין 

קנה בהם הרשאות בהתאם לתפקידיה, החברה פועלת לפיתוח שטחים בעורף הנמלים ומ (א)

, כנגד דמי שימוש שנקבעים בהסכמים בין הצדדים. שטחים אלו וניםמים שגור לשימוש

שחלקם חיוניים לשרשרת הלוגיסטית , לשימושים בעלי זיקה לפעילות הנמלית מיועדים

מרכזי הפצה ולוגיסטיקה, מסופים עורפיים לאחסון מכולות  כגוןבפעילות הנמלית, 

עיקריים עם בעלי ההתקשרות התנאי . לתיאור ומטענים ותעשיה המשיקה לפעילות הנמלית

 .לתשקיף 6.12.7הרשאה ראו סעיף הזכויות 

זיקה תפעולית לפעילות חברת נמל או  םהבהתאם לכתב ההסמכה, העמדת נכסים שיש ל (ב)

)בנוסף להתחשבנות  שלגבי העמדה כאמור נדרשת התחשבנות מסחרית עם חברת נמל

, תיעשה לאחר תיאום עם חברת הנמל מל(לעניין דמי שימוש בגין העמדת שטחים לחברת הנ

השטחים שלגביהם יש לבצע תיאום כאמור סומנו בצבע כתום במפות  הנוגעת בדבר.

 של חברות הנמל.  שצורפו לכתבי ההסמכה

בהתאם לכתב ההסמכה, השרים רשאים להורות לחברה )לאחר שנתנו לה הזדמנות  יצוין כי (ג)

להשמיע טענותיה( להעמיד נכסים לגורם אחר הפועל כדין בתחום נמל לצורך שימוש נמלי, 

בכפוף לצורכי הנמל, ורשאים גם לקבוע את התנאים בהם תינתנה הזכויות, והחברה תפעל 

 שימוש בסמכות זו. עשוהשרים לא ועד התשקיף עד למ במקרה כזה לפי הוראות השרים.

בהתאם לכתב ההסמכה, החברה תנהל את המקרקעין שלא הועמדו על ידה לשימוש בלעדי  (ד)

של חברת נמל, תאגיד מורשה או גורם אחר ותבטיח את קיומן, פעולתן התקינה ותחזוקתן 

שירותי נמל של תשתיות משותפות הנדרשות לצורך הפעלתו התקינה של הנמל ולצורך מתן 

 במקרקעין אלו. 

על העמדת נכסים )אם לחברת נמל ולתאגיד מורשה ואם לגורם  קיימות מגבלותיצוין, כי  (ה)

על  האושראם אלא אחר( שהם בתחום הנמל בעסקה הטעונה רישום לפי חוק המקרקעין, 
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. יובהר, כי בהתאם להחלטת ממשלה השרים הם אלו 18על ידי השריםידי הממשלה או 

לאשר לחברה לבצע עסקאות כאמור וכי ביחס לעסקאות מסוימות אישור שמוסמכים 

השרים יכול להינתן במסגרת אישורם את תכניות הפיתוח של החברה או במסגרת אישור 

  פרטני.

על הקצאת הנכסים האמורים לשימושים וכן  שימושלפקח על השימוש בנכסים שהועמדו ל .1.9.6

 .נמליים שונים

ה לקבוע בהסכמים שייחתמו על ידה הוראות שיאפשרו לה בהתאם לכתב ההסמכה, על החבר

לבצע את הפיקוח באופן יעיל ושיקנה לה בטוחות או תרופות מתאימות במקרה של עשיית שימוש 

שאינו נמלי או במקרה של הפרת ההסכם. לפרטים בדבר הוראות עיקריות הנכללות בהסכמים 

 .לתשקיף 6.12.7 סעיףשבין החברה לבין בעלי הרשאה ראו 

אילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות ואשדוד חיפה, תכנן ולפתח את נמלי ל .1.9.5

  .ן זהיהממשלה ולהוראות השרים לעני

תכנית אב  הכנה של החברההשלימה  6001, בשנת לתשקיף 6.2.6בסעיף כמפורט  (א)

, הכוללת מתווה 6055עד  6001אסטרטגית לפיתוח נמלי הים התיכון של ישראל לשנים 

. תכנית אב זו מנחה את החברה במסגרת חיפה ואשדוד לפיתוח נמליפיתוח רב שלבי 

נמלי חיפה, אשדוד ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, תפקידה לתכנן ולפתח את 

  . ובכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים לעניין זה

בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה, על החברה לגבש )אחת לשנה(, לאחר שנתנה  (ב)

הנמל ולתאגידים המורשים הנוגעים בדבר להשמיע את הצעותיהם הזדמנות לחברות 

עוד  .הפיתוח ובקשותיהם לעניין, הצעה לתכנית לפיתוח הנמלים וכן הצעת תקציב לתכנית

המאושר ולקיום תקציב כפוף לב שאושרו הפיתוחתבצע את תכניות חברה הנקבע, כי 

 בהתאם להתקדמותמדי שנה נבחן תקציב הפיתוח המצטבר . המקורות למימונן

. תקציב המורשים בפועל ולצרכים השונים העולים מחברות הנמל ומהתאגידים הפרויקטים

פרויקטים בבהתאם לצורך והביצוע בפועל מול התכנון החזוי  ל פימעודכן עפיתוח ה

 חדשים. 

  לתשקיף. 6.16ראו סעיף נמלי הים על ידי החברה פיתוח של השקעות בל

ובכפוף לאור כך שהתכנון והפיתוח הינם במטרה לתת מענה לצורכי המשק  ,יודגש כי (ג)

פרויקטי הפיתוח וההשקעות על ביצוע  ות, ההחלטלמדיניות הממשלה ולהוראות השרים

בהכרח לעלייה בהכנסות או ברווח של  ותמתור ןשמבצעת החברה בפיתוח הנמלים, אינ

לתת מענה לצורכי המשק  בהתאם לתפקידה של החברה במטרה ותנעש ןהחברה אולם ה

 לרבות היכולת התזרימית של החברה.  ,תוך שקילת שיקולים עסקיים ותומבוצע

                                                      

)קרי, מקרקעי ציבור המיועדים לחוק המקרקעין ביחס ל"מקרקעי יעוד"  111מגבלות אלו הן מכוח סעיף   18
האמור על  111ומכוח חוק רספ"ן אשר החיל את הוראות סעיף  (, שביניהם גם מקרקעי נמללתועלת הציבור

ל וכן מקרקעין אחרים נכסים מוגנים כהגדרתם בחוק רספ"ן )קרי, מקרקעין מועברים המצויים בתחום נמ
בתחום נמל שנרכשו על ידי תאגיד מוסמך לאחר יום התחילה ולרבות מנופים קבועים במקרקעין האמורים(, גם 

 אם אינם מקרקעי יעוד.
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פיתוח נמלי הים בדרך של הארכת שוברי גלים והקמת רציפים חדשים מבוצע על  ,יצוין כי (ד)

, עם השלמת ייבוש שטחי של החברה והמדינה של ייבוש ים. בהתאם להסכמי החכירה דרך

 . 19הים, שטחים אלו יתווספו לשטחים המוחכרים ויחולו לגביהם הוראות הסכמי החכירה

תחזוקתם להבטיח את  -ואם הועמדו לשימוש של אחרים להבטיח את תחזוקתם של הנכסים  .1.9.1

 .בידי הגורם שלשימושו הועמדו

את תחזוקתם הנאותה, הסדירה והמונעת של   לכתב ההסמכה, על החברה להבטיח בהתאם (א)

הנכסים, לרבות שוברי גלים, רציפים, מזחים, מתקנים בקו המים, בהתאם להוראות 

 תקינה, נאותה וסדירה של הנמל.הפעלה רספ"ן וכך שתתאפשר 

ת במקרה של העמדת נכסים לשימוש אחרים, על החברה לקבוע בהסכמים את רמ

התחזוקה הנדרשת והוראות שיבטיחו את התחזוקה כאמור וכן הוראות שיקנו לה בטוחות 

או תרופות מתאימות במקרה של הפרה. לפרטים בדבר הוראות עיקריות הנכללות 

 .לתשקיף 6.12.7בעלי הרשאה ראו סעיף בהסכמים שבין החברה לבין 

רספ"ן קבע כללים לחלוקת מנהל לעניין תחזוקת השטחים אשר הועמדו לחברות הנמל, 

תחומי האחריות לתחזוקת רציפי הנמלים, שיחולו לגבי תחזוקת בלאי הנובע משימוש 

נו לגופו של ענין. בהתאם לכללים, החברה סביר, כאשר אירועים חריגים מכלל זה ידו

מטר מקו המים לתוך הרציף, כולל  1שיקום של הזקפים וכן של ואחראית לתחזוקה 

מטר מקו  1-פנדרים, זקפים ושרשראות. חברות הנמל אחראיות לתחזוקה ושיפוץ מעבר ל

מטר מקו המים הפנימי של  1-או במקרה של בליטות מעבר ל המים פנימה לכיוון היבשה

בשטח זה בלבד ועד  ,התשתיות העליונות תחזוקת ושיפוץל הרציף פנימה לכיוון היבשה

ס"מ, כל אימת שמדובר בבלאי ונזקים הנובעים משימוש סביר ומקובל  70לעומק של 

יון של הרציף ברציף. התשתיות העליונות כוללות בין השאר את שטח האספלט העל

של המנוף  אחוריזאת עד לקו הפס הוס"מ,  70המדובר ושכבת המצעים עד לעומק של 

ברציפים הישנים או שאופי בנייתם מקנה  ברציף סגור או עד לקיר האחורי של רציף פתוח.

ס"מ, תהא אחריות חברות הנמל לגבי שימוש סביר  70-להם שכבות ומצעים בעובי קטן מ

( והחברה תהא עד לפלטה הקונסטרוקטיבית של הרציףה העליונה )בשכב ומקובל ברציף

החברה תשא בהוצאות שיפוצים ביסודות ובתשתיות העמוקות  .אחראית על שלד הרציף

בהתאם לנהלים  תאושרנה ותתוקצבנהשל רציפי הנמלים כל אימת שתכניות אלו 

ת נמל אשדוד חברלמיטב ידיעת החברה, רספ"ן אישר ליצוין כי  ולחיקוקים השונים.

יזכו להתייחסות שבאופן עקרוני לא תפגע באיתנות  כי מקרים מיוחדים ולחברת נמל חיפה

אירועים חריגים ונדירים, שיגרמו לנזק רספ"ן הבהיר כי מדובר ב. בעתיד הןהפיננסית של

חריג בהיקף עוצמתו )כגון רעידת אדמה חריגה שתגרום לקריסת רציף( ושאינם נובעים 

                                                      

החלטת רשות  6.8.6015בהקשר זה יצוין, כי בעקבות פנייה של החברה לרשות המיסים בישראל, התקבלה ביום   19
תת ימיים שיובשו בקשר עם הנמלים החדשים יהוו חלק מהמקרקעין המועברים המיסים, לפיה המקרקעין ה

לחוק רספ"ן, והעברת זכויותיה של החברה בהם )מהרשאה לחכירה( לא חייבת במס  56כהגדרתם בסעיף 
)א( לחוק רספ"ן. כמו כן, נקבע כי באשר להתקשרות עם החברות המפעילות, אין 55בהתאם להוראות סעיף 

ה של זכות במקרקעין מהחברה לחברה המפעילה. ככל שמשך תקופת ההפעלה המקסימלית יעלה המדובר במכיר
שנים מתום תקופת ההקמה, החברה תהא זכאית לפטור ממס שבח בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין )שבח  65על 

ה, , ותחויב במס הכנסה בשל הכנסותיה ממתן הזיכיון להפעלת הנמל לחברה המפעיל1916-ורכישה(, התשכ"ג
 והחברה המפעילה תחוב במס רכישה.
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אירועים כאלו לא אירעו ולא עד למועד התשקיף כתוצאה משימוש שגרתי וסביר ברציפים. 

 .בוצעה על ידי רספ"ן התייחסות חריגה לחלוקת אחריות לתחזוקת רציפי הנמל

בבריכת הנמל החברה לדאוג לשמור על עומק המים בנוסף, ובהתאם לכתב ההסמכה, על  (ב)

ובתעלת הכניסה הימית אליה וכן להעמקתם בהתאם להוראות רספ"ן וככל הדרוש 

לתפקודו התקין של הנמלים ולבטיחות כלי השיט הנכנסים אליו. בהתאם, החברה מבצעת 

ות הימיות הנדרשות לשם כך, לרבות בדרך באופן תדיר, באמצעות קבלני משנה, את העבוד

  .של חפירת קרקע הים

בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים המורשים יפעלו לפיה,  לרספ"ןלייעץ  .1.9.7

, וכן לרכז נתונים ומידע חיפה, אשדוד ואילת במטרה להבטיח את תפעולם היעיל של הנמלים

 .ביחס לרמת השירות כאמור

החברה נתונים ומידע בדבר רמת השירות המקובלת בנמלי  תרכזמ, בהתאם לכתב ההסמכה

חברות הנמל והתאגידים המורשים מעניקים והדרכים שהעולם וביחס לרמת השירות של 

 לשיפורה.

 .של החברה ין שהוא בגדר אחריותה ותפקידיהיבכל ענ םולשרי ספ"ןלייעץ לר .1.9.8

במסגרת פעילותה השוטפת החברה מייעצת לפי הצורך בהתאם לחוק רספ"ן ולכתב ההסמכה, 

 לרספ"ן ולשרים.

 .אילתואשדוד חיפה,  בין הגורמים הפועלים בנמלים לפעול לקידום התחרות .1.9.9

, החברה מפתחת ומקימה התחרות וההתייעלותאת במגמה לסייע ולקדם בהתאם לתפקידה זה ו

)נמל המפרץ( ובנמל אשדוד )נמל חדשים בנמל חיפה מכולות מסופי  -" הנמלים החדשיםאת "

החברה שוקלת שיקולים של קידום תחרות בין  לתשקיף. בנוסף, 6.16 ףסעילפרטים ראו  הדרום(.

לקביעת ולפרויקטי פיתוח בין היתר טות הנוגעות יתר השיקולים הרלבנטיים בעת קבלת החל

מכרזים לניטול מלט, הרחבת פעילות מספנות ישראל, שיפור כושר  -א דוגמ. לתנאים במכרזים

הקמת מסוע גרעינים והיערכות למתן כתבי  קידום ל ידיהתחרות של הממגורות באשדוד ע

 .ממגורות באשדוד ובחיפהשייבחרו להפעיל את המפעילים הסמכה ל

באישור  פעולות נוספות החברה רשאית לבצעבהתאם להוראות חוק רספ"ן,  - פעולות נוספות .1.9.10

 6.31.1, כדוגמת פרויקט לתכנון וביצוע כביש הרצל באשדוד )ראו סעיףהשרים או הממשלה

, כמפורט כאמור החברה מבצעת מספר פעולות שאינן מנויות במסגרת תפקידיה בנוסף, .(לתשקיף

  .לתשקיף 6.18בסעיף 

.6.10  הפעילות מידע כללי על תחום 

 מגבלות, חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות .1.10.1

סדרה שלטונית ולפיקוח מקיפים הנובעים ממעמדה של החברה כחברת אנתונה ל החברהפעילות 

, כפופה לרגולציה ענפה. הפעילות וכחברה ממשלתית של נמלי הים בישראלהפיתוח והנכסים 

, את חוק החברות חוק רספ"ן וכן תקנות וצווים שהותקנו על פיוהכוללת, בין היתר, את 

חברות ממשלתיות. שינויים של החקיקה הרלבנטית עשויים הממשלתיות ואת הדינים שחלים על 

ותה באופן מהותי. לפרטים בדבר הרגולציה העיקרית להשפיע על פעילותה, הכנסותיה ורווחי
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  .לתשקיף 6.26ראו סעיף החלה על החברה 

 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו .1.10.6

מהיקף סחר החוץ של ישראל )פעילות היבוא לישראל בעיקר היקפי הפעילות בנמלים נגזרים 

של אלפי  על פי יחידות מידה תנועת המכולות התפתחות המתאר את להלן גרף. והיצוא ממנה(

TEU ( ב מכולותתנועת ו 20שטעוןב מכולותכולל תנועת( מעברtransit)21): 

 

  :באלפי טון ,לא כולל מכולות המטעניםיתר תנועת להלן גרף המציג את התפתחות 

  

                                                      

 שטעון הינו ניטול )פריקה וטעינה( של מטען מאניה לאניה באותו נמל.  20
 מטען במעבר הוא בכלליות מטען העובר בנמלי הים, שמקורו אינו בישראל, ושאינו מיועד לישראל.  21
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 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות או שינוי במאפייני הלקוחות .1.10.6

מהותיים, הבאים לידי שינויים  בתחום המכולות הספנות העולמיתבענף בשנים האחרונות חלים 

פועלות בקווי הסחר אשר אניות גדולות, ביטוי, בין היתר, בכניסה לפעילות של 

אינן יכולות לפקוד  אניותהגדולות שב ,התשקיף למועד .בהיקפים הולכים וגדולים הבינלאומיים

 האניות שוקעבעומק המים המתאים לבעיקר עקב מגבלות בציוד בנמל,  ,את נמלי ישראל

שיוכלו לשרת  הנמלים החדשיםלפרטים אודות היערכות החברה להקמת  .רציפים מותאמיםבו

פועלת , החברה הנמלים החדשיםלתשקיף. בד בבד עם הקמת  6.16 אניות גדולות ראו סעיף

תעלות הכניסה  . בנוסף, העמיקה החברה אתבנמלי חיפה ואשדוד שדרוג רציפים קיימיםתכנון ל

יותר  כניסת אניות גדולותמתאפשרת כיום כך ש בנמלי חיפה ואשדוד והגישה לרציפי המכולות

 .מאלו שיכלו להיכנס טרם ביצוע פעולות אלו

 ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם  גורמי .1.10.6

 הינם:  פעילותה של החברהגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  ,הנהלת החברההערכת ל

 הסמכה מטעם המדינה לביצוע פעילותה.  יומה שלק (א)

אחזקה בשטחי מקרקעין בסמיכות לקו המים לצורך פעילות נמלית בהתאם לחוק ולכתב  (ב)

 הסמכתה והעמדת המקרקעין הנדרשים לשימוש נמלי. 

, לרבות הקמת של פרויקטים)לרבות באמצעות גורמים חיצוניים( יכולת תכנון וביצוע  (ג)

באופן ימים, מתקני תשתית לפעילות נמלית וכן אחזקה והשבחה של נכסים ומקרקעין קי

 . יעיל, תוך הקצאת משאבים נכונה ותשומות ניהוליות מתאימות

 לצורך ביצוע פרויקטים, אחזקה והשבחה של תשתיות נמליות.  איתנות פיננסית (ד)

 התשתיות הנמליות.הנדסי בתחום  - ידע מקצועיהון אנושי מיומן בעל  (ה)

מחיות וניסיון רב הנצבר ידע וניסיון בתחום, המאופיין כתחום מורכב וייחודי המצריך מו (ו)

 על פני שנים רבות.

 יכולת פיתוח ואחזקה של מערכות מידע יעילות בקרב קהילת הים. (ז)

של חברות הנמל, התאגידים המורשים וגורמים נוספים הפועלים  גישה לנתונים תפעוליים (ח)

 בקו המים. 

 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  .1.10.5

, של החברה הת, ובעיקר בחוק רספ"ן ובכתב הסמכרגולציהפעילותה של החברה מוסדרת ב

כקבוע ת יוואחריוסמכויות  תוך שהוקנו להבמסגרתם הוסמכה החברה כחברת הפיתוח והנכסים 

 הכניסה לתחום הפעילות כרוך בהסדרה תחיקתית ם. לפיכך, מחסוובכתב ההסמכה חוק רספ"ןב

ומחסום היציאה הינו הסדרה  מלבד החברהאו אחר גורם נוסף הסמכה לאפשר מתן תש מתאימה

 . להפסיק את פעילותה או חלק ממנהתחיקתית או קבלת אישורים והנחיות שיאפשרו לחברה 

מם שר התחבורה, בהתייעצות עם רספ"ן ולאחר שנתן לחברה ילפרטים בדבר התנאים שבהתקי

סעיף תה של החברה או לשנותה, ראו הסמכהזדמנות להשמיע טענותיה, רשאי לבטל את 
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6.26.10.1  לתשקיף. כן יצוין כי בהתאם לכתב ההסמכה, השרים, בהתייעצות עם רספ"ן, רשאים

הזדמנות להשמיע  או לגרוע ממנו, ובלבד שניתנה לחברה, להוסיף עליו ההסמכהלשנות את כתב 

 את טענותיה לגבי השינוי, ההוספה או הגריעה המוצעים.

.6.11 אודות מקרקעי החברה ריכוז נתונים 

( שלחברה יש זכויות ורציפים )כולל שוברי גלים שטחי המקרקעין היבשתייםלהלן פירוט בדבר  .1.11.1

הנמלים  בהם מוקמיםשטחים בתהליך של ייבוש ים,  )לא כולל בחלוקה לפי אזוריםבהם, 

  ומשרדי החברה(: החדשים

 אילת אשדוד חיפה
  דונם 1,089-כ  דונם 1,010-כ   דונם 5,561-כ

-דונם )כ 87,761 -, בהיקף כולל של כמקרקעין תת ימייםבנוסף, לחברה הוקנתה זכות שימוש ב

  דונם באילת(. 61,601 -דונם באשדוד; וכ 60,696 -דונם בחיפה; כ 65,951

שלחברה יש זכויות בהם,  (רציפיםכולל ) בדבר שטחי המקרקעין היבשתיים העיקריים פירוטלהלן  .1.11.6

 6,817-)לא כולל מקרקעין בשטח של כ בחלוקה לפי מאפייני בעל ההרשאה במקרקעין / שימושים

כבישים ומסילות רכבת, ולא כולל דונם, שאינם מיועדים לשימוש לאחרים, כגון שוברי גלים 

 :משרדי החברה(

השטחים בקו המים מועמדים לרוב לגופים שמבצעים ניטול של מטענים, עבור עצמם או עבור אחרים,   (1)
. השטחים בעורף דוגמת מסוף הכימיקלים הצפוני, מסוף הכימיקלים הדרומי ומסוף הדלקים בנמל חיפה

, כאשר למועד מתן ההרשאה הינו לתקופות ארוכות .פעילות לוגיסטית צורךגופים להנמלי מועמדים לרוב ל
תקופות ההרשאה, תפעל עם סיום  .בשנה הקרובה םסתיייהתשקיף חלק לא מהותי מתקופות ההרשאה 

 .עם בעלי הרשאה קיימים או תאריך את ההתקשרות בעלי הרשאה חלופיים החברה להתקשר עם

לאחר ייבוש בהתאם להוראות הסכמי החכירה,  יודגש כי למועד התשקיף, שטחים אלו יובשו רק בחלקם. (6)
 (.לתשקיף 1לפרק  66שוליים הערת  גם ראו) שטחי הים, יכללו שטחים אלו במקרקעין המועברים

יצוין, כי בשטחים אותם מעמידה החברה לאחרים מצויים מבנים )בעיקר מחסנים( אשר הוקמו  .1.11.6

כל הבנוי והמחובר למקרקעין חיבור של קבע הינו בבעלות החברה או על ידי בעלי ההרשאה. 

  ינת ישראל )לפי העניין(, מרגע תחילת בנייתו או חיבורו למקרקעין.מד

 שטח )דונם( 

 1,975 -כ חברת נמל אשדוד

 1,570 -כ חברת נמל חיפה

 560 -כ חברת נמל אילת

 666 -כ )חיפה( מספנות ישראל

 686-כ בסיסי חיל הים -משרד הביטחון 

 566-כ (1) המים בעלי הרשאה אחרים בקו

 6,166-כ (1)בעלי הרשאה בעורף הנמלי

 69-כ ממגורות

 101 -כ מעגנה בנמל חיפה

 קרקעות פנויות

 1,699 -כ חיפה

 716.5 -כ אשדוד

 690 -כ אילת

שטחים המתוכננים  -הנמלים החדשים 
 (2)להיבנות לאחר ביצוע תהליך של ייבוש ים 

 860-כ חיפה

 166-כ אשדוד
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 דונם( 666.6-)כ נוספיםשטחים רכשה החברה ועד למועד התשקיף מאז יום התחילה  כאמור לעיל, .1.11.6

לא  6017-ו 6011השנים במהלך בעורף הנמלים, המיועדים להיכלל בתחום נמל לפי תכנית פיתוח. 

 .  נוספים על ידי החברה נרכשו שטחים

 השימושים בהם מגבלות עללשל צמצום שטחי מקרקעין שהועמדו לה או החברה חשופה לסיכון  .1.11.5

אושרו  למועד התשקיף אשרלהלן פירוט של שטחים . לתשקיף( 6.32ראו סעיף  )לגורם הסיכון

מתנהלים לגביהם למיטב ידיעת החברה או ש ,תכניות ביחס אליהם לשימושים שאינם נמליים

משא ומתן בין לגביהם שמתנהל או  ,ייםשימושים שאינם נמלל הליכי תכנון בשלבים שונים

להערכת  .כנגד קבלת שטחים חלופייםשבתם למדינה מדינה בקשר עם ה החברה לבין גורמי

החברה, למועד התשקיף, השפעת הליכי התכנון ביחס לשטחים המפורטים להלן אינה מהותית 

 המידע שלהלן ביחס להליכי תכנון הינו מידע צופה פנילפעילות החברה. הערכת החברה כאמור ו

והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן  המתבסס על הליכי התכנון במועד התשקיף עתיד

 .באופן שונההליכי התכנון השלמת  של במקרה )אף באופן מהותי( שונה

 תכניות/הליכי תכנון/משא ומתן לחילופי שטחים השטח 

)למועד התשקיף,  דונם 660-כ נמל אילת
רוב השטח הועמד על ידי 

לצדדים שלישיים החברה 
 .ויתרתו שטח פנוי(

 

וכן בהתאם לתכנית  בתוקףבהתאם לתכנית מתאר ארצית 
השטח הוא לחוף רחצה, מעגנה , מתאר לעיר אילת )מופקדת(

 דרכים. מתקנים הנדסיים ועירונית, שירותי מסחר ותיירות, 

שטח זה מתנהל משא  מתוך דונם 600-כביחס ללמועד התשקיף, 
)יצוין כי בין  .יםחומתן עם רשות מקרקעי ישראל לחילופי שט

דונם המוחזקים כיום על ידי קצא"א.  66שטחים אלו נכללים גם 
חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, ב

כי החברה ורשות מקרקעי ישראל יגיעו נקבע , 6017-התשע"ז
בהתאם עת קרקעות בשטח נמל אילת. להסכמה ביניהן לגבי גרי

שר האוצר, בהתייעצות עם שר התחבורה, יכריע לחוק האמור, 
בכל מחלוקת הנוגעת לגובה הפיצוי שישולם לחברה בשל גריעה 

 (.כאמור

)למועד התשקיף,  דונם  50-כ
השטח הינו חלק מהשטח 

חברת נמל שהועמד להתפעולי 
 .אילת(

( השטח מיועד מופקדת) תכנית מתאר לעיר אילתבהתאם ל
  .למתווה דרכים עירוניות

נמל 
 אשדוד

 ,)למועד התשקיף דונם 151-כ
 .השטח פנוי(

 

ולתכנית מפורטת של עורף נמל  תכנית מתאר ארציתבהתאם ל
בנוסף,  .השטח מיועד לתעסוקה ותקשורת )טלפורט( - אשדוד

תכנית למגורים, מוסדות ביחס לשטח זה מצויה בהליכי תכנון 
 ומסחר.ציבור 

אל משא ומתן עם רשות מקרקעי ישר ביחס לשטח זה מתנהל
 לחילופי שטחים.

)למועד התשקיף  דונם 100-כ
 על ידי החברה השטח הועמד

  .(לצדדים שלישיים

 .השטח מיועד לשימוש לפארק ציבוריתכנית מפורטת בהתאם ל
בנוסף, ביחס לשטח זה מצויה בהליכי תכנון תכנית למגורים, 

 מוסדות ציבור ומסחר.

דונם במערב הנמל  66-כ נמל חיפה
)למועד התשקיף, השטח הינו 
חלק מהשטח התפעולי 

 שהועמד לחברת נמל חיפה(.

 

תכנית מתאר ארצית ביחס לפיתוח חזית ים עירונית בהתאם ל
בהתאם לסיכום עקרונות  .יםדונם מיועדים למגור 66-, כבחיפה
, שטח זה 6017משנת  וגורמים נוספיםשות מקרקעי ישראל עם ר

ייגרע ממקרקעי החברה כנגד שטח חלופי שיוחכר לחברה. 
החברה תעמיד לחברת נמל חיפה שטח בהיקף דומה, ללא 

 .תשלום

דונם )למועד התשקיף,  581-כ
השטח פנוי, כאשר חלקו 

 לאורך גדות נחל קישון(. 

ותוכנית מפורטת  שאושרה לתוקףכנית מתאר חיפה בהתאם לת
, השטח מיועד לשימוש לפארק ציבורי לפארק שאושרה להפקדה
 )פארק מורד נחל הקישון(. 

בין החברה לבין משרד  6017בהתאם לסיכום העקרונות משנת 
האוצר, רשות מקרקעי ישראל, רשות שדות התעופה ועיריית 

דונם בשטח  680-יימסרו לחברה כחיפה, בתמורה לשטחים אלו 
לדוחות הכספיים  60 ביאורראו  .בסיס חיל אוויר בחיפה

 .השנתיים של החברה
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דונם )למועד התשקיף,  65-כ
רוב השטח פנוי וחלקו הועמד 

  לשימוש צדדים שלישיים(.

)שאושרה לתוקף(, השטח  תכנית תשתית לאומיתבהתאם ל
 מיועד לשימוש לצרכי רכבת קלה לנצרת.

דונם )למועד התשקיף,  10-כ
חלקו של השטח הוא שטח 
תפעולי שהועמד לחברת נמל 

  חיפה וחלקו שטח פנוי(.

הקמת  מסילות , השטח מיועד לתכנית תשתית לאומיתבהתאם ל
 חניה. בתוספתבמסילת החוף 

דונם )למועד התשקיף,  66-כ
החזקה בשטח הינה בידי רכבת 

 ישראל(.

לאומית, השטח מיועד לשימוש לצרכיי בהתאם לתכנית תשתית 
 מסילת רכבת העמק.

.6.12 הכנסות ההכנסות ופילוח  

)דמי תשתית, דמי שימוש ותשלומים בגין שירותים  חלק הארי ממקורות ההכנסה של החברה .1.16.1

  והמחירים המירביים המחיריםאשר מסדיר את , שירותי נמלצו מוכתב על ידי חקיקה:  נמליים(

עבור תשלומים  מחירים מירבייםדמי התשתית וכן את , ובראשם בקשר עם הפעילות הנמלית

 ראוייםה דמי השימוש , אשר מסדיר אתדמי השימושוצו  ;כגון דמי ניטול ודמי אחסנה נוספים

 בקשר עם הצווים האמוריםחקיקה י ישינו .עמן ואת ההתחשבנות מחברות הנמל חיפה ואשדוד

  לתשקיף. 6.32.3.2 ראו סעיף -עשויים להשפיע לרעה על הכנסותיה של החברה 

מעמידה דמי חכירה או דמי הרשאה מגופים שלהם החברה מקבלת הכנסות מדמי שימוש, בנוסף, 

 .בהתאם להסכם עמם ,החברה מקרקעין

של החברה לכל אחת  בפילוח לפי מקורות ההכנסה העיקרייםלהלן פירוט אודות הכנסות החברה,  .1.16.6

 : 6011-6017מהשנים 

  

 2017שנת  2016שנת 

הכנסות 
)מיליוני 

 (ש"ח
הכנסות )מיליוני  כמות טון

 כמות טון (ש"ח

הכנסות מדמי תשתית 
 67,678 619.9 67,060 665.7 ממכולות 

הכנסות מדמי תשתית מיתר 
 8,869 75.7 8,691 80.6 המטענים 

 

 - 445.6 - 426 דמי תשתית ברוטו 

 - (18.9)  - (16.9)  22בניכוי השבה

 - (6.8)  - (1.5)  23בניכוי לילה טוב

 - 421.9 - 355.6 דמי תשתית נטו  

דמי שימוש משתנים רכיב 
 - 87.6 - 87.5 קבוע 

 - 176.1 - 116.6 דמי שימוש משתנים  

הפחתת הכנסות מראש בגין 
 - 6.5 - 11.7 מיצוע 

 - 265.9 - 262.5 סה"כ דמי שימוש 

                                                      

22
 לתשקיף. 6.12.3ראו סעיף   
23
 להלן. 66ראו ה"ש   
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תקבולים משירותים 
 - 686.6 - 661.1 נמליים, ברוטו 

העברה  לחברות הנמל 
 - (166.7) - (106.8) ( 75%-65%)התחשבנות 

 שלומיםסה"כ ת
נמליים נטו,  משירותיים

 חלק החברה 
136.8 - 148.7 - 

תקבולים ממתן זכויות 
 - 151.8 - 142.8 במקרקעין, ברוטו  

העברה לחברות הנמל 
 - (56) - (69.7) (  75%-65%)התחשבנות 

ממתן שלומים סה"כ ת
 - 98.7 - 93.1 זכוית במקרקעין, נטו

 - 1.4 - 2.1 הכנסות אחרות 

   דמי תשתית .1.16.6

כתשלום בעד העמדה, תחזוקה זה בצו  נמל קובע חובת תשלום דמי תשתית, המוגדריםצו שירותי 

רציף, שוברי גלים ומתקני עזר לניווט כלי שיט, ותחזוקת כגון:  ,ופיתוח של תשתיות נמליות

 . הסביבה הימית

  .שירותי נמל בהתאם לקבוע בצו ,כמות המטעןמנגזרים מסוג ומשתנים ודמי התשתית 

ולפיכך  מאותו סוג מטעני יצואבגין  דמי התשתיתמ יםמטעני יבוא גבוהבגין  שתית, דמי התכיום

 השוואה ביניהם עד נוצרתעם השנים אולם  ,להכנסות מדמי תשתית חשיפה גבוהה יותר ליבוא

שינוי זה יקטין, . מאותו סוג זהים בגין מטעני יבוא ויצואיהיו דמי התשתית  6019נת שהחל מש

בהשוואה לשנת  6018בשנת מדמי תשתית  המיוחסות לחברה כנסותההלהערכת החברה, את 

משנת להערכת החברה, מנגד, . נוספים ש"חמיליון  60-כב 6019שנת וב ש"חמיליון  100 -בכ 6017

ואת דמי  גדיל את דמי התשתיתצפוי לה דול הצפוי בהיקף תנועת המטעניםהגי ואילך, 6061

. הערכות החברה לגבי הקיטון בהכנסות כאמור התשתיתעל דמי מעבר להשפעת השינוי  השימוש

, הינו מידע צופה פני עתידוהגידול הצפוי בהכנסות החברה גידול הצפוי בהיקף תנועת המטענים הו

המתבסס על תחשיב של החברה ביחס לדמי התשתית וכן על מידע  כהגדרתו בחוק ניירות ערך,

לא להתממש או להתממש באופן שונה )אף ותחזיות לגבי היקף תנועת המטענים והוא עשוי ש

באופן מהותי( מכפי שנצפה, במקרה שהיקף הסחר יהיה שונה מהתחזית או שתחול הפחתה 

 בתעריפים.

  .צו שירותי נמל קובע מנגנון הצמדה אחת לשנה בהתאם לשקלול שינוי סל מדדים, כקבוע בצו

על דמי התשתית "( מנגנון השבה)להלן: "תוספת  נגביתהנחה או  ניתנת 6019עד  6010בשנים 

, כאשר היקף התוספות וסוג המטען (בש"ח)המטען הכספי של ערך הלסוגי מטענים מסוימים לפי 

עלה סכומה של ההנחה על דמי התשתית אם . וההפחתות הולך ויורד במהלך התקופה עד לאפס

על המטען תשלם החברה את ההפרש בין סכום ההנחה לדמי התשתית הבסיסיים לב ,הבסיסיים

ה תהיה בלסיום מנגנון ההש ., והכל על פי הוראות צו שירותי נמללפי העניין ,יהיאו לבעל האנ

השפעה חיובית על תוצאותיה הכספיות של החברה, שכן החברה לא תידרש ליתן הנחה בהתאם 

 למנגנון ההשבה.
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על ידי משולמים הם שאז  מטען במעברבגין  )למעט דמי התשתית משולמים על ידי בעל המטען

המשולמת על ידי החברה יה יעמלת גבוהם נגבים על ידי חברות הנמל בתמורה ל (בעל האנייה

בגין . דמי התשתית המהתשלומים המועברים בפועל לחבר 0.5%בשיעור של לחברות הנמל 

דמי תשתית בגין כלי רכב  למעט לחברה, מועברים במלואםמטענים המנוטלים בשטחים צהובים 

בהתאם לצו  .הנותרים 80% -לכחברת הנמל זכאית מהם, ו 60% -ם, שהחברה זכאית לכמיובאי

 מחוץ לשטחים הצהוביםמטענים המנוטלים  עבורדמי התשתית דמי השימוש, בין היתר, בגין 

למעט מטענים  המנוטלים באמצעות ממגורה( )כגון נפט, דלק ומוצריהם ותבואות ומוצרי גרעינים

התחשבנות בין החברה לבין חברות נמל חיפה ואשדוד, מבוצעת על ידי מספנות ישראל,  המנוטלים

 .לתשקיף 6.12.4כמפורט בסעיף 

תשלומים בין חברות הנמל של  הוהעבר הנוהל גבייבהתאם לצו שירותי נמל, נקבע על ידי רספ"ן 

על פי . 24ותמריץ לפעילות בשעות הלילה , החל בעיקר על תשלומים בגין דמי תשתיתהחברהובין 

, חברת הנמל תעביר לחברה מדי יום את כל הנתונים לפיהם בוצעו חיובי או זיכויי הנוהל

שגבו או זיכוי הלקוחות, את התשלומים הלקוחות, וכן תעביר לחברה מדי יום, מידית לאחר חיוב 

ה בשיעור ייה משלמת החברה לחברות הנמל עמלת גבייבגין שירותי הגבכאמור,  .25בעבור החברה

חברות כל אחת ממסכום דמי התשתית שגבתה חברת הנמל. יצוין כי החברה העבירה ל 0.5%של 

להערכת החברה,  .ייהאלפי ש"ח לכיסוי עמלת הגב 700הנמל חיפה ואשדוד, מקדמה על סך 

היתר, באופי הנתונים המתקבלים ובמהימנותם, המידע המתקבל בידה מאפשר לה  בהתחשב, בין 

  כי היא מקבלת את מלוא התשלומים להם היא זכאית.באופן נאות לוודא 

ולא  דמי תשתית בגין מטענים המנוטלים על ידי מספנות ישראל נגבים על ידי מספנות ישראל

עבירה לחברה, במסגרת תשלומיה לחברה, שיעור מספנות ישראל מה אלא מועברים לחבר

בהתאם  ,וכו' דמי התשתיתהכנסותיה מהפעילות הנמלית הכוללות את דמי הניטול, אחסנה, מ

 (.של החברההשנתיים ( לדוחות הכספיים 5)11ראו ביאור למערכת ההסכמים בינה לבין החברה )

  דמי שימוש .1.16.6

דמי הינה כנגד ותאגידים מורשים  העמדת נכסים לחברות נמלבהתאם להוראות חוק רספ"ן, 

מהכנסותיהם ממתן שירותי נמל, המועברים במלואם למדינה  6%בשיעור של  שימוש קבועים

 ,דמי שימוש משתניםבנוסף, העמדת הנכסים הינה כנגד  26ואינם מהווים הכנסה של החברה.

ואשר יאושרו בידי השרים. ותאגידים מורשים שייקבעו בהסכמים בין החברה לבין חברות הנמל 

ככל שלא נקבעו בהסכמים כאמור דמי שימוש משתנים, יקבעו השרים דמי שימוש ראויים לעניין 

 זה. 

הוראות צו דמי השימוש, ת חברות נמל חיפה ואשדוד נקבעים לפי דמי השימוש שמעבירובהתאם, 

                                                      

24
)ב( לצו שירותי נמל וקובע כי בעד מסירה או קבלה של מכולה 61תמריץ לפעילות בשעות הלילה מוסדר בסעיף   

בדמי  מלאה שהמעבר שלה הוא בשעות הלילה, תזכה החברה או מי שהיא מינתה לגבות בעבורה, את בעל המטען
ש"ח. נכון למועד התשקיף, חברות הנמל מבצעות את הזיכויים  100מסירה או דמי קבלה, לפי העניין, בסך של 

 כאמור בעבור החברה.
25
יצוין כי לאור גובה הסכומים, חברת נמל אילת, באישור החברה, אינה מעבירה מידי יום את התשלומים כאמור,   

 אלא מעבירה אותם מידי חודש.
26
, העמדת מקרקעין 6017-חוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"זכי בהתאם ל יצוין  

ימיים לשימוש תאגיד מורשה שהוא גם גורם מפעיל לפי החוק האמור, לא תהא כנגד דמי שימוש -ימיים תת
 קבועים.
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המשולמים על ידי בהיעדר הסכם בעניין זה עמן, כמפורט להלן. דמי השימוש המשתנים  וזאת

 .ועל ידי מספנות ישראל נקבעו בהסכמים עמן חברת נמל אילת

 (לפי צו דמי השימוש)דמי שימוש ראויים מחברות נמל חיפה ואשדוד  (א)

כל אחת מחברות נמל חיפה ואשדוד משלמת לחברה דמי : קבוע, רכיב ראוייםדמי שימוש 

 קבוע. שנתי שימוש ראויים בסכום 

נקבע כשיעור מהכנסות חברת סכום דמי השימוש  :משתנה , רכיבראוייםדמי שימוש 

כל חברת  לשהשיעור  6060החל משנת ו השיעור מתעדכן מידי שנה. הנמל ממתן שירותי נמל

 קבוע. יהיהנמל 

מנגון התחשבנות עם /  )דמי שימוש משתנים, סכום נוסף( ראויים נוספיםדמי שימוש 

ההכנסות )נטו( המתקבלות בידיה  כללמ 75%לחברות הנמל החברה מעבירה  :חברות הנמל

שלא הועמדו לחברות הנמל ושהיו תפוסים ביום התחילה,  שטחיםבגין שירותים נמליים ב

 : 27, כמפורט להלןשראלשירותים הניתנים על ידי מספנות יבגין למעט 

 65%)א(  -החברה זכאית לקבל מחברות נמל חיפה ואשדוד סכום נוסף השווה ל

מהתשלומים בגין דמי תשתית, ניטול ואחסנה וכיו"ב המשולמים בשל מטענים מנוטלים 

)ג(  -מההוצאות שהיו לחברה בקשר להכנסות אלו; בניכוי  75%ביחד עם )ב(  ,מסוימים

לחברת הנמל בקשר עם ההכנסות המפורטות בס"ק )א( לעיל ובניכוי מההוצאות שהיו  65%

מהכנסות החברה ממתן זכויות במקרקעין ובמיטלטלין  75% לגבי כל חברת נמל, )ד( -

)שניתנו ערב יום התחילה, כמפורט להלן(, למי שאינו חברת נמל, למעט הכנסות בגין 

בשנה בה הסכומים  מספנות ישראל, בניכוי הוצאות החברה בייצור ההכנסות האמורות.

)ב( לעיל, החברה -א( ו)ד( לעיל, עולים על הסכומים בסעיפים )-בהתאם לסעיפים )ג( ו

 מעבירה לחברות הנמל חיפה ואשדוד תשלום בגובה ההפרש. 

ראו  -לטיפול החשבונאי בזרמי התקבולים מחברות הנמל חיפה ואשדוד לרבות טיפול המס 

 .ו. לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.16ביאור 

התקבלה וד, עם חברת נמל אשדמחלוקת יצוין כי בקשר להתחשבנות האמורה, ובעקבות 

הכרעת המנהל הכללי במשרד התחבורה והממונה על התקציבים במשרד  6009בשנת 

הועמדו לשימוש צדדים לא מקרקעין אשר תחול לגבי לא ההתחשבנות  , לפיההאוצר

לעמדת החברה ובהתאם למצב הקיים בפועל, הכרעה זו  שלישיים ערב יום התחילה.

כי חברת נמל חיפה סבורה שההכרעה אינה  יצוין מתקיימת גם ביחס לחברת נמל חיפה.

                                                      

27
ממשלתיות, בבקשה שתפעל ליישוב , פנתה חברת נמל חיפה לרשות החברות ה6018למיטב ידיעת החברה, באפריל  

שנחתם בין החברה  6001סכסוך בינה לבין החברה, בנוגע לכספים שקיבלה החברה בהתאם להסכם מסגרת ממרץ 
לדוחות  60, ראו ביאור עם משרד הבטחון להסדרת היחסים ביניהן )לפרטים אודות ההסכם לבין משרד הביטחון

נמל בשים לב להיקף השטחים שבשימוש משרד הבטחון במל חיפה, הכספיים השנתיים של החברה(. לטענת חברת נ
לא מזכה את חברת נמל החברה נכלל השטח היבשתי אליו מתייחס ההסכם שבין החברה לבין משרד הבטחון,  ,חיפה

ממשרד הביטחון, בשל זכאותה  החברה מהכנסות חיפה בגין מלוא ההכנסות שהיא זכאית לקבל בגין חלקה היחסי
מיליון ש"ח החל משנת  60-מהכנסות החברה בשטחים הלבנים. לפיכך, חברת נמל חיפה דורשת סך של כ 75%לקבלת 

החשיפה בעקבות פנייתה של חברת נמל חיפה , )כולל ריבית והפרשי הצמדה(. לעמדת החברה 6018ועד שנת  6005
הערכות אלו הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססות על הערכות . כאמור אינה מהותית

תשקיף, ביחס להשפעת הגורמים המתוארים בסעיף זה. הערכות אלו עשויות שלא הותחזיות החברה, נכון למועד 
 מכפי שנצפה. (מהותי)ואף שונה באופן , כולן או חלקן, או להתממש באופן שונה להתממש
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הערכה זו הינה מידע  להערכת החברה, לא מדובר בחשיפה מהותית לחברה. מחייבת אותה.

ביחס לשטחים  החברהתחשיבי ת על הגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססכצופה פני עתיד 

שלא . הערכה זו עשויה תשקיףה, נכון למועד הנמצאים במחלוקת עם חברת נמל חיפה

ויחול שינוי מהותי במחירי החכירה להתממש או להתממש באופן שונה מהותית במידה 

 לגבי אותם שטחים שטרם הוחכרו, מעבר למחיר השוק הנוכחי.

יובאו פרטים לגבי ההתחשבנות, בחלוקה לפי מקורות ההכנסה העיקריים של החברה להלן 

 :אשר ביחס אליהם נערך מנגנון התחשבנות

 מקור ההכנסה

החלק המיוחס לחברה ולחברות 
 הנמל

 הגורם האחראי לתשלום

 חברות הנמל  החברה

דמי 
 תשתית

מטען שאינו 
או בעל האניה, לפי המקרה  ןבעל המטע 0% 100% רכבים

משלם  ובהתאם לצו שירותי נמל,
אשר מעבירה לחברה את  ,לחברות הנמל

  חלקה.
 80% 60% רכבים

תשלומים בגין שירותים 
הניתנים שלא על  נמליים

בשטחים ידי חברות נמל, 
שלא הועמדו לחברות 
הנמל ושהיו תפוסים ביום 

למעט תשלומים התחילה, 
שירותים הניתנים על בגין 

 .מספנות ישראל ידי

65% 75% 

בעל המטען או בעל האניה, לפי המקרה 
, משלם ובהתאם לצו שירותי נמל

, אשר מעבירות את מלוא לחברות הנמל
לחברה, אשר מעבירה לחברות הסכום 

 . הנמל את חלקן, בניכוי הוצאות
 

מתן זכויות שימוש 
במקרקעין שהיו תפוסים 

 ערב הרפורמה בנמלים
בעל ההרשאה משלם לחברה והחברה  75% 65%

 .משלמת לחברות הנמל את חלקן

מתן זכויות שימוש 
במקרקעין שלא היו 
תפוסים ערב הרפורמה 

 בנמלים

 .ההרשאה משלם לחברהבעל  0% 100%

ל חיפה ואשדוד לגבי היקף ההכנסות בגינן הן חייבות לפרטים בעניין מחלוקת עם חברות נמ

.ג. לדוחות הכספיים 16-ו 7לתשקיף וכן ביאורים  6.28בתשלום דמי השימוש ראו סעיף 

 השנתיים של החברה.

  חברת נמל אילתדמי שימוש מ (ב)

כסכום שנתי קבוע  דמי השימוש המשתנים שמשלמת חברת נמל אילת נקבעו בהסכם עמה,

 . מתן שירותי נמלמהכנסותיה של חברת נמל אילת מובנוסף דמי שימוש בשיעור 

 מספנות ישראל מדמי שימוש  (ג)

תוספת דמי , בסכום קבוע שנתידמי חכירה בסיסיים  לחברה משלמתמספנות ישראל 

דמי שימוש בנוסף ו ,חכירה כאחוז מההכנסות של מספנות ישראל )כהגדרתן בהסכם(

 . )כהגדרתן בהסכם( ושירותי נמלמפעילות נמלית משתנים, בשיעור מהכנסותיה 

 גופים שאינם חברת נמל או תאגיד מורשה בגין מתן זכויות שימוש במקרקעין להרשאה דמי  .1.16.5

בעד העמדת מקרקעין לגורמים  ,מקבלתבהתאם להוראות חוק רספ"ן וכתב ההסמכה, החברה 

 . אלו עם גורמיםכפי שנקבעו בהסכמים  הרשאה דמי ,שאינם חברות הנמל או תאגיד מורשה

 בגין שירותים נמליים הכנסות  .1.16.1
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בגין ניטול , כגון דמי ניטול שנתן מי שאינו חברת נמל נמלי בגין שירות כספים לקבל זכאית החברה

 הנ"ל מבוצעת באמצעות חברות הנמל.  הכספים. גביית ממגורותבאמצעות 

 .של החברה השנתיים לדוחות הכספיים 11ביאור רטים נוספים ראו לפ .1.16.7

.6.13 לקוחות  

 :עיקריים סוגיםלשני נחלקים  החברה של העיקריים לקוחותיה .1.16.1

. לחברה אין התקשרות , יבואנים ויצואניםבעלי המטענים - ציבור המשתמשים בנמלי הים (א)

 .ישירה עם לקוחות אלו

 - לצורך מתן שירותי נמל ולשימוש נמלי גופים אשר להם מעמידה החברה מקרקעין (ב)

 זכויות שימוש מהחברה אשר קיבלונוספים וכן גורמים ל, תאגידים מורשים חברות הנמ

לצורך , בקו המים, לצורך ניטול מטענים ואחסנתם, או בעורף הנמל במקרקעין הנמצאים

 פעילות לוגיסטית.ם אחסנה ושימושים נמליים, ובכלל

מסך הכנסות  10%הנובע ממנו עולה על  למועד התשקיף, לחברה אין לקוח אשר שיעור ההכנסות

)וזאת בהתחשב בכך שדמי שימוש ראויים מחברות הנמל חיפה ואשדוד מוצגים בדוחות  ההחבר

 ..ח6ראו ביאור  - הכספיים בנטו בניכוי סכומי התשלומים המועברים מהחברה לחברות נמל אלו

בתפעול הנמל על ידי חברות . יחד עם זאת, בהתחשב (של החברההשנתיים לדוחות הכספיים 

פעה מהותית הש ותכבעלת הנמל ובעיקר בחברות נמל חיפה ואשדוד, חברובנמל, החברה רואה ה

 על פעילותה של החברה.

 ותאגידים מורשים התקשרויות עם חברות הנמל .1.16.6

 חברות הנמל חיפה ואשדוד

התקשרה החברה עם חברות נמל חיפה ואשדוד, כל אחת  6005בפברואר  - מקרקעיןהשימוש ב

הרשאה להשתמש בשטח  חברותנתנה החברה לכל אחת מה, במסגרתם בנפרד, בהסכמי ביניים

. לפרטים אודות ולכל דין להוראות הסכם הבינייםבהתאם  שהעמידה לרשותן )השטח הצהוב(

 6.28.2 סעיף, ראו לרבות מחלוקת בין החברה לבין חברות הנמל בדבר תוקפם ,הסכמי הביניים

6.27.2 .לתשקיף 

כתבי הסמכה על פי מכוח ופועלות חיפה ואשדוד חברות הנמל  - נמל יתומתן שירהסמכה ל

. 6056בפברואר  11עד ליום שנים  69-ל, שתוקף כל אחד מהם הוא על ידי השרים שהוענקו להן

, וביניהם ליחסים בין הצדדים ,בין היתר, נקבעו הוראות שונות הנוגעות כתבי ההסמכה במסגרת

 : נקבע כי

שייערך ויאושר הסכם עם החברה כל חברת הנמל תקיים את כל התחייבויותיה לפי  .1

 ותפעל לפיו. בהתאם לחוק רספ"ן, 

וכן בכל שטח נוסף שהחברה התפעולי שהוקצה לה חברת הנמל תפעיל את הנמל בשטח  .6

, ופעולות רשות פעילויות נלוותהעמידה לשימוש חברת הנמל, תקיים ותיתן בו שירותי נמל ו

אופן שיבטיח את כאמור בכתב ההסמכה, תוך שמירה על הבטיחות ועל איכות הסביבה, ב

הפעלתו התקינה והיעילה של שטח חברת הנמל, ברמה ההולמת את צורכי הנמל, לקוחותיו 

והמשתמשים בו, ובמטרה לענות על דרישות המשק ולהפעיל את שטח חברת הנמל כנמל 
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תחרותי, המשמש גם כמרכז לוגיסטי, המיישם טכנולוגיות מעודכנות והמפעיל שיטות 

ל בכל עת לשיפור שירותי הנמל. בנוסף, נקבע כי חברת הנמל תיתן עבודה מודרניות, ותפע

חסנת מטענים, ובכלל זה ניטול מטענים אבשטח חברת הנמל כל שירות של ניטול מטענים ו

מכלי שיט, אליהם, עליהם או בתוכם, וכן שינוע מטענים בתחום שטח חברת הנמל, לרבות 

כלי השיט בתחום הנמל שירותי ניתוב, אל כל אמצעי התעבורה. כן תיתן חברת הנמל לכל 

גרירה, עיתוק, עגינה, קשירה וריתוק, אם נתבקשה לכך בידי בעל כלי שיט, סוכנו או 

קברניטו. עוד נקבעו במסגרת כתבי ההסמכה שירותים שחברות הנמל רשאיות לתת, כגון 

 שירותים של תחזוקת כלי שיט, תיקון מכולות וכיו"ב. 

ה שאינה הפעלת נמל או מתן שירותי נמל או שירותים אחרים חברת הנמל לא תבצע פעול .6

שהותרו לה לפי כתב ההסמכה, או פעולה נלווית לפעולה כאמור, בין בעצמה ובין באמצעות 

 אחר, אלא אם כן השרים התירו לה זאת מראש ובכתב. 

חברת הנמל לא תרכוש ולא תקבל בכל דרך שהיא מקרקעין, וכן זכות במקרקעין או זכות  .6

גבי מקרקעין בתחום נמל, אלא מידי החברה. חברת הנמל תקבל זכות שימוש במקרקעין ל

 שבשטח חברת הנמל, בכפוף ובהתאם להוראות חוק רספ"ן ולהסכם עם החברה.

חברת הנמל תקיים ותחזיק בשטח חברת הנמל במצב תקין ומספק תשתיות, מערכות,  .5

של שטח חברת הנמל ומתן שירותי  מתקנים וציוד לצורך הפעלה תקינה, בטיחותית ויעילה

נמל בו, ברמה ההולמת את צורכי הנמל, לקוחותיו והמשתמשים בו. עוד נקבע כי תחזוקת 

הנכסים שהעמידה החברה לשימוש חברת הנמל תיעשה בהתאם להוראות ההסכם עם 

החברה וכל עוד לא נחתם הסכם כאמור, חברת הנמל תתחזק את הנכסים שהעמידה 

בהיקף, ברמה ובשיטות שהיו נהוגים בנמל ערב יום תחילת ההסמכה של החברה לשימושה 

חברת הנמל. חברת הנמל תאפשר הספקה של חשמל, מים, מערכת לסילוק ביוב, וכיוצא 

באלה תשתיות כלליות לכל גורם הפועל כדין בשטח חברת הנמל, ותפעל בעניינים אלה 

 בהתאם להוראות ההסכם עם החברה.

הצעות  מידי שנה,הפיתוח, חברת הנמל רשאית להגיש לחברה,  בכל הנוגע לתוכניות .1

ובקשות בעניין פיתוח של תשתיות, מתקנים ומערכות בהתאם לצורכי חברת הנמל, וכן 

רשאית להגיש לחברה הצעה לתוכנית עקרונית לפיתוח רב שנתי של שטח חברת הנמל או 

 של שטחים נוספים בנמל שאינם מופעלים בשימושים נמליים. 

לחלוקת העלויות בשטחים הצהובים צוין כי החברה פועלת במסגרת פרויקטים לפיתוח י

בין החברה לבין חברות הנמל, וככל שישנם חלקים בפרויקט המצויים באחריות חברת 

חברת היא שעל  חולקת עליה( חברות הנמל)שלמיטב ידיעת החברה,  עמדת החברההנמל, 

הנמל אינה  החשיפה בגין המחלוקת עם חברותלהערכת החברה, . בעלויותיהם לשאתהנמל 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המבוססת על הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד . מהותית

החלטות רספ"ן שניתנו בעבר ביחס לבקשות של חברות הנמל לפרויקטי פיתוח שונים 

ית . הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותשאינם בקו הרציף

בין החברה  קיימים להסכמים .שינוי רגולטורי או שינוי בעמדות רספ"ןויחול במידה 

 לתשקיף. 8ראו פרק  לפיתוח לחברות הנמל בקשר למימון משותף של פרויקטים

לצורך מילוי תפקידי החברה לפי חוק רספ"ן, חברת הנמל תעביר לחברה מידע ונתונים,  .7

 כאשר החברה לא תגלה את תוכנם של הנתונים או המידע שיגיעו אליה. 
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דמי שימוש  מדינהתמורת העמדת הנכסים לשימושה על ידי החברה, תשלם חברת הנמל ל .8

באמצעות החברה, וכן חברת הנמל  , שיועברו אל המדינהמהכנסותיה 6%קבועים בשיעור 

 שאושר על ידי השריםדמי שימוש משתנים כפי שייקבעו בהסכם עם החברה  תשלם לחברה

או על ידי השרים. על חברת הנמל לצרף לכל תשלום של דמי שימוש קבועים עותק 

מהדוחות הכספיים של חברת הנמל ביחס לתקופה הרלבנטית. כן נקבעו מועד תשלום דמי 

 וחובת הוספת ריבית פיגורים, כל עוד לא נאמר אחרת בהסכם עם החברה. השימוש 

חברת הנמל לא רשאית לקזז מדמי השימוש הקבועים או המשתנים חיוב כלשהו שהחברה  .9

חבה לה או לעכב כספים כאמור, ואינה רשאית לשעבד כספים אלו )אלא באישור החברה 

 לגבי שעבוד דמי שימוש משתנים(.

הינה ההסמכה לכתבי ההסמכה, אחת העילות לביטול או הגבלה של כתב יצוין כי בהתאם 

 במקרה שחברת הנמל לא שילמה חלק מהותי מדמי השימוש הקבועים או המשתנים.  

 . ותעבירם לחברהשונים תשלומים  חברת הנמל תגבה .10

חברת הנמל תישא באחריות המוטלת עליה על פי כל דין, לכל מקרה מוות, נזק או אובדן  .11

רמו לגופו של כל אדם או לכל רכוש, במישרין או בעקיפין כתוצאה מפעילותה, לרבות שייג

הסמכה. חברת הנמל תנקוט הפעילותה במסגרת תפקידיה וחובותיה לפי החוק ולפי כתב 

בכל האמצעים הסבירים למניעת נזק או אובדן לגופו של אדם או לרכושו, ואם נגרם נזק או 

ה, לרבות פעילותה במילוי תפקידיה וחובותיה לפי החוק אובדן כאמור, כתוצאה מפעילות

ולפי כתב ההסמכה, תתקן חברת הנמל את הנזק על חשבונה או תפצה את הניזוק, הכל 

 בכפוף לכל דין.

ביטוח הנכסים שהועמדו לשימוש חברת הנמל לפי ההסכם עם לעניין קבע כי ההסמכה כתב  .16

בפועל, החברה מבטחת  עם החברה.החברה, תפעל חברת הנמל בהתאם להוראות ההסכם 

היחסי בפרמיות הביטוח בגין מעבירה לחברה את חלקה אשדוד  נמלחברת את הרציפים, 

את חלקה העבירה לא חברת נמל חיפה למועד התשקיף ו ותההרציף שהוא באחרי עורף

למועד התשקיף, סכומי  .חולקת על חובתה לשאת בעלות הביטוחהיחסי בפרמיות הביטוח ו

  ם.בהם נשאה החברה ולא הושבו לה על ידי חברת נמל חיפה, אינם מהותיי הפרמיה

באופן שוטף  מתנהלותאשדוד ובין החברה לבין חברת נמל  בין החברה לבין חברת נמל חיפה

 6.12.4ראו סעיף לפרטים ) דמי השימוש , בין היתר, בענייןשונות, כספיות ואחרות התחשבנויות

, וככל שמתגלעות מחלוקות בין הצדדים לגבי דרישות אלו, הן מוכרעות על ידי סמנכ"לי (תשקיףל

  .על ידי מנכ"לי החברות -הכספים של החברות, ובהיעדר הסכמה ביניהם 

שהעמידה החברה לחברות הנמל אשדוד  "רשת בטחון פנסיונית"פרטים אודות ל - רשתות בטחון

 6.27.6 סעיףראו  "רשת ביטחון תפעולית"ים אודות ולפרט, לתשקיף 6.27.7ראו סעיף  וחיפה

להסכמות בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד, שהחברה לא  .לתשקיף

לדוחות הכספיים  7ראו ביאור  ,היתה צד לה, בין היתר לגבי רשת בטחון לתשלומי פרמיה

 .לתשקיף 6.32.3.9וכן סעיף  של החברההשנתיים 

 חברת נמל אילת

 6.27.3ראו סעיף נמל אילת בין החברה לבין חברת להסכם ההרשאה  - השימוש במקרקעין

 . לתשקיף
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חברת נמל אילת פועלת על פי כתב הסמכה שהוענק לה על ידי  - ההסמכה למתן שירותי נמל

 -שנים ו 9 -, עם אפשרות להארכה בתנאים מסוימים ובאישור השרים ב61.1.6068השרים עד ליום 

חודשים. במסגרת כתב ההסמכה של חברת נמל אילת נקבעו הוראות שונות הנוגעות )בין היתר(  11

 ומים למפורט לעיל ביחס לחברות נמל חיפה ואשדוד.ליחסים בין הצדדים, אשר עיקריהן ד

מערכת היחסים שבין החברה לבין חברת נמל אילת כוללת גם הסכמי הלוואה  - הסכמי הלוואה

  לתשקיף. 6.31.2כמפורט בסעיף 

 מספנות ישראל

כתב להינה תאגיד מורשה בהתאם "( מספנות ישראלבע"מ )להלן: "חברת מספנות ישראל 

, 6009בנובמבר  66יום ב שנה מיום חתימתו 65 הוא תוקפוש ההסמכה שהוענק לה על ידי השרים

הוראות כתב ההסמכה הנוגעות )בין . 6056בפברואר  11עד ליום  כאשר השרים רשאים להאריכו

להוראות כתבי ההסמכה של חברות הנמל חיפה  ןבמהות ותהיתר( ליחסים בין הצדדים, דומ

למספנות ישראל בהתאם לכתב ההסמכה של מספנות ישראל, יצוין כי . ואשדוד כמפורט לעיל

של מספנות  מי הרשאההסכלכמות הכוללת של מטענים שהיא רשאית לנטל. קיימת מגבלה לגבי ה

 ףראו סעי ם מספנות ישראללהסכמי הלוואה ע לתשקיף. 6.27.4ראו סעיף  החברהעם ישראל 

6.31.2 לתשקיף. 

 עם בעלי הרשאה נוספיםת יווהתקשר

בקו החברה מתקשרת עם בעלי הרשאה נוספים, שאינם חברות נמל או תאגיד מורשה. כך למשל, 

ומאחסנים סחורות שונות, כגון:  המים שבשטחי החברה פועלים גופים נוספים אשר מנטלים

בעורף הנמלים קיימים שטחים נוספים המיועדים לשימושים דלקים, שמנים, כימיקלים וגרעינים. 

נמליים, ובכלל כך מסופים עורפיים שמשמשים לאחסון מכולות, לאחסנת מטען כללי וכיו"ב, וכן 

ידי החברה לגופים שונים מבנים ומתקנים לצורך פעילות לוגיסטית. שטחים אלה מועמדים על 

ומגוונים, ובכלל כך חברות תובלה, חברות לוגיסטיקה, חברות תעשייתיות, חברות לייצור חשמל 

בכל אחד קיימת התקשרות עם משרד הבטחון לגבי קיומו של בסיס צבאי בנוסף, וכיו"ב. 

  מהנמלים חיפה, אשדוד ואילת.

דרך של מכרז בהתאם לחוק חובת במתן הרשאה על ידי החברה לשימוש במקרקעין נערך 

  .לפי אותו חוק , למעט מקרים בהם הועמדו שטחים בפטור ממכרז1996-תשנ"בההמכרזים, 

כאשר ישנם הסדרים החורגים ) הרשאה של החברההבהסכמי הסדרים להלן יתוארו עיקרי ה

 : מהאמור להלן(

באופן פרטני על פי  ים. דמי ההרשאה נקבעשנים 65לתקופה שאינה עולה על  מתן ההרשאה הינו

מדד עלייה בל צמודיםלרוב הם מתעדכנים במהלך תקופת ההרשאה וו, מאפייני השטח וגודלו

  .המחירים לצרכן

על חשבונו ואחריותו, לרבות תכנון והקמת  את המקרקעין להכשיר ולפתחבעל ההרשאה נדרש 

והמתקנים המחוברים  כל המבנים, בסיום ההתקשרות .מבנה לצרכיו, בכפוף לאישורה של החברה

חיבור של קבע לקרקע או שהוקמו על ידי בעל ההרשאה )פרט לאלה שהחברה אינה מעוניינת 

ו החזר אשיפוי , יוותרו בבעלותה של החברה, ללא תמורה וללא תשלום פיצויייוחזרו פיזית ו בהם(

 .הוצאות מכל מין וסוג
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לגורם כלשהו, לרבות לגורם מממן, לכל  לשעבד את המקרקעיןאיסור על בעלי ההרשאה חל 

מטרה שהיא. בנוסף, בעל ההרשאה אינו רשאי, לצרכי מימון התחייבויותיו וחובותיו על פי 

  .ההסכם עמו, לשעבד או להמחות על דרך השעבוד את זכויותיו החוזיות

הם, בעל ההרשאה נושא בכל המיסים, ההיטלים, האגרות, ההוצאות וכיו"ב תשלומי חובה למיני

ממשלתיים ועירוניים, המוטלים בגין שטח ההרשאה והשימוש בו, אולם נדרש לשאת רק בחלק 

יחסי מהמסים אשר חלים מעצם טיבם וטבעם אך ורק על בעלים של מקרקעין ואשר אינם נובעים 

 מהחזקה או השימוש שיעשה בעל ההרשאה בשטח ההרשאה. 

בדרך כלל על בעל  תרישיונות מוטלם והיתרים, אישוריהאחריות להשגה ולקיום בתוקף של 

  ההרשאה.

או פגיעה לרבות ברכוש ובגוף אשר ייגרם בשטח  אובדן, באחריות לכל נזק נושאבעל ההרשאה 

 יםכיסוי , ומתחייב לערוך על חשבונו ולהחזיק בתוקף במשך כל תקופת ההרשאהההרשאה

 . עמו כפי שנקבע בהסכם מיםמתאי יםביטוחי

בעל ההרשאה מתחייב להחזיק ולתחזק את שטח ההרשאה במצב טוב ותקין, ולתקן על חשבונו 

 כל נזק או קלקול שיגרם לשטח ההרשאה. 

על ההרשאה מתחייב לנקוט במשך תקופת ההרשאה באמצעי הזהירות הדרושים על מנת למנוע ב

ר או כל פגיעה זיהום שטח ההרשאה או כל מטרד אחמטרדים סביבתיים לרבות  בשטח ההרשאה

אם תהא פגיעה כאמור, מתחייב בעל ההרשאה לטפל בנושא  אחרת בסביבה או באיכות הסביבה.

שא במקרים כאמור גם בכל הוצאה יבעל ההרשאה י בנוסף, ולשאת לבדו בכל נזק או הוצאה.

 כבעלת זכויות במקרקעין כתוצאה מהשימוש הנעשה על ידיו בשטח ההרשאה. החברהשתחול על 

 .בנקאיתערבות  לטובת החברה רשאה נדרש להעמידבעל הה

.6.14 ספקים וקבלנים 

לצורך הקמת תשתיות נמליות וכן לצורך בעיקר פעילות החברה כרוכה בהתקשרות עם קבלנים,  .1.16.1

, קבלנים לביצוע עבודות חפירה ימית, הנמלים החדשיםקבלנים להקמת  -, כגון ןושיקומ ןתחזוקת

ם בנוסף, מתקשרת החברה עם ספקי. וכיוצ"ב סלילה , קבלנילשיקום ושדרוג רציפים בנמלים

 שירותי יעוץ, תכנון ופיקוח. ונותני 

הם לרוב קבלנים ראשיים המקבלים על עצמם את ביצוע העבודות ואחראים לקבלני  הקבלנים

משנה הכפופים להם. החברה נוהגת לקבל בטוחות מתאימות )ערבויות בנקאיות( בנוסף 

על עצמו כלפי החברה לאחריות לנזקים שיבוצעו על ידו, ככל להתחייבויות שנוטל הקבלן 

 שיבוצעו, ולטיב ואיכות העבודה.

הקבלנים אחראים להספקת חומרי . על בסיס היקפי עבודהבעיקר התמורה משולמת לקבלנים 

החברה משלמת לקבלנים בהתאם להתקדמות התקופתית של  הגלם הנדרשים לביצוע העבודות.

 י אישור של גורמי הפיקוח השונים. העבודות המבוצעות לפ

 .לתשקיף 6.16.9ראו סעיף  הנמלים החדשיםההקמה בקשר עם ם עם קבלני לפרטים בדבר הסכמי .1.16.6

 לתשקיף. 6.18להסכמים עם מפעילי הממגורות ראו סעיף  .1.16.6

עד התשקיף אין לה תלות בספק או קבלן כלשהו. עם זאת, החלפת היועץ ולהערכת החברה, למ .1.16.6
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עלולה להביא לעיכוב בלוח  הנמלים החדשיםפיקוח של ההקמה של ניהול ואשר מספק שירותי 

 הזמנים של הפרויקט. 

.6.15  התחרות ומבנה התחרות בתחום הפעילות 

בהתאם להוראות חוק רספ"ן וכתב ההסמכה, למועד התשקיף, החברה הינה הגורם היחיד 

הרציפים ב"קו המים" לחברות נמל ולתאגידים  להעמיד אתבמדינת ישראל שהינו בעל ההסמכה 

דינות האחרות עם זאת, נמלי ישראל מתחרים למול נמלי הממורשים לצורך מתן שירותי נמל. 

אניות גדולות, באגן המזרחי של הים התיכון )כדוגמת: מצרים, תורכיה, יוון וכיו"ב( על משיכת 

פוקדות נמל אחד בכל אזור. ככל  ושלרוב להן יתרון משמעותי מבחינת יעילותן בעת פקידת נמלש

כולת טיפול יקיומה של תשתית מתאימה, ) הגדולות אניותשנמלי ישראל יהיו אטרקטיביים יותר ל

)מטעני שטעון ומטענים במעבר יבשתי מטענים נוספים מתן רמת שירות גבוהה(, באניות גדולות ו

  יפקדו את נמלי ישראל.למדינות השכנות( 

  :TEUלהלן גרף המתאר את תנועת המכולות בנמלי הים התיכון באלפי 

 

עשויה לקדם את מעמדם התחרותי של נמלי ישראל  הנמלים החדשיםלהערכת החברה, הקמת 

תחרות זו על התוצאות העסקיות של החברה אינה השפעת יחד עם זאת, . מול נמלי האזור

שהתשלומים המשולמים לחברה בגין פעילות שטעון )הן , וזאת, בין היתר, בהתחשב בכך מהותית

חברה לגבי השפעת הקמת הנמלים הערכות ה. באופן ישיר והן באופן עקיף( אינם מהותיים לחברה

החדשים על מעמדם התחרותי של נמלי ישראל ועל השפעת התחרות על תוצאותיה העסקיות של 

, נכון למועד התשקיף, הערכות ותחזיות החברההמתבסס על  ,החברה, הינו מידע צופה פני עתיד

ש באופן או להתממ והוא עשוי שלא להתממש להשפעת הגורמים המתוארים בסעיף זהביחס 

, שינויים בנמלים אחרים שוקהשינויים בתנאי ל במקרה ש מכפי שנצפה )אף באופן מהותי(שונה 

 באזור, שינוי במצב הביטחוני באזור וכיו"ב.

בנוסף, החברה מחזיקה במקרקעין בעורף הנמל, שבהם נעשה שימוש בעיקר לצרכיי אחסנה 

ולוגיסטיקה, שביחס אליהם קיימת תחרות מסוימת מול גורמים המחזיקים במקרקעין בסמיכות 

לחברה קיים יתרון תחרותי שכן לנמל )כולל כאלו המצויים בשטחים שהוכרזו בצו כנמל(. 

מנגד, חברה לרוב קרובים יותר לשטחים התפעוליים ולשער הנמל. המקרקעין שבהם מחזיקה ה

כפיפות החברה לרגולציה המחייבת אותה בין היתר לקיים מכרזים ולהעמיד את המקרקעין 

לרשימה מוגבלת של שימושים, מקטין את יכולת התחרות מול גורמים שאינם כפופים לרגולציה 
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,  גנואה
 איטליה

,  ביירות
 לבנון

איסל  
,  (מרסין)

 טורקיה

,  פורט סעיד
 מצרים

 אשדוד חיפה

2013 

2014 

2015 

2016 
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 זו.

.6.16 חדשיםה םנמליהו נמלי הים פיתוחהשקעות ב 

דרך של הארכת שוברי גלים והקמת רציפים חדשים נמלי הים, בעיקר ב פיתוחמשקיעה בהחברה  .1.11.1

בנמלי חיפה ואשדוד וכגון הנמלים החדשים שבמועד  6005-6010)כגון אלו שהוקמו בשנים 

הקמת במערך שינוע גרעינים באשדוד, בשיקום רציפים, בהתשקיף מצויים בהליך הקמה(, וכן 

 , ועוד. שערי נמל מודרניים

, ולוח הזמנים לבניית ת הוןיא עתיר, ההקמה של רציפים חדשיםבניית תשתיות בנמל, ובעיקר 

  .ךארו ונמל, משלב התכנון ועד השלמתו, הינ

ציף במטרה לתת מענה לאניות מחייב גם את העמקת המים בסמוך לרשיקום או שדרוג רציפים 

גדולות ועמוקות יותר; חיזוק כושר הנשיאה של הרציף במטרה למקם עליו מנופים כבדים יותר 

המסוגלים לשנע יחידות מטען כבדות יותר; בניית מערכות ניקוז חדשות ברציף כדי למנוע זיהום 

 מל. ת חשמל לרציף במטרה להזין את האניות בחשקאספומי הים במטעני צובר; 

  בין ביצוע בפועל:ללהלן פירוט השקעות בפיתוח נמלי הים תוך השוואה בין תקציב פיתוח  .1.11.6

 במחירים שוטפים - ש"ח מיליוניב (2017)במחירי יוני  ש"ח מיליוניב

השוואת תקציב השקעות 
 תקציב מול ביצוע

ביצוע 
נצבר  

לסוף שנת 
2016 

ביצוע נצבר  
 2017סוף שנת ל

אומדן ביצוע 
  2018לשנת 

יתרה אומדן 
לביצוע לשנת 

 ואילך 2019

 618.8 810.5 6,615.7 1,876.8 4,645 הקמת נמל המפרץ

 1,696 831.6 6,657.7 1,109.1 4,581.3 הקמת נמל הדרום

הקמת הנמלים  "כהס
 2,010.8 1,642.1 5,573.4 3,485.9 9,226.3 החדשים

 34.3 22 58.8 27.7 117 מטענים בנמל חיפההשער 

גרעינים בנמל שינוע מערך 
 76 15 9 7.7 100 אשדוד

 16.7 11.2 66.1 18.7 49.5 מערכות מיחשוב ומידע

מגוון השקעות בהיקפים 
 166.8 146.8 97.6 101 866.8 נמוכים

השקעות שאינן  ה"כס
 748.8 195 189.5 155.1 1,133.3 בנמלים החדשים

 2,759.6 1,837.1 5,762.9 3,641 10,359.6 השקעות ה"כס

, המתבססכהגדרתו בחוק ניירות ערך, , הינם מידע צופה פני עתיד, אומדני הביצוע המצוינים לעיל

, בפרויקטים ההתקדמות בפועלעל וביחס לפרויקטי הפיתוח החברה  ם שלעל הסכמי בין היתר,

לביצוע  במקרה של שינוים בלוחות הזמנים ,והוא עשוי להשתנות )אף באופן מהותי(, בין היתר

 ., שלרוב תלויים בגורמים חיצונייםהפרויקט

 הנמלים החדשים

נמל )" חיפהנמל סמוך לחדשים, האחד ב נמליםשני  ה שללהקמ)באמצעות קבלנים( החברה פועלת  .1.11.6

 אשר יופעלו באמצעות מפעילים פרטיים, ,"(נמל הדרום)" אשדודנמל סמוך לוהשני ב "(המפרץ

  .חודשים 11-ושנים  66למשך תקופת הפעלה של 
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שיאפשר טיפול באניות עומק  בעלילהיות  מתוכנניםם החדשיהנמלים רציפים הראשיים של ה .1.11.6

ואורך שיאפשר  28מתאים(שינוע ציוד כפוף לקיומו של ב) TEU 18,000 -כגדולות ומתקדמות של 

 טיפול במספר כלי שיט גדולים במקביל. 

, בכל אחד מהנמלים הגלים הראשי הקייםכוללת, בין היתר, הארכה של שובר הנמלים הקמת  .1.11.5

הקמת שטחי אחסון ותפעול, ביצוע עבודות ושובר גלים משני, ובהם רציף ראשי  הקמת רציפים

 . ובנמל הדרום גם הקמת רציף עבודה חפירה ימית ועבודות תשתית נוספות

 נמלה מילויובין היתר ישלים את יקים את "תשתיות העל" ברציפים, מהנמלים בכל אחד  המפעיל

יקים מערכות תשתית כגון חשמל, מים ותקשורת, יקים  שער הכניסה,יקים את  ריצופו,יבצע את ו

. החברה תמסור מבנים תפעוליים שונים וכן ירכוש ויקים את הציוד התפעולי הנדרש כגון מנופים

במקטעים בהתאם למועדים  )באמצעות קבלן ההקמה( ת על ידהאת התשתית המוקמלמפעילים 

 . הקבועים בהסכם עם המפעיל

 -כרציף באורך של , באשדוד : בנמל הדרוםשני שלבים" ויפעילה בתשתית העל"יקים את המפעיל 

מטר  800-ובנמל המפרץ בחיפה, רציף באורך של כ ;בשלב ב'מטר  500 -כמטר בשלב א' ו 800

מטר.  670 -מטר והשני באורך של כ 660 -בשלב א', ושני רציפים בשלב ב', האחד באורך של כ

ניטול בהיקף  הינה כתלות םהקמת תשתית העל והפעלתלצורך מסירת שטחי שלב ב' למפעיל 

 . לתשקיף 6.16.10ראו סעיף  - המכולות בנמלי הים בישראל

קיבולת  של תוספת  29בעלי פוטנציאל החדשים נמליםהלהערכת החברה, לאחר הפעלת שלב ב',  .1.11.1

תוספת הקיבולת כאמור,  לגבי החברה הערכת .בכל אחד מהמסופים TEUמיליון  1.5-1.8 -כ של

תכניות  על, היתר בין, מבוססת והיא , כהגדרתו בחוק ניירות ערך,עתיד פני צופה מידע הינה

 שלא עלול זה עתיד פני צופה מידע. עבודההשל הנמלים החדשים ושל שיטות  ובנייתםההקמה 

ונים שיידרשו שינוים ועדכ בשל, היתר ביןאו להתממש באופן שונה )אף באופן מהותי(, , להתממש

בתכניות ההקמה של הנמלים החדשים, שינויים ואירועים בלתי מתוכננים בבניית הנמלים 

 .החדשים, שינויים טכנולוגיים ועוד

  

                                                      

 בלבד.  TEU 16,000לטפל באניות מכולות בעלות קיבולת של עד  היכולת לנמלים כיום   28
 יובהר כי מימוש הפוטנציאל תלוי בשורה של גורמים, לרבות שיטות העבודה והתפתחויות טכנולוגיות.  29
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  :הנמלים החדשיםלהלן ריכוז נתונים לגבי  .1.11.7

 

שטח 
שעתיד 

להיבנות 
 )יבוש(

אורך 
רציף 
 ראשי

עומק 
רציף 
 ראשי

 
אורך 
רציפי 
 משנה
 

הארכת 
שובר 
גלים 
ראשי 
 קיים

אורך 
שובר 
גלים 
 משני

מועד 
סיום 

הקמה 
 משוער

חוזי  מועד
תחילת ל

שלב  תהפעל
 30א'

נמל 
הדרום 

 באשדוד

 160-כ
 דונם

 800-כ
 מטר

 17.6-כ
 מטר

 500   -כ
 מטר
 

 100-כ
 מטר

1,500 
 מטר

מטר  600 6066
 -ראשונים 

 6061אוקטובר 
מספר  במהלך

חודשים לאחר 
מטר  600 -מכן 

ועד נוספים 
 - 6066י נליו
מטר  600

 .נוספים
נמל 

המפרץ 
 בחיפה

 860-כ
 דונם 

 800-כ
 מטר

 17.6-כ
 מטר

 1,110 -כ
 מטר

 880-כ
 מטר

6,100 
 מטר

מטר  100 6061
 -ראשונים 

 6061ינואר 
 מספר ובמהלך

חודשים לאחר 
מטר  600 -מכן 

 .נוספים

המידע המפורט לעיל בדבר מועד סיום הקמה ומועד תחילת הפעלה הינו מידע צופה פני עתיד 

הסכמי הוראות כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוסס על הערכות החברה על בסיס תנאי המכרז, 

ההקמה וההתקדמות בפועל. עם זאת, המידע האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן 

תלויים בחברה, ובכלל  םופן מהותי(, היה ויחולו שינויים בשל גורמים שאינשונה מן הצפוי )אף בא

 הנמלים החדשיםזה שינוי במועדי הביצוע וכן שינויים בהיקף העבודות בקשר עם ההקמה של 

המפעיל את מועדי ההקמה או ה שהחברה תקדים בהסכמה עם הקבלן או או במקר וכיו"ב

 .ההפעלה

 שם הפרויקט

תום עלות מצטברת עד ל
שנה/תקופה, כולל קרקע, בנייה 

 31ושונות )במיליוני ש"ח(
 2018צפי לשנת 
 ואילך

 )במיליוני ש"ח(

סך כל השקעה 
 מוערכת

 )במיליוני ש"ח(
2016 2017 

 6,165 1,669.6 6,615.7 1,871.8 המפרץ בחיפהנמל 

 6,581.6 6,666.1 6,657.7 1,109.1 הדרום באשדודנמל 

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, צפי העלויות וההערכה לגבי סך ההשקעה, הינם מידע צופה פני עתיד, 

קבלני ההקמה ועם המפעילים של נמלים החדשים, והוא עשוי  םהמתבסס על הסכמי החברה ע

להשתנות )אף באופן מהותי(, בין היתר במקרה של שינוים בכמויות חומרי הגלם ובלוחות 

 הזמנים.

                                                      

30
מועדים. המפעילים לגבי הקדמת אחד : למועד הטיוטה, מתנהל משא ומתן בין החברה לבין הערה לטיוטה]  

 [, ככל שייחתםהסכם םלמועד הטיוטה טרם נחת
 הנתונים המוצגים בעמודה זו זהים לערך הספרים ביחס לתקופה הרלוונטית.  31
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להקמה ותפעול של הנמלים החדשים, שלמועד התשקיף טרם התקיימו וארו אבני דרך להלן ית

ראו  לפיצויים מוסכמים בגין איחורים במסירה של הקבלן לחברה) 32בהתאם להסכמים הקיימים

 :לתשקיף( 6.16.10לתשקיף ולפיצויים מוסכמים של החברה למפעיל ראו סעיף  6.16.9 סעיף

 נמל הדרום

 הסכם הקמה -אבן דרך  שנה

מועד חוזי 
לקיום 

התחייבות 
הקבלן 

למסירת שטח 
 לחברה

 הסכם תפעול -אבן דרך 

מועד חוזי לקיום 
התחייבות החברה 

למסירת שטח 
 למפעיל

2018 

סיום עמודות חצץ  - ראשי גלים שובר
 תחת השובר

מילוי והידוק שטחים  -ומילוי  חפירה
A+B+C  6.0עד מפלס+ 

1/9/18 

 

 

 .650בניה עד חתך  - ראשי גלים שובר
 .1690.7בניה עד חתך  - משני גלים שובר

  עבודות בטון. - קיר זמני
קירות שיגומים + מילוי והידוק  - 27 רציף

 ביניהם.
מילוי והידוק שטחים  - חפירה ומילוי

A+B  ומסירה. +1.6עד מפלס 

1/6/19 
עד מפלס  A+Bשטחים 

1.6+ 
 

1/3/2019 

2019 

 מ'. 600מסירה  - 27רציף 
 מ' 600 מסירה - 27רציף  D. 1/9/19שטח העמסת חול ב - חפירה ומילוי

 1/9/19 

תחנת  -התחמ"ש   
 הטרנספורמטור החשמלי

 600עד למסירה של 
 מ' כמפורט לעיל

 סיום שובר משני. - שובר גלים משני
מילוי והידוק שטחים  - חפירה ומילוי

D+E  6.0עד מפלס.+ 
+ 1.6עד מפלס  Cמילוי והידוק שטח 

 ומסירה.
 .550בניה עד חתך  - שובר גלים ראשי

 +. 1.6עד מפלס  Cשטח  1/6/60
 1/6/60 

2020 

פירוק שובר זמני בנמל  -שובר גלים 
 עבודה; סיום שובר ראשי. 

מ'  600מ' נוספים ) 600מסירת  - 27רציף 
 מצטבר(.

מ'  600מסירת  - 27רציף  1/9/60
 1/9/60 מ' מצטבר( 600נוספים )

 E. 1/6/61העמסת חול בשטח  - חפירה ומילוי
 

 

2021 
מ'  100מ' נוספים ) 600מסירת  - 27רציף 

מ' 600מסירת  - 27רציף  1/9/61 מצטבר(.
 1/9/61 מ' מצטבר(. 100נוספים )

 1/10/61 חיבור כבישים  

2022 

 .ומסירה עבודות בטון - 28רציף 
 מסירת כלל הרציף,  - 27רציף 

עד  Dמילוי והידוק שטח  -  חפירה ומילוי
 E; מילוי והידוק שטח ומסירה +1.6מפלס 

  ומסירה. +1.6עד מפלס 

1/6/66 

עד מפלס  Dמסירת שטח 
1.6.+ 

מסירת כלל  - 27רציף 
 הרציף.

1/6/66 

 68רציף  - שלב ב' לתפעול 1/1/66 גמר פרויקט הסכם הקמה
  Eשטח ו

מסירה למפעיל 
לאחר הגעה להיקף 
של תנועת מטענים, 

)ראו  כקבוע בהסכם
 6.16.10סעיף 

  לתשקיף(.

 68רציף  - שלב ב' לתפעול 1/1/66 גמר פרויקט הסכם הקמה
  Eשטח ו

מסירה למפעיל 
לאחר הגעה להיקף 
של תנועת מטענים, 

)ראו  כקבוע בהסכם
 6.16.10סעיף 
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  לתשקיף(.

2024 

 

 תשתיות רכבת 

 1המאוחר מבין 
 16או  6066באפריל 

חודשים לאחר 
 תחילת פעילות שטח

D. 
 

 מפרץנמל ה

 הסכם הקמה -אבן דרך  שנה

מועד חוזי 
לקיום 

התחייבות 
הקבלן למסירת 

 לחברהשטח 

 הסכם תפעול -אבן דרך 

מועד חוזי לקיום 
התחייבות החברה 

למסירת שטח 
 למפעיל

 
2018 

 שטחים והידוק מילוי -חפירה ומילוי 
B+D 6.0 מפלס עד+. 
 מפלס עד A+B שטחים והידוק מילוי
 ,למפעיל ומסירה+ 1.6

עד מפלס  A+Bשטחים  11/7/18
1.6+ 11/7/18 

' מ 100 כ"סה) נוספים' מ600 - 6רציף 
 והידוק מילוי + שיגומים קירות( רציף

 ביניהם
11/7/18   

2019 

 .1Dמ' קטע  600מסירה למפעיל   - 6 רציף
 1D. 11/1/19מ' קטע  600 - 1 רציף 11/1/19 

תחנת  -התחמ"ש   
 16/8/19 הטרנספורמטור החשמלי

סיום שובר גלים ראשי  - שובר גלים ראשי
 מטר(. 880)

 .1,150.7בניה עד חתך  - שובר גלים משני
 סיום ומסירה. - 7ציף ר

 והידוק מילוי + שיגומים קירות - 1רציף 
 .הרציף סוף עד ביניהם

)סה"כ  6Dמ' קטע  600מסירה למפעיל  
 .מטר( 600

 עד D שטח והידוק מילוי -חפירה ומילוי 
 .למפעיל ומסירה+ 1.6 מפלס

11/7/19 

 6Dמ' קטע  600 - 1רציף 
 מטר( 600)סה"כ 
 +1.6עד מפלס  D שטח

11/7/19 

  

2020 

פירוק חלקי  -שובר גלים קיים בקישון 
של שובר גלים קישון ובניית ראש ש.ג 

 חדש.
 .סיום ומסירה - 8רציף 

מילוי והידוק שטחים  - חפירה ומילוי
F+E  6.0עד מפלס.+ 

11/01/60 

 

 

 עד E שטח והידוק מילוי -חפירה ומילוי 
 למפעיל ומסירה+ 1.6 מפלס
מ' נוספים 600מסירה למפעיל   - 6 רציף
 מטר מצטברE  (100 .)קטע 

11/7/60 

 +1.6עד מפלס  E שטח
 Eמ' קטע 600 1רציף 
 מטר( 100)סה"ב 

 

11/7/60 

2021 
  

 1/1/61 חיבור כבישים  
עד   F  שטח והידוק מילוי -חפירה ומילוי 

 לחברה. ומסירה+ 1.6 מפלס
מ' נוספים 600מסירה למפעיל   - 6 ציףר

 מטר מצטברF  (800 .)קטע 

 Fמ' קטע 600 1רציף  11/1/61
 11/1/61 מטר( 800)סה"ב 

  שטח  -שלב ב' לתפעול  11/6/61 פרויקט הסכם הקמהגמר 
F 8-ו 7, רציף 

מסירה למפעיל 
לאחר הגעה להיקף 
של תנועת מטענים, 

)ראו   כקבוע בהסכם
 6.16.10סעיף 

 לתשקיף(.

 תשתיות רכבת   2022

 1המאוחר מבין 
 16או  6066ביולי 

חודשים לאחר 
תחילת פעילות שטח 

E. 

מימון לצורך פרויקט הקמת הנמלים החדשים תלויה החברה ביכולתה לגייס כספים לצורך  .1.11.8

הקמת הנמלים החדשים מומנה עד למועד התשקיף ממקורותיה העצמיים של החברה  הפרויקט.

תמומן על ידי גיוס  וכן מהלוואות בעיקר לזמן קצר מתאגידים בנקאיים. יתרת עלות ההקמה

אשראי )הנפקת אגרות חוב ואשראי בנקאי או אחר( וכן ממקורותיה העצמיים של החברה. לגורם 

 . לתשקיף 6.32.3.5ראו סעיף עם אי גיוס כספים למימון הקמת הנמלים החדשים סיכון בקשר 
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   הסכמי ההקמה של הנמלים החדשים .1.11.9

 Panנחתם הסכם להקמת "נמל הדרום" בנמל אשדוד בין החברה לבין חברת 66.9.6016ביום 

Mediterranean Engineering Co. Ltd. .  נחתם הסכם להקמת נמל המפרץ בנמל חיפה  1.1.6015ביום

להלן  .)לרבות תוספות להסכמים אלו( בין החברה לבין אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ

תיאור עיקרי התנאים של הסכמי ההקמה של נמל הדרום ונמל המפרץ )בסעיף זה, אלא אם כן 

והן קבלן ההקמה של נמל המפרץ(. " הינו הן קבלן הקמה של נמל הדרום קבלןנאמר אחרת, "

שהינו הסכם "מדף" בינלאומי, המוכר  FIDICיובהר כי הסכמי ההקמה נערכו במתכונת של הסכם 

 כחוזה לביצוע עבודות קבלניות, שעל גבו נערכו שינויים בהתאם לצרכי הצדדים והפרויקט.

רך ביצוע העבודות, בהתאם להסכמים, הקבלן נושא באחריות על כל הנדרש לצו - אחריות הקבלן

בהתאם למפרטים ולתכניות שסופקו לקבלן על ידי החברה ובלוח הזמנים שסוכם. בכלל זה, 

הקבלן אחראי לשיטות הביצוע, לאספקת ציוד וחומרי גלם, כח אדם, תיאום ושיתוף פעולה עם 

צדדים שלישיים, בטיחות באתר, אספקת תשתיות לאתר והשגת כל האישורים הנדרשים לצורך 

יצוע העבודות )למעט מספר אישורים ספציפיים הנקובים בהסכמים שהחובה להשיגם הינה על ב

 החברה(. 

הקבלן התחייב לעמוד בהוראות כל דין בקשר עם ביצוע ההסכם ובכלל זה, תשלום מסים, החזקה 

ברישיונות והיתרים, הקפדה על הוראות הבטיחות באתר, נקיטה בכל אמצעי סביר לשמירה על 

הסביבה )בתוך ומחוץ לאתר(, וכן מניעת רעשים, זיהומים והשפעות סביבתיות נוספות איכות 

כתוצאה מפעילותו. כמו כן אחראי הקבלן להשגת כל האישורים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות, 

 למעט אישורים סטטוטוריים מסוימים שבאחריות החברה.

וע הפרויקט, יהיו בעלי המניות במקרה בו הקבלן מהווה חברה ייעודית שהוקמה לצורך ביצ

 אחראים ביחד ולחוד ישירות כלפי החברה. 

המחיר החוזי במועד חתימת ההסכם, בהתבסס על התכנון המפורט שהוכן על ידי  - התמורה

מיליארד ש"ח בנמל הדרום. התמורה  6.6-מיליארד ש"ח בנמל המפרץ וכ 6.98-החברה, הינו כ

לשער החליפין של האירו, וכן בחלקה גם לשער החליפין צמודה בחלקה למדד המחירים לצרכן ו

בשיטת "כמויות למדידה" המושתתת על מדידת של הדולר )בנמל הדרום(. התמורה משולמת 

כמויות עבודה שבוצעו בפועל לפי קצב ההתקדמות, בהתאם לכתב כמויות ומחירים ועל פי 

ות ביצוע, חלו שינויים בסכום . בעקבות ביצוע התאמות ושינויים בתכנון ובשיטמדידות בשטח

 התמורה הכולל. 

שנקבעו  הדרך ואבני הזמנים ללוחות בהתאם העבודות את יבצע הקבלן - לוח זמנים ופיצוי/בונוס

קיימות עילות הקבועות בהסכם המקנות לקבלן זכאות להארכת לוחות הזמנים.  כאשר ,33בהסכם

המילוי )שעם מסירתן המפעיל יוכל  חלק הראשון של עבודותבנמל הדרום, מועד המסירה של ה

ומועד סיום כלל עבודות ההקמה נקבע  6019להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו( נקבע למרץ 

חלק הראשון של עבודות המילוי )שעם מסירתן , מועד המסירה של ה. בנמל המפרץ6061ליוני 
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ד סיום כלל עבודות ומוע 6018המפעיל יוכל להתחיל בהקמת התשתיות שבאחריותו( נקבע ליולי 

 עומד אינו הקבלן בו במקרהבהסכם נקבע מנגנון לפיצוי מוסכם . 6061ההקמה נקבע לאפריל 

בגין כל מוסכם  פיצויבאופן שלמרבית אבני הדרך הקבועות בהסכם נקבע , לביצוע הזמנים לוחותב

 10%לא יעלה על הפיצוי הכולל המקסימלי סכום יום של איחור במסירת אבן הדרך, כאשר 

דרך מאוחרת יותר תזכה את  . לגבי חלק מאבני הדרך נקבע כי עמידה באבןהחוזית מהתמורה

 השלמת בגין, מנגד. הקבלן בהשבה של הפיצוי המוסכם בגין אבן הדרך שבגינה נגבה פיצוי מוסכם

לבונוס בסכום שנקבע בהסכם,  זכאי הקבלן יהיה, בהסכם הקבוע המועד לפנימסוימות  דרך אבני

  מהותי לחברה. שאינו

מהיקף התמורה החוזית,  10%על הקבלן להעמיד ערבות ביצוע בנקאית בהיקף של  - ערבות  ביצוע

 אותה רשאית החברה לחלט בכל מקרה של הפרת ההסכם.

החברה תהא רשאית להמחות את זכיותיה וחובותיה נשוא ההסכם ככל שאין  - המחאת זכויות

ם הקבלן רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו רק בכפוף בכך משום פגיעה בזכויות הקבלן ואול

לקבלת הסכמת החברה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה. שינוי שליטה בקבלן )כהגדרתו 

 בהסכם(, לא יתבצע ללא אישור החברה.  

החברה תמנה מהנדס, שלו מוקנות סמכויות שונות לרבות ניהול הפרויקט. בהסכם  - המהנדס

ת הנוגעות להאצלת סמכויות המהנדס לעוזריו, הגדרת היחסים בינו לבין הקבלן, נקבעו הוראו

 החלפת המהנדס ועוד. 

במסגרת ההסכם, התחייבה החברה לספק לקבלן כמות מסוימת של אבן  - התחייבויות החברה

ושל אנטיפרים )קוביות בטון( המשמשים להקמת שוברי הגלים, וכן לשאת בדמי הניטול כלפי 

, עבור רשימה סגורה שירותי נמלצו מל, דמי התשתית ודמי ההשבה, בהתאם להוראות חברות הנ

של פריטים ובהיקף קבוע מראש אשר ייטענו או ייפרקו על ידי הקבלן בנמלי העבודה שבאתרי 

ההקמה. עוד נקבע כי במקרה של גילוי ממצאים ו/או עתיקות, יהיה הקבלן זכאי להוצאות 

יכוב הישירות שנגרמו לו )ככל שנגרמו( ולהארכת לוחות הזמנים לביצוע העבודה )ככל שנגרם ע

 כאמור(. 

לאחר מסירת העבודות וקבלתן על ידי החברה בהתאם למפורט  - תקופת בדק וערבות בדק

אחריות לפגמים בעבודות למשך תקופת בדק בת שלוש שנים ממועד  ןבהסכם, חלה על הקבל

ממחיר החוזה. הקבלן יישא  5% -מסירת העבודות, אשר תובטח בערבות בנקאית בסכום השווה ל

ע העבודות בתקופת הבדק, ובלבד שהפגם המתוקן במסגרתן נגרם עקב חומרים אותם בעלות ביצו

החברה סיפק הקבלן או עקב הפרה של הקבלן של איזו מהתחייבויותיו על פי הוראות ההסכם. 

המונע ככל שנמצא בהן פגם  ,תהיה זכאית להארכת תקופת הבדק עבור העבודות או חלקן המהותי

עד לשנתיים מתום תקופת הבדק הראשונית. ככל שהקבלן מן בוצעו, את השימוש בהן למטרות לש

אינו עומד בהתחייבויותיו בתקופת הבדק, זכאית החברה )א( לבצע את העבודות בעצמה או 

באמצעות קבלן אחר, ולהיפרע מהקבלן עבור העלויות הסבירות שתגרמנה לה בקשר עם האמור, 

על הפחתת מחיר  ורות למהנדס להחליטלה)ב(  ובשיעור שנקבע בהסכם, אבתוספת תקורה 

לבטל את ההסכם )כולו  -מהותי את השימוש בתוצרי העבודה  באופן)ג( אם הפגם מונע  או ,החוזה

 או חלקו(, ולהיפרע מהקבלן עבור התשלום בגין תוצרי העבודה כאמור בתוספת עלויות מימון.

ית העבודות, כולן או חלקן. המהנדס רשאי להורות על השהי - השהיית ההסכם על ידי החברה

במקרה בו הושהו העבודות כאמור, שלא בגין הפרה של הקבלן, זכאי הקבלן לתשלום העלויות 

http://asp.mot.gov.il/he/about/low/276-l10
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הישירות שנגרמו לו עקב ההשהיה לרבות הוצאות בלתי נמנעות שנגרמו עקב ההשהיה ולהארכת 

מחודשות  יום, והעבודות אינן 180לוחות זמנים. ככל שההשהיה של כלל העבודות עלתה על 

 יום, רשאי הקבלן לתת הודעת ביטול. 68לבקשת הקבלן בתוך 

החברה תהא רשאית לסיים את התקשרותה עם הקבלן בהודעה  - ביטול ההסכם על ידי החברה

מראש, במקרה של )א( הפרה מהותית של ההסכם מצד הקבלן; )ב( מסירת מצג מטעה במסגרת 

ת; )ג( אי הגשת אישור או הסכמה אותם נדרש ההסכם או אישור המונפק במהלך ביצוע העבודו

ׁ )ד( אי חידוש או מילוי ערבות בנקאית כנדרש בהסכם.   הקבלן להשיג במסגרת ביצוע העבודות; 

לאחר סיום ההסכם החברה תהא רשאית להמשיך בביצוע הפרויקט בעצמה או באמצעות אחר 

ת סיום העבודות שהייתה לתבוע את נזקיה מן הקבלן, ובכלל זה את ההפרש בין עלוומטעמה 

משולמת לקבלן בהתאם להוראות ההסכם לבין עלות סיום העבודות באמצעות קבלן חלופי עמו 

. המהנדס יקבע מהו ערך העבודות אותן השלים הקבלן עד למועד תתקשר לאחר ביטול ההסכם

 הביטול, והחברה תשלם לקבלן את סך העבודות כאמור בניכוי נזקיה כמפורט לעיל. 

ף, החברה תהא רשאית לסיים את הסכם ההקמה בכל מקרה ולפי שיקול דעתה בכפוף למתן בנוס

הודעה מראש. במקרה כאמור יהיה הקבלן זכאי לקבל תשלומים על פי המפורט בהסדר הביטול 

 בנסיבות של כוח עליון, כמפורט להלן.

הקבלן יהא רשאי לסיים את הסכם ההקמה, בכפוף למתן הודעה  - סיום מוקדם על ידי הקבלן

מראש, בין היתר במקרה שהמהנדס לא הנפיק לקבלן אישור לתשלום בתוך הזמן הנקוב בהסכם 

מהמועד בו התקבל הדוח הרלבנטי מטעם הקבלן, במקרה שהחברה לא שילמה תשלום בתוך 

את  התשלום; ובמקרה של הקפאה  התקופה הנקובה בהסכם מהמועד בו מחויבת החברה לבצע

מתמשכת של הפרויקט המשפיעה על כל המשך העבודות בפרויקט, ובלבד שההפרות כאמור לא 

 תוקנו בתקופת מתן ההודעה מראש.

זכאי במקרה של כפי שהיה במקרה של ביטול ההסכם כאמור, יהיה הקבלן זכאי לתשלומים 

 6%שיעור תשלום בלוכן לא עקב הפרה, ש החברה כמפורט לעיל ל ידיעמטעמי נוחות ביטול 

 16 במהלך תקופה שלהתמורה שהייתה אמורה להיות משולמת לקבלן, אלמלא בוטל ההסכם, מ

של הקבלן לסיים את ההתקשרות והזכויות המוקנות לו כמפורט  זכותו. מועד הביטולמחודשים 

 פורטו לעיל.היחידות והבלעדיות להן יהיה זכאי הקבלן במקרים ש לעיל יהיו התרופות

הקבלן התחייב לשפות את החברה, עובדיה ונציגיה בגין כל תביעה,  - אחריות לנזק, שיפוי וביטוח

אלא אם נזק, הפסד והוצאה בקשר עם נזקי גוף, מחלות או מוות שנגרמו עקב או במהלך העבודות 

 במהלך או בנזק לרכוש, ככל שנגרם עקבגין וכן  ,מקרה כאמור אירע עקב מעשה מכוון של החברה

 החברה. באופן ישיר עקב פעולה שלהקבלן, אלא אם מקרה כאמור אירע  ל ידיביצוע העבודות ע

או מוות,  , מחלההחברה תשפה את הקבלן בגין כל נזק או הוצאה שיגרמו לו כתוצאה מפציעת גוף

והם אינם כלולים בפוליסת הביטוח כמפורט  של החברה מכווןככל שאלו נגרמו עקב מעשה 

כמו כן החברה תשפה את הקבלן בגין כל אירוע אשר על פי הוראות ההסכם רשאי הקבלן  .סכםבה

 להחריגו מהיקף הביטוח.

כל צד יהיה אחראי לצד השני לנזק ישיר בלבד, ולא יהיה אחראי לנזקים עקיפים, נזקים 

כפי  עלה על גובה התמורה החוזיתיתוצאתיים, אובדן רווחים וכיו״ב. סך אחריות הקבלן לא 

כתב הכמויות. על אף האמור, חובות שיפוי  ל פישהייתה במועד הגשת הצעת הקבלן למכרז ע
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 המפורטות במסגרת ההסכם לא תיספרנה לצורך מגבלת האחריות ולא תכללנה במסגרתה. 

 .בהסכםש פוליסות ביטוח על פי המפורט ועל הקבלן לרכ

החברה ובתכנון שבוצע על ידי  ל ידיעהחברה נושאת בסיכונים הקשורים בשימוש באתר העבודות 

 החברה, בכפוף לחובת הקבלן לבדוק התכניות כמפורט לעיל.

בכפוף לכך שלא ניתן היה להימנע , יכולים להיחשב ככוח עליוןההאירועים בין  - כח עליון

לא ייחשבו כאירוע אשר ואסונות טבע. האירועים פיצוצים מלחמה, טרור, , נמנים מתוצאותיהם

שביתות, מהומות ואירועי טרור שאינם פוגעים באופן פיזי בעבודות ההקמה או  כוללים וןכוח עלי

 גלים גבוהים ותנאי ים קשים שלא נגרמו עקב אסון טבע.וכן מונעים באופן פיזי את ביצוען, 

 של כח עליון, כמוגדר בהסכם, עככל שצד היה מנוע מלבצע מחויבויותיו על פי ההסכם עקב אירו

בכפוף לתנאים הנקובים בהסכם אך למעט התחייבות  פטור מביצוע התחייבויותיו צדאותו  יהיה

העבודות ככל  לביצוע הזמנים לוחות במקרה האמור, הקבלן יהיה זכאי להארכת. לביצוע תשלום

להוצאות הישירות שנגרמו לו עקב אירוע כוח עליון. כל צד שנגרם לו עיכוב ובמקרים מסוימים גם 

גרם להפסקת את ההסכם, בהודעה מוקדמת, במקרה בו אירוע כוח עליון יהיה זכאי לבטל 

 יום.  160 תקופה מצטברת שללימים רצופים או  86 משךהעבודות ל

)א( תשלום עבור  לקבל את התשלומים המפורטים להלן:במקרה של ביטול יהיה הקבלן זכאי 

ו וסופקו לחברה או שהקבלן עבודות שבוצעו ולא שולמה תמורה בגינן; )ב( עלות חומרים שהוזמנ

מחויב לקבלם. חומרים כאמור יועברו לבעלות החברה; )ג( כל הוצאה סבירה אחרת שהוצאה על 

ידי הקבלן עד למועד הביטול כחלק מביצוע והשלמת העבודות; )ד( עלות פירוק המבנים הזמניים 

 כנן.)ה( עלות השבת צוות העובדים הזר למקום מושבו לפני המועד המתו-באתר; ו

בהסכם נקבע כי מחלוקות בין הצדדים תתבררנה בבית המשפט המתאים בתל  - יישוב סכסוכים

 אביב ובהתאם לדין הישראלי.

להתחייבות החברה כלפי משרד הביטחון בקשר להסדרת  - נוהלי פעילות ביטחונית -נמל הדרום 

יצוין כי הקבלן התחייב למלא אחר . לתשקיף 6.27.10ראו סעיף נהלי תיאום ביטחוני בנמל הדרום 

הנוהל האמור, וכן חתם ישירות מול משרד הביטחון על כתב התחייבות דומה לצורך שיפוי 

בהוראות הנוהל. אי עמידה מצד הקבלן במקרה של הפרעה לפעילות הביטחונית עקב אי עמידה 

בנוסף, נקבע כי  ש"ח. ןמיליו 6בהתחייבות זו תשית עליו חובה לשלם פיצוי מוסכם לחברה בגובה 

החברה תשפה את הקבלן בגין עיכובים שייגרמו לו עקב פעילות ביטחונית, על פי סכומים שנקבעו 

   מראש בהסכם.

רויקטים והתשלום בגינם הינו מידע צופה פני עתיד המידע המפורט לעיל בדבר תקופת ביצוע הפ

כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוסס על הערכות החברה על בסיס תנאי המכרז והסכמי ההקמה 

במועד זה. עם זאת, המידע האמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שונה מן הצפוי )אף 

תלויים בחברה, ובכלל זה שינוי במועדי באופן מהותי(, היה ויחולו שינויים בשל גורמים שאינם 

ביצוע הפרויקט וכן שינויים בהיקף העבודות בקשר עם הפרויקט וכיו"ב או במקרה שהחברה 

  .תקדים בהסכמה עם הקבלן או המפעיל את מועדי ההקמה או ההפעלה
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   34תפעול הנמלים החדשים .1.11.10

מורשים. בהתאם למפעילים הוענקו כתבי הסמכה על ידי השרים להסמכתם כתאגידים  (א)

לכתבי ההסמכה, תחילת תקופת ההסמכה הינה ביום הודעת המנהל כי נתקיימו תנאים 

חודשים. בהתאם  11-שנים ו 66מסוימים כמפורט בכתב ההסמכה ונספחיו, והיא תמשך 

לכתבי ההסמכה, על המפעילים החובה לקיים את ההסכמים עם החברה, וכן החובה 

 לוי תפקידה לפי החוק.להעביר לחברה נתונים לצורך מי

דמי השימוש שישולמו לחברה בגין הפעלת הנמלים החדשים נקבעו בהסכמים בין החברה  (ב)

לבין כל אחד מהמפעילים, כאשר דמי השימוש המשתנים נקבעו במנגנון שונה מזה שקיים 

 הנמל חיפה ואשדוד, כמפורט להלן: כיום לגבי דמי השימוש מחברות

 
מחברות נמל חיפה ואשדוד 

  נמלים קיימיםב
 נמלים חדשים

 קבוערכיב דמי שימוש 
שנקבע בצו דמי  ,סכום קבוע

 .שימוש
שנקבע  ,סכום קבוע למ"ר

לבין  החברהבהסכם בין 
 .המפעילים

 דמי שימוש משתנים
שיעור מהכנסות חברות הנמל 

 .משירותי נמל
 . מחיר למכולה

 -מטען בצובר או כלי רכב 
בהתאם למחיר שייקבע 

וכל עוד לא במשא ומתן 
עד לשיעור  -הוסכם 

מהכנסות המפעיל עד 
לתקרת שיעור שנקבעה 

 כם.סבה

הערכה זו הינה  הכנסות החברה.להערכת החברה, הפעלת הנמלים החדשים תביא לגידול ב

מידע צופה פני עתיד המתבסס על ההסכמים עם המפעילים שלפיהם החברה תקבל דמי 

כן דמי שימוש משתנים שאינם נקבעים בחקיקה וקבוע בגין הנמלים החדשים, רכיב שימוש 

הערכה זו עשויה שלא  אלא בהתאם להסכם עם המפעיל הקובע מחיר למטען, כאמור לעיל.

להתממש במקרה שהמפעילים לא יקבלו את השטחים להפעלת הנמלים החדשים. הגידול 

בועים התעריפים הקלאור כך ש) תעריפיםשוי להתקזז במקרה של מתן הנחות לבהכנסות ע

  (.בצווים הינם תעריפים מרביים, ולפיכך ניתנים לשינויים בגבולות הקבועים בצווים

רווח החברה השפעה חיובית על להערכת החברה, להפעלת הנמלים החדשים תהיה בנוסף, 

בשנות ההפעלה הראשונות יקף ההשקעות והפחת, לפני פחת והפחתות, אולם לאור ה

מפעילים(, הפחת יעלה על דמי השימוש רכיב קבוע ל)ובפרט בטרם מסירת מלוא השטחים 

. אותן שניםלא תהיה מהותית ב על הרווח הנקישל הפעלת הנמלים החדשים ההשפעה כך ש

הערכת החברה הינה מידע צופה עתיד המתבסס על היקף ההשקעות הצפוי בהקמה של 

תחול הרעה מהותית במקרה שבין היתר,  ,והוא עשוי שלא להתממשהנמלים החדשים 

 בהיקף הסחר הנמלי.

 הסכמי התפעול (ג)
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: החברה מנהלת מגעים עם המפעיל של נמל הדרום לשם הקדמת מועד ההפעלה. יעודכן לפי הערה לטיוטה  

 .ההתפתחויות
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 SIPG Bayport Terminal Co., Ltdחברת התקשרה החברה בהסכם עם  6015בחודש מאי 

)שלמיטב  .Shanghai International Ports (Group), Ltd המוחזקת במלואה, בעקיפין, על ידי

להפעלת נמל המפרץ ובהסכם ( ידיעת החברה הינה המפעילה של רוב המסופים של נמל שאנגחאי

 TIL- Terminal Investment המוחזקת על ידי .Hadarom Container Terminal, Ltdעם חברת 

Limited SA נמל (, להפעלת מפעילה גלובלית של מסופי מכולות הינה ידיעת החברה )שלמיטב

" הינו הן מפעיל של נמל הדרום והן מפעיל מפעיל)בסעיף זה, אלא אם כן נאמר אחרת, " הדרום

 של נמל המפרץ(.

לתכנון, מימון וביצוע עבודות ההמשך  ,אחראי, בין היתר של כל נמל על פי ההסכמים, המפעיל

לעבודות ההקמה, לרבות ריצוף שטח המסוף ושער הכניסה, ביצוע עבודות חשמל, רכש ציוד 

כן בשלב ההפעלה ומבנים במסופי הנמל ו תפעול ותחזוקה שוטפים של תשתיות ,ומערכות

 . חודשים 11-שנים ו 66של  ת הפעלהלתקופ םההסכמים נחתכל אחד מ לתפעול הנמל. המסחרית

, בהתאם לחוק רספ"ן, ויבצע את העבודות בהתאם לכל דין.  כמו יפעל על פי כתב הסמכה המפעיל

כן המפעיל הוא האחראי הבלעדי לקבלת כל האישורים הנדרשים לקיום התחייבויותיו לפי 

 ההסכם, למעט אישורים אשר צוין במפורש כי נמצאים באחריות החברה.

 החברה למסור את השטח למפעיל במועדים הקבועים לכך בהסכםעל  - התחייבויות החברה

-בנמל המפרץ תחל בלתשקיף,  6.16.5של שלב א', כאמור בסעיף  התפעול )מסירת השטחים

, בכפוף 1.6.6066-ותסתיים ב 1.6.6019-ובנמל הדרום תחל ב 1.1.6061-בותסתיים  1.7.6018

לדחיות במסגרת תנאי ההסכמים( ולאחר שכל עבודות ההקמה )לרבות הקמת תשתיות כביש, 

במועדים הקבועים  ( הסתיימו כנדרשחנת השנאהתשתית מסילתית לרכבת בשטח המסוף ות

אתרי הנמלים לתשתיות חשמל, תקשורת, . החברה אחראית ליצירת תשתית לחיבור בהסכמים

עוד אחראית החברה לספק למפעיל שירותי מחלקת ים כמפורט בהסכם, באופן ישיר  מים וביוב.

 או באמצעות קבלן משנה מטעמה.

המפעיל יהיה זכאי לפיצוי מוסכם כמפורט בהסכם במספר מקרים: )א(  -פיצוי מוסכם למפעיל 

. הפיצוי המוסכם לעניין זה הוגבל בתקרה בהתאם 35איחרה במסירת השטחים למפעילהחברה 

ש"ח בשנה השלישית של האיחור, כאשר לאחר מכן רשאי מיליון  60לשנה בה ניתן )עד לתקרה של 

המפעיל לבטל את ההסכם(; )ב( עד למועד הקבוע בהסכם ההפעלה לא תהיה גישה ממערכת 

מיליון ש"ח לכל שנת  60בל לסך של . הפיצוי המוסכם לעניין זה הוגשער הכניסה לנמלהכבישים ל

, לא תחול חובה על המפעיל לשלם את תשלומי הבסיס קיומה של גישה כאמורעד לעיכוב. 

רכבתית בשטח המסוף. במקרה תשתית עד למועד הקבוע בהסכם לא תועמד ; )ג( )כהגדרתם להלן(

ות עבור המפעיל לשנע על חשבונה מכול ,תהיה רשאית, על בסיס שיקול דעתה הבלעדיהחברה  זה

עבור כל מכולה ששונעה  קבועאו לשלם למפעיל סכום  משטח המסוף לבין מסוף רכבת קיים

 מיליון ש"ח לשנה.  6בפועל מהמסוף למסוף רכבת קיים עד לסכום מצטבר של 

על המפעיל להשלים את עבודותיו בכל אחד מהשטחים  - השלמת העבודות וקבלת אישורי הפעלה

                                                      

35
יצוין כי אי עמידה של קבלן ההקמה הרלוונטי באבני הדרך שנקבעו בהסכם הרלוונטי, יזכה את החברה לעניין זה,  

לתשקיף. בהתאם, ביחס לרכיב של איחור  6.16.9בפיצוי מוסכם בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם כאמור בסעיף 
  במסירת שטחים כאמור למפעיל, מעריכה החברה כי למועד התשקיף לא קיימת לה חשיפה מהותית.
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, אשר אישור הפעלה, ולקבל מהחברה אם ללוח הזמנים הקבוע בהסכםשנמסרו לחזקתו בהת

. ככל שהמפעיל לא הצליח לקבל אישור הפעלה בהתאם יינתן בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם

בהתאם  החברה תהא זכאית לפיצוי מוסכם כמפורט בהסכם.ללוח הזמנים הקבוע בהסכם, 

לתשקיף.  6.16.3תפעול, הפעלת הנמלים החדשים תיעשה בשני שלבים כאמור בסעיף הסכמי הל

, מסירת שטחי שלב ב' למפעיל תיעשה כתלות בהיקף כלל המכולות המנוטלות בנמלי ישראל

כאשר בהסכם נקבעו מדרגות של ההיקף המינמלי, באופן שבמדרגה התחתונה רשאי המפעיל 

לבקש לקבל את שטחי שלב ב' ואלו יימסרו לו בכפוף לאישור השרים, ובמדרגה העליונה, חייב 

 ., על פי הנחית החברה ובהתאם להנחית השריםהמפעיל לקבל את שטחי שלב ב'

להפעיל את הנמל תוך הקפדה על הביטחון והבטיחות ובהתאם לחוק,  התחייב המפעיל - בטיחות

רשות מוסמכת  ל ידילצווים ולהוראות רלוונטיות של גורמים מוסמכים. ככל שהמפעיל יידרש ע

 ה, יהיסכום הנקוב בהסכםוהעלויות של יישום התכנית יעלו על  ,לנמל ביטחוןלהכין תכנית 

סכום מכל סכום שיידרש לשלם מעבר ל 75%של  המפעיל רשאי לבקש מהחברה החזר בסכום

המפעילים התחייב לצייד את הנמל בכל הציוד הנדרש על מנת לאחסן ולטפל כל אחד מ. האמור

 בסוגים שונים של מכולות באופן יעיל ובטיחותי ובהתאם להוראות החוק הרלוונטיות.

ט בכל הפעולות וכי ינק המפעילים התחייבכל אחד מ - שיפור והגדלה עתידיים של קיבולת הנמל

התחייב במועדים ו EEE הנדרשות לוודא שהנמלים יהיו ערוכים לטיפול גם באניות בגודל

 (. Yard Cranes) שער( ומנופי Ship to Shore Cranes) גשרמנופי הקבועים בהסכם להציב בנמל 

באמצעות ככל שמי מהמפעילים יהיה מעוניין להגדיל את קיבולת הנמל או לשפר את השירות 

הקיימים ובאופן  גשר( חדשים או שדרוג מנופי Ship to Shore Cranes) גשר רכישת מנופי

שההשקעה תוכר ע"י החברה לצורך חישוב "שווי השוק" של הפרויקט בתום תקופת ההסכם, 

יהיה רשאי, בתום חמש עשרה שנים מיום הנפקת אישור ההפעלה עבור השטח הראשון, לפנות אל 

פים מאושרים". היה והחברה תכיר במנופים וכ"מנ כי תכיר במנופים אלוהחברה בבקשה 

כ"מנופים מאושרים" כאמור, יתווסף שווי המנופים הללו, כאשר הוא מופחת בהתאם להוראות 

 ההסכם, לחישוב "שווי השוק" של הפרויקט. 

ת המפעיל אחראי על תחזוקה שוטפת ומניעתית של מתקני הנמל, לרבות התשתיו - תחזוקה

והציוד, למעט המטלות שבאחריות החברה כמפורט בהסכם. לבקשת החברה ולכל הפחות אחת 

לשלוש שנים, המפעיל ישכור חברה חיצונית לעריכת בדיקת סקר פרטנית של כל הציוד 

והמתקנים, הרציפים והמנופים המשמשים את המפעיל ויפעל לתיקון הליקויים ככל שנמצאו 

 הבדיקה יימסר לחברה. כאלו בבדיקה. העתק מתוצאות 

החברה אחראית על תחזוקת תעלת הכניסה לנמל, תחזוקת  - פעולות תחזוקה באחריות החברה

כדי להמשיך ולאפשר לאניות מסוג עומק המים לצד הרציפים, ביצוע עבודות חפירה תחזוקתיות 

EEE לנוע  , וכן אחראית לתיקון שקיעות המונעות ממנופי הצריףלעשות שימוש בשירותי הנמל

לנהל את החברה בבטחה לאורך הרציף, או למציאת פתרון חלופי מוסכם אחר. עוד אחראית 

לשם כך, לבצע במועדים הקבועים בהסכם, ו תנועת האניות בנמל ולספק שירות ניתוב וגרירה,

היה ופעולותיה התחזוקתיות של החברה  סקר לבחינת שקיעת המסילות עליהן נעים מנופי הרציף.

, תשלם החברה למפעיל פיצוי מוסכם בסכום תקופה הנקובה בהסכםכות למעלה מאורכאמור 

הקבוע בהסכם עבור כל יום עיכוב ובלבד שהעיכוב האמור אינו תוצאה של מעשה או מחדל של 

 המפעיל. 
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המפעיל ישלם לחברה תשלום קבוע בסכום הנקוב בהסכם עבור כל מ"ר שנמסר  - חישוב התמורה

מכולה, על פי  פריקת או טעינת ה של"( וכן תשלום עבור כל פעולבסיסה תשלום"להלן: למפעיל )

התעריפים הקבועים בהסכם ההפעלה. עבור טיפול במטען שאינו מכולה ייקבע תעריף מוסכם בין 

החברה ובין המפעיל. בנוסף יהיה המפעיל אחראי לגביית תשלומים המגיעים לחברה מכח צו 

ה בגובה ילחשבונה של החברה. החברה תשלם למפעילים דמי גבי, שיועברו ישירות שירותי נמל

מסך התשלומים שייגבו. בנוסף, יעבירו המפעילים לחברה תשלומים המגיעים למדינת  0.5%

  .רספ"ןישראל, ככל שנדרש עפ"י חוק, לרבות חוק 

במהלך תקופת טרום הפעלת הנמל, ידאג המפעיל להעמדה של ערבות בנקאית בסכום  - בטוחות

כמו כן, תועמד ערבות חברה על  מיליון ש"ח לטובת החברה להבטחת ביצוע התחייבויותיו. 60של 

 65ידי בעל המניות השולט במפעיל להבטחת ביצוע התחייבויותיו של המפעיל עד לסכום של 

 סכוםערבות זו בערבות בנקאית חלופית בגובה  וחלףעם קבלת אישור ההפעלה תמיליון ש"ח. 

 18למשך תקופה של  בו עושה המפעיל שימוש מ"רעבור כל הבסיס החודשי השווה לתשלום 

חודשים. סכום הערבות יתעדכן טרם העברת כל שטח לרשות המפעיל כך שישקף את שטח הנמל 

 )במ"ר( העומד לרשות המפעיל בכל עת. 

 הן בתקופת טרום במקרה של חילוט הערבות הבנקאית או חלק ממנה על ידי החברה, עקב הפרה,

תועמד לחברה ערבות בנקאית חלופית או שיושלם הסכום  ההפעלה והן במהלך תקופת ההפעלה,

 מסכום הערבות המקורי.  600%שחולט, עד לגובה מקסימלי של 

מכוח ההסכם, ללא קבלת אישורה של  והמפעיל אינו רשאי לשעבד איזו מזכיותי - שעבוד נכסים

 החברה.

ם לתשלום המסים והאגרות החלים על שטחי הנמל המפעילים יהיו אחראי - מסים ואגרות

לגביהם נתקבלו אישורי הפעלה החל ממועד קבלת אישור ההפעלה הרלוונטי. כמו כן, יהיו 

המפעילים אחראים לתשלומי מכס ומיסי ייבוא בגין כל ציוד וטובין שייבאו. החברה אחראית 

מ"ר.  9,500ת עד למקסימום של לתשלום היטלי השבחה, ככל שיוטלו, בגין זכויות בניה עתידיו

 המפעילים יהיו אחראים לתשלום יתרת היטלי ההשבחה, ככל שיהיו כאלה. 

ישפה את החברה ואת כל הפועל מטעמה, בגין כל נזק או הוצאה  המפעיל - אחריות, שיפוי וביטוח

כתוצאה מפציעת גוף או מוות, אובדן או נזק לרכוש, אובדן או נזק לחומרים או ציוד שיגרמו להם 

המשמשים את המפעיל בקיום התחייבויותיו תחת ההסכם, ואשר נגמרו עקב מעשה, מחדל או 

על המפעיל לרכוש הפרה של איזו מהתחייבויותיו של המפעיל מכוח ההסכם או הדין. בנוסף, 

 סכם.פוליסות ביטוח כמפורט בה

המפעיל אינו רשאי להעביר או לשעבד איזו מזכויותיו מכוח ההסכם, ובעלי  - המחאת זכויות

המניות במפעיל אינם רשאים להעביר או לשעבד מניותיהם במפעיל או להעביר השליטה במפעיל 

ללא קבלת אישורה של החברה. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, ככל שהמפעיל יבקש לשעבד לגורם 

( לקבלת אישור יחידשבבעלותו המוצבים בנמל, תנאי הכרחי )אך לא  הגשרשלישי את מנופי 

החברה יהיה שהמפעיל ישיג את כל האישורים הנדרשים לכך על פי חוק ובכפוף לכך שהחברה 

  את המנופים במקרה של מימוש השעבוד. תהיה רשאית לרכוש 

של כח עליון שאינו בשליטת צד להסכם ואשר לא ניתן היה לחזותו במועד  בנסיבות - כוח עליון

הגשת ההצעות למכרזי הסכמי התפעול, לרבות מלחמה, מהפכה, טרור ואסונות טבע )שביתות, 
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יו הצדדים פטורים מביצוע רועי כח עליון(, יהיגלים גבוהים ותנאי ים קשים לא ייחשבו כא

התחייבויותיהם המושפעות מכוח עליון )למעט התחייבויות לתשלום( והמפעיל יהיה זכאי 

 להארכת לוחות הזמנים כמפורט בהסכם

כל אחד מהצדדים יהיה זכאי לבטל את ההסכם במידה והוא מושפע מאירוע כוח  - ביטול ההסכם

תקופת ביצוע העבודות )טרם תקופת  ימים במהלך 670עליון במשך תקופה מצטברת של 

בנוסף,  חודשים רצופים בתקופת ההפעלה. 66יום במהלך  670ההפעלה(; או תקופה מצטברת של 

ההסכם יהיה ניתן לביטול על ידי מי מהצדדים ככל שהחברה מתעכבת במסירת שטח לחזקתו של 

מסר לחזקתו של חודשים רצופים מן המועד בו היה מיועד להי 66המפעיל למשך תקופה של 

 66המפעיל וכן ככל שהחברה מתעכבת בהעמדת הכביש לשימושו של המפעיל למשך תקופה של 

 חודשים רצופים מן המועד בו היה מיועד לעמוד לשימושו של המפעיל.

החברה רשאית לבטל את ההסכם בהודעה מראש, בין היתר,  - ביטול ההסכם על ידי החברה

; הפרה מהותית או מתמשכת של ההסכם על ידי המפעיל)א( : בקרות האירועים המפורטים להלן

או אישור המונפק במהלך ביצוע  מסירת מצג מטעה על ידי המפעיל במסגרת ההסכם)ב( 

אי השגה או ביטול של אישור או הסכמה אותם נדרש המפעיל להשיג במסגרת ביצוע )ג(  העבודות;

 יל ללא קבלת אישורה של החברה. במקרה בו נערך שינוי בשליטה במפע)ד( -ו ;העבודות

בו בוטל ההסכם על ידי החברה בגין אחת העילות  במקרה - פיצוי במקרה של ביטול ההסכם

המנויות בהסכם טרם הנפקת תעודת אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שאמור להימסר 

החברה , בנוסףמיליון ש"ח.  150-לחזקת המפעיל, ישלם המפעיל לחברה פיצוי בסכום השווה ל

תפצה את המפעיל בגין עלויות והוצאות ששולמו על ידו במסגרת ביצוע העבודות למעט עלויות 

מימון, הוצאות תקורה ורווחים של המפעיל. סכום הפיצוי המגיע לחברה מהמפעיל יקוזז מסכום 

 הפיצוי המשולם למפעיל.

לאחר הנפקת תעודת במקרה בו בוטל ההסכם על ידי החברה בגין אחת העילות המנויות בהסכם 

אישור ההפעלה ביחס לשטח הראשון שנמסר לחזקת המפעיל, החברה תשלם למפעיל סכום 

בניכוי כל הנזקים אשר נגרמו לחברה. מובהר כי נזקים לפי הגדרתו בהסכם השווה לשווי שוק 

 כאמור כוללים גם עלויות בגין החלפת המפעיל.

עיכוב מצד החברה במסירת שטח לחזקת במקרה בו בוטל ההסכם על ידי מי מהצדדים עקב 

המפעיל או העמדת כביש לשימושו כמחויב בהסכם, החברה תפצה את המפעיל בגין עלויות 

מסכום הפיצויים המוסכמים  85%והוצאות ששולמו על ידו במסגרת ביצוע העבודות בניכוי: )א( 

חים של המפעיל. להחזר )ב( עלויות מימון, תקורות ורוו-ששולמו למפעיל בגין העיכוב האמור; ו

אחוזים, לכל שנה, החל מהיום בו  6עלויות והוצאות להן זכאי המפעיל בנסיבות אלו יתווספו 

עלויות והוצאות אלו שולמו בפועל על ידי המפעיל ועד ליום בו פיצתה החברה את המפעיל. על אף 

טרם מסרה האמור לעיל, ככל וההסכם בוטל עקב איחור מצד החברה במסירת שטח והחברה 

מסכום הפיצויים המוסכמים ששולמו למפעיל בגין  85%לחזקתו של המפעיל שטח כלשהו, אזי 

 העיכוב האמור לא ינוכו מהעלויות והוצאות ששולמו על ידי המפעיל במסגרת ביצוע העבודות.

במקרה בו ההסכם בוטל על ידי מי מהצדדים עקב אירוע של כוח עליון, טרם הנפקת תעודת 

פעלה ביחס לשטח הראשון שאמור להימסר לחזקת המפעיל, החברה תפצה את המפעיל אישור הה

מסכום הפיצויים  85%בגין עלויות והוצאות ששולמו על ידו במסגרת ביצוע העבודות בניכוי: )א( 

המוסכמים ככל ששולמו למפעיל בגין עיכוב מצד החברה במסירת שטח לחזקת המפעיל או 
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עלויות מימון, הוצאות תקורה ורווחים של המפעיל. במקרה בו  )ב(-העמדת כביש לשימושו; ו

ההסכם בוטל על ידי מי מהצדדים עקב אירוע של כוח עליון, לאחר הנפקת תעודת אישור ההפעלה 

של השוק  משווי 90%ביחס לשטח הראשון שנמסר לחזקת המפעיל, החברה תשלם למפעיל 

פעיל עושה בהם שימוש לצורך תפעול הנמל ציוד ונכסים בשטח הנמל שהמ"הפריטים הנבחרים" )

 בהתאם להוראות ההסכם.ו (ברצונה להעביר לרשותה בתום ההסכםשהחברה הודיע למפעיל כי 

מנכ"ל המפעיל אשר לכל מחלוקת הנובעת מההסכם תופנה למנכ"ל החברה ו - יישוב מחלוקות

ככל והמחלוקת נסובה  , אזיימים 16ינסו ליישבה. היה ולא עלה בידם ליישב את הסכסוך תוך 

נושאי תכנון ובניה, יפנו הצדדים לבוררות בהתאם להוראות ההסכם. יתר המחלוקות  סביב

אביב אשר תהא לו הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת -תופנינה לבית המשפט המוסמך בתל

 ועל ההסכם יחולו דיני מדינת ישראל. שתתגלע בין הצדדים

בשל סמיכות נמל הדרום לשטח צבאי,  - ופיצוי מוסכם רוםפעילות ביטחונית בסמוך לנמל הד

מחויב מפעיל נמל הדרום בעת ביצוע פעילות ביטחונית, לנהוג על פי נוהל תיאום מול משרד 

על פי הצורך, השבתה של פעילות הנמל. היה והמפעיל נאלץ להשבית פעילותו  ,הביטחון, הכולל

התפעול( עקב פעילות ביטחונית כאמור, יהא )הן בתקופת ביצוע עבודות ההקמה והן בתקופת 

המפעיל זכאי לפיצוי מוסכם מהחברה על פי המנגנון הקבוע בהסכם. בנוסף, במקרים מסוימים 

הנקובים בהסכם, יהיה מפעיל נמל הדרום זכאי לשיפוי מאת החברה בגין נזקים שנגרמו לו ככל 

ל לא מילא אחר הוראות נוהל שהם נובעים במישרין מאירוע פעילות ביטחונית. ככל והמפעי

מיליון  1.5התיאום עם משרד הביטחון במלואן, ישלם המפעיל לחברה פיצוי מוסכם בסכום של 

 ש"ח.

בשל  - בנמל הדרום"( חברת החשמל)להלן: "שיתוף פעולה עם חברת החשמל לישראל בע"מ 

בתוך אזור עושה במי הים המצויים סמיכות תחנת הכח לנמל הדרום והשימוש שחברת החשמל 

חברת הנמל, נקבעו בהסכם תפעול נמל הדרום הוראות מיוחדות לשיתוף פעולה של המפעיל עם 

 .החשמל

.6.17  פנסיה תקציבית 

, החברה אחראית לתשלום מלוא 6005בהתאם לחוק רספ"ן ולהסכמים שנחתמו במסגרת רפורמת  .1.17.1

 גמלאים הבאים:עובדים והשל ה 36הקצבה בגין פנסיה תקציבית

אשר היו עובדי רשות וגמלאי החברה  הנמלים שפרשו ערב יום התחילהגמלאי רשות  (א)

וכן עובדי החברה אשר היו עובדי  אשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציביתהנמלים בעבר ו

 . (תשקיףל 6.17.7ראו סעיף רשות הנמלים בעבר ואשר חל עליהם הסדר פנסיה תקציבית )

חל עליהם הסדר פנסיה ר שוא אשר היו עובדי רשות הנמלים בעבר ,נמלהת וגמלאי חבר (ב)

שחברת הנמל הרלבנטית העבירה לחברה, עם פרישתם לקצבה, תקציבית, וזאת בכפוף לכך 

יודגש  אותו עובד, המבוססים על חישוב אקטוארי.כספים המיועדים לתשלום הקצבה בשל 

האחריות כלפי העובד בגין התקופה שבין מועד תחילתו של חוק רספ"ן ועד למועד כי 

                                                      

 הפרישה ממועד החל(, מוות של במקרה שאיריהם את או) לה הזכאים הגמלאים את מזכה התקציבית הפנסיה  36
 לסכומים קשר ללא) לצרכן המחירים למדד הצמודים קבועים חודשיים פנסיה בתשלומי, חייהם כל ולמשך

 (.הפנסיה לתכנית והמעסיק העובד שהפרישו
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  העברת הסכומים לחברה, היא אך ורק של חברת הנמל.

. גמלאים( 660-התשקיף, כ דע)למו והרכבות רשות הנמליםפרשו מש גמלאי רכבת ישראל (ג)

 . תשקיףל 6.17.11סעיף ראו  -לגמלאים אלו  בתשלומי הפנסיההמדינה משתתפת 

חלוקת האחריות לצבירת נכסים ולביצוע קבעו את נחתמו הסכמים שבמסגרת הרפורמה  .1.17.6

 של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  ..א16ראו ביאור  - תשלומים לזכאים לפנסיה תקציבית

כל הכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שפרש )ג( לחוק רספ"ן, 51על פי סעיף  .1.17.6

מרשות הנמלים לפני יום תחילתו של חוק רספ"ן או לעובד עובר שיפרוש בעתיד מהחברה או 

)ג( לחוק 56מחברת נמל, הועברו לחברה, עד לחלוקתם בין החברה לבין הנמל בצו מכוח סעיף 

פנות והנמלים )העברת זכויות בכספים מחברת , התפרסם צו רשות הס6005במאי  15רספ"ן. ביום 

, הקובע בתוספת את חלוקת הסכומים והיעודים בין החברה 6005-הפיתוח והנכסים(, התשס"ה

לבין חברות הנמל. יצוין, כי לבקשת חברות הנמל, חלק מן הסכומים של חברות הנמל מוחזקים 

 בנאמנות על ידי החברה.

הכספים המיועדים לתשלום גמלה לגמלאים שחל את  לנהלקיימת חובה בהתאם לחוק רספ"ן,  .1.17.6

עליהם הסדר פנסיה תקציבית בקופות גמל מרכזיות לקצבה, קופה אחת לכל חברת נמל וקופה 

עד להקמת הקופה המרכזית , 6005להסכמים שנחתמו במסגרת רפורמת בהתאם . נפרדת לחברה

לים על שם החברה בנאמנות המתנהייעודיים לקצבה, על החברה להחזיק כספים אלו בחשבונות 

החברה מחזיקה את כספי הייעודה בחשבונות  ,בהתאם. כאמור גמלאיםעובדים והלטובת ה

)המסווגים כנכסים נפרדים ייעודיים, על שם החברה בנאמנות לטובת הזכאים לפנסיה תקציבית 

אלו הינם נכסים  כספים .לא שוטפים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד מעביד(

למעט להפקדה  שימושכספי היעודה כל החברה אינה יכולה לעשות ב, ולשימוש ספציפי מוגבליםה

לדוחות  ..ד5ראו ביאור  לפרטים נוספים, .37בקופה מרכזית לקצבה או לתשלום גמלה לגמלאים

למיסוי , לרבות בגין חשיפה . לגורם הסיכון עקב אי הקמת הקופהשל החברההשנתיים הכספיים 

 . לדוחות השנתיים של החברה ..ה16וביאור  לתשקיף 6.32.3.10ראו סעיף  רווחי היעודה,

להתחייבויות הפנסיוניות של  בקשר סכום להעבירהתחייבה  החברה - רשת בטחון פנסיונית .1.17.5

בשנה בה נוצר גירעון אקטוארי )כהגדרתו בהסכם הפנסיה(  - חברות הנמל בנסיבות כמתואר להלן

הנמל ולא נותרו לחברת הנמל כספים בחשבונות הנאמנות,  חברתבקופה המרכזית לקצבה של 

 החברהתעביר ובשל קשיי נזילות אין ביכולתה של חברת הנמל להשלים את הגירעון האמור, 

סכום עד להשלמת יתרת  ,לקופה המרכזית לקצבה של חברת הנמל בשנה בה פורסם המאזן

בדבר מצבה הפיננסי של  החברההתגלעה מחלוקת בין חברת הנמל לבין ככל שהגירעון האמור. 

לקופה המרכזית של הנמל סכום עד להשלמת יתרת הגירעון האמור החברה חברת הנמל, תעביר 

                                                      

37
בין נכסי החברה כלולים כספי יעודה יצוין כי, בשטרי הנאמנות המונפקים בהתאם לתשקיף זה, הובהר כי   

המסווגים בדוחות הכספיים של החברה כנכסים לא שוטפים להפקדה בקופה מרכזית  לפנסיה תקציבית
כספים אלו מוחזקים בחשבונות נפרדים ייעודיים, על שם החברה  ; כילקצבה ולסיום יחסי עובד מעביד

כספים אלו הינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי,  ; וכיבנאמנות לטובת הזכאים לפנסיה תקציבית
ה יכולה לעשות בכספי היעודה כל שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה או לתשלום והחברה אינ

 גמלה לגמלאים. 
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סכום כאמור בגין עובדי חברת הנמל,  החברהמטענותיה מול חברת הנמל. העבירה מבלי לגרוע 

את ההסתברות וחנת באופן תדיר החברה באת הסכום האמור.  לחברהתשיב חברת הנמל 

, ותוך הנחה של מתקבליםנתונים כספיים ש על בסיס, רשת הביטחון הפנסיוניות של הלהתממשות

דומה לזו שבה פעלו בעבר, לרבות אי משיכת עודפי מזומנים המשך פעילות חברות הנמל במתכונת 

 של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  6.ג.66ראו ביאור  מקופות אלו וכיו"ב.

נקבע כי במועד יציאתו  6005בפברואר  66מיום בנוסף, במסגרת הסכמי רשת הביטחון הפנסיונית  .1.17.1

חישוב של ההתחייבות האקטוארית לגמלאות של עובד בפנסיה תקציבית של חברת הנמל יבוצע 

 בגין אותו גמלאי ובמועד כאמור יועברו הסכומים המפורטים להלן מחברת הנמל לחברה. 

יודגש כי כנגד העברת סכומים אלו תהיה החברה אחראית לתשלום מלוא קצבתו של הגימלאי או 

שבין מועד  כאשר האחריות כלפי העובד בגין התקופהשאיריו, ממועד העברת הכספים ואילך, 

 תחילתו של חוק רספ"ן ועד למועד העברת הסכומים לחברה, היא אך ורק של חברת הנמל.

 סכום בגובה מלוא ההתחייבות האקטוארית בשל הגמלאי; (א)

סכום נוסף שיחושב לפי שיעור העתודה האקטוארית של החברה )קרי, היחס בין סך  (ב)

תקציבית( מתוך ההתחייבות  הנכסים בעתודה האקטוארית לבין סך ההתחייבויות לפנסיה

במועד הפרישה, ובלבד שהסכום האמור לא יעלה על סכום שיחושב לפי שיעור העתודה 

לעניין זה יצוין כי בפועל הועבר על מתוך הכספים בשל העובד.  38האקטוארית בחברת הנמל

מהעתודה האקטוארית של החברה,  5%ידי חברת הנמל סכום נוסף שחושב לפי שיעור של 

 כאשר תבוצע התאמה בין החברות ביחס לשיעור המדויק בפועל; 

נוסף שיחושב לפי שיעור כרית הביטחון הנוספת של החברה מתוך ההתחייבות במועד  סכום (ג)

 39סכום האמור לא יעלה על הסכום שחושב לפי שיעור כרית הביטחוןהפרישה, ובלבד שה

  בחברת הנמל מתוך ההתחייבות במועד הפרישה.

כנגד העברת הכספים המפורטים בסעיפים )א( עד )ג( לעיל, החברה תהא אחראית לשלם את מלוא 

, קצבתו של הגימלאי או שאירו. בהתאם לטיוטת הסכם הניהול להקמת קופה מרכזית לקצבה

האמור לעיל לא יחול על חלק הקצבה אשר משולמת מכח הסכם שנכרת בין תאגיד נמלי לבין 

ההסתדרות לאחר העברת הסכומים כאמור לעיל או מכח פסק דין חלוט שניתן כנגד תאגיד נמלי 

"(. כספי ההסכם המאוחר יועברו על ידי חברת כספי ההסכם המאוחרלאחר מועד זה )להלן: "

 .ופת החברההנמל הרלבנטית לק

בקשר , שטרם יצאו לגמלאותכן ו נמצאים בגמלאותהלהלן נתונים על הזכאים לפנסיה תקציבית,  .1.17.7

  :61.16.6017התחייבויות כלפיהם, נכון ליום ל

                                                      

היחס בהתאם למאזן האקטוארי האחרון של הקופה המרכזית של חברת הנמל, שבין סך הנכסים בעתודה   38
לקצבה של חברת האקטוארית של חברת הנמל לבין סך ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של הקופה המרכזית 

 הנמל.
שיעור כרית הביטחון של החברה או של חברת הנמל הינו היחס, בהתאם למאזן האקטוארי האחרון של הקופה   39

המרכזית לקצבה של החברה או של חברת הנמל, לפי העניין, שבין סך הנכסים בכרית הביטחון הנוספת של 
ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של הקופה מרכזית לקצבה של החברה או חברת הנמל, לפי העניין, לבין סך 

 החברה או חברת הנמל, לפי העניין.
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מספר הגמלאים  
שחל עליהם הסדר 

 פנסיה תקציבית

התחייבות לפנסיה 
תקציבית )חלקה של 

החברה, במיליוני 
 ש"ח(

סה"כ תשלומי 
חודשיים פנסיה 

)חלקה של 
החברה, באלפי 

 ש"ח(
קבוצת הגמלאים הזכאים לפנסיה 

)א(  6.17.1תקציבית המפורטת בסעיפים 
 )ב( לתשקיף -ו

 61,609-כ 6,791-כ 6,117

קבוצת הגמלאים הזכאים לפנסיה 
)ג(  6.17.1תקציבית המפורטת בסעיף 

 לתשקיף
 1,110-כ 61-כ 617

 : 61.16.6017להלן נתונים בקשר עם הזכאים לפנסיה תקציבית אשר נמצאים בגמלאות נכון ליום 

סך התחייבות בגין פנסיה תקציבית  מספר גמלאים
 ש"ח(מיליוני )

 גיל ממוצע  בש"ח ממוצעתחודשית פנסיה 

 77.11 9,965-כ 6,665-כ 6,155

להלן נתונים בקשר עם עובדים פעילים של החברה הזכאים לפנסיה תקציבית נכון ליום 

61.16.6017: 

 תחודשישכר עלות   תשכר חודשיעלות  מספר עובדים
 ת לעובדממוצע

 ותק ממוצע גיל ממוצע

 66.66 59.16 ש"ח 61,115-כ ש"ח619,986-כ 16

לדוחות .א 16אור יראו ב בגין הפנסיה התקציבית החברה קשר להתחייבויותלטיפול החשבונאי ב .1.17.8

 של החברה.השנתיים הכספיים 

ההתחייבויות האקטואריות של החברה לפנסיה  - ההתחייבויות האקטואריות של החברה .1.17.9

דמוגרפיות וכלכליות, ככל שישנן, ובכל מקרה  תתקציבית נבחנות מעת לעת, בהתאם להתפתחויו

בהתאם להנחיות כלליות של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, במשרד האוצר בקשר לכך. 

לעקרונות והנתונים  טואר חיצוני מוסמך מאזן אקטוארי.מתבצע על ידי אק מעת לעתכמו כן, 

 . של החברה השנתייםלדוחות הכספיים  16לפיהם נערך סקר האקטואריה ראו ביאור 

התשלומים העתידיים של החברה בגין הזכאים לפנסיה תקציבית לצורך חישוב  היוון במסגרת

ההתחייבות האקטוארית של החברה, נדרש להשתמש בשיעור ריבית אשר ישקף את חוסר 

 61. החל מהדוחות הכספיים ליום )"חסר סיכון"( הוודאות בעניין גובה תשלומי הפנסיה העתידיים

מבצעת החברה, במסגרת חישוב ההתחייבות האקטוארית בדוחותיה הכספיים,  6016בדצמבר 

, וזאת )"שוק עמוק"( היוון בהתאם לשיעור תשואה של אגרות חוב קונצרניות באיכות גבוהה

, עם זאת בהתאם להנחיות רשות החברות לעניין זה )המאמצות את עמדת רשות ניירות ערך(.

חישוב ההתחייבות  לצורך, לתשקיף( 6.27.8לצורך הסכם הפנסיה הקיבוצי )כאמור בסעיף 

 ממשיכה החברה לבצע שימוש בשיעור היוון של אגרות חוב ממשלתיות האקטוארית של החברה,

  שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. רשותבהתאם להנחיות , וזאת )"חסר סיכון"(

הדירקטוריון מתווה את  - (לעיל 6.2.6ות לפנסיה תקציבית )כהגדרתן בסעיף השקעת כספי היעוד .1.17.10

מדיניות ההשקעה של כספי היעודה לפנסיה תקציבית, בהתאם להמלצותיה של ועדת ההשקעות. 

שהותוו על ידי  גבלות אחזקה מרביתועדת ההשקעות פועלת בהתאם לפרמטרים, אמות המידה וה

, וכלכלה )יו"ר הועדה( סמנכ"ל כספיםועדת ההשקעות של החברה חברים ורקטוריון כאמור. בהדי

ניהול כספי  .כשבועייםאשר מתכנסת מידי , יועצים חיצוניים מומחיםראש אגף הכספים וכן 

בהתאם ככלל,  היעודה מבוצע ברובו באמצעות מנהלי תיקים וכן באופן עצמאי על ידי החברה.

להוראות הסכמי ניהול התיקים, החברה רשאית להנחות את מנהלי התיקים בקשר עם השקעת 
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הכספים או מימושם. מנהלי התיקים מחויבים בחובות דיווח לחברה, לפי דרישתה, לרבות דוחות 

חודשיים, הכוללים פירוט של כל התנועות שבוצעו על ידי מנהלי התיקים בכספים המנוהלים על 

רוט תשואות שהושגו, וכן פירוט הנכסים המופקדים בחשבון החברה אצל מנהלי התיקים. ידם ופי

דמי הניהול למנהלי התיקים משולמים כשיעור מסוים מערך תיק ההשקעות של החברה אצל 

מנהל התיקים. ככלל, תקופת הסכמי ניהול התיקים היא לשנה עם הארכה אוטומטית לתקופה 

אי לא להאריך את תקופת ההתקשרות כאמור. כמו כן, החברה של שנה נוספת כאשר כל צד רש

 בהינתן הקמתה של הקופה המרכזית לקצבה. , לרבותרשאית לסיים את הסכם הניהול בכל עת

היעודה לתשלומי הפנסיה כוללת השקעה באגרות חוב ממשלתיות, מניות סחירות ותעודות סל, 

ומעלה(.  Aפיקדונות )בחשב הכללי במשרד האוצר ובבנקים( ואגרות חוב קונצרניות )בעלות דירוג 

 -ו 1 יםראו באור 61.16.6011לפרטים אודות היקף ההשקעה בכל אחד מהנכסים האמורים ליום 

 . הכספיים השנתיים של החברה לדוחותה 66

היעודה לתשלומי פנסיה כוללת השקעה בנכסים כאמור כמפורט להלן: אגרות  61.16.6017ליום 

מסך היעודה; מניות סחירות  59% -מיליון ש"ח, סכום המהווה כ 6,591 -כ -חוב ממשלתיות 

; פיקדונות )בחשב הכללי מסך היעודה 61% -מיליון ש"ח, סכום המהווה כ 915 -כ -ותעודות סל 

מסך היעודה; אגרות חוב  16% -מיליון ש"ח, סכום המהווה כ 166 -כ -במשרד האוצר ובבנקים( 

 68 -כ -ונע"מים ; ומזומנים מסך היעודה 5% -מיליון ש"ח, סכום המהווה כ 606 -כ -קונצרניות 

 .מסך היעודה 1% -מיליון ש"ח, סכום המהווה כ

לפרטים נוספים, ובכלל כך בדבר מדיניות החברה להתמודדות עם סיכוני שוק המשפיעים על כספי 

 בדוח 7 סעיףהיעודה לפנסיה, הפיקוח על מדיניות ניהול סיכוני שוק ואופן מימושה, ראו 

של השנתיים לדוחותיה הכספיים  ה66וכן באור  61.16.6017הדירקטוריון של החברה ליום 

 .החברה

בדצמבר  - השתתפות המדינה בתשלום קצבה לגמלאי רשות הנמלים שפרשו ערב יום התחילה .1.17.11

התקשרה רשות הנמלים בהסכם קיבוצי מיוחד עם ההסתדרות ועם מדינת ישראל, לפיו  1989

יועברו עובדי רכבת ישראל משירות המדינה אל רשות הנמלים, תוך שמירה על זכויותיהם ותנאי 

לפנסיה תקציבית. בהמשך לכך, התקשרה רשות הנמלים, בחודש ינואר  עבודתם, לרבות זכאותם

לשלם לעובדים חובה  רשות הנמליםחלה על לפיו , , בהסכם עם המדינה וההסתדרות1990

העוברים, לכשיפרשו, תשלומי קצבה וכן תשלומים חד פעמיים בגין פרישתם )בהתאם לזכאותו 

שאת בחלק יחסי ומוסכם של התשלומים החד של כל עובד(, כאשר על המדינה הוטלה החובה ל

בפועל . פעמיים והשוטפים בהתאם לחלק היחסי בין תקופת העסקתו של כל עובד בשירות המדינה

התאם להסכם, המדינה מעבירה לחברה את חלקה היחסי . ב78%-חלקה של המדינה עומד על כ

זאת, חלק ניכר  בתשלומים השוטפים אותם משלמת החברה לפורשים באופן סדיר. יחד עם

מהסכומים בהם אמורה המדינה לשאת בנוגע לתשלומים החד פעמיים אותם שילמה החברה 

  .עד למועד התשקיף טרם הועבר לחברה מיליוני ש"ח 6.6-בסך של כלפורשים, 

לחברה ישנן חשיפות בקשר עם הפנסיה התקציבית. לפירוט אודות האיומים, החולשות וגורמי  .1.17.16

תשלומי הפנסיה התקציבית, לרבות מכך החובות בקשר לברה, הנובעים מהסיכון האחרים של הח

 לתשקיף. 6.32סעיף שטרם הוקמה קופה מרכזית לקצבה של החברה, ראו 

.6.18 פעולות נוספות 
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במסגרת הרפורמה, הועברה לידי החברה מרשות הנמלים, פעילות  - הפעלת "מעגנת שביט" (א)

של הפעלת "מעגנת שביט" בנמל חיפה. הפעלה זו אינה מנויה בין תפקידיה של החברה 

בחוק רספ"ן, אולם להערכת החברה, עד אשר יימצא גורם אשר החברה תוכל להעמיד לו 

ולמועד התשקיף לא נטענו את המעגנה לשם הפעלתה, החברה מחויבת לבצע את ההפעלה 

כנגד החברה טענות בעניין זה. להוראות הדין ולחובות המוטלות מכוחן על מפעיל מעגנה 

לתשקיף. יצוין כי הכנסותיה של החברה מהפעלת המעגנה  6.26.16-ו 6.26.15ראו סעיפים 

 הינן זניחות וכך גם ההפסד הנובע מפעילות זו. 

ד למועד התשקיף, רציף הגרעינים בנמל חיפה והממגורות בחיפה ובאשדו - ממגורות (ב)

, כאשר 40מופעלים בפועל באמצעות גורמים חיצוניים, חברת דגון וחברת ממגורות אשדוד

החברה זכאית לקבל את דמי הניטול מבעלי המטענים, והחברה משלמת לגורמים אלו 

 הנגבים מבעלי המטענים. תמורה בהתאם לכמות המטען וללא תלות בגובה דמי הניטול

החברה חשופה לטענות בקשר לפעילות הממגורות, לרבות לאופן לאור המתואר לעיל, 

הפעלת הממגורות ומתן השירותים בה. בנוסף, לחברה או למפעיל בפועל לא קיימת הסמכה 

ליתן את השירותים הניתנים על ידי הממגורות, והחברה עלולה להיות חשופה לטענות 

ת החברה אינה מהותית, בקשר להפעלת הממגורות ללא הסמכה מתאימה )חשיפה שלהערכ

(. הוראות צו הפיקוח וההתנהלות השוטפתבין היתר, לאור הוראות המעבר בחוק רספ"ן, 

למיטב ידיעת החברה לעמדת משרד התחבורה ומשרד האוצר הפעלת הממגורות בחיפה 

ובאשדוד והרציף בנמל חיפה ומתן שירותי הנמל במסגרתם נעשית על ידי החברות 

התחבורה והאוצר פועלים להסמכה של החברות המפעילות את  האמורות ומשכך משרדי

 מתקנים אלו בהתאם לחוק רספ"ן. 

( תוצאות לתשקיף 6.12.4יובהר כי לאור מנגנון ההתחשבנות עם חברות הנמל )ראו סעיף 

פעילות הממגורות הינה בעלת השפעה מהותית על הכנסותיה והוצאותיה של החברה אולם 

 הינה בעלת השפעה לא מהותית על רווחיות החברה.

פעילות פריקת תבואות מבוצעת על ידי מפעיל הממגורה באמצעות  - הממגורה בחיפה

את הגרעינים מבטן האניה(  שלושה מדלים לפריקת תבואות )מתקנים ייעודיים הדולים

המעבירים את התבואות למבנה הממגורה באמצעות שלושה מסועים המובילים את 

הגרעינים לתאי אחסון סגורים במבנה הממגורה. הפעילות בממגורה מתבצעת בשלוש 

החברה ביצעה ומבצעת השקעות שונות שעות ביממה, למעט בשבתות ובחגים.  66משמרות, 

 של החברה.  אינם מהותיים לפעילותהבממגורה, בהיקפים ש

הממגורה בחיפה מופעלת בפועל באמצעות גורם חיצוני  אשר מנהל ומפעיל את הממגורה 

באמצעות כח אדם המועסק על ידו. החברה מבצעת את עבודות התשתית והפיתוח של 

הממגורה ורוכשת את הציוד העיקרי לממגורה והמפעיל אחראי על התחזוקה השוטפת של 

ורה. החברה משלמת למפעיל סכום קבוע בגין כל טון תבואות הנפרק על ידו, כאשר הממג

נקבע מנגנון סכומי מינימום שתשלם החברה למפעיל אם כמות התבואות שנפרקה ונמסרה 
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בתי ממגורות לישראל בע"מ המפעילה את רציף הגרעינים בחיפה והממגורה בחיפה מספקת שירותי  -חברת דגון   

בורה יבשתיים; חברת ניטול ואחסנה של מטעני תבואה מכלי השיט בנמל חיפה אל הממגורה וממנה לאמצעי תח
ממגורות אשדוד בע"מ המפעילה את ממגורת אשדוד מספקת שירותי אחסנה של מטעני תבואה הנפרקים בנמל 

  אשדוד וניטולם מהמשאיות בשער הממגורה לממגורה וממנה לכלי תחבורה יבשתיים.
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בממגורות במהלך תקופה שנקבעה נמוכה מסכום קצוב. במקרה כזה, החברה רשאית לבטל 

פעיל משלם לחברה דמי חכירה שנתיים בגין ימים. המ 10את החוזה בהודעה מראש של 

המקרקעין עליהם ממוקמים הממגורות בנמל חיפה. ההסכם עם המפעיל בתוקף עד ליום 

  , עם אופציה של החברה להארכה בשנתיים וחצי נוספות.6061בספטמבר  60

פעילות פריקת הגרעינים לממגורות אשדוד מבוצעת על ידי חברת  - הממגורה באשדוד

ובלתם במשאיות לממגורה מבוצעת על ידי קבלן מטעם חברת הנמל. למועד הנמל וה

התשקיף, החברה נערכת להקים מסוע גרעינים מהמדלים לתאי האחסון בממגורה 

 באשדוד.

בין רשות הנמלים לבין  1981הממגורה באשדוד מופעלת בפועל בהתאם להסכם מיולי 

ממגורות אשדוד בע"מ, ומספקת שירותי אחסון וניפוק לתבואות הנפרקות בנמל אשדוד. 

לצורך הקמת הממגורה ותפעולה החכירה רשות הנמלים למפעיל את מקרקעי הממגורה, 

גין המקרקעין המוחכרים. תקופת והמפעיל משלם לחברה דמי חכירה שנתיים ב

. במסגרת ההתקשרות התחייב המפעיל 6018במאי  1ההתקשרות בהסכם הוארכה עד ליום 

לממגורה חדש מפעיל  הכריזה עללמועד התשקיף, החברה להפעיל ולתחזק את הממגורה. 

 . 601841מחודש מאי  צפוי להתחילשבאשדוד 

אלפי  6,159-הסתכמה בכ 6017-ו 6011כמות הגרעינים השנתית בממגורה בחיפה בשנים 

אלפי טון, בהתאמה. יבוא הגרעינים לאורך השנה מתאפיין בשונות גבוהה מאד  6,616-טון ו

  בין החודשים. יחד עם זאת, הכמות השנתית הכוללת, לאורך זמן, עקבית.

אלפי  616 -הסתכמה בכ 6017-ו 6011כמות הגרעינים השנתית בממגורה באשדוד בשנים 

אלפי טון, בהתאמה. יבוא הגרעינים לאורך השנה מתאפיין בשונות גבוהה מאד  569-וטון 

  בין החודשים. יחד עם זאת, הכמות השנתית הכוללת, לאורך זמן, עקבית.

מכלל כמות  הממגורות בחיפה ובאשדודשל ן חלקלמועד התשקיף, החברה מעריכה את 

  .בהתאמה ,16%-וכ 79%-כב )גרעינים בלבד( הגרעינים המיובאים

 חלק רביעי: עניינים הנוגעים לפעילות החברה בכללותה

.6.19  רכוש קבוע ומתקנים 

נמלי חיפה, אשדוד תחומי כולל את המקרקעין שהחברה חוכרת בשל החברה הרכוש הקבוע 

השנתיים .ב לדוחות הכספיים 10ראו ביאור  -  . חכירות אלו מסווגות כחכירות מימוניותואילת

 42את משרדי החברה הראשיים בבניין הידוע כ"בית מעי"א" כולל הרכוש הקבועשל חברה. בנוסף, 

 ת והמבנים הימייםוהתשתיאת  ;43קומות 8מ"ר המשתרעים על  6,616 -בתל אביב, בשטח של כ
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 [: הנוסח יעודכן עם השלמת הליכי ההתקשרות עם הזוכה במכרזהערה לטיוטה]  

למועד התשקיף, חלק משטחי בית מעי"א רשומים עדיין על שם רנ"ר. בהתאם לתכנית סטטוטורית )מתאריות   42
יצוין כי החברה שוכרת שטחים ומפורטות(,  קיימת אפשרות להרחיב בעתיד את הבנייה בשטחי בית מעי"א. 

ד יצוין כי החברה ורספ"ן עומ"ר( מצדדים שלישיים, לתקופות שכירות שונות.  1,066 -נוספים בבית מעי"א )כ
נחלקו לגבי מתווה האישור הנדרש לגבי הרכישות והוסכם כי לגבי רכישות עתידיות יתואם נוהל עבודה עם 

 רספ"ן.
43
 אשר חלקן נמצאות בבעלות מלאה של החברה וחלקן בבעלות חלקית.  
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.ו. 6)לאורך החיים השימושיים של הרציפים ראו ביאור  הרציפיםו שוברי הגליםכגון  ,בנמלים אלו

בתי הממגורות, מחסנים  )כגון המבנים היבשתייםאת  ;(של החברהלדוחות הכספיים השנתיים 

)כגון מדלים ומסוע  44וציוד לתשקיף( 6.20)ראו סעיף  מערכות מידע ;(ומבנים בשטחי הנמלים

בחיפה וכן סירות אבטחה שבבעלות החברה  המעגנהבממגורה בחיפה, ציוד נלווה הדרוש להפעלת 

ראו  בהקמה. לפרטים נוספיםשמצויים  הנמלים החדשיםואת  ;והמופעלות על ידי חברות הנמל(

  של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  10 ביאור

.6.20 נכסים לא מוחשיים 

)א( לחוק רספ"ן. לפרטים 9החברה פועלת בהתאם לכתב הסמכה שהוענק לה מהמדינה לפי סעיף  .1.60.1

 לתשקיף. 6.9סעיף אודות כתב ההסמכה ראו 

ים", שהינה פלטפורמה -תוכנת מערכת המידע "תס"ק ן, וביניהתוכנותמספר לחברה זכויות ב .1.60.6

משרתת את ותהליכי סחר ממוחשבים  מאפשרתו פותחה והוקמה על ידי החברהטכנולוגית אשר 

. החברה מעמידה את האספקה בסחר הימי, לרבות חברות הנמלכל הגופים השותפים לשרשרת 

אשר , (GIS) גיאוגרפיתתוכנת מערכת מידע ו; שירותי המערכת למשתמשים השונים, ללא תמורה

חברות חברה מעמידה ל. הידע גיאוגרפי ביחס למקרקעי החברהממאפשרת אגירה ותצוגה של 

 .בתמורה להשתתפות בעלויות אפשרות לעשות שימוש במערכת זו הנמל

.6.21 הון חוזר 

הון גירעון בלעומת ש"ח,  מיליון 6,165-של כ בסך חוזרה הוןב גירעוןלחברה  61.16.6017ליום  .1.61.1

הגירעון בהון החוזר נובע מאשראי לזמן קצר  .61.16.6011 ליום"ח ש מיליון 976-חוזר בסך של כה

הנסיבות שגרמו לגירעון בהון החוזר  להסברים בדבר בחינת שנלקח למימון פעילות ההשקעה.

  .61.16.6017לדוח הדירקטוריון של החברה ליום  6, ראו סעיף מצב נזילותה של החברהו

  להלן תמצית ההון החוזר של החברה: .1.61.6

 
 הסכום שנכלל בדוחות הכספיים )אלפי ש"ח(

 31.12.2016 ליום 31.12.2017 יוםל

 667,767 605,616 נכסים שוטפים

 1,611,909 6,050,776 התחייבויות שוטפות

עודף הנכסים השוטפים על 
 ההתחייבויות השוטפות

6,165,659 (976,176) 

 61.16.6017לתקופה שהסתיימה ביום  דוח הדירקטוריון של החברהל 6לפרטים נוספים ראו סעיף  .1.61.6

  .לתשקיף 6.33סעיף ו

.6.22  מימון 

 מימון פעילות החברה .1.66.1

ממקורות ההכנסה  , לרבות את פעילות ההשקעות והפיתוח,מממנת את פעילותה החברה

                                                      

כללים ברכוש הקבוע של החברה, לעניין מנופים המצויים במועד התשקיף ברציפי הנמלים, יובהר כי אלו אינם נ  44
  שכן בעת הרפורמה הם נכללו בנכסים שהועברו לחברות הנמל.
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החברה אינה מקבלת למועד התשקיף, והצווים שהוצאו מכוחו. רספ"ן חוק  על פיהמותרים לה 

)למימון ממשלתי לפרויקט הארכת כביש הרצל  שוטף לשם מימון פעילותהמימון ממשלתי 

 לתשקיף(. 6.31.1באשדוד ראו סעיף 

תאגידים בנקאיים מספר הלוואות ובכלל זה בדרך של מספר החברה קיבלה מ 6017-ו 6011בשנים 

 1,960,000הינו בסך של  61.16.6017מימוש של מסגרות אשראי שהועמדו לה, שסכומן הכולל ליום 

בנוסף, החברה התקשרה עם מספר  חת מהן אינה מהווה הלוואה מהותית.אלפי ש"ח, שאף א

כך שיתרת מסגרות האשראי תאגידים בנקאיים בהסכמים להעמדת מסגרות אשראי נוספות 

כאשר אף אחת מהן יליון ש"ח, מ 1,980-בסכום כולל של כשטרם נוצלו נכון למועד התשקיף היא 

מההלוואות או מסגרות האשראי נלקחו מאותו  חלקיצוין כי  .45אינה מסגרת אשראי מהותית

וכי ברובן קיימת עילת פירעון מיידי במקרה של העמדה לפירעון מיידי של הלוואה  תאגיד בנקאי

  .(cross-defaultמיליון ש"ח ) 650או  מיליון ש"ח 100-מעל סכום של כ

לדוחות  66 ביאורראו , לרבות בדבר עמידה באמות מידה פיננסיות בהסכמי האשראי, לפרטים

  .של החברההכספיים השנתיים 

  שעבודיםו , בטחונותאשראי מגבלות .1.66.6

לתשקיף(  6.27.2החברה מוגבלת בשעבוד המקרקעין הן בהתאם להוראות חוק רספ"ן )ראו סעיף 

שכל זכות שקיבלה  )הקובעים מקרקעין של החברה עם המדינהוהן בהתאם להוראות הסכמי ה

או כל חלק ממנה, אינה ניתנת להעברה, להמחאה או לשעבוד לאחר, ללא אישור  החברה על פיהם,

המדינה מראש ובכתב(. מעבר לכך, לא חלות מגבלות מיוחדות על החברה בקשר עם לקיחת 

אשראי, הכל בכפוף לחובתה הכללית כחברה ממשלתית בהתאם להוראות חוק החברות 

ויות באופן שעלול להגביל את הממשלה בין הממשלתיות, שלא לפעול ולקחת על עצמה התחייב

 בתפקידה השלטוני ובין במעמדה כבעלת המניות בחברה, אלא בכפוף לאישור הממשלה. 

 ערבויות .1.66.6

הערבויות . ש״ח מיליון 18 -סך הערבויות שניתנו על ידי החברה עומד על כ, 61.16.6017 ליום

נמל המפרץ בגין השבחה  יהיטל תשלום אגרות והיטלים בקשר עםכאמור ניתנו בעיקר להבטחת 

  , שהועמדו לוועדות תכנון ובניה של הרשויות המקומיות.באשדוד נמל הדרוםו בחיפה

 והערכה לגיוס מקורות נוספים אשראי דירוג .1.66.6

 יציבבאופק  Aa1 בדירוגבע"מ  מידרוג על ידי החברהו אגרות החוב שתנפיק דורג 19.6.6018ביום 

  .ilAAA prelimדורגו אגרות החוב שתנפיק החברה על ידי מעלות בדירוג  15.6.6018וביום 

יקבע, בין היתר, יהנפקה נוספת של אגרות חוב, בסכום שתיתכן  6018בשנת  ,להערכת החברה

בהתאם לתמורה שתתקבל )ככל שתתקבל( מהנפקת אגרות החוב על פי תשקיף זה, ככל שתונפקנה 

 הקמת הנמלים החדשיםיודגש, כי בהתאם ללוחות הזמנים ל (.לתשקיף 5.6-ו 5.1)ראו גם סעיפים 

                                                      

45
היקפה או יתרתה לצרכיי סעיף זה, הלוואה מהותית או מסגרת אשראי מהותית היא הלוואה או מסגרת אשראי ש 

, החברההלוואות  או יותר מסך 10%וכן מהווה  החברה או יותר מסך נכסי 5%מהווה של החברה  בדוחות הכספיים
 .61.16.6017ליום כפי שהן מוצגות בדוח על המצב הכספי 
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תידרש החברה לגייס מקורות מימון נוספים  עלויות ההקמה ואופן המימון,לגבי  ת החברהוהערכ

את הצורך בגיוס מקורות נוספים  ,מעת לעת ,בעתיד תשקול החברה המתוכנן. ההקמה גמרעד ל

ובהתאם להחלטות שתגובש מעת לעת, חוץ בנקאיים( בהתאם לאסטרטגיה העסקית או )בנקאיים 

 . וממשלת ישראל, לפי העניין הדירקטוריון

, כהגדרתו בחוק עתיד פני צופה מידע הינה הצורך בגיוס מקורות נוספים לגבי החברה הערכת

תכניות הפיתוח של החברה ועל התקדמות בניית  על, היתר בין, מבוססת והיא ניירות ערך,

)אף  או להתממש באופן שונה, להתממש שלא עלול זה עתיד פני צופה מידע. הנמלים החדשים

שינוים ועדכונים שיידרשו בתכניות הפיתוח של החברה, שינויים  בשל, היתר בין, באופן מהותי(

בלתי צפויות שתידרש החברה לשאת  הוצאותו הנמלים החדשיםואירועים בלתי מתוכננים בבניית 

 בהן.

.6.23  מיסוי 

 של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  16בדבר דיני המס החלים על החברה ראו ביאור  לפרטים

.6.24  הון אנושי 

  מבנה ארגוני .1.66.1

  להלן תרשים המתאר את המבנה הארגוני של החברה, למועד התשקיף:

 

 מצבת העובדים .1.66.6

עובדים )לא כולל עובדי חברות כח אדם כמפורט  169-כלמועד התשקיף מועסקים בחברה בסמוך 

 להלן(. להלן פילוח מצבת העובדים לפי המבנה הארגוני:

 2016בדצמבר,  31ליום  2017, דצמברב 31ליום  
 7 8 הנהלה ומטה

חטיבת מקרקעין וניהול 
 נכסים

15 11 

 16 11 חטיבת תכנון אסטרטגי
 15 15 מנהלת המסופים העתידיים
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 15 11 הנדסהחטיבת 
 66 65 חטיבת כספים וכלכלה

 11 11 אגף משאבי ניהול
 8.5 8.5 לשכה משפטית

 5 5 דירקטוריון החברה
 6.5 6.5 מבקר פנימי

 5 5 מערך המכרזים
 6 6 מנהלות נמלים

 16 16 אגף מערכות מידע
 6 6 מנהל בטחון

 136 140 סך הכל

ינויים מהותיים במצבת כוח האדם לא חלו ש ועד מועד פרסום התשקיף 6011-6017במהלך השנים 

 בחברה.

 השקעות החברה בהדרכה .1.66.6

החברה מבצעת הכשרות, הדרכות והשתלמויות לעובדיה ולמנהליה בהתאם לתפקידם ולצרכי 

החברה, במטרה להעלות את רמתם המקצועית של עובדיה ומנהליה בהתאם לתפקידם. במסגרת 

ים ימי עיון, סדנאות וקורסים, וכן ישנה השתתפות במימון תארים אקדמאיים. פעילות זו מבוצע

 יה של החברה בגין הכשרות והדרכות הינן בהיקף שאינו מהותי לחברה.הוצאות

 הטבות וטיבם של הסכמי העסקה .1.66.6

 קליטת עובדי החברה לראשונה, במסגרת הרפורמה בנמלים -רקע  .1.66.6.1

, חלק מעובדי רשות שהוצאו מכוחו והסכמים קיבוציים, הצווים בהתאם להוראות חוק רספ"ן

ותנאי הנמלים עברו ביום התחילה להיות עובדי החברה. בחוק רספ"ן נקבע כי כל הזכויות 

בעת המעבר. קליטתם של העובדים  שמרו לונ העבודה שהיו לעובד כדין ערב יום התחילה

בין  6005יוחדים מפברואר והפיכתם לעובדי החברה הוסדרה גם במספר הסכמים קיבוציים מ

 הנקבעבחברה. במסגרת הסכמים אלו  ארגון העובדים היציגהחברה לבין ההסתדרות, שהינה 

זכויות העובדים העוברים. עוד נקבע מיצוי סופי של כל התביעות בעניין סיום עבודתם של  יפותרצ

 העובדים העוברים מרשות הנמלים לחברה. 

 ים  קבועים וארעי -עובדים מאורגנים  .1.66.6.6

 עובדים הם עובדים שהעסקתם מוסדרת בהסכמים קיבוציים. 86-למועד התשקיף, כבסמוך 

בהתאם להסכם הקיבוצי, העובדים נקלטים בחברה כעובדים ארעיים ולאחר ארבע שנים הם 

לתוספות שכר בהיקפים שאינם מהותיים לחברה. ו (תנאים שנקבעובכפוף ל)זכאים לקביעות 

לעובדים עובדים ארעיים.  15-עובדים קבועים וכ 18-מועסקים בחברה כלמועד התשקיף בסמוך 

 עובדים הארעיים. נוספות על הזכויות של ה זכויותהקבועים 

 2016בדצמבר  31ליום  2017דצמבר ב 31ליום  

עובדים  -סה"כ עלות שכר שנתית ונלוות 
המועסקים על פי הסכם קיבוצי )ארעיים 

 -מעביד( וקבועים( )במונחי עלות 
 במיליוני ש"ח

 61.8 -כ 60 -כ

מספר עובדים המועסקים בהסכם 
 86 86 קיבוצי נכון ליום החתך

 )ובכלל כך, עובדי הנהלה בכירה( עובדים בחוזים אישיים .1.66.6.6

על במסגרת הרפורמה במסגרת הסכמים קיבוצים שחלו ערב יום התחילה ברשות הנמלים והוחלו 
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תפקידים בכירים ועם בהחברה, נקבע כי החברה רשאית להתקשר בחוזים אישיים עם עובדים 

למועד התשקיף, בסמוך עובדים בעלי מומחיות מיוחדת המועסקים במסגרת פרויקטים. 

 בחוזים אישיים.  עובדים 51-כמועסקים בחברה 

להפרשות לביטוח מנהלים או קרן פנסיה או שילוב ביניהם וכן  םזכאיבחוזים אישיים העובדים 

הפרשות לביטוח מפני אבדן כושר עבודה ולקרן השתלמות. הפרשות החברה לפיצויים יבואו ל

במקרה של  נקבע כי העובד זכאיהאישיים במקום תשלום פיצויי פיטורים. בחלק מחוזי העבודה 

, ובמקרה של התפטרות שכיהן שנה בתפקיד בתנאיולהודעה מוקדמת של שלושה חודשים  פיטורין

. יהיה חייב ליתן לחברה הודעה מוקדמת של שלושה חודשים במידה וכיהן בתפקידו מעל לשנה

הוראות בדבר זכאותם למספר ימי חופשה, ימי מחלה וימי בחוזים האישיים נקבעו  כן-כמו

נקבעו עוד אינם ניתנים לפדיון. מגבלות על צבירתם, כאשר ימי מחלה צבורים כן בנוגע להבראה ו

ם בחוזים עובדיהבנוסף, הוראות בדבר החזר הוצאות שונות, ביניהן הוצאות רכב וקצובת ביגוד. 

 מתחייבים כי במשך שנה אחת מתום העסקתם בחברה, וכן לשמור על סודיות מתחייבים אישיים

לא יעסקו בעיסוק או יתנו שירות העלולים להעמידם ביחסי תחרות עם החברה או בניגוד  הם

  אינטרסים עמה, ללא הסכמת החברה.

 2016בדצמבר  31ליום  2017 דצמברב 31ליום  במיליוני ש"ח
סך עלות שכר שנתית 

עובדים  -ונלוות לתקופה 
המועסקים על פי חוזה 
 אישי של פקידים בכירים 

 מיליוני ש"ח 16.6 -כ מיליוני ש"ח 16.1 -כ

מספר העובדים 
המועסקים על פי חוזה 
אישי של פקידים בכירים 

 נכון ליום החתך

 עובדים 66 -כ עובדים 66 -כ

 -עלות שכר שנתית ונלוות 
עובדים המועסקים על פי 
 חוזה אישי שאינם בכירים

 מיליוני ש"ח 1.5 -כ מיליוני ש"ח 8 -כ

מספר העובדים 
המועסקים על פי חוזה 
אישי שאינם  בכירים נכון 

 ליום החתך

 עובדים 68 -כ עובדים 66 -כ

 וקבלני שירותים  עובדי חברות כוח אדם .1.66.6.6

סמוך ) מחשובו , ניקיוןאבטחהבתחומי של קבלני שירותים בשירותי מיקור חוץ משתמשת החברה 

הקבלניות המציבות את  בהסכמים בין החברה לבין החברות עובדים(. 89-למועד התשקיף, כ

של קבלני השירותים לעמוד בחוקי העבודה  עובדיהן למתן שירותים לחברה, נכללת התחייבות

בכל הקשור להעסקת עובדיהם וכן הצהרה כי הקבלן הינו המעסיק הבלעדי של כל עובדיו, 

והאחראי הבלעדי לכל תביעה של עובד בגין כל הפרה של איזה מחוקי העבודה או ההסכמים 

 החלים על העובד במידה ויהיו.

 הסכמים קיבוציים .1.66.6.5

בין החברה לבין  6005בפברואר  66במסגרת הסכם קיבוצי מיוחד מיום  - 6005הסכם העבודה 

, נקבעו תנאים וזכויות של העובדים בחברה שאינם עובדים "(הסכם המעבר)להלן: " ההסתדרות

והן ביחס לעובדים שיתקבלו לעבודה הנמלים בחוזים אישיים, הן ביחס לעובדים עוברים מרשות 

בחברה לאחר יום המעבר. בהסכם נקבע, בין היתר, כי תקופת הארעיות של עובדים שנקלטו 

 שנים.  ארבע לעבודה לאחר יום המעבר תהא בת 

 במסגרת הסכם - הסכם הסדרת שמירת זכויות העובדים העוברים מרשות הנמלים לחברה
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מעבר העובדים מרשות הנמלים לחברה. בין היתר נקבע כי נקבעו תנאים המסדירים את  ,המעבר

העובדים שעוברים מרשות הנמלים לחברה יהיו זכאים לשמירת מלוא זכויותיהם ותנאי עבודתם, 

ובכלל זה רציפות זכויות, פנסיה, ביטחון תעסוקתי לעובדים וכיו"ב. בהתאם לכך, יראו את הוותק 

ם את שנות עבודתם ברשות הנמלים, וכך גם כל בעבודה של העובדים שעברו לחברה ככולל ג

מכסות ימי החופשה וימי המחלה העומדות לזכותם ימשיכו לעמוד לזכותם. בנוסף, נקבעו 

, וכן תוספות שכר 6010ובשנת  6005מענקים חד פעמיים בגין המעבר לחברה, אשר ניתנו בשנת 

 .המעבר שנקבעו בהסכםובשיעורים שונים בהתאם לאבני דרך 

אשר נחתם בין החברה לבין ההסתדרות הסכם קיבוצי מיוחד  6011במרץ  60ביום  - 6011 הסכם

, בשיעורים שונים לסקטורים שונים בהתאם למפורט בהסכם קבע תוספות שכר והטבות לעובדים

בוטל  6011הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני וגמל ופיצוי בגין שחיקה לגמלאים. במסגרת הסכם 

 .6010תלוי ועומד מאוקטובר סכסוך עבודה שהיה 

נחתם הסכם  לתשקיף( 6.24.6)בעקבות סכסוכי עבודה, כאמור בסעיף  6017באפריל  - 6017הסכם 

במסגרתו הצדדים הצטרפו להסכם מסגרת של ש"(, 2017הסכם קיבוצי מיוחד עם ההסתדרות )"

 , שהעניק תוספות שכר ומענקים חד פעמיים.6011המגזר הציבורי שנחתם בשנת 

 הסכם פנסיה קיבוצי .1.66.6.1

בין החברה לבין ההסתדרות, נקבעו תנאים  6005בפברואר  66בהסכם פנסיה קיבוצי מיוחד מיום 

המסדירים את תשלומי הפנסיה לעובדים שהיו עובדי רשות הנמלים ועברו לעבוד בחברה או 

. לפרטים נוספים 46באחת מחברות הנמל ולגמלאי רשות הנמלים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית

 . לתשקיף 6.27.8ראו סעיף 

  התחייבויות החברה בגין סיום יחסי עבודה .1.66.5

בהסכמים הקיבוציים קיימות הוראות שונות המסדירות את האפשרות לפטר  - עובדים מאורגנים

בהסכמים הקיבוציים קיימים  כמו כן,. לסקטורים שונים התייחסות נפרדתעובדים וזאת תוך 

מנגנונים מגוונים לישוב סכסוכים שונים במסגרת יחסי העבודה, לרבות בקשר עם פיטורי עובד 

ועדה פריטטית, יישוב סכסוכים באמצעות בהסכמי עבודה קיבוציים, ובכלל זה, מנגנוני בוררות, 

 וכיו"ב. 

סיום יחסי העבודה ייעשה בהתאם לדין הכללי. ככלל, לעובדים בחוזים  - אישייםעובדים בחוזים 

 אישיים ניתנת הודעה מוקדמת של עד שלושה חודשים או על פי דין. 

 .לתשקיף 6.16.9 ףסעיראו  להסדרי פנסיה

 סכסוכי עבודה, שביתות ועיצומים .1.66.1

 ,עבודה על פי חוק ליישוב סכסוכי עבודה כיעל סכסו ותהודעבחברה  והתקבל 6017-ו 6015שנים ב

החברה להנפיק אג"ח כוונת בין היתר לאור  ,"(חוק ליישוב סכסוכי עבודה)להלן: " 1957-התשי"ז

בעניין השלכות מהלך זה על  שא ומתןבהיקפים גדולים, ודרישת נציגות העובדים לניהול מ

                                                      

 הפרישה ממועד החל(, מוות של במקרה שאיריהם את או) לה הזכאים הגמלאים את מזכה התקציבית הפנסיה  46
 לסכומים קשר ללא) לצרכן המחירים למדד הצמודים קבועים חודשיים פנסיה בתשלומי, חייהם כל ולמשך

 (.הפנסיה לתכנית והמעסיק העובד שהפרישו
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ווה מיצוי מלא ומוחלט של כל הי, שבין היתר 6017 באפריל נחתם הסכםבעקבות זאת, העובדים. 

רי, תביעות ודרישות ההסתדרות בקשר להשלכות גיוס החוב שתבצע החברה באמצעות אג"ח ציבו

עוד נקבע כי ככל שיוסכם על מעבר וקליטה של עובדי מחלקות  , על עובדי החברה.כאלוככל שיהיו 

 הווה מיצוי תביעות בנוגע למעבר וקליטה כאמור.יהים, יישמר השקט התעשייתי וההסכם 

בחברה הודעה על סכסוך עבודה על פי חוק ליישוב  והתקבל 6018ובינואר  6017בדצמבר בנוסף, 

קיבוצי הסכם חתימה על משא ומתן ללנהל  דרישת נציגות העובדיםסכסוכי עבודה, בין היתר ב

נציגות העובדים לחזור בה מההכרזה החברה דרשה מ .להסדרת תנאי עבודתם של העובדיםחדש 

  47.על סכסוך העבודה

 ההסתדרות ר"ליו הבהרה מכתב הממשלתיות החברות רשות מנהל העביר 6017יצוין, כי באפריל 

אין בהנפקת אגרות החוב שינוי בבעלות  והובהר בו כי להנפקת אגרות חוב לציבורבקשר החדשה, 

 חלק של תאגוד או על החברה, שינוי במבנה החברה, הפרטת החברה או חלק ממנה, הפרדה

 וונהכ מתוך נעשית לאאגרות החוב  הנפקת כי יודגש. בעתיד מאלה לאחד הסכמה או מהחברה

 כדי ההנפקה במסמכי או/ו כשלעצמו ההנפקה בהליך אין; וכי למניותאת אגרות החוב  להמיר

 .העובדים של הסוציאליים והתנאים העבודה תנאי, העבודה הסכמי את לשנות

 עובדים בכיריםלותגמול ותמרוץ  לעובדים על פי חוזי עבודה אישיים גמול מצוינות .1.66.7

ואישור של  זה הינם בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות התגמולים המפורטים בסעיף

 , וככאלה עשויים להשתנות מעת לעת.רשות החברות הממשלתיות

 6016בהתאם לחוזר של רשות החברות הממשלתיות ממרץ  - 48תגמול ותימרוץ לעובדים בכירים

עקרונות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות  בדבר, 6017בספטמבר וכפי שעודכן 

חברה, יעדי היינתן על בסיס עמידה ביעדי ו יהיה מבוסס ביצועים, ממשלתיות, המענק השנתי

, חטיבה והערכת העובד, כאשר, ככל הניתן, היעדים יהיו אובייקטיביים ופשוטים לחישובה

ידי -התגמול, היעדים והמדדים יאושרו עלהחוזר נקבע כי מודל . במסגרת מאתגרים אך ברי השגה

דירקטוריון החברה, וכן הדירקטוריון יהיה אחראי על ביצוע בקרה לעמידת החברה ביעדים 

כי תקרת המענק השנתי  בחוזר תיקבע. עוד נקבעכפי ששנקבעו במודל במהלך השנה, מדי תקופה 

מסגרת עלות נוספת למענק תינתן כי וכן  ,תמשכורות פנסיוניו 6.6לא תעלה על של החברה 

כאשר  משכורות פנסיוניות, 6.6, לרבות לעובדים שקיבלו מענק של עד מצוינות לעובדים מצטיינים

כפול סכום המשכורת הפנסיונית החודשית של כלל העובדים הזכאים  10%לא תעלה על מסגרת זו 

תגמול בחברה. מסך העובדים הבכירים  65%תחולק לעד לתשלום התגמול ע"פ מודל זה ואשר 

לתשלום המענק  רשות החברות הממשלתיותלאחר ובכפוף לאישור  , בין היתר,כאמור ישולם

 .בפועל

בהתאם לאישור  - גמול מצוינות לעובדים על פי חוזי עבודה אישיים )שאינם עובדים בכירים(

גמול מצוינות לעובדים  רשאית החברה להעניקשקיבלה החברה מרשות החברות הממשלתיות, 

מחושב בהתאם לעמידה ביעדים, ציון  , והואשאינם עובדים בכירים המועסקים בחוזה אישי

                                                      

47
 [: יעודכן לפי התפתחויותהערה לטיוטה]  
עובדים בכירים לפי החוזר הם אלו המוגדרים כפקידים בכירים על פי חוק החברות הממשלתיות, המועסקים   48

 החברה.בחוזים אישיים ואשר שכרם נגזר משכר מנכ"ל ובכלל זאת היועץ המשפטי הפנימי של 
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 1.6הגמול לא יעלה על  הממונה של העובד והמלצתו, אישור המנכ"ל ואישור הדירקטוריון.

מהשכר השנתי של  10%משכורות פנסיוניות של עובד, בכפוף לכך שסכום זה אינו עולה על 

 של החברה.המנכ"ל בהתאם לסיווגה 

 ו"מענק יובל" 16משכורת  .1.66.8

ביחס לעובדים בחברה שאינם מועסקים באמצעות חוזים אישיים וחלים לגביהם ההסכמים 

 ,יםשנ 65 של קנק לעובדים בחברה בוותמע - "מענק יובל"וכן  16משכורת  מתהקיבוציים, משול

 לאחר הוותק כאמור. בגין כל שנה 16נוסף על משכורת באשר משולם 

  הלוואות לעובדים .1.66.9

המיועדת למתן הלוואות מוזלות לעובדים,  לחסכון ולעזרה הדדית של עובדי החברה, לחברה קופה

. כספי הקופה מנוהלים בחשבון בנק נפרד של גם העובדים מפרישים כספים לקופה זוכאשר 

היקף ההלוואות שניתן לעובדי החברה אינו  בתקופות הרלבנטיות,החברה, בנאמנות עבור עובדיה. 

 מהותי. 

  הנוגעות לתנאי העסקת עובדים החלות על החברה כחברה ממשלתית הוראות נוספות .1.66.10

ולתקנות שהוצאו  בהיותה חברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות חוק החברות הממשלתיות

תנאי  נושא כוח אדם.היתר, גם ב מכוחו וכן להנחיות רשות החברות ולהחלטות הממשלה, בין

העסקת העובדים בחברה, ובכלל זה השכר, התנאים הסוציאליים, ההטבות והמענקים, כפופים 

לאישור רשות החברות הממשלתיות ולכללים שנקבעו על ידה, מכוח הוראות חוק החברות 

 הממונה על השכרוהסכמי עבודה במשרד האוצר )"הממשלתיות, ולאישור הממונה על השכר 

לחוק יסודות התקציב,  69פי סעיף  לחוק יסודות התקציב. על 69מכוח סעיף "( אוצרבמשרד ה

הטבות  תאשרשינויים בשכר, בתנאי הפרישה או הגמלאות, או תאשר חברה ממשלתית לא 

כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא תנהיג שינויים או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה 

)אשר האציל  שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה, או לאחר שנתקבל אישור משר האוצר

  .זו לממונה על השכר במשרד האוצר( סמכות

האוצר בכל הנוגע לתנאי השכר,  יובהר כי החברה חשופה לביקורת של הממונה על השכר במשרד

 ומשכך חשופה לתהליכים בעניין חריגות שכר לכאורה בעתיד.

, נקבע כי על דירקטוריון 6017בנוסף, בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מספטמבר 

החברה לקבוע מדיניות שכר, כוח אדם ויחסי עבודה בהלימה לאסטרטגיה של החברה, וכן כי על  

צע אחת לשנה דיון בנושא יישום המדיניות כאמור. כמו כן, בהתאם לחוזר, מוצע הדירקטוריון לב

כי דירקטוריון החברה יקבע בנוהל את הכללים ותהליכי העבודה, אשר יגדירו את אופן מעורבותו 

  של הדירקטוריון בתחום השכר, כ"א ויחסי העבודה.

עסקתם של קרובי משפחה של כללים ונהלים בדבר הל - הוראות לעניין העסקת קרובי משפחה

 . לתשקיף זה 1נספח ב' המצורף לפרק ראו  עובדים המועסקים בחברות ממשלתיות

חברה ממשלתית  להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שונים בקרב עובדי - ייצוג הולם למגזרים

 לתשקיף. זה 1נספח ב' המצורף לפרק ראו 

לתקנות בדבר מינוי פקידים בכירים בחברות ממשלתיות  - בכירים הוראות לעניין בחירת פקידים

 .לתשקיף זה 1נספח ב' המצורף לפרק ראו 
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מחויבות בו החברה בשעת חירוםסוגיות הקשורות בהפעלת ל - הוראות לעניין חקיקת שעת חירום

 6.26.18סעיף ת חירום ראו לשמירה על הרציפות התפקודית של הפעילות הנמלית בשע החברה

 לתשקיף.

.6.25 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  

 כללי .1.65.1

 ,בעצמה )כגון הפעלת המעגנה(פעילות הפיתוח שמבצעת החברה וכן פעילות שהחברה מבצעת 

 כמפורט להלן. הינה בעלת פוטנציאל פגיעה בסביבה, 

פעילויות בעלות  בהם מקיימים שלהם העמידה החברה מקרקעין חלק מהגורמיםבנוסף, 

גורמים אלה למרות שהחברה אינה מחזיקה במקרקעין המועמדים ל. פוטנציאל לפגיעה בסביבה

להימצא אחראית היא חשופה לדרישות וטענות ואף עלולה ואינה מפעילה את הפעילויות בהם, 

יתוארו להלן גם . לאור האמור, ל גורמים אלוש לסיכונים סביבתיים שייווצרו כתוצאה מפעילותם

פגיעות פוטנציאליות לסביבה שעלולות לנבוע מפעילותם של הגורמים להם העמידה החברה 

  .מקרקעין

 .השנתיים לדוחות הכספיים .ב.16להפרשות בקשר עם סיכונים סביבתיים של החברה ראו ביאור 

  במקרקעיןהסיכונים הסביבתיים הכרוכים בפעילות שמתבצעת  .1.65.6

   זיהום מי ים .1.65.6.1

זיהום ים העלול , ובכלל כך בשמן עלולות לגרום לזיהום מי ים בשטחי החברהפעילויות שונות 

להיגרם על ידי כלי שיט, מסוף המשנע דלקים וכן תקלות ביבשה שבהן החומר דולף ובסופו של 

לתת מענה ראשוני לזיהום שמתרחש )באמצעות קבלן משנה( ככלל, החברה פועלת  דבר מגיע לים.

ולערוך בדיקה ביחס למקור הזיהום. עם היוודע מקור הזיהום פועלת החברה לדרוש החזר 

)כגון זיהום מי  נרחב בבריכת הנמל בהקשר זה יצוין כי זיהוםהוצאות בגין הזיהום שמקורו אותר. 

 יאה של אניות ולמנוע( עלול להגביל את האפשרות של כניסה ויצמאניות או מסופים ים בשמן

להערכת יחד עם זאת,  .הנמל הפסקה מלאה של פעילותל לגרום ואף פעילות תקינה של הנמל

של קיומו , עקב להשפעה מהותית , תרחיש זה הינו בעל סבירות נמוכהועל פי ניסיון העבר החברה

זיהום נרחב הערכות אלו של החברה לגבי השפעת מערך תגובה מתאים לטיפול באירועי זיהום ים. 

קיומו של מערך תגובה על מידע צופה פני עתיד המתבסס על ניסיון העבר ו הינן בבריכת הנמל

)אף באופן שונה או להתממש באופן מתאים לטיפול באירוע כאמור, והוא עשוי שלא להתממש 

התגובה בין היתר, בעקבות אופי הזיהום, מקורו וגודלו, ואופן פעילות מערך מן הצפוי,  (מהותי

 המתאים.

לתשקיף, החברה אחראית לתחזוקה של עומק המים, שובר גלים,  6.9בסעיף כאמור בנוסף, 

)באמצעות קבלני משנה( את העבודות הימיות הנדרשות לשם  מצופים וכיו"ב, ובתוך כך מבצעת

כך. העבודות האמורות מבוצעות הן במסגרת פיתוח שטחי נמל חדשים והן במסגרת התחזוקה 

הנמלים ונתיבי השיט )ובכלל זה חפירת ופינוי המשקעים )סדימנטים( בריכות התקופתית של 

הום מי ים והן נעשות בהתאם להוראות המצטברים בהם(. החפירות הימיות עלולות לגרום לזי

. 1986-גהתשמ" )הטלת פסולת(, "היתרי הטלה" לים שניתנו לחברה מכוח חוק מניעת זיהום הים

   .החברה פועלת לעמידה בתנאי היתרים אלו
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  זיהום אוויר .1.65.6.6

פעילות הממגורות לרבות פעילויות שונות של בעלי הרשאה להם מעמידה החברה מקרקעין 

במהלך פריקה וטעינה של כלי שיט בנמלים עלול להיווצר . כך למשל, לזיהום אויר עלולות לגרום

זיהום אויר כתוצאה ממערך הפריקה והטעינה של חומר בצובר; בפעילות הממגורות עשוי 

להיווצר זיהום אויר כתוצאה מאבק גרעיני שעלול להתפזר בתהליך הפריקה, ההסעה לממגורות 

בעלי ההרשאה נדרשים לפעול בהתאם להוראות המשרד ות. נות רכבת ומשאיולקרובטעינה 

חוק אוויר נקי,  מכח אווירוצמצום של זיהום  להגנת הסביבה כפי שעוגנו בהוראות לשם מניעה

ת שונות טעונו לפעילויות שניתנו עסק ברישיון "( בתנאיםחוק אוויר נקי)להלן: " 6008-התשס"ח

 ."(חוק רישוי עסקים)להלן: " 1918-ח"התשכ, עסקים רישוי חוק לפי הנמל בשטח רישוי

 זיהום קרקע ומי תהום   .1.65.6.6

ומתקנים המכילים דלקים וחומרים  תשתיות ותמקרקעין שהועמדו לבעלי הרשאה קיימהמבחלק 

עקב דליפה מצינורות וממתקני )למשל, העלולים לגרום לזיהום קרקע ומי תהום  ,מסוכנים אחרים

. בעלי ההרשאה נדרשים לפעול בהתאם להוראות (מיכליות ועודאחסון, שפך בעת מילוי ופריקת 

לזיהום קרקע בדלק שהחברה  שיון עסק והיתר רעלים.יהמשתקפות בר המשרד להגנת הסביבה

  של החברה. השנתיים.ב. לדוחות הכספיים 16רואה את תש"ן כאחראית לטיפול בו ראו ביאור 

ריקים, שעלולים גם הם להימצא מזוהמים  החברה מחזיקה במקרקעין מועברים העומדיםבנוסף, 

בזיהומי קרקע, ובהם גם שטחים אשר בהם מאוחסנת בוצה שנגרפה מנחל הקישון. בעניין זה 

, שלמועד התשקיף הצעת חוקבעבר דם יהמשרד להגנת הסביבה קלמיטב ידיעת החברה,  ,יצוין כי

, שבהתאם לה החברה בעניין מניעת זיהום קרקע וטיפול בקרקעות מזוהמות הדיונים בה הוקפאו,

 עלולה להיות אחראית לגבי הסיכונים הסביבתיים במקרקעין העומדים ריקים. 

 טיפול בפסולת  .1.65.6.6

אשר שימש בעבר לפינוי פסולת  שטח בחיפהבמסגרת המקרקעין המועברים הועבר לחברה 

 בהתאם להסכם. 6060עד לפברואר  שטחמחזיקה בת חיפה עיריי. דונם 660 -בשטח של כ עירונית,

בין עיריית חיפה לבין רשות הנמלים, העירייה התחייבה לשאת לבדה, כל עוד היא מחזיקה בשטח, 

באחריות לנזקים מכל סוג ומין שהוא הקשורים או נובעים מהחזקתה. למועד התשקיף, לא 

בי היכולת להעמיד את השטח לשימוש של לגואין וודאות  מבוצעות באתר פעולות שיקום כלשהן

 . ההסכם עם עיריית חיפהבעלי הרשאה אחרים לאחר תום 

 במסגרת מקרקעי החברה )לאורך נחל הקישון( מצויות בריכות לאגירת בוצה, אשר רובן פונו

  טרם פונו. למועד התשקיף , למעט שתי בריכות שבמהלך השנים

  חומרים מסוכנים .1.65.6.5

חומרים של  טעינה והובלה  נכללים אחסנה, פריקה,, בעלי הרשאהמ חלק במסגרת פעילותם של

בעלי הרשאה אלה נדרשים ל"היתרי רעלים" הניתנים על מסוכנים )כגון דלקים, שמן, כימיקלים(, 

חוק החומרים )להלן: " 1996-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"גמכוח ידי המשרד להגנת הסביבה 

ההיתרים ניתנים בהמשך לסקרי סיכונים שמכינים בעלי ההרשאה על פי הנחיות  ."(המסוכנים

הנדרשים בין החומרים המסוכנים לבין  פרדההומדיניותו בנוגע למרחקי ה להגנת הסביבההמשרד 

  .ההאוכלוסיי
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 פעולות הקמה ותפעול של תשתיות ומבנים ימיים ויבשתייםות סביבתיות הנובעות מהשפע .1.65.6.1

הקמת מתחמים תפעוליים ו הנמלים החדשיםהקמת  ימיים ויבשתיים )כגוןתשתיות ומבניים ל

, כגון סביבתית שליליתעשויה להיות השפעה  ם,ולתפעוללרבות לפעולות הקמתם  ,(בעורף הנמל

על איכות מי הים, איכות האוויר, השפעה על בתי גידול ואזורי מחייה של בעלי חיים, רעש, 

השפעות אפשריות אלו נבחנות . לנמלי חיפה ואשדוד ף שמצפוןעל קו החוהשפעות נופיות, השפעה 

בשלבי התכנון שמבוצעים או חוות דעת סביבתיות אחרות במסגרת תסקירי השפעה על הסביבה 

צמצום ההשפעות הסביבתיות האפשריות . התכנון והבניה דיניעל ידי החברה בהתאם לוהרישוי 

אלו, והן במישור ההקמה והתפעול, השפעות נעשה בשים לב למבוצע הן במישור התכנון, אשר 

למגבלות ובכפוף  בהתאם להוראות שנקבעות בתכניות סטטוטוריות ובהיתריםאשר מבוצעים 

 ביצוע. כך למשל, , וכן באמצעות תכנית פעולה ותגובה יזומה של החברה בנושאשנקבעו בהם

פעולות ניטור של איכות מי הים ושל  וביצוע בנמלי חיפה ואשדוד חול לאורך קו החוףהעברה של 

  .במסגרת הקמת נמל המפרץ בתי הגידול

 עיקריותדין הוראות  .1.65.6

בעלי ההרשאה הפועלים במקרקעין כפופים לרגולציה בנוגע לפליטות אוויר, בין  - אוויר נקיחוק 

חוק אוויר נקי אם בתנאים הקבועים ברישיונות עסק שהוענקו להם ובין במסגרת חוק אוויר נקי. 

חמיר את הנועד להסדיר את הטיפול בבעיית זיהום האוויר בישראל באופן כולל ומקיף. החוק 

משטר הפיקוח על פליטות חומרים לאוויר ומחייב מפעלים הפולטים חומרים לאוויר לקבל היתר 

חמיר את הסנקציות הפליליות והמנהליות אשר עלולות הפליטה לשם פעולתם. בנוסף, החוק 

הפרת ויגרמו לזיהום אוויר חזק או בלתי סביר.  יוהיות מוטלות על מי שיפרו את הוראותל

  .לעיצומים כספיים המפרלחשוף את  העלול וכן עבירה פלילית עלולה להוותחוק ההוראות 

את נושא  מסדיר, 1988-חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח - זיהום מי ים

פסולת או שפכים ממקור ואוסר על הטלה או הזרמה לים של  והזרמת שפכים הטלת פסולת לים

זרמה בניגוד להוראות החוק וההיתר ואי דיווח בגין ה. אלא על פי היתר ובהתאם לתנאיויבשתי, 

בנוסף,  לעיצומים כספיים. מפרהזרמה כאמור, מעבר להיותה עבירה פלילית, עלולה לחשוף את ה

אוסר הטלת פסולת לים שהוטענה  1986-תשמ"גהלת פסולת(, מניעת זיהום הים )הטחוק 

ללא היתר או מלכתחילה על כלי שיט במטרה להטילה בים בלא היתר. הטלה של פסולת לים 

פקודת מניעת זיהום מי ים בשמן ]נוסח חדש[,  בניגוד לתנאיו לפי חוק זה מהווה עבירה פלילית.

שייט ישראלים וזרים בתחום מי החופים של שפיכת שמן לסוגיו מכלי על אוסרת  1980-התש"ם

ישראל. האיסור של שפיכת שמן חל גם כאשר כלי השיט נמצא מחוץ לתחום מי החופים של 

כמו כן, הפקודה אוסרת על שפיכת שמן לים גם מהיבשה וממתקנים להעברת שמן מכלי  ישראל.

  שיט או אליהם.

שמתרחש ולערוך בדיקה ביחס למקור כאמור לעיל, החברה פועלת לתת מענה ראשוני לזיהום 

הזיהום. עם היוודע מקור הזיהום פועלת החברה לדרוש החזר הוצאות בגין הזיהום שמקורו 

יצוין, כי חוק זה  .6006-, לרבות בהתאם לחוק האחריות לפיצוי נזקי זיהום בשמן, התשס"דאותר

להיות מוגבלת יכולת ובהתאם עשויה  זיהום, יבעל כלי שיט להגביל את חבותו לנזקל מאפשר

 .החברה להיפרע על מלוא הוצאותיה

הוטל על  ת ועדת שרים,במסגרת החלט - תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן
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להלן: המשרד להגנת הסביבה לכונן תכנית לאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן )

הינה להוות מסגרת ארגונית המאגדת את הגורמים השונים  "(. מטרת התלמ"תהתלמ"ת"

הנדרשים לפעולה בתגובה וכמניעה לזיהום הסביבה הימית לאורך חופי מדינת ישראל. התלמ"ת 

 נדבכיםקובעת כי האחריות על אירועי זיהום ים חלה על המזהם אולם בונה מערך כולל של מספר 

תגובה ל מערך מוכנותחברה נקטה בפעולה לארגון למוכנות ולתגובה לאירועי זיהום ים בשמן. ה

טרם החלטת השרים על כינון התלמ"ת. מתוקף היות החברה אחראית  וזאת עוד לאירועי זיהום

כתב ההסמכה, אחראית החברה לטיפול בזיהום ים  ל פיעל התחום הימי של שטח הכרזת הנמל ע

, וזאת של הנמל ודרכי גישה אליוועל מנת לאפשר המשך פעילות  יםהנגרם בתחום הימי של הנמל

נערכה לאירועי זיהום  החברה. במקרה שבו גורם הזיהום אינו ידוע או אינו מסוגל לטפל בזיהום

ים לטיפול בזיהומי ים, גיבוש הנחיות ונהלי יהתקשרות עם קבלנים ימ , בין היתרים באמצעות

  עבודה ותגובה.

בהתאם לתקנות אלו, קיימת  - 6006-(, תשס"גתקנות התכנון והבניה )תסקירי השפעה על הסביבה

 חובה להגיש למוסד התכנון תסקיר השפעה על הסביבה לגבי תכניות מסוימות שמקדמת החברה.

)להלן:  6009-הציבור(, התשס"ט לעיוןתקנות חופש המידע )העמדת מידע על איכות הסביבה 

ולתקנות חופש  1998-התשנ״ח, החברה כפופה לחוק חופש המידע -"( תקנות חופש המידע"

אודות חומרים שנפלטו לסביבה וכן על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע ם, פיהלהמידע, 

. הרשות תעמיד לעיון הציבור את ריח וקרינה שלא ברשות היחיד ,תוצאות של מדידות רעש

על  .תוך שלושה חודשים ממועד קבלתו או איסופו שמקורו בדיווח או באיסוף מידע המידע

לפליטה, שם החומר הנפלט, הסוג  לרבות זהות המקור ,הרשות להעמיד את המידע לעיון הציבור

וכן חריגה  והרמה של הרעש, מיקום, מועד ושיטת איסוף המידע, אזור גאוגרפי ומועד הפליטה

לפרטים נוספים ראו סעיף  .התקנותהוראות ל בהתאםוהכל  ,בכמות או בריכוז החומר הנפלט

6.26.7.1 .לתשקיף 

בהתאם  -  6016 -"ב התשעחובת דיווח ומרשם(,  -והעברות לסביבה  תו)פליט הסביבה הגנת חוק

, מוטלת על החברה חובת דיווח בדבר כל מידע הנדרש על ידי המשרד להגנת הסביבה, זה לחוק

הנוגע לפליטות או העברות של חומר מזהם, שפכים או פסולת, או מידע הנדרש לשם קביעת 

פליטות או העברות כאמור וכן בדבר צריכת מים ואנרגיה בהתאם לאופן שצוין בדרישה. עוד נקבע 

  .בחוק מפורטל בהתאם המפעל עלמפעל חב בחובת דיווח שנתית במסגרת החוק כי בעל 

חוק החומרים המסוכנים קובע כי לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן  - חוק החומרים המסוכנים

יש בידו היתר רעלים. כן נקבע כי רעלים יאוחסנו תחת מנעול ובריח ויישמרו בנפרד מחומרים לא 

 רעילים.

)כגון  חוק תוהצעבשנים האחרונות פורסמו יצוין כי בנוסף לאמור לעיל,  - הצעות ותזכירי חוק

נועדו לטפל בהיבטי הגנת ( ותזכירי חוק אשר הצעת חוק ממשלתית בעניין מניעת זיהום קרקע

עשויים להשפיע על הסביבה כגון מניעה של זיהום קרקע וזיהום ים וטיפול בזיהום כאמור ואשר 

אפשרות החברה להעריך אם ובאיזה נוסח הם יאושרו, אם בכלל, אין ב למועד התשקיף,. החברה

  .ומה ההשלכה האפשרית על פעילותה

 אירועים בקשר עם איכות הסביבה  .1.65.6

מתקן שעיקר את השטח(  6016הופעל )על ידי חוכר שפינה בשנת בו ש שטח הנמצא בנמל אשדודב
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מוקדי זיהום קרקע, כתוצאה  למיטב ידיעת החברה, מספר, קיימים, פעילותו ניפוק דלק לאוניות

להפרשה בזיהום.  למועד התשקיף, החברה פועלת לטיפולמדליפות שאירעו לאורך השנים. 

 השנתיים לדוחות הכספיים 1.ב.16ראו ביאור  ותביעה כספית שהוגשה נגד החוכר שביצעה החברה

  של החברה.

בוצה , כאשר העילייםוהצנרות  עבודות לפירוק המיכלים בשטח מתבצעותלמועד התשקיף, 

כל המיכלים, המבנים, הצנרת, המתקנים פירוק לאחר . שתוותר במיכלים תפונה לאתר מאושר

 כל דין.  לל שימצא חול מזוהם הוא יטופל על פיוכ ,בשטח קרקעחקירת הוהתשתיות העיליות תחל 

תכנית לחקירת , החלה להתבצע המשרד להגנת הסביבה של לאחר אישור ,למועד התשקיף כמו כן,

 .10לרציף ועד האמור  שטחחוות המיכלים במקרקע לאורך הצנרת המובילה ה

 של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  6.ב.16לזיהום קרקע בדלק בשטח תש"ן ראו ביאור 

 הליכים משפטיים או מנהליים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה .1.65.5

למועד התשקיף ובשנה שקדמה לפרסום התשקיף, לעמדת החברה, אין כל הליך משפטי או מנהלי 

 מהותי הקשור עם איכות הסביבה, אשר החברה או נושא משרה בכירה בה צד לו. 

 מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים  .1.65.1

בה במסגרת ככלל, מדיניות החברה קובעת כי החברה מחויבת לערכי ההגנה על הסבי - כללי

. בהמשך להחלטת ממשלה ולחוזר של רשות החברות הממשלתיות המחייב גיבוש שיקוליה

תכנית פעולה מדיניות סביבתית אסטרטגית להתנהלותן של חברות ממשלתיות, החברה אימצה 

קיימא", אשר משלבת פיתוח לצרכי משק המדינה, שימוש מושכל -אסטרטגית ל"פיתוח בר

 ערכות אקולוגיות. במשאבי טבע והגנה על מ

במסגרת מימוש מטרותיה, החברה שואפת  המדיניות הסביבתית של החברה קובעת, בין היתר, כי

על שיקולים סביבתיים בתהליכי קבלת ההחלטות  שילוב של :לפעול על פי העקרונות הבאים

; שימוש על פי חוק תפעולם בתחומים המצויים באחריותהעל תכניות הפיתוח של הנמלים ו

שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה ה ועידודיצירת פסולת  צמצוםשכל במשאבי הטבע, מו

שיתוף הקהילה בנושאים הנוגעים לתכניות הפיתוח וההשלכות ובחומרים ממוחזרים; 

הסביבתיות של פעילות הנמלים; פיתוח ויישום מערכות של ניהול סביבתי כולל בקרה ומעקב 

ם ומחקרים וביצוע של פעולות ניטור שמטרתם הערכה או תקופתיים; ייזום פרויקטים, סקרי

על קיום הוראות החוק ונקיטת פעולות  צמצום של ההשפעות הסביבתיות של הנמלים; הקפדה

נוספות למזעור ההשפעות הסביבתיות של הנמלים, בין היתר, על ידי שימוש בטכנולוגיות 

ח סביבתי תקופתי; עידוד וככל האפשר פרסום מידע ודיוו -; שקיפות ציבורית ידידותיות לסביבה

הבטחת מחויבות של מפעילי הנמלים להטמעה ויישום של מדיניות סביבתית על פי העקרונות 

 בחברה מכהן בעל תפקיד אשר אחראי לפיתוח והטמעת תכנית זו בחברה.. שלעיל

עם בעלי הרשאה במקרקעין  החברה ם שלהסכמי - קביעת הוראות בהסכמים עם בעלי הרשאה

כוללים הוראות שלפיהן הגורם המשתמש שהוענקו לתאגידים מורשים  כתבי ההסמכהוכן 

הסביבה, לרבות החזקת היתרים ורישיונות, וכן  הגנתמחויב לעמוד בהוראות דיני  במקרקעין

דרישות שעניינם ומקורם באיכות הסביבה או בשעליו לשאת בהוצאות שמקורן בתקנים ו

החברה עורכת בדיקות תקופתיות הנוגעות להיבטי הגנת הסביבה במקרקעין יצוין כי יחות. בבט
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ופתית לגבי קיומם של ה תקובדיק מקיימת סיור בנכס המועמדים לבעלי ההרשאה ובכלל כך

ובכללם היתר רעלים, רישיון עסק  בהיבטי הגנת סביבה רגולטוריים שונים הנדרשים אישורים

 .כבאות, וזאת בשים לב למאפייני השימוש בנכס בתוקף, אישור שירותי

פעילותה של החברה לתחזוקה של עומק המים, שובר גלים,  - פעילויות המבוצעות על ידי החברה

עשויה להיות כרוכה בפגיעה , הנמלים החדשיםמצופים וכיו"ב וכן פעילותה במסגרת הקמת 

 מפרטים טכניים לכלי השיטקובעת החברה  כדי לצמצם פגיעה אפשרית זו,. בסביבה הימית

החפירה במקרקעין לחפירה ימית המחייבים כל קבלן שמועסק על ידי החברה בביצוע הפועלים 

בנוסף, החברה מפעילה מספר מערכות ניטור העוקבות אחר שינויים בסביבה הימית  .התת ימיים

הארצית להגנת  מדווחות באופן שגרתי ליחידה המעקב והחופית כתוצאה מפעילותה. תוצאות

לשם צמצום ההשפעה השלילית על קו החוף ככל  ,הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה. בנוסף

פעולות להעברת חול לאורך קו החוף בסמוך החברה מבצעת שנגרמת ממיקום המבנים הימיים, 

 .לנמלי חיפה ואשדוד

 עלויות סביבתיות  .1.65.7

לצורך מניעה או הפחתה של פגיעה )סביבתיות בעלויות החברה נשאה , 6017-ו 6011ים בשנ

 .בהיקפים שאינם מהותיים (לצורך תיקון נזקים שנגרמו לסביבה ושיקומה או בסביבה

.6.26  החברה פעילות על ופיקוח מגבלות 

 1בפרק ממשלתית מלאה )כהגדרת מונח זה בבעלות למועד התשקיף, החברה הינה חברה 

בנוסף, החברה ככזו בכל תקופת הסמכתה. (, ועל פי הדין החל למועד התשקיף תיוותר לתשקיף

על כן, פעילות החברה פועלת בהתאם לחקיקה ייחודית המסדירה את הפעילות בתחום הנמלים. 

באמצעות חוקים, תקנות, צווים  םשלטוני במגוון רחב של תחומימגבלות חקיקה ולפיקוח כפופה ל

ות החלות על החברה להלן תמצית עיקרי ההוראות הרגולטוריות המהותיכתבי הסמכה. ו

  ומשפיעות על פעילותה:

 1975-רגולציה מכוח חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה .1.61.1

הוראות חוק החברות  יהחלות על , וככזוחברה בבעלות ממשלתית מלאההחברה הינה 

השקעות הממשלה בחברה, פעולות לרבות לעניין , הממשלתיות והתקנות שהותקנו מכוחו

חובות וייעוד רווחים בחברה ממשלתית,  שיקולים עסקייםמשלה, והחלטות הטעונות אישור המ

מיזוג או פירוק, מינוי בא כוח המדינה באסיפה הכללית, הוראות בעניין מסירת מידע למדינה, 

לעניין הרכב הדירקטוריון, ועדותיו והדירקטורים בו, מינוי נושא משרה, בעלי תפקידים מיוחדים 

הוראות בעניין יישוב דוחות כספיים בחברות ממשלתיות,  הוראות לענייןופקידים בכירים, 

לפרטים ועוד.  , העסקת קרובי משפחה וייצוג הולם למגזריםסכסוכים בין החברה לממשלה

  .תשקיףבזה  1פרק ל נספח ב'נוספים, ראו 

בנוסף, על פי חוק החברות הממשלתיות, חלות על החברה גם הוראות חוק החברות החלות גם הן 

 .ממשלתית )בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות( על חברה

  1985-חוק יסודות התקציב, התשמ״ה .1.61.6

 על החברה חלות מספר הוראות, אשר עיקריהן מפורטים להלן:
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בהתאם להוראות חוק יסודות התקציב, החברה אינה יכולה להסכים לשינויים בשכר, בתנאי 

ורות לעבודה, ולא תנהיג שינויים או פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקש

הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או באישורו של שר 

לחוזר הממונה על  בהתאם .)אשר האציל סמכות זו לממונה על השכר במשרד האוצר( האוצר

ה של העובדים , הסכמה או הנהגה של תנאי השכר וההעסק6017השכר במשרד האוצר מיולי 

כפופות לאישור הממונה על השכר, ככל שהם חורגים מהנהוג בשירות המדינה. כמו כן, נקבע 

ומתן עם עובדים היא קבלת עמדתו של הממונה על השכר  דרך המלך לקראת ניהול משאבחוזר כי 

במהלך  נולגבי מסגרת עלות ההסכם ויתר תנאי העבודה שידונו בטרם החל המשא ומתן, עדכו

לכל התחייבות, לפני ההסכמה  ,קבלת אישור מפורש, מראש ובכתבתקופת המשא ומתן ו

, רשאי כאמורוראות הלא קיים את האו נתמך ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב  והחתימה עליה. 

הוא להפחית סכום השווה לסכום ששולם עקב כך מן הסכומים שיש להעבירם לאותו גוף מתקציב 

דין, ורשאי הוא להפסיק או להפחית כל מענק או השתתפות שהגוף היה מקבל המדינה לפי כל 

בנוסף, החוק  מהממשלה אלמלא החריגה, כל עוד מבצע הגוף תשלומים בניגוד להוראות סעיף זה.

קובע לעניין זה כי יראו דירקטור שהסכים ביודעין על שינויים או הטבות כאמור כדירקטור שאינו 

כן יראו הסכמה של מנהל כללי לשינויים או להטבות כאמור כעילה ממלא תפקידו כראוי, ו

 מספקת לממשלה להעבירו מכהונתו.

על החברה למסור למנהל הכללי של משרד האוצר לפי דרישתו, כל מידע שיש בו צורך למטרות 

, וכן למסור לממונה על השכר מעקב אחר ביצוע חוק יסודות התקציב או חוק תקציב שנתי

 בתקנות.הקבועים דה במשרד האוצר מידע אחת לשנה, במועד ובאופן והסכמי העבו

החל לפעול לראשונה בית דין למשמעת לשיפוט עובדי המדינה ועובדי גופים  6011בשנת 

מתוקצבים ונתמכים, שהוקם מכוח חוק יסודות התקציב. ניתן להעמיד לדין משמעתי בבית הדין, 

משמעת לפי חוק זה וכן, כל מי שבשעת ביצוע העבירה  בין היתר, עובד גוף מתוקצב שביצע עבירות

האחראי לאותו תחום,  היה מנהל כללי, חשב, גזבר, מנהל חשבונות או פקיד של הגוף המתוקצב

הוא נקט אמצעים סבירים להבטחת מניעת או כי העבירה נעברה שלא בידיעתו  כיאם לא הוכיח 

  העבירה.

  בענייני תשתיתיישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות  .1.61.6.1

יישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בענייני תשתיות. ל מתייחס גם חוק החברות הממשלתיות

, וביניהם סכסוכים בעניינים אלוקובעות כי בסכסוכים בין חברות ממשלתיות החוק הוראות 

עבודות בעניין תיאום לגבי עבודות תשתית, היקפן של עבודות תשתית, לוחות הזמנים לביצוע 

תשתית, התשלום הנדרש בעד ביצוע עבודות תשתית, תיאום לגבי מעבר בשטחים המוחזקים בידי 

חברת תשתית וסכסוך אחר המעכב או עלול לעכב עבודות תשתית, תפסוק ועדה ליישוב סכסוכים 

״( שתוקם לצורך זה, כאשר לוועדה ליישוב סכסוכים הסמכות הוועדה ליישוב סכסוכים)להלן: ״

 ית לדון ולפסוק בסכסוך כאמור, אלא אם כן החליטה שלא לפסוק בסכסוך.הבלעד

הוועדה ליישוב סכסוכים רשאית לתת תוקף של הכרעה סופית לפשרה שכל הצדדים לסכסוך 

הסכימו לה. הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים דינה כדין פסק דין של בית משפט והיא 

ני בית המשפט לעניינים מנהליים, אם ניתנה רשות לכך ניתנת לערעור בשאלה משפטית בלבד בפ

מאת שופט בית המשפט לעניינים מנהליים. הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים שלא 

הוגשה עליה בקשת רשות ערעור במועד הקבוע לכך או שלא התקבלה לגביה רשות ערעור, כדין 
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 פסק דין סופי של בית משפט.

 ועדה ליישוב סכסוכים כאמור. הוקמהעת החברה, למועד התשקיף ולמיטב ידי

.א. 66לתביעה שמתנהלת בוועדה ליישוב סכסוכים, אשר הוגשה על ידי חברת החשמל, ראו ביאור 

 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

חוק התכנית ל 69, ולסעיף 6006-ב לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב55יצוין כי בהתאם לסעיף 

-תשע"זה(, 6018-ו 6017קיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב הכלכלית )תיקוני ח

, הוקמה ועדה לתיאום תשתיות, שתפקידה לפסוק בסכסוכים בין בעל רישיון חלוקה לבין 6011

בעל תשתית, בין מקים תשתית לבין בעל תשתית, בסכסוכים בין מקימי תשתית ובסכסוכים בין 

 נדרשת הסכמתו של צד לסכסוך להליך. בעלי תשתית, כאשר במקרים מסוימים

 1958-חוק מבקר המדינה, התשי"ח .1.61.6

מכפיף כל ״גוף  (״חוק מבקר המדינה]נוסח משולב[ )להלן: ״ 1958-חוק מבקר המדינה, התשי״ח

, לביקורתו של מבקר המדינה, וקובע, בין היתר, כי כל מבקר המדינה מבוקר״, כהגדרתו בחוק

גוף מבוקר כפוף . אשר יעמוד לביקורתו של מבקר המדינהחברה ממשלתית היא גוף מבוקר 

וחלה עליו החובה למנות צוות לתיקון הליקויים  ,להוראות שונות בדבר המצאת מסמכים וידיעות

אדם מבקר המדינה,  פי חוק על .ולקבל החלטות בקשר עם תיקון הליקויים שיימצאו בבקרה

הנציב יהיה רשאי, במקרה שמצא כי , ומבוקררשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור על גוף 

במהלך השנים  התלונה מוצדקת, להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקונו.

, בין היתר לעניינים במסגרת דוחותיו השנתיים ההאחרונות התייחס מבקר המדינה לחבר

דוח ביקורת שנתי  (6; )לי היםלרפורמה בנמ, שנגע 6008לשנת  ב59( דוח ביקורת שנתי 1: )כדלקמן

, שנגע 6011לשנת  16( דוח ביקורת שנתי 6) ;להסדרת שימוש בנכס בחיפה, שנגע 6010ב לשנת 11

, 6016א לשנת 15דוח ביקורת שנתי ( 5לפעילותיה של החברה בכלל ולפיתוח נמלי הים בפרט; )

ם את המלצות דוחות ולהפרטת חברות הנמל. החברה פועלת על מנת לייש שנגע להסדרי הפנסיה

הביקורת ולתקן את הליקויים שנמצאו ואימצה נוהל שמטרתו בקרה וטיפול ביישום דוחות מבקר 

 .המדינה

  נציב תלונות הציבור .1.61.6

פי חוק מבקר המדינה, רשאי נציב תלונות הציבור לברר תלונות נגד החברה בהיותה, כאמור, -על

עשייה הפוגע במישרין במתלונן עצמו, או ״גוף מבוקר״ וזאת בשל מעשה או מחדל או פיגור ב

המונע ממנו במישרין טובת הנאה, והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של נציב תלונות הציבור, את 

הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו. ממצאי נציב תלונות הציבור על הבירור שעשה 

עילותה של החברה ועל פי לאור אופי פ והמלצותיו לתיקון ליקויים מועברים לגוף המבוקר.

ובהתאם, בחברה לא קיימת יחידת  תלונות מן הציבור אינן עניין שגור,הניסיון שנצבר בחברה, 

תלונות ציבור. יחד עם זאת, במקרים בהם מתקבלת בידי החברה פניה, היא נבדקת ומטופלת 

 באופן פרטני. 

  1992-חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב .1.61.5

״( חל, בין היתר, על גוף חוק הביקורת הפנימית)להלן: ״ 1996-התשנ״בחוק הביקורת הפנימית, 

מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה. הוראות נוספות בחוק הביקורת הפנימית חלות על 
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פי חוק הביקורת הפנימית, בכל גוף ציבורי תקוים  החברה מכוח חוק החברות הממשלתיות. על

 ידי מבקר פנימי. ביקורת פנימית על

חוק החברות הממשלתיות, על , בהתאם להוראות לתשקיף)ג( בנספח ב' 17סעיף ור בכאמ

דירקטוריון חברה ממשלתית למנות לחברה מבקר פנימי, זולת אם אישרה רשות החברות 

הממשלתיות שהיקף פעולות החברה או אופיין אינם מחייבים מינוי של מבקר פנימי. 

של המבקר הפנימי. המבקר הפנימי יהיה כפוף ליושב  הדירקטוריון יקבע את תפקידיו וסמכויותיו

למועד התשקיף,  ראש הדירקטוריון ולמנהל הכללי, ויגיש את דוחותיו והצעותיו לדירקטוריון.

 בחברה מכהן מבקר פנימי בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות.

   דיני מכרזים .1.61.1

״( קובע כי המדינה, כל תאגיד חוק חובת המכרזים״להלן: ) 1996-חוק חובת המכרזים, התשנ״ב

ממשלתי, מועצה דתית, קופת חולים ומוסד להשכלה גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה 

פי מכרז פומבי הנותן לכל -בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת שירותים, אלא על

״חברה ממשלתית, -אדם הזדמנות שווה להשתתף בו. לעניין זה, ״תאגיד ממשלתי״ הוגדר כ

 . בת ממשלתית, או תאגיד שהוקם בחוק״-חברת

״(, קובעות הוראות בדבר ת חובת המכרזיםותקנ״להלן: ) 1996-תקנות חובת המכרזים, התשנ״ג

 הליכי המכרזים ונסיבות בהן יש פטור מעריכת מכרז.

חוק חובת לצד ההוראות הכלליות של תקנות חובת המכרזים, החלות על כל הגופים עליהם חל 

המכרזים, הותקן פרק ה׳ לתקנות המכרזים, אשר הינו פרק מיוחד העוסק בהתקשרויות של חברה 

ממשלתית וחברה בת ממשלתית. פרק זה מחיל על חברות ממשלתיות וחברות בנות ממשלתיות 

נוסף לאמור לעיל, חלות על החברה ; )נוסף להוראות הכלליות( חובות והוראות המיוחדות להן

)חובת  , ותקנות חובת המכרזים1995-חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, תשנ״התקנות 

 . 6007-שיתוף פעולה תעשייתי(, תשס״ז

פי הוראות -פועלת החברה, בנוסף לחוק המכרזים והתקנות מכוחו, גם על 1991בינואר  1-החל מ

התקנות כי  יםקובע והתקנות מכוחו, חוק חובת המכרזים .49הסכם הרכישות הממשלתיות

  יחולו ככל שאינן סותרות התחייבות של המדינה באמנה בינלאומית. המכרזים שנקבעו לפי חוק

הוחלט להכיר בחברה כזרוע ביצוע, בתחומי ליבת פעילותה, של משרד  6009,50באפריל  7ביום 

משרד התחבורה ממכרז בהתקשרות עם התחבורה והבטיחות בדרכים, ובכך למעשה פטור 

 .1996-תשנ"גה התנאים בתקנות חובת המכרזים, בהתקייםהחברה 

 קבלת מידע מחברה ממשלתית .1.61.7

  1998-חוק חופש המידע, תשנ"ח .1.61.7.1

                                                      

( מסדיר את הגישה למרכזי הרכישות הממשלתיות בין המדינות GPA-הסכם הרכישות הממשלתיות )ה  49
, וייחודו הוא בכך שלמרות שהוא מהווה חלק מהסכמי 1991החתומות עליו. ההסכם נכנס לתוקף בחודש ינואר 

 , ההסכם מחייב רק את אותן החברות שחתמו עליו. WTO -ארגון הסחר העולמי, ה
במכתב מהמנהל הכללי במשרד ראש הממשלה לכבוד המנהלים הכללים של משרדי הממשלה, ולאור החלטות   50

והחלטת הממשלה  6001בדצמבר  61מיום  976, החלטת הממשלה מס' 6006ביוני  16מיום  6065הממשלה מס' 
 . 6007במרץ  18מיום  1616מס' 
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״( חל על רשות ציבורית ובכלל זה על חוק חופש המידע)להלן: ״ 1998-חוק חופש המידע, התשנ״ח

חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית, למעט חברות שהוצאו מתחולת חוק חופש המידע באופן 

פי קביעת שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. חוק  מלא או חלקי, על

חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ישראלי או תושב מוקנית זכות לקבל מידע מרשות ציבורית, 

בהתאם לחוק חופש המידע. עם החלת חוק חופש המידע על החברה, היא פעלה ליישומו ולהטמעת 

להוראות חוק חופש המידע, מינה מנכ״ל החברה ״ממונה על חופש המידע״, הוראותיו. בהתאם 

קובע את הכמו כן, נקבע בחברה נוהל  אשר אחראי ליישום הוראות חוק חופש המידע בחברה.

 .הכללים למסירת מידע על ידי החברה

בהתאם להוראות חוק חופש המידע, החברה רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע בנסיבות 

ולא למסור מידע כאשר יש חשש שהמידע כאמור יפגע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ  מסוימות,

שלה ובביטחון הציבור, או בביטחונו או בשלומו של אדם, ביחס לכל מידע בנושא ששר הביטחון 

( וכן כל מידע 1981קבע בצו כי גילויו פוגע בפרטיות )כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ״א־

 פי דין.-שאין לגלותו על

בנוסף, בהתאם לחוק חופש המידע, החברה רשאית שלא למסור מידע במקרים מסוימים, ובין 

היתר, מידע שעלול לשבש את תפקודה התקין, מידע אודות מדיניות בשלבי עיצוב או אודות פרטי 

משא ומתן עם גוף או אדם מחוץ לחברה, מידע אודות ניהול פנימי של החברה שאין לו נגיעה 

ר, מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע לציבו

 פגיעה ממשית בערכו, וכן רשאית שלא למסור מידע בנסיבות נוספות שנקבעו בחוק חופש המידע.

 6.25.3לפרטים נוספים ראו סעיף . נכנסו לתוקף תקנות חופש המידע 6010בחודש ספטמבר 

 לתשקיף.

  מידע לרשות החברות הממשלתיות .1.61.7.6

לחוק החברות הממשלתיות, רשות החברות הממשלתיות רשאית, לצורך מילוי תפקידה, בהתאם 

מדירקטור מטעם המדינה, מהמנהל הכללי , וכן 51לדרוש מחברה ממשלתית או מחברה מעורבת

של חברה ממשלתית, ובאמצעותו, מכל מי שעובד בחברה או מועסק בשירותיה, מידע וחומר 

פי תקנות -בענייני חברה ממשלתית, ורשאית היא לעיין ברשומות ובמסמכים של חברה כאמור. על

, אם החליטה 6005-החברות הממשלתיות )כללים בדבר הסמכת בודק בידי הרשות(, התשס״ה

רשות החברות הממשלתיות, לצורך מילוי תפקידה, על ביצוע בדיקה, היא רשאית להסמיך בודק 

לעיין ברשומות ובמסמכים של החברה, ולדרוש מהחברה, או מהמנויים בסעיף זה לעיל, מידע 

חשבון,  וחומר בענייני החברה. בודק יהיה בעל מקצוע מתאים, לפי העניין, לרבות עורך דין, רואה

 פי התנאים שנקבעו בתקנות.-שמאי ויועץ כלכלי, על

 מסירת מידע מהמרשם הפלילי  .1.61.8

מניין הגופים שיימסר להנהלותיהם , התווספה החברה אל 6001מאוגוסט  על פי החלטת הממשלה

הדרוש לה לעניין מינוי עובדים או ביטול מינויים, או לעניין  ביצוע עבודה, מהמרשם הפלילי, מידע 

                                                      

שר מחצית או פחות מכוח ההצבעה באספותיה הכלליות או חברה שאינה חברה ממשלתית וא -" חברה מעורבת"  51
 .הזכות למנות מחצית או פחות ממספר הדירקטורים שלה הם בידי המדינה
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 .ד או שירות באותו גוף בידי אדם אחר שלגביו מבוקש המידעתפקי

 דיני עבודה .1.61.9

הוראות  הקובע בין היתר ,6011-חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"בהחברה כפופה ל

חוק העסקת עובדים על ידי שונות בדבר חובות המעסיק ואחריותו של מזמין שירות, וכן כפופה ל

בדבר  , הקובע הוראות6016-ניקיון בגופים ציבוריים, התשע"גהו שמירהבתחומי הקבלני שירות 

לפרטים  תנאי העבודה וההתקשרות של גוף ציבורי עם קבלני שירותים בתחומי השמירה והניקיון.

 לעיל. 6.24.4.4ראו סעיף 

 רגולציה החלה על החברה כחברת הפיתוח והנכסים

בנוסף לרגולציה החלה על החברה כחברה ממשלתית, מוסדרת פעילות החברה כחברת הפיתוח 

  .בלה החברה מאת מדינת ישראליסמכה שקהכתב הוהנכסים בחקיקה ייחודית וב

   חוק רספ"ן .1.61.10

 לתשקיף.  6.9סעיף חוק רספ"ן קובע את תפקידי החברה כאמור ב .1.61.10.1

פעילות החברה כפופה לקבלת כתב הסמכה מאת השרים לתקופה שתיקבע בהתאם לחוק רספ"ן, 

כתב  בהתאם לכתב ההסמכה, השרים, בהתייעצות עם רספ"ן, רשאים לשנות את בכתב ההסמכה.

ה, להוסיף עליו או לגרוע ממנו, ובלבד שניתנה לחברה הזדמנות להשמיע את טענותיה ההסמכ

 לגבי השינוי, ההוספה או הגריעה המוצעים. 

חוק רספ"ן קובע רשימה של תנאים שבהתקיימם שר התחבורה, בהתייעצות עם רספ"ן ולאחר 

בהתקיים זאת,  .שנתן לחברה הזדמנות להשמיע טענותיה, רשאי לבטל את הסמכתה של החברה

אחד מאלה: )א( בחברה חדל להתקיים תנאי מתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק רספ"ן או לפי 

תנאי ההסמכה, והדבר לא תוקן בתוך תקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; )ב( ניתן 

בע צו לפירוקה של החברה או שמונה לה כונס נכסים, והצו או המינוי לא בוטל בתוך תקופה שק

מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; )ג( החברה הפרה הוראה מהותית או תנאי מהותי שנקבעו 

 -לפי חוק רספ"ן או הקבועים בהסמכתה, וההפרה אינה ניתנת לתיקון, ואם ההפרה ניתנת לתיקון 

לא תוקנה בתוך התקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח לחברה; )ד( החברה הפרה הפרה 

ו תנאי שנקבעו לפי חוק רספ"ן או הקבועים בהסמכתה, וההפרה אינה ניתנת נמשכת הוראה א

לא תוקנה בתוך התקופה שקבע מנהל רספ"ן בהודעה ששלח  -לתיקון, ואם ההפרה ניתנת לתיקון 

לחוק רספ"ן; )ו(  16לחברה; )ה( החברה לא קיימה הוראה לתיקון ליקויים שניתנה לו לפי סעיף 

 ה בהסמכה כעילה לביטולה.התקיימה עילה אחרת שנקבע

בהתאם להוראות חוק רספ"ן, שר התחבורה, בהתייעצות עם רספ"ן ולאחר שנתן לחברה בנוסף, 

הזדמנות להשמיע טענותיה, רשאי להגביל את ההסמכה לעניין תקופת תוקפה, המקום או האזור 

בסעיפים  שבו תוכל החברה לפעול, או כל הגבלה אחרת, אם התקיים אחד מן התנאים המנויים

 )ו( לעיל. -)ג(

במקרה שבו תאגיד מוסמך )ובכלל כך החברה( אינו עושה שימוש נמלי במקרקעין המועברים  .1.61.10.6

או לאחר יום התחילה הנמצאים בתחום הנמל ובמקרקעין אחרים בתחום הנמל שנרכשו על ידו 

ן שהוא עושה שימוש שאינו שימוש נמלי במקרקעישאין באפשרותו לעשות שימוש כאמור או 

כאמור, מעניק חוק רספ"ן למדינה את הזכות לפנות לביהמ"ש בבקשה להורות לתאגיד המוסמך 
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להפסיק את השימוש שאינו שימוש נמלי או להפקיע את זכויותיו באותם מקרקעין ואלו יועברו 

 למדינה או לתאגיד מוסמך אחר.

ובע הסדרים יתר קחוק רספ"ן מסדיר היבטים שונים של הרפורמה בנמלי הים, ובין הבנוסף,  .1.61.10.6

תשתיות פיתוח וניהול שנועדו לקדם את התחרות בנמלי הים, לרבות יצירת הפרדה תאגידית בין 

לחברות הנמלים לבין הפעלתם, הסמכת שר התחבורה, באישור שר האוצר, להעניק כתבי הסמכה 

בת בין לתאגידים מורשים ליתן שירותי נמל בנמל או בחלק ממנו, קביעת איסור בעלות צולנמל ו

עילות פטור קביעת אי תחולה של התאגידים הנמליים, איסור ניהול משותף של תאגידים אלה, ו

 .מסוימות הכלולות בחוק ההגבלים העסקיים ביחסים שבין התאגידים הנמליים

חוק רספ"ן אוסר על עובד מדינה לשמש כדירקטור בחברה אם זה מכהן גם כדירקטור בתאגיד  .1.61.10.6

סעיף זה אוסר על מינויו של אדם שאינו עובד מדינה אם הייתה לו, לקרובו, , בנוסףמוסמך אחר. 

לשותפו, למעבידו או לתאגיד שהוא בעל שליטה בו בשנתיים שקדמו למועד המינוי זיקה לתאגיד 

 מוסמך אחר.

בהתאם  )ובכתב ההסמכה( מגבלות נוספות על פעילותה של החברה. כך,בחוק רספ"ן  וכן נקבע .1.61.10.5

תב ההסמכה, החברה לא תבצע כל פעולה בתחום נמל, שאינה לצורך מילוי לחוק רספ"ן ולכ

תפקידיה לפי חוק רספ"ן, בין בעצמה ובין באמצעות אחר, במישרין או בעקיפין, אלא אם התירו 

לה השרים, בכתב ומראש, לבצע פעולה כאמור. עם זאת, לא יידרש אישור השרים אם מדובר 

ים בהתאם לתכנית פיתוח לשימוש נמלי עתידי, לצורך בהעמדת מקרקעין בתחום נמל המיועד

שימוש שאינו נמלי אם: )א( המקרקעין מועמדים לשימוש שאינו שימוש נמלי כל עוד אינם 

נדרשים בהתאם לתכנית הפיתוח לשימוש נמלי; )ב( המקרקעין מועמדים לתקופה כוללת שאינה 

פוגעת בשימוש נמלי או בפעילותו )ג( העמדת המקרקעין אינה פעולה ה -שנים; ו 10עולה על 

 התקינה של נמל ואין בה כדי לפגוע בביצוע תכניות הפיתוח או לעכבן.

 כמו כן, החברה לא תבצע כל פעולה כאמור, שאינה בתחום נמל, ללא אישור מראש של הממשלה.

 עוד קובע החוק כי חברת נמל לא תרכוש ולא תקבל מקרקעין בתחום נמל, אלא מידי החברה, וכן .1.61.10.1

שתאגיד מורשה לא ירכוש ולא יקבל מקרקעין בתחום נמל אלא באישור החברה, כאשר אם 

החברה לא אישרה, רשאים השרים, לפי בקשת התאגיד המורשה, לאשר את הרכישה או את 

 קבלת המקרקעין כאמור.

בנוסף, נקבע כי תאגיד מוסמך אינו רשאי להחדיל הפעלתו של נמל או חלקו, אלא באישור  .1.61.10.7

לפי הצעת שר התחבורה, בתנאים שתורה, בנסיבות ומטעמים שיקבע שר התחבורה,  הממשלה,

 באישור ועדת הכספים של הכנסת.

בהתאם לחוק רספ"ן, החברה תגבש, לאחר שנתנה הזדמנות לחברת הנמל או לתאגיד המורשה  .1.61.10.8

)בהתאם לצורכי המשק, וכאמור  הנוגעים בדבר להשמיע את טענותיהם, תכנית לפיתוח הנמלים

 61, וכן הצעת תקציב לתכנית כאמור, ותגישן לאישור השרים עד ליום לתשקיף( )ג(6.9.5בסעיף 

באוקטובר של כל שנה. הפרטים שייכללו בתכנית הפיתוח, מתכונתה והיקפה יהיו כפי שתורה 

וח המיועד להתבצע באמצעות אחר וכן תפרט את רספ"ן, והיא תתייחס גם לפיתוח רב שנתי, לפית

 המקרקעין המיועדים לרכישה על ידי החברה.

  .לתשקיף 6.9ראו סעיף להוראות מהותיות מכתב ההסמכה  - כתב ההסמכה .1.61.11
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ביצוע העברת הנכסים, ההתחייבויות וזכויות עובדי רשות הנמלים, שם לצווים עיקריים שהוצאו  .1.61.16

 ברה שהפכו לעובדי חברת הנמל, לחברות הנמל או לח

 הותקנו על ידי שר האוצר ושר התחבורה, חמישה צווים, כמפורט להלן: לצורך ההעברה כאמור, 

 ,6005-צו רשות הספנות והנמלים )העברת זכויות, חובות והתחייבויות מהמדינה(, התשס"ה (א)

במסגרת שהועברו ) בהסכמיםוההתחייבויות  , החובותמסדיר את העברת הזכויותה

 חברות הנמל.אל ו החברהמהמדינה אל ( למדינה מרשות הנמלים הרפורמה

מסדיר את ה ,6005-תשס"ההצו רשות הספנות והנמלים )העברת תביעות מהמדינה(,  (ב)

, (שהועברו למדינה כאמור מרשות הנמלים) תביעות שעילתן קדמה ליום המעברההעברת 

תיתכנה עילות תביעה שנוצרו לפני יום , זה בהתאם לצו .חברות הנמלאל ו החברהאל 

המעבר המיוחסות לחברה, וטרם התגבשו לכדי תביעה, ברם אלו, ככל שתופענה, בכל 

תשקיף, לא ידוע לחברה ה. למועד 1958-מקרה יבחנו לאורו של חוק ההתיישנות, התשי"ח

 על עילות תביעה שתביעות בגינן עשויות להיות מועברות לחברה על פי הצו האמור. 

, 6005-תשס"ההצו רשות הספנות והנמלים )העברת זכויות בנכסים שאינם מקרקעין(,  (ג)

אשר הועברו למדינה מרשות ) מסדיר את העברת הזכויות בנכסים שאינם מקרקעיןה

 . וחברות הנמל החברהאל  (הנמלים

-תשס"ההצו רשות הספנות והנמלים )העברת זכויות בכספים מחברת הפיתוח והנכסים(,  (ד)

קובע הוראות לעניין העברה לחברות הנמל של כספים המגיעים לעובדיהן בעת , ה6005

סיום יחסי עובד מעביד, בגין ימי מחלה וחופשה ובגין השלמת הפרשות לפנסיה צוברת. הצו 

מטפל גם בהעברת היעודות של כספי הפנסיה התקציבית בגין עובדי חברת הנמל, לידי 

בדי חברת הנמל, והוא מטיל על החברה חובות חברת הנמל עד להקמת קופת פנסיה של עו

 נאמנות בניהול הכספים האמורים. 

, אשר 6005-צו רשות הספנות והנמלים )העברת זכויות במקרקעין המועברים(, התשס"ה (ה)

, ועמד בתוקף זכות שימוש לא בלעדית במקרקעין שהועברו לידה מהמדינה ברההעניק לח

 עד לחתימת הסכמי החכירה בין המדינה לבין החברה בקשר עם המקרקעין המועברים. 

חלק מהצווים המנויים לעיל, כוללים הוראת ברירת מחדל המורה על העברת פריטים, שלא סווגו 

. עם זאת, הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל משרד התחבורה לחברהבצו עצמו, 

למדינה  החברההחברות הממשלתיות, רשאים להורות על העברת פריטים כאמור מומנהל רשות 

 או לחברת נמל מסוימת, לפי העניין. 

  דמי השימוש צו .1.61.16

לחברה בגין  חיפה ואשדוד ת נמלוהמשולמים על ידי חבר דמי השימוש מסדיר את תשלומי צו זה

 6.12ראו סעיף לפרטים  - מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים )כהגדרתם בחוק רספ"ן(

 לתשקיף. 

  שירותי נמלצו  .1.61.16

)הקובע  1991-חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ובהתאם לחוק רספ"ן, 

חיפה, אשדוד  על שירותי נמל הניתנים בנמליחל ( למוצרים ושירותיםלמחירים  רגולציה גנוןמנ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%94
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מסדיר, בין היתר, את תעריף דמי התשתית )תשלום בגין  שירותי נמלצו בהתאם לכך, . ואילת

 מבעלי מטענים יםהעמדה, תחזוקה ופיתוח של תשתיות נמליות ותחזוקת הסביבה הימית(, הנגב

 6.12.4לחברה ראו סעיף . לפרטים בדבר התשלומים על פי צו זה והרלוונטיים מבעלי אנייהאו 

 לתשקיף.

  "(תקנות המעגנות" )להלן: 2010-)מעגנות(, התשע"א תקנות הנמלים .1.61.15

תקנות ב .לתשקיף 6.18לפרטים ראו סעיף  -  בחיפה נהשל מעגמעגנה" מפעיל משמשת כ"החברה 

החובה לספק  וביניהן ,קבועות סמכויות מפעיל המעגנה וכן חובותיו של מפעיל המעגנה המעגנות

הפעלתם ותקינותם של כל התשתיות,  ,שירותי עגינה במעגנה, וכן החובה לדאוג להקמתם

קיומם של אמצעי חירום והצלה, אמצעי  )כדוגמתהמפורטים בחוק במעגנה  המערכות והמתקנים

  ועוד(. הגנה ומיגון, תאורה, כיבוי אש, חשמל ומים

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירי שירותי עגינה ודמי שירותים לנוסע לכלי שיט  .1.61.11

 0920-ט"סתשהקטנים במעגנת "שביט"(, 

הפיקוח על מחירי מצרכים צו ב  .כ"מפעיל מעגנה" של מעגנה בחיפה כאמור החברה משמשת

, וכן נקבעו מחיר שירותי עגינה לכלי שיט קטן ומחיר שירותים נוספים לכלי שיט ושירותים נקבע

 דמי שירותים לנוסע.

  1998-תשנ״חהחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים,  .1.61.17

, ובכך 1998-ח"חון בגופים ציבוריים, התשנהחברה מנויה בתוספת השנייה לחוק להסדרת הביט

, אשר קובע הוראות מיוחדות לעניין הסדרים ביטחוניים במתקניה של החברה. זה כפופה לחוק

, מקבלת החברה הנחיות ממשטרת ישראל בתחומי האבטחה זה קויצוין, כי מכוח הוראות ח

חובת מינוי ממונה ביטחון וכן חלה עליה  ,ומשירות הביטחון הכללי בנושא אבטחת מידע הפיזית

( )פעולות 8הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )תיקון מס' ב .זה כמשמעו בחוק

מוצע להרחיב את החוק לגבי , השלמועד התשקיף טרם התקבל, 6017-אבטחה ימית(, התשע"ז

רם גול כ"את נציג צהולקבוע  , להחילו על החברה )כמו גם על גופים נוספים(אבטחה ימית

 המוסמך למתן הנחיות בעניין זה.

 חקיקת שעת חירום   .1.61.18

חוק על פי  -״( חוק הרישום)להלן: ״ 1987-חוק רישום ציוד וגיוסו לצבא הגנה לישראל, התשמ״ז

לצורכי הגנת המדינה או בטחון הציבור או לקיום בין היתר, נמלים  ,ניתן בעתות חירום להפעיל זה

  .הרישום כמוגדר בחוקהאספקה או השירותים החיוניים, 

, מקנה לשר הכלכלה סמכות לאשר מפעל 1961-חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ״ז

חברה ה כ״מפעל חיוני״ ומשניתנה הכרזה שכזו לקרוא בצו את העובדים לשירות עבודה חיוני.

. בין היתר, נקבעו בעלי תפקידים אשר יהיו מרותקים באחריות רספ"ןברמה ג' ינה מפעל חיוני ה

מחויבת להיות מעורבת בשמירה על כשירותם  החברהוכן נקבע כי , בשעת חירוםמשקית 

מחויבת להבטיח את כשירות מערך המידע , וגם בשעת חירום של הנכסים הנמליים התפעולית

  הממוחשב תס"ק ים.

 רגולציה נוספת המשפיעה על פעילות החברה
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  דיני התכנון והבניה .1.61.19

-והבניה התשכ"ה התכנון כל פיתוח והקמה של תשתיות ומבנים והשימוש בהם, כפופים לחוק

שהותקנו מכוחו. הללו מפרטים את ההליכים והצווים תקנות ל, על עדכוניו מעת לעת, ו1915

. שבסמכותם לאשרם את מוסדות התכנון השוניםו ועבודות התכנון הנדרשים לשם פיתוח ובנייה

תר ומתכניות כדין ולחריגה מההי ללא קבלת היתר הקמהלאיסורים לפיתוח ובנוסף, קובעים 

משלב תכניות המתאר הארציות דרך  ,עבודות הפיתוח של החברה סטטוטוריות מאושרות.

עבודה  התכנון והבנייה.התכניות המקומיות והמפורטות וכלה בהיתרים, נעשות בהתאם לדיני 

חושפת את , לחברה או למורשים שלה במקרקעיןניתן ש או שלא בהתאמה להיתר ,יתרללא ה

, כמו גם לדרישה להריסה של הבניה הבלתי םלהליכים פליליים כנגד מנהליהאת ו החברה

  .52חוקית

יצוין כי למועד התשקיף, בשטחי החברה מצויים מתחמים ומבנים שהוקמו כאשר הרגולציה עוד 

ביצוע פרויקטים או לפיכך, במידה שתנאי ל. מזו הנהוגה היום בניה הייתה שונההתכנון והבנושאי 

  .לתכנון הסטטוטורי, החברה תפעל בהתאםיהיה ביצוע התאמות שדרוגים בשטחים קיימים 

  רישוי עסקים .1.61.60

להחזיק הגופים שהחברה העמידה לשימושם שטחים,  יםנדרש, בהתאם לחוק רישוי עסקים

המפורטים בצו רישוי עסקים וניתנים מטעם הרשות המקומית בתחומה ברישיונות עסק, 

מתבצעת הפעילות, בכפוף לאישורם של גורמים מאשרים, כגון: המשרד להגנת הסביבה, משטרת 

ישראל, הרשות הארצית לכבאות והצלה ומשרד הכלכלה. הפריטים הטעונים רישוי הינם, בין 

, אתרי אחסון, מרכזי לוגיסטיקה ושינוע וכיוצא םהיתר, מסופי מטענים, תחנות תדלוק, מוסכי

ללא רישיון עסק מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים ועלולה להביא ם . הפעלת אתריבאלו

  להפסקת פעילות העסק.

מועד ל למעגנה. בנוסף, על החברה, בהיותה מפעילת המעגנה בחיפה, להחזיק ברישיון עסק

החברה פועלת להשלמת הפעולות הנדרשות ו 16.6.6018ם קיים רישיון עסק זמני עד ליוהתשקיף, 

 למעגנה בחיפה.  רישיון עסק לצורך קבלת

  הגבלים עסקיים .1.61.61

 ,"(חוק ההגבלים העסקיים)להלן: " 1988-ח"החברה כפופה לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ

חוק בהוראות בהתאם להוראות חוק רספ"ן, עניין הסדרים כובלים ומיזוגים. הוראות ללרבות ל

לא חלות ביחסים  הקובעות כי הסדרים מסוימים לא ייחשבו כהסדר כובל, ההגבלים העסקיים

 .  שבין החברה, חברות הנמל ותאגידים מורשים

רכישת שעניינו  חברות הנמללבין  החברההסדר בין ל הממונה על ההגבלים העסקיים העניק פטור

, ובהפעלת מערך מיתוג הנמליםלחברות  ידי החברהעל  תמיכה בהן, שירותיומתן  תוכנות מחשוב

                                                      

הוגשה על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חיפה בקשה לבית המשפט לעניינים  6017כי בחודש נובמבר  יצוין  52
ן צו הריסה מנהלי של מיכל אשר שימש את חברת חיפה מקומיים בחיפה, אשר הופנתה גם נגד החברה, למת

להערכת החברה, ההשפעה על החברה כימיקלים בע"מ לאחסון אמוניה, ואשר השימוש בו למטרה זו הופסק. 
אינה מהותית וזאת בין היתר לאור כך שלעמדת החברה האחריות מוטלת על חברת חיפה כימיקלים בע"מ כמי 

וכן בהתחשב בעלות ההריסה שמוערכת למועד התשקיף בסכומים שאינם  שהייתה בעלת ההרשאה במקרקעין
 מהותיים לחברה.
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 . 6018 באוקטובר 66 -בתוקף עד למסרים אלקטרוניים של קהילת הים. פטור זה 

  2013-התשע״ד ,ידום התחרות ולצמצום הריכוזיותקלחוק  .1.61.66

ככל שההענקה  מהווה בעת הענקת שימוש במקרקעי הנמלים,  החברה עשויה להיחשב גוף מאסדר

יהיה על , כגורם מאסדר שמקצה זכות. חיונית כמשמעה בחוק האמורהקצאת זכות בתשתית 

 ., בהתאם להוראות החוקושיקולי תחרות ענפית תלשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקי החברה

שהקצאתן תחייב  רשימת זכויות האמור, פרסמה רשות ההגבלים העסקיים קמכוח החובנוסף, 

תחום הפעילות שלגביו נדרש ", וביניהן העסקייםהיוועצות מוקדמת עם הממונה על ההגבלים 

   ."לחוק רספ"ן 10כתב הסמכה להיות חברת נמל או תאגיד מורשה לפי סעיף 

  1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .1.61.66

מאגר החברה בקשר עם  וכןבקשר עם תהליכי הסחר הממוחשבים בקהילת הים  החברהמאגר 

ם בפנקס מאגרי המידע של משרד המשפטים בהתאם לחוק מירשו ERPמערכת מידע ארגונית 

 .1981-"אתשמההגנת הפרטיות, 

   לתשקיף, "סיכונים סביבתיים". 6.25סעיף ראו  - חקיקת איכות סביבה .1.61.66

.6.27  הסכמים מהותיים 

  הסכמי החכירה עם מדינת ישראל .1.67.1

  בשם מדינת ישראל נחתמו שלושה הסכמים בין החברה לבין ממשלת ישראל 6015 -ו 6016בשנים 

 בקשר למקרקעין המועברים והמקרקעין התת ימיים בתחומי נמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת

( לחוק רספ"ן, 1)ב()56. ההסכמים נחתמו לפי הוראת סעיף ("המוחכר")להלן ביחד בסעיף זה: 

היבטים שונים הנוגעים לזכות החכירה של החברה במקרקעין המועברים וכן  הוסדרו ובמסגרתם

שהוענקה לחברה במקרקעין התת ימיים הנמצאים בתחומי נמל מוכרז. תוקף לזכות השימוש 

. במסגרת ההסכמים הוסדרו מספר נושאים הנוגעים 6056בפברואר,  11ההסכמים נקבע עד ליום 

 למוחכר אשר עיקרם כמפורט להלן: 

ת מהכנסותיה שאינן נובעו 0.5%-החברה תשלם למדינה מדי שנה סכום השווה ל - תמורה למדינה

, כאשר תשלום זה ייכלל כדמי חכירה מהעמדת נכסים לשימוש חברות נמל ותאגידים מורשים

מהכנסותיה של החברה שאינן נובעות מהעמדת נכסים  6%במסגרת כלל התמלוגים, בשיעור של 

 61לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים שהחברה משלמת למדינה בהתאם להוראות סעיף 

  ביוני של כל שנה עבור השנה שחלפה. 15למדינה ישולם ביום לחוק רספ"ן. התשלום 

על החברה לדאוג באופן מלא להחזקת המקרקעין המועברים במצב טוב  - אחריות ותחזוקה

ותקין ולעשות על חשבונה את הפעולות והתיקונים הדרושים כדי להחזיקם באותו מצב ולהחזירם 

למדינה באותו מצב. החברה אחראית למילוי הוראות כל דין בקשר עם החזקת המקרקעין 

לפי כל דין החלה או שתחול לגביהם )ללא זכות לדרוש המועברים והשימוש בהם ולקיום כל חובה 

, ם, החברה אחראית להחזקתמקרקעין התת ימייםהחזרת הוצאות מאת המדינה(. ביחס ל

ולקיים כל חובה לפי כל דין בקשר לאחריות  הםולקיום תחזוקה נאותה וסדירה של הםלשימוש ב

  .זו

פי כל צד שלישי לכל נזק שיגרם לגוף או החברה אחראית על פי כל דין כלפי המדינה וכל בנוסף,
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לרכוש עקב או כתוצאה מפעולות או ממחדלים שלה או של מי מטעמה במקרקעין המועברים 

מקרקעין התת , כאשר ביחס לאו בקשר עם החזקתם או השימוש בהם מקרקעין התת ימייםוב

פי כל דין וכתב האחריות תחול בהתאם לתפקידיה, סמכויותיה וחובותיה של החברה, על  ימיים

  . החברה תשפה את המדינה בגין כל הוצאה שתיגרם לה בקשר לכך.ההסמכה שלה

החברה תשפה את המדינה על כל סכום שתידרש המדינה לשלם לכל אדם, על פי פסק דין  - שיפוי

חלוט, כפיצוי על נזק שהאחריות בגינו חלה לפי הוראות ההסכמים או לפי כל דין על החברה, 

דינה הודיעה על כך לחברת הנכסים מיד עם היוודע לה דבר התביעה ואפשרה לה ובלבד שהמ

 להתגונן בפניה.

על החברה לבטח את המקרקעין המועברים בביטוחי רכוש וחבות כלפי צד שלישי או  - ביטוח

לדאוג לביטוחים כאמור לגבי כל חלק מהמקרקעין המועברים שהעמידה לרשות אחר )כשהמדינה 

תצורף לביטוחים כמבוטח נוסף(. ביחס לשטח הימי, החברה תבטחו בהתאם לתפקידיה, 

 ין וכתב ההסמכה. סמכויותיה וחובותיה על פי כל ד

החברה נושאת בכל המיסים, הארנונות, ההיטלים, חיובי הפיתוח ותשלומי החובה  - מיסים

לסוגיהם, העירוניים והממשלתיים, החלים על הבעלים או המחזיקים בקשר עם המוחכר, וכן בכל 

 אגרות והיטלים והוצאות פיתוח מכל סוג שהוא החלים או שיחולו על המוחכר.

כל זכות שקיבלה החברה בהתאם להסכמים אינה ניתנת להעברה להמחאה או  - ותהעברת זכוי

לשעבוד לאחר ללא אישור המדינה מראש ובכתב. יחד עם זאת, החברה רשאית להעניק זכויות 

שימוש במקרקעין המועברים לחברת נמל או לתאגיד מורשה או לגורם אחר הפועל בתחום הנמל 

פ"ן, כתב ההסמכה ותנאים נוספים שנקבעו בהסכמים שנועדו על פי דין, בהתאם לתנאי חוק רס

 להבטיח מילוי התחייבויותיה של החברה כלפי המדינה.

הממשלה רשאית לקזז או לעכב בידה כנגד כל סכום שהחברה תהיה חייבה לה על  - קיזוז ועכבון

 , כל תשלום שיגיע לחברההחכירה המתוארים בסעיף זה פי הסכם, לרבות על פי הסכמי

מהממשלה לפי כל דין ולפי כל הסכם. כספים שיעוכבו לא יישאו ריבית והצמדה. כמו כן, החברה 

אינה רשאית לקזז מדמי השימוש הקבועים המשולמים לה ומועברים למדינה בהתאם לחוק 

 רספ"ן חיוב כלשהו שהמדינה חבה לה, או לעכב כספים כאמור.

-לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 1דרתה בסעיף ובמסגרת תכנית )כהג היה - המוחכר שינוי יעוד

, ישונה ייעוד קרקע הכלולה במקרקעין כריתת הסכם החכירה( שתתוכנן ותאושר לאחר 1915

 המפורטיםנמליים השימושים ייכלל באחד ההמועברים, באופן שייעודה ושימושה החדש לא 

תצא אותה כר. ככל ששרים אם להוציא את הקרקע מגדרי המוחכי אז יחליטו הבחוק רספ"ן, 

על פי סיכום פרטני  החברה למדינה, תפוצהעל ידי החברה  תוחזרקרקע מגדרו של המוחכר ו

שייחתם בין הצדדים, בגין השקעות סבירות שביצעה בקרקע לפני שנודע לה על הכוונה לשנות את 

 ייעודה או את השימוש בה.

זכויות החברה במקרקעין כפופות להוראות כל דין, לרבות פרק ח' לחוק  - מקרקעי יעוד

 המקרקעין, העוסקות במקרקעי יעוד. 

על החברה לאפשר שימוש מקביל בתחום המוחכר לגורמים אחרים,  - שימוש מקביל במוחכר

 שתכנון פעילותם והפעלתם באותם מקרקעין הוסדרו לפי הדין, או שהמדינה הורתה על פעילותם

)לאחר, בין היתר, ששמעה את עמדת החברה(. הוראת המדינה כאמור תהיה באמצעות  במוחכר
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ועדה, והיא תינתן בכפוף, בין היתר, לתיאום עם צדדים שלישיים שיש להם זכויות בשטחים 

הרלוונטיים ובאופן שתמוזער ככל הניתן הפגיעה בתפעול השוטף של השטחים שהועמדו להם. כמו 

שב בתוכניות פיתוח קיימות או מתוכננות של תחום הנמל הרלוונטי שלגביו כן, ההוראה תתח

תחול ההוראה. במקרה של מחלוקת כספית בין החברה לבין המשתמשים שלטובתם ניתנה 

 זכות הכרעה.קיימת הוראת המדינה כאמור, לוועדה 

וח מתאימה( בכפוף לקבלת כל היתר או אישור נדרש )לרבות אישור תכנית פית - ייבוש שטחי ים

עם השלמת  ובכפוף לקיום תכליות חוק רספ"ן, החברה רשאית לפעול לייבוש שטחי ים במוחכר.

זכות חכירה.  הייבוש שטחי הים יתווספו אותם שטחים לשטחי המוחכר לגביהם ניתנה לחבר

 כל מס או היטל. תתישא בכל עלות שהיא שתידרש לתכנון ולביצוע ייבוש שטחי ים לרבו החברה

נהל מקרקעי ישראל נתן את הסכמתו לבקשות לקבלת היתר בניה ימ - בניה במוחכר התרת

במוחכר לשימוש נמלי ולשימוש אחר המותר לחברה במסגרת תפקידיה שתוגשנה בתקופת 

ובלבד שיתקיימו  ההסכמים ולא תידרש לחברה כל חתימה נוספת ממנו לקבלת היתר בניה

בהקשר זה יצוין כי במסגרת ההסכמים נקבע . התנאים המפורטים בהסכמים על נספחיהם

שהשבת המוחכר למדינה תעשה עם כל הבנוי והנטוע ובכפוף לזכויותיהם של צדדים שלישיים 

 . 53להם הוקנו זכויות כדין במוחכר

סכם הבמקרה בו חדלה החברה מלהיות מוסמכת כחברת הפיתוח והנכסים, או שה - ביטול הסכם

סכם  העם שר התחבורה, התיאום לפני תקופת ההסכם מכל סיבה שהיא ולאחר  ובא לסיומ

יתבטל ותפקע כל זכות שיש לחברה במוחכר. השבת המוחכר למדינה תיעשה עם כל הבנוי והנטוע 

, להם הוקנו זכויות כדין במוחכר, והכל בכפוף עליו ובכפוף לזכויותיהם של צדדים שלישיים

 .החכירה םלהוראות הסכ

החברה התחייבה לרשום בפנקסי המקרקעין המתנהלים לפי חוק המקרקעין, על  - זכויות רישום

יום מהמועד בו יאושרו  180שם המדינה, את זכויות הקניין בכל המקרקעין המועברים, וזאת תוך 

, אשר יאפשרו לרשום את החכירה ללא חיוב במס, 54לחוק רספ"ן 55התקנות בהתאם לסעיף 

לתשקיף. בהקשר זה  6.9.1ה או בתשלום אחר. לפרטים נוספים ראו סעיף באגרות, בתשלומי חוב

יצוין כי אם בעקבות מדידה לצורכי רישום יתברר ששטח המוחכר קטן יותר או גדול יותר משטח 

המוחכר שפורט בהסכמים, החברה התחייבה להסכים לשינוי גבולות המוחכר או שטחו כפי 

 אמור.שייקבע במדידה כ

 אוצרות הטבע הנמצאים במוחכר הינם רכוש המדינה והם אינם נכללים במוחכר.  - אוצרות טבע

במסגרת ההסכמים נכללה רשימה של שטחים שביחס אליהם מינהל מקרקעי  - גריעת שטחים

ישראל יהיה רשאי להגיש בקשה לגריעתם. בקשה לגריעת שטחים מתחומי המוחכר, תבחן 

, נציג משרד התחבורה, נציג רשות החברות מקרקעי ישראל מינהלבמשותף על ידי נציג 

 הממשלתיות, נציג משרד האוצר ונציג החברה. 

                                                      

החברה התחייבה לציין במפורש תוכנן של הוראות מסוימות הקבועות בהסכמי החכירה בכל פעולה משפטית   53
ן לקבוע שתעשה כלפי צד שלישי במוחכר או ביחס אליו, אשר עלולה להיות מושפעת מן האמור בהוראות אלו, וכ

הוראות אשר תאפשרנה למדינה או למי מטעמה להיכנס בנעליה של החברה כמחכירה או כנותנת זכות שימוש, 
לפי העניין, במקרה שהחברה תפסיק להיות חוכרת מהמדינה. החברה פועלת להטמעת הוראות כאמור בנוסחי 

 החוזים המשמשים אותה בהתקשרויותיה. 
 לעיל.  17ראו ה"ש   54
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מחלוקת בין החברה למדינה תיושב על ידי החשב הכללי, מנכ"ל משרד  - יישוב מחלוקות

ומנכ"ל החברה.  מקרקעי ישראל התחבורה, מנהל רשות החברות הממשלתיות, מנהל מינהל

 תרון למחלוקת, זו תועבר להכרעת היועץ המשפטי לממשלה.בהיעדר פ

החברה קשורה בהסכמים אשר נחתמו עובר לכניסת חוק בהסכם הובהר כי  - הסכמים מיוחדים

. הסכמי החכירה אינם גורעים מזכויות פת ההסמכהוואשר תוקפם חורג מתק רספ"ן לתוקף

שהוענקו לצדדים שלישיים על פי ההסכמים האמורים, עד למועד פקיעתם. החברה תיחשב 

כמחכיר עבור הצדדים השלישיים, אך לא תהא מוסמכת להאריך חכירה ולשנות שינוי כלשהו 

אש ובכתב. מהתניות בהסכמים אלה לרבות אישור העברה, אלא לאחר קבלת אישור המדינה מר

במידה והסכם כאמור יפקע טרם תקופת החכירה, השטח עליו חל אותו הסכם יהווה חלק בלתי 

 נפרד מהמוחכר והוראות הסכמי החכירה תחולנה עליו. 

בהסכמי החכירה נכללה הצהרה לגבי כך שההסכם וכל הוראה שלו לא נועדו להקנות למטב שהוא 

ין החיובים שנקבעו בהסכם וכי אין בכוונת הצדדים צד שלישי זכות לדרוש קיום חיוב כלשהו מב

 להסכם להקנות זכות כזו למי שאינו צד להסכם.

מפרטת את העקרונות שעל בסיסם נחתמו הסכמים  1199החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 

 .םפרטניים עם כל אחד מהנמלי

 הסכמי הביניים בין החברה לבין חברות נמל חיפה ואשדוד  .1.67.6

בהסכמי  55התקשרה  החברה עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד 6005אר בפברו 66ביום 

ביניים המקנים לחברות הנמל האמורות הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של הנמל הרלוונטי 

שהועמד להן כחברות נמל על פי חוק רספ"ן, בהתאם להוראות כתב ההסמכה שניתן לכל אחת 

מהן, לצורך מתן שירותי נמל וביצוע פעולות נלוות לפעולות כאמור כפי שנקבע בכתבי ההסמכה 

 )ג( לחוק רספ"ן. 10ן וכפי שיתירו להן השרים לפי סעיף ובחוק רספ"

בהסכמי הביניים הובהר כי הם נועדו להוסיף הוראות חוזיות על האמור בכתב ההסמכה של 

חברות הנמל והתחייבויותיהן על פי הסכמי הביניים הינן נוספות לחובות על פי כתבי הסמכתן. 

מפני הוראות כתב  ההסכמי הביניים תינגפנבמקרה של סתירה שאינה ניתנת ליישוב, הוראות 

 ההסמכה, הוראות רשות מוסמכת, הסכמי החכירה עם מנהל מקרקעי ישראל, או הוראות הדין.

זכות השימוש של חברות הנמל ניתנה באופן לא בלעדי, והיא כפופה לזכויות  - זכות השימוש

לה, לרבות זכויות מעבר צדדים שלישיים שלהם הוקנו זכויות בנכסים כאמור לפני יום התחי

וזכויות להנחת תשתיות )כמפורט להלן( וכן לזכויות צדדים שלישיים שלהם תקנה החברה זכויות, 

ובלבד שלא יהיה בזכויות שיוקנו כאמור כדי לפגוע בשימוש הסביר של חברות הנמל בנכסים או 

 לפגוע ביישום תכנית הפיתוח כאמור בכתב ההסמכה של החברה. 

ניתנה לחברות הנמל זכות מעבר ושימוש לא בלעדיים, לצורך מילוי תפקידיהן לפי בשטח הימי, 

כתב ההסמכה שניתן להן )וזאת בנוסף לזכויות שניתנו או יינתנו לתאגידים מורשים ולמשתמשים 

 נוספים, באופן שיאפשר שימוש מקביל של כל הגורמים האמורים(. 

                                                      

התקשרה החברה בהסכם ביניים גם עם חברת נמל אילת, ובמסגרת הליך  6005לשלמות התמונה יצוין כי בשנת   55
המסדיר את מערכת  חברת נמל אילת עםהסכם ב 6016הפרטתה של חברת נמל אילת, התקשרה החברה בינואר 

 ניהן לאחר הפרטתה.היחסים בי
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חברות הנמל לתחזק את הנכסים באופן סדיר בהתאם להסכמים אלו התחייבו  - תחזוקה ואחזקה

על חשבונן, ולתקן על חשבונן כל קלקול, נזק או ליקוי. החברה רשאית, תוך תיאום עם חברות 

הנמל, לערוך על חשבונה סקרים לתשתיות, למבנים ולמתקנים ולהכין תכניות לתחזוקה, 

ות בעניין התחזוקה לתיקונים ולשמירה על הקיים. החברה רשאית לתת לחברות הנמל הורא

השוטפת של הנכסים ותיקונם, לרבות שמירת חזותם, וחברות הנמל חייבות לבצע על חשבונן את 

הפעולות שתפורטנה בהוראות ובתכניות כאמור )לאחר שתינתן להן הזדמנות להשמיע את 

עמדתן(. חלקו חברות הנמל על הוראות החברה כאמור, תועבר המחלוקת להכרעת מנהל רספ"ן. 

נגד, החברה התחייבה לתחזק על חשבונה את שוברי הגלים, הרציפים, המזחים, המתקנים בקו מ

וכך שתתאפשר  רספ"ןהמים ואת עזרי הניווט הימיים ולבצע באלו תיקונים בהתאם להוראות 

הפעלה תקינה, סדירה ונאותה של הנמלים. כמו כן, החברה התחייבה לבצע את העבודות הימיות 

ודם התקין של הנמלים ולבטיחות כל השייט הנכנסים אליהם, לרבות חפירת הנדרשות לשם תפק

( וחברות הנמל תאפשרנה לחברה לבצע מדידות באופן סדיר dredgingקרקע הים ותת קרקע הים )

להכרעת רספ"ן בדבר חלוקת תחומי האחריות לתחזוקת רציפי הנמלים, ראו סעיף ובתיאום עמן. 

6.9.6 .לתשקיף 

על חברות הנמל לאפשר כניסה ומעבר דרך שטחיהן לתאגידים מורשים ולגורמים  - שימוש מקביל

תכניות לבהתאם הפועלים כדין בתחום נמל. כמו כן, בכפוף לתכניות פיתוח מאושרות ובהעדרן 

, חוק רספ"ןבניה מאושרות או בהתאם לתקציב פיתוח שאושר על ידי רשות הנמלים טרם תחילת 

על חברות הנמל לאפשר לחברה, לתאגידים מורשים, לגורם הפועל כדין בתחום נמל ולחברות 

המספקות תשתיות בסיסיות )כגון חשמל, מים, תקשורת, גז וכיו"ב( להניח תשתיות בשטחיהן וכן 

לתשתיות קיימות העוברות בשטחיהן והמשמשות את התאגידים המורשים וגורמים גישה 

הפועלים כדין בתחום נמל, כדי לבצע עבודות תחזוקה ותיקונים. חברות הנמל לא תגבנה כל 

תשלום בשל הנחת תשתיות כאמור, אך תהיינה זכאיות לגבות מחברות התשתית והגורמים 

לאפשר זאת. נוסף על כך, על חברות הנמל לספק  האחרים החזר של הוצאות שהוציאה כדי

לגורמים כאמור שירותי תשתית )בין היתר, אספקת חשמל, מים, ניקוז, תחזוקת תשתיות וכיו"ב(, 

כאשר כל עוד לא נקבע אחרת בהסכם, תנהגנה חברות הנמל על פי מה שהיה מקובל בעניינים אלה 

 ערב יום התחילה. 

של  ןהוראות נוספות, לרבות לעניין חובת נכללובהסכמים  - נמלהתחייבויות נוספות של חברות ה

ודינים אחרים, שמירה על  )ובכלל כך למניעת זיהום ים( לשמור על איכות הסביבה חברות הנמל

, תשלום מיסים, היטלים ברה, חובת מסירת מידע לחיהןהסדר, הביטחון והבטיחות בשטח

כמו כן,  .בתום תקופת השימוש יהןפינוי שטחו , אחריות בנזיקין וביטוח56ותשלומים עירוניים

תאלץ לשאת בהם בקשר שהיא  הוצאהועל כל נזק החברה את לשפות  התחייבו חברות הנמל

או בקשר ן במעשה או במחדל בשטחיהן להפרה של כל דין, לרבות דיני איכות הסביבה, שנגרם

ת כלפי ואחראי גם תהיינה חברות הנמל .יהןאף מחוץ לשטח ן,או מי מטעמ ןיד-להפרה כאמור על

ידה,  לכל נזק גוף או רכוש שנגרמו לאדם או לתאגיד כלשהם, עקב ביצוע עוולה בנזיקין על החברה

                                                      

56
בהתאם להסכמי הביניים, ביחס לנכסים שהושכרו למחזיקים בהם לפני יום התחילה ותקופת השכירות בהם   

תסתיים במהלך תקופת ההסמכה של חברות הנמל, כי אז עם סיום תקופת השכירות בנכס, החברה תדאג לכך 
שכירות חדשה באותו נכס תוטל על השוכר החדש חובת הנשיאה בארנונות והמיסים השוטפים, שבעסקת 

  עירוניים או ממשלתיים, במהלך תקופת השכירות החדשה באותו נכס.
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בגין כל דמי  החברהעובד או שלוח שלה בנכסים או בקשר אליהם ותשפה ותפצה את  ל ידיאו ע

ן של חברות הנמל ריותדין שביצועו לא עוכב ואשר הינו באח ל פי פסקנזק והוצאה שהיא תשלם ע

 . על פי הסכמי הביניים

כל אחת מחברות הנמל תשלם לחברה דמי שימוש קבועים ומשתנים בהתאם לקבוע  - דמי שימוש

בחוק, בכתב ההסמכה ובצו דמי השימוש, וחברות הנמל אינן רשאיות לקזז מדמי השימוש 

הנמל לרשום שעבוד שלילי . בנוסף, התחייבו חברות 57המשתנים חיוב כלשהו שהחברה חבה לה

לטובת החברה לפיו חברת הנמל לא תהא רשאית לשעבד את הכנסותיה ללא קבלת הסכמה מראש 

בעל לטובת צד ג' )" כאמורתיתן את הסכמתה לרישום שעבוד  ובכתב של החברה. החברה

 ה של חברת"( ובלבד שבהסכם השעבוד ייקבע כי השעבוד לבעל השעבוד יהיה נחות מחיובהשעבוד

את דמי השימוש המשתנים, וכי במקרה של מימוש השעבוד לא  ברהלשלם לח הנמל הרלוונטית

כלפיו, אלא  הרלוונטית ישולמו לבעל השעבוד סכומים כלשהם לפירעון התחייבויות חברת הנמל

אם שולמו דמי השימוש המשתנים כסדרם והובטח תשלום יתרת עלות הנכס )השווי המקורי של 

שעבוד למועד התשקיף, . 58לפי חוק רספ"ן ות הנמלבעד הנכסים שהועברו לחבר הנכס בניכוי פחת(

 .כאמור לא נרשם שלילי

ימים מיום  180בהסכמי הביניים נקבע כי הם יעמדו בתוקפם לתקופה של  - תוקף הסכמי הביניים

 ,או עד למועד שבו ייחתם הסכם מפורט בין החברה לבין חברות הנמל, על פי המוקדם 17.6.6005

למעט הסעיף שמעניק לחברת הנמל זכות שימוש במנופים המצויים בשטח חברת הנמל, שנקבע 

כמו כן, נקבע כי במידה ולא עלה . שימשיך לחול בין הצדדים גם לאחר פקיעת תוקפו של ההסכם

בידי הצדדים לחתום על ההסכם המפורט, יוכרעו המחלוקות בין הצדדים על ידי ועדה )הכוללת 

התקציבים, מנכ"ל משרד התחבורה, מנהל רשות החברות ויו"ר הדירקטוריון של  את הממונה על

שתי החברות( שהכרעותיה יחייבו את הצדדים בכל הקשור להסכם המפורט, ויכול שהחלטותיה 

למועד התשקיף,  והכרעותיה תהווינה הוראות השלמה חוזיות לתנאים של ההסכם בין הצדדים.

 . אשדוד נמל חברתעם ו חיפה נמל חברת עם כאמורקבע  הסכמי נחתמו טרם

משא ומתן להתקשרות בהסכם מפורט אולם לאור החברה וחברת נמל אשדוד החלו לנהל 

מחלוקות בין הצדדים, לא גובש נוסח מוסכם של ההסכם. ועדה לישוב מחלוקות כאמור לעיל לא 

נהל רשות מ בהרכב של) הוקמה והצעת רשות החברות להסדרתו של מנגנון חלופי להכרעה

, אושרה באופן עקרוני (החברות, מנהל רספ"ן והיועץ המשפטי לממשלה או נציג בכיר שלו בלבד

דחתה את ההצעה של רשות  חברת נמל אשדוד למיטב ידיעת החברה, אולםעל ידי החברה 

העבירה טיוטת הסכם מפורט גם לחברת נמל חיפה, אולם למועד התשקיף לא החברה  .החברות

 עמה. החל משא ומתן

לעמדת החברה, ההסכמים בתוקף עד לחתימת הסכם קבע, ועל הצדדים לפעול בהתאם לעקרונות 

  הסכמי הביניים. למיטב ידיעת החברה, חברות נמל חיפה ואשדוד חולקות על עמדת החברה.

יצוין כי במסגרת דוח רואה החשבון המבקר, רואי החשבון של החברה הפנו את תשומת הלב 

                                                      

על פי הסכמי הביניים לחברות הנמל תינתן זכות שימוש בהתאם להוראות הסכמי הביניים במנופים המצויים   57
 שייחשבו כמחוברים למקרקעין חיבור של קבע, וזאת ללא תמורה.בשטחיהן, גם אם וככל 

יצוין שבמסגרת התיקון לצו דמי השימוש בוטל מנגנון חישוב דמי השימוש המשתנים על בסיס, בין היתר, יתרת   58
 "עלות הנכס".
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לדוחות הכספיים השנתיים של החברה באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע  7לאמור בביאור 

המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים. להערכת החברה, להיעדר קיומם של הסכמי קבע 

שעניינים מהותיים במסגרת כאמור אין השפעה מהותית על פעילות החברה, וזאת לנוכח כך 

ההסמכה  ימוסדרים בחוק רספ"ן, בכתב ל חיפההיחסים בין החברה לחברת נמל אשדוד וחברת נמ

 או בהכרעות רגולטוריות.  ההסמכה של החברה ת הנמל או בכתבושל חבר

המתבסס כאמור על הסדרת  , כהגדרתו בחוק ניירות ערך,הערכה זו הינה מידע צופה פני עתיד

קה או יהיה שינוי בחקיבמידה ו )אף באופן מהותי( היחסים כאמור והוא עשוי שלא להתממש

 בכתבי ההסמכה.

 הסכם הרשאה ותפעול נמל אילת  .1.67.6

העניקה  ובהתאם לש חברת נמל אילת עםהסכם ב , התקשרה החברה6016בינואר,  61ביום 

לתקופה  ,הקבועים בהסכם נכסים בנמל אילתבים ולחברת נמל אילת זכות שימוש בשטח החברה

או במקרה שכתב ) שנה 15או  שתסתיים במוקדם מבין תום כתב ההסמכה של חברת נמל אילת

חברת  .(יםחודש 11-שנים ו 66, לתקופה של בהתאם לתנאיו ההסמכה של חברת נמל אילת יוארך

נמל אילת רשאית לעשות שימוש בשטחים ובנכסים האמורים לצורך מתן שירותי נמל ושירותים 

לצורך מתן  וכן ;ובכתב ההסמכה של חברת נמל אילת רספ"ן נלווים בלבד כפי שהוגדרו בחוק

)ג( לחוק רספ"ן או בכתב 10שהתירו או יתירו לה השרים, כאמור בסעיף  שירותים נוספים

בגין כל שימוש נוסף שאושר על ידי . הסדר הקבוע בהסכםההסמכה של חברת הנמל, בכפוף ל

 השרים, ייחתם הסכם נפרד עם החברה. 

פופות לזכויותיה של החברה זכויות השימוש שהוענקו לחברת נמל אילת אינן בלעדיות והן כ

 בשטחים הרלוונטיים, לזכויות של צדדים שלישיים ולהוראות כל דין.

על פי ההסכם, חברת הנמל תנקוט בכל הצעדים הדרושים, תהיה מצוידת בציוד המתאים ותספק 

כוח אדם בהיקף מתאים ובעל הכשרה מתאימה, על מנת למנוע, לצמצם ולטפל בכל אירוע של 

זיהום קרקע, אוויר או מים בתוך ובסביבת הנכסים או השטח הימי. כמו כן, חברת הנמל תהא 

בגין כל הפרה של דיני איכות הסביבה או הוראות של רשות מוסמכת  אחראית כלפי החברה

 לאיכות הסביבה )למעט הפרה שהיא תוצאה של פעולת החברה(. 

בנוסף, התחייבה חברת הנמל לערוך על חשבונה ולהחזיק בתוקף למשך כל תקופת ההסכם 

עבודות קבלניות/הקמה, פוליסות ביטוח עבור נכסים, אחריות צד ג', חבות מעבידים, נזקי זיהום, ו

 כאשר החברה תיכלל כמבוטחת נוספת בכל הפוליסות.

לפרטים ראו סעיף  - ההסכם מפרט את סך התשלומים שחברת נמל אילת נדרשת להעביר לחברה

6.12 .לתשקיף 

כמו כן, במסגרת ההסכם החברה מינתה את חברת נמל אילת לגבות בשמה את דמי התשתית 

, כך שחברת נמל אילת תיגבה את דמי התשתית ותעביר שירותי נמלהמגיעים לה בהתאם לצו 

 אותם לחברה. 

 מכולה כל בגין לתמריץ זכאית תהיה אילת נמלחברת  ,6066 בדצמבר 61 ליום עד התקופה במהלך

 ואשר דרכה מיוצאת או המיובאת)בתקרה שנקבעה על פי מדרגות הקבועות בהסכם(  מלאה

ולא יעלה על סכום דמי  החברה על ידיהתמריץ יחושב  סכום. אילת נמל חברת על ידי שונעה

שולם תמריץ כספי לחברת  עד למועד התשקיף, לא קמה הזכאות ולאהמרכיב המשתנה. , השימוש
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 נמל אילת. 

בהתאם להסכם, החברה רשאית לפנות לשרים בבקשה לאשר את ביטולו של ההסכם בהתקיים 

אילו מהעילות המפורטות בו, לרבות, הפרה יסודית של הוראות ההסכם על ידי חברת הנמל, אי 

ימים מהמועד בו הסכום היה אמור  60תשלום כל סכום אשר חברת הנמל חייבת בתשלומו בתוך 

מו כן, במידה ויחול שינוי בייעוד של כל שטח הכלול בנכסים והייעוד החדש להיות משולם ועוד. כ

אינו נכלל ברשימת ה"שימושים הנמליים" )המפורטים בתוספת הראשונה לחוק רספ"ן( ייתכן 

והחברה תידרש להחזיר את הנכסים האמורים לידי מדינת ישראל, ובמקרה שכזה ההסכם יהא 

רת הנמל לא תהא זכאית לכל פיצוי או תשלום מהחברה בגין בטל ומבוטל בנוגע לאותו השטח וחב

 שינוי הייעוד כאמור.

 הרשאה עם מספנות ישראל  מיהסכ .1.67.6

למספנות ישראל בהתאם לתוספת להסכם חכירה משנת בנמל חיפה להסכם להעמדת שטחים 

 מספנות ישראל אינה רשאית להסבשל החברה. השנתיים .ב. לדוחות הכספיים 66ראו ביאור  6011

שימושו של אחר חלק מהמקרקעין ללא אישורה מראש לאת זכויותיה על פי ההסכם או להעמיד 

  ובכתב של החברה.

ולאחר  ,מספנות ישראללבין החברה  בין 6008-ו 6007 מסגרת הסכמים מהשניםב, בנוסף

 כאמור פעילותהוסדרה השמספנות ישראל קיבלה כתב הסמכה למתן שירותי נמל ופעילות נלווית, 

דמי שימוש בשיעור מהכנסותיה של מספנות ישראל.  של לחברהת חובת תשלום נקבע םבמסגרתו

השנתיים ( לדוחות הכספיים 5)11משלמת מספנות ישראל לחברה ראו גם ביאור לתשלומים אשר 

 .לתשקיף 6.12 וסעיף של החברה

 מסגרת להקצאת מקרקעין בנמלים למערכת הביטחון  הסכם .1.67.5

הסכם מסגרת להסדרת היחסים בין  6001בין החברה לבין משרד הביטחון נחתם בחודש מרץ 

 8.6.1.7לפרטים ראו סעיף  הצדדים, בקשר עם המקרקעין של הנמלים בהם נמצאים בסיסי צה"ל.

 לתשקיף.

בין חברת נמל אשדוד ובין החברה לבין חברת נמל ל החברה בין תפעוליתה ביטחוןה רשת מיהסכ .1.67.1

 חיפה

חברת נמל כן בין החברה לבין חברת נמל אשדוד ו בין החברה לביןנחתמו , 6005רפורמת במסגרת 

כל אחת ל, תעמיד החברה בהתקיימם של תנאים פיננסים מצטברים הם,לפי מיםחיפה הסכ

 .של החברההשנתיים לדוחות הכספיים  6.ג.66בביאור  ה, כמפורטהלוואת הנמל וחברמ

למועד התשקיף, החברה לא נדרשה להעמיד הלוואות לאילו מחברות הנמל בהתאם להסכמי רשת 

 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. 6.ג.66ראו ביאור  הביטחון התפעולית.

ורשתות רשתות הבטחון התפעוליות  חבדבר ההסתברות להעמדת ההלוואות מכוהערכת החברה 

בביאור האמור,  למי מחברות הנמל, כאמורלתשקיף(  6.27.7הבטחון הפנסיוניות )כאמור בסעיף 

, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המתבססת על תוצאות בחינה שנערכה היא מידע צופה פני עתיד

אשדוד  של המשך פעילות חברות הנמל בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בין היתר, בהנחה

אי משיכת , לרבות המשך הפקדה לקופות הפנסיוניות, במתכונת דומה לזו שבה פעלו בעבר וחיפה

אין כל וודאות בהתממשותן של הערכות אלו, והן יכולות  עודפי מזומנים מקופות אלו וכיו"ב.
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שלא להתממש או להתממש באופן שונה )אף מהותית( מכפי שהוערך, בין היתר, כתוצאה מאי 

 .או התממשותן באופן שונה התממשות ההנחות כאמור

חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחברת נמל בין להסכמי רשת ביטחון פנסיונית בין החברה  .1.67.7

  אילת

בין החברה לבין כל אחת מחברות הנמל  6005בפברואר  66נחתם ביום , 6005רפורמת במסגרת 

)חברת נמל אשדוד, חברת נמל חיפה וחברת נמל אילת(, הסכם רשת ביטחון פנסיונית. לפרטים 

  של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  6.ג.66ביאור וכן  6.17סעיף ראו 

למי הערכת החברה בדבר ההסתברות להעמדת ההלוואות מכוח רשתות הבטחון הפנסיוניות  .1.67.8

 6.27.6בביאור האמור, היא מידע צופה פני עתיד כאמור בסעיף  מחברות הנמל, כאמור

 קיבוצי פנסיה הסכםלתשקיף.

, בין החברה לבין ההסתדרות הסכם  6005בפברואר,  66נחתם ביום , 6005רפורמת במסגרת 

"(. על פי הסכם הפנסיה הקיבוצי, עד הסכם הפנסיה הקיבוצילהלן: "לעיל ו) פנסיה קיבוצי מיוחד

להקמת הקופה מרכזית לקצבה, על כל חברה להחזיק את הכספים המיועדים להפקדה בקופה 

המרכזית לקצבה, בחשבון נפרד על שמה שיתנהל בנאמנות לטובת העובדים הזכאים לפנסיה 

חשבונות היעודה לפנסיה מהווים את חשבון . "(שבונות לתקופת המעברח"להלן: )תקציבית 

תקופת המעבר כאמור בהסכם הפנסיה הקיבוצי. כן הועמדה בחשבונות האמורים עתודה בגובה 

העתודה האקטוארית של "להלן: מסך כל התחייבויות החברה בשל הגמלאים הנ"ל ) 5%של 

"( למטרת כיסוי כרית הביטחון"להלן: ן ש"ח )מיליו 160-"(. בנוסף, הועבר סכום של כהחברה

 גירעונות אקטואריים. 

בהתאם להסכם הפנסיה הקיבוצי, החברה מסרה לבנקים בהם מתנהלים חשבונות היעודה 

לפנסיה ולחשב הכללי במשרד האוצר, הודעה כי חשבונות היעודה לפנסיה מוחזקים על ידי 

 החברה בנאמנות לטובת העובדים כאמור בהסכם. 

הסכם נקבע, כי כל זמן שאין קופה מרכזית לקצבה, תפריש החברה לחשבונות לתקופת המעבר ב

בעד רכיבי שכר או השיעורים  60%הפרשות חודשיות בשל עובדים בפנסיה תקציבית בשיעור של 

מתוך שכרו של העובד, אשר בשלו חייבת החברה לשלם לעובד קצבה על פי דין או על פי הסכם 

 עבודה. 

להלן: מסך ההתחייבות האקטוארית ) 5%ע, כי בשנה שבה נוצר עודף אקטוארי העולה על עוד נקב

"כרית להלן: "(, יועבר הסכום העודף וינוהל בחשבון נאמנות נפרד של החברה )הסכום העודף"

(, לטובת גמלאי רשות הנמלים והגמלאים מקרב העובדים העוברים, ובלבד שסך ביטחון נוספת"

"(. ככל ש מרבי סכום"להלן: מההתחייבות האקטוארית ) 6.77%לא יעלה על הכספים בחשבון זה 

)א( בכרית הביטחון הנוספת יהיה סכום מרבי ובחשבון לתקופת המעבר )או בקופה המרכזית  -

)ב( בכרית הביטחון הנוספת יהיה סכום העולה על  -לקצבה, לפי העניין( נותר הסכום העודף; או ש

החברה  תמסך התחייבויו 5%לא פחת משיעור של  האקטוארית בעתודההסכום המרבי והסכום 

בשל הגמלאים; אזי החברה תפחית את שיעור ההפרשה החודשית. אם הופחת שיעור ההפרשה 

ונותר סכום עודף או סכום עודף בכרית הביטחון הנוספת, תהיה  0%החודשית עד לשיעור של 

 . החברה רשאית למשוך את הסכום האמור

המרכזית  ה)בין אם בקופ פחת הסכום העומד בעתודה האקטוארית שבה בשנה, תאלעומת ז
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, מסך ההתחייבויות בפנסיה התקציבית 5%משיעור של  ובין אם טרם הקמתה( של החברה לקצבה

תנקוט החברה בצעדים הבאים: )א( היה סכום בכרית הביטחון הנוספת, יועבר ממנה בשנת 

לקצבה של החברה עד לגובה הסכום המירבי; )ב( היה פרסום המאזן סכום לקופה המרכזית 

סכום בכרית הביטחון, והסכום בעתודה האקטוארית של החברה לא הגיע לסכום המירבי לאחר 

יועבר בשנת פרסום המאזן סכום מכרית הביטחון לקופה המרכזית  -ביצוע האמור בפסקה )א( 

 לקצבה סכום עד לגובה הסכום המירבי. 

גירעון אקטוארי בחשבון הנאמנות או בקופה המרכזית לקצבה של החברה, לפי  לגבי שנה בה נוצר

העניין, לאחר שנקטה החברה בצעדים כאמור, יועבר מהעתודה האקטוארית סכום עד לגובה 

הגירעון האקטוארי בשנת פרסום המאזן. ככל ונותר גירעון אקטוארי לאחר מכן, החברה תעביר 

מת יתרת הגרעון האמור או תבצע התאמת שיעור הפרשה בשנת פרסום המאזן סכום עד להשל

  שוטפת.

בפועל, החברה מנהלת את כלל היעודות כמקשה אחת, לרבות העודף האקטוארי וכרית הביטחון 

מסך ההתחייבות  5%הנוספת, ככל שקיימים. גם במקרים שבהם העודף האקטוארי עולה על 

 בכרית הביטחון הנוספת. האקטוארית, הוא לא עולה על הסכום המירבי שמוגדר

  חדשיםה םנמליההסכמים ביחס להקמת  .1.67.9

 Panנחתם הסכם להקמת "נמל הדרום" בנמל אשדוד בין החברה לבין חברת 66.9.6016ביום 

Mediterranean Engineering Co. Ltd נחתם הסכם להקמת נמל המפרץ בנמל חיפה  1.1.6015ביום ו

לפרטים אודות הסכמים אלה, ראו סעיף  שפיר הקמת נמל חדש בע"מ. החברה לבין אשטרוםבין 

6.16.9 לתשקיף. 

להפעלת  SIPG Bayport Terminal Co., Ltdהתקשרה החברה בהסכם עם חברת  6015בחודש מאי 

לפרטים . הדרוםנמל להפעלת  .Hadarom Container Terminal, Ltdעם חברת נמל המפרץ ובהסכם 

 .לתשקיף 6.16.10ראו סעיף אודות הסכמים אלה, 

 טחוני בנמל הדרום  יהסכם להסדרת תיאום ב .1.67.10

נחתם בין החברה לבין משרד הביטחון הסכם להסדרת נהלי התיאום בכל  6016בחודש ינואר 

לפרטים דוד. הנוגע למתקן ביטחוני של משרד הביטחון המצוי מצפון לשטח נמל הדרום באש

 לתשקיף. 8.6.1.8ראו סעיף  י(ביטוחכיסוי לרבות בעניין )נוספים 

 לתשקיף. 8.1.6ראו סעיף  - כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה .1.67.11

.6.28 הליכים משפטיים 

 של החברה. השנתיים בדוחות הכספיים  66לתיאור תביעות משפטיות נגד החברה ראו ביאור  .1.68.1

החברה פנתה לרשות החברות בבקשה ליישוב סכסוך עם חברת נמל חיפה, הנוגע  6011בינואר  .1.68.6

מיליון ש"ח אותו שילמה החברה לעיריית חיפה בשל היטלי פיתוח בגין  118 -לסכום של כ

השטחים הצהובים בתחום נמל חיפה, ושלעמדתה של החברה על חברת נמל חיפה לשאת בו. 

כי אינו מוכן ליישב  6011המשפטי לממשלה, אשר הודיע בשנת  ההליך הועבר לטיפול היועץ

החברה בוחנת את  למועד התשקיףסכסוך בתנאים שהציבה חברת נמל חיפה. לאור כך, 

 אפשרויותיה.
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תביעה ו בנוגע לאי תשלום דמי שימוש על ידי חברת נמל חיפהלפרטים בדבר דרישות של החברה  .1.68.6

 המשפט לבית החברה וכנגד והתחבורה האוצר רדימש גדכנ חיפה נמל חברת ידי על הוגשהש

 ..ג. לדוחות הכספיים השנתיים16ביאור , ראו בחיפה המחוזי

.6.29  יעדים ואסטרטגיה עסקית 

בחוק רספ"ן, חברה נגזרת מהתפקידים שנקבעו לשל החברה ארוכת הטווח התכנית האסטרטגית 

ולפעול לקידום התחרות  משקהלתת מענה לצורכי ובכלל כך, לתכנן ולפתח את הנמלים במטרה 

  .בין הגורמים הפועלים בנמלים

על מצבה הכלכלי ועל יכולתה של  והשפעתו מדינת ישראל מאופיינת, בין השאר, בסחר החוץ

 99% -המדינה להמשיך ולהתפתח. נמלי הים משמשים כשער העיקרי של סחר החוץ של המדינה. כ

. פעילות סחר החוץ של מדינת ישראל בנויה אשדוד, חיפה ואילת -מסחר זה עובר דרך נמלי הים 

כשרשרת לוגיסטית המתחילה בבית היבואן /יצואן בחו"ל ומסתיימת בית היצואן/יבואן בארץ. 

בהיותה שרשרת לוגיסטית, יש צורך לפעול לכך שכל החוליות שבה מסונכרנות ופועלות ביעילות. 

להתאים את הנמלים להיקף סחר  עובדות אלה מחייבות ראייה אסטרטגית ארוכת טווח שמיועדת

החוץ )בהתאמה להיקף הסחר ולסל האניות הצפוי( ולאפשר הפעלתם ביעילות מרבית תוך מתן 

 רמת שירות גבוהה למשתמשי סחר החוץ. 

יעילות הנמלים, מנקודת ראותם של המשתמשים בנמלים, באה לידי ביטוי ברמת השירות בנמל 

הן לחברות הספנות והן לחברות ההובלה היבשתיות )משאיות ורכבת(. יעילות שכזו נמדדת לרוב 

במשך השהייה של האניה בנמל. ככל שרמת השירות תהיה גבוהה יותר צפוי שעלות ההובלה 

יותר, קווי ספנות נוספים יפקדו את הנמלים ואניות גדולות תפקודנה את  הימית תהיה נמוכה

הנמלים. מצב שכזה מאפשר, בנוסף, פוטנציאל תחרותי משמעותי ליצואן המתחרה מול יצואנים 

 במדינות אחרות )מחירי הובלה זולים ותדירות גבוהה של הגעה ליעדים בחו"ל(.

אינה משפיעה על היקף  היעילות התפעולית של נמלי הים לתשקיף, 6.8.3כאמור בסעיף  אולם,

 הכנסות החברה )אשר נגזר מהיקף הסחר(.

החברה פועלת להגשמת יעדיה, בין היתר, באמצעות העמדת תשתיות נמליות נוספות אשר יתנו 

לקיבולת הנדרשת, לגידול בממדיהם של כלי השיט ואשר יופעלו בידי חברות הפעלה פרטיות  מענה

כאמור ראו  הנמלים החדשים)לפרטים בדבר התקשרויות החברה עם המפעילים החדשים של 

; לפרטים בדבר נייר העקרונות בין המדינה לבין עובדי נמל לתשקיף 6.16.10-ו 6.16.9סעיפים 

 (. לדוחות הכספיים השנתיים 7ביאור אשדוד, ראו 

התחרות שצפויה להיווצר לאחר כניסתן של חברות ההפעלה הפרטיות והיעילות של המפעילים 

החדשים עשויה להביא לתועלות נוספות, ביניהן ניתן למנות עידוד המפעילים הקיימים לשפר את 

והנגשת הנמלים בישראל לכלי בתחומי פעילותם. עידוד היעילות כאמור  ולהתייעלהשירות שלהם 

שיט גדולים עשוי לעודד קווי ספנות מרכזיים להגיע לנמלי ישראל. כמו כן, טיפול יעיל בתהליך 

ליצואנים  קליטת כלי השיט ושינוע המטענים, לצד הנגשת הנמלים לכלי שיט גדולים, יסייע

 וליבואנים לנצל את העלויות השוליות הנמוכות של טיפול במטענים. 

ר והנמלים מהווים חוליה אחת מתוך שרשרת לוגיסטית של תהליך הסחר, החברה פועלת מאח

לקליטת מחלקות הים מחברת נמל לאפשרות במישורים נוספים. בהיבט הימי, החברה נערכת 

חיפה ומחברת נמל אשדוד; מהלך הנדרש לשם כך שתתאפשר יצירת תחרות תוך נמלית בין 
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 . בהיבטLandlord-ילים הקיימים, והתואם את מודל החברות ההפעלה הפרטיות לבין המפע

משאיות או אמצעות ב'צווארי בקבוק' או כשלים במסירת מטענים  זיהויפועלת החברה ל, תיהיבש

להובלת  ת רכבתותשתיו יםעידוד פיתוח כבישכפועל יוצא, יעדיה של החברה כוללים רכבות. 

הנמל, באופן שמאפשר ליזמים פרטיים לפתח מובילה את פיתוח עורף  חברהה יתר על כן,. מטענים

בהתאם, יעדיה של . פעילות לוגיסטית בעורף הנמל ולהשיג ערך מוסף לפעילות הייבוא והייצוא

 בתחומי עורף הנמלהקצאת קרקעות  תהליכים שיאפשרוקידום החברה כוללים, בין היתר, 

 שימושים נמליים.  למטרת

)נמל המפרץ ונמל הדרום( ודרישות המימון  בשים לב לחשיבות הקמת נמלי הים החדשים

בהתאם   יםנמלהעורף בהשקעות ל המהותיות הנדרשות מהחברה לשם כך, בכוונת החברה לפעול

כך, למשל, באופן דומה לפעולות השיווק והפיתוח שערכה . לאפשרויות המימון שיעמדו לרשותה

פועלות  שבו) והלוגיסטיקה באשדודפארק התעשייה  -פארק נמלי ישראל החברה במסגרת הקמת 

שונים אשר נותנים ערך מוסף למשתמשי  נמליים מספקות שירותיםהחברות לוגיסטיקה פרטיות 

(, בכוונת החברה לפעול לפיתוח מרכזי לוגיסטיקה בתחום נמל חיפה אשר יענו על היקף הנמל

 הפעילות הצפוי.

, כהגדרתו בחוק ניירות ה פני עתידהאסטרטגיה ויעדי החברה המפורטים לעיל הינם מידע צופ

או להתממש באופן חלקי או  כל ודאות כי יתממשוובגדר כוונות ויעדים כלליים, וככאלו אין  ערך,

, בין היתר, עקב שינויים במצב השוק, אירועים שונה מהערכתה של החברה )אף באופן מהותי(

חברה והתממשות גורמי הסיכון בלתי צפויים, אפשרויות זמינות למימון בהתאם לתכניותיה של ה

  .לתשקיף 6.32המפורטים בסעיף 

.6.30  צפי להתפתחות בשנה הקרובה 

, לא החליטה החברה לבצע בשנה ת של החברהנוות בת ים בחברותכניות לקליטת מחלקלמעט 

הרגיל של החברה ושעשויה להיות להן השלכה הקרובה תכניות החורגות ממהלך העסקים 

 .מהותית על מצב העסקים ותוצאות הפעילות של החברה

כחלק מהמהלך לפתיחת התחרות בנמלי חיפה ובאשדוד, התחייבה החברה כלפי  - ים מתן שירותי

המפעילים העתידיים של הנמלים החדשים כי שירותי ניתוב, גרירה וניהול תעבורה ימית, הניתנים 

ת הנמל הרלבנטית, וכן פעולות של חפירה כיום בכל אחד מנמלי אשדוד וחיפה באמצעות חבר

ימית ועזרי ניווט, לא יינתנו באמצעות חברות הנמל אלא בידי החברה או נותן שירותים אחר. 

אפשרות במסגרת היערכותה של החברה לצורך עמידה בהתחייבות כאמור, מתכננת החברה 

של החברה, האחת  לקלוט את מחלקות הים של חברות נמל חיפה ואשדוד במסגרת חברות בנות

למתן שירותי מחלקת ים בנמל חיפה והשנייה למתן שירותי מחלקת ים בנמל אשדוד. מחלקות 

הים עוסקות בעיקר בניתוב, גרירה וקשירה לרציף של כלי שייט, וכן במתן שירותי ניהול תעבורה 

, יחד לותימית לכלי השייט במרחב הנמלי. מחלקות הים הנוכחיות בחברות נמל חיפה ואשדוד כול

 עובדים.  600-למיטב ידיעת החברה, כ

קליטת מחלקות הים על ידי החברה עשויה לחייב אפשרות ללמועד התשקיף, להערכת החברה, 

הסדרה רגולטורית וקיימת אי בהירות לגבי אופן קליטת מחלקות הים מחברות נמל חיפה 

ואשדוד, תנאי הקליטה, מועד הקליטה והעלויות הכרוכות בכך, ולמיטב ידיעת החברה קיימות 

חברה )ובכלל כך אי הסכמה מחלוקות ואי הסכמות לגבי העברת מחלקות הים לחברות בנות של ה

מהלך לפיו פעילות מחלקות הים תועברנה לחברות בנות ולא של ההסתדרות הכללית החדשה לכל 
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תקלטנה כחלק בלתי נפרד מהחברה(. בהקשר זה יצוין כי עומדות בידי החברה חלופות נוספות 

בכפוף לכך  .וודאותלקליטה, אשר גם הן כפופות להסדרה רגולטורית וגם לגביהן קיימת אי 

שקליטת מחלקות הים או השלמתן של החלופות האחרות תוסדר רגולטורית לשביעות רצון 

, )לרבות בעקיפין באמצעות חברות בנות( החברה, צפויה לחול השפעה על אופי פעילות החברה

יחד עם זאת, להערכת החברה  בעיקר לאור הוספת תפקיד תפעולי בו החברה אינה עוסקת כיום.

קיף, השלמת איזו מפעולות החברה כאמור יכולה להתבצע ממקורותיה העצמאיים למועד התש

  של החברה ולא צפויה להשפיע באופן מהותי על הרווח הנקי של החברה.

קליטת מחלקות הים, השלמת איזו מהחלופות לקליטת מחלקות אפשרות להערכות אלו בנוגע ל

הים ומידת ההשפעה על תוצאות הפעילות של החברה הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק 

ניירות ערך, המבוסס על אופי פעילות החברה כיום ועל מידע שקיבלה החברה על היקפי ותוצאות 

עשויות שלא להתממש, כולן או חלקן, או להתממש הפעילות של מחלקות הים כיום. הערכות אלו 

בין היתר בהתאם לאופן קליטת מחלקות הים )או  באופן שונה )אף באופן מהותי( מכפי שנצפה, 

לחלופין הקמת מחלקת ים עצמאית(, ההסדרה הרגולטורית בנושא, ככל שתהא, העלויות 

 שתהיינה כרוכות בהפעלת מחלקות היום וכיוצ"ב.

.6.31  החורגים מעסקי התאגיד הרגילים אירוע או ענין 

 )לנמל הדרום ולנמל אשדוד( "מבואות אשדודמערכת דרכים "תכנון וביצוע  .1.61.1

בהסכם מסגרת עם ממשלת ישראל בקשר עם הקמת הפרויקט )וכן פרויקטים החברה התקשרה 

משלימים לו שיועברו לחברה בהתאם להחלטת ממשלה( וקבלת מימון ממשלתי לצורך הקמתו. 

 כביש וביצוע קטע )לרבות תכנון סטטוטורי( החברה אחראית על תכנון להסכם המסגרת,בהתאם 

הממשלה התחייבה  לקטע הדרך הרצל ג' )הקטע הצפוני(. וסטטוטורי , ועל תכנון סופי"הרצל ב'"

להעמיד לחברה מקורות תקציביים לצורך מימון כל מחויבויותיה של החברה בביצוע הפרויקטים 

. על פי ההסכם, החברה אחראית על תכנון הפרויקט )בתיאום עם נציגי ביחס לכביש הרצל

הממשלה(, התקשרות עם קבלנים, ניהול הביצוע, הפיקוח ובקרת האיכות, טיפול בהסדרי 

המקרקעין ומסירת הפרויקט לרשות המוסמכת. למדינה ניתנה אפשרות להודיע לחברה על 

המדינה )או מי מטעמה( תיכנס בנעלי הפסקת ההתקשרות בהודעה מוקדמת, ובמקרה כאמור 

בנוסף להחזר  החברה ותיטול על עצמה את מלוא התחייבויות החברה בקשר עם הפרויקט.

 החברה זכאית לדמי ניהול בשיעור שנקבע בהסכם מהעלות הכוללת של הפרויקט. הוצאות חודשי, 

, באמצעות ביצעההחברה כמו כן, . הפרויקט כאמורשל חלק מהקטעים של  תכנון הצעיהחברה ב

. 6015, שהושלם ביולי (61כביש קטע א' )מצומת בן גוריון עד צומת קבלני משנה, את הסלילה של 

ועד לכניסה  מדרך טלמור בדרום ומגשר רכבתב' )של קטע למועד התשקיף, החברה החלה בביצוע 

 בתהליכי תכנון ראשוני לקטע ג' של הכביש. ; והיא מצויה לנמל הדרום(

ומדצמבר  6016ויקט על ידי החברה הינו בהתאם לאישור הממשלה, בהחלטותיה ממאי ביצוע הפר

6016 . 

 של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  60לפרטים נוספים ראו ביאור 

יצוין כי ההשלכות הכספיות של ביצוע הפרויקט כאמור אינן מהותית לחברה, בין היתר, בשים לב 

 ודמי הניהול המיוחסים לחברה אינם בהיקפים מהותיים לכך שהפרויקט ממומן במימון ממשלתי

 .לחברה
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  הלוואות להקמת תשתיות נמליות ולהשקעות בציוד .1.61.6

להלוואה שהועמדה על ידי החברה למספנות ישראל לצורך רכישת ציוד של מנוף ומלגזות על ידי 

בדוחות  1מספנות ישראל אשר ישמשו אותה למתן שירותי פריקה וטעינה של מטענים ראו ביאור 

 .השנתיים הכספיים

להלוואה שהועמדה על ידי החברה למספנות ישראל לצורך העמדת חלק מהמימון הנדרש לפיתוח 

 .השנתיים בדוחות הכספיים 1התשתיות בנמל המספנות ראו ביאור 

להלוואות שהועמדו על ידי החברה לחברת נמל אילת לצורך רכישת מנופים והיערכות למתן 

 .השנתיים בדוחות הכספיים 1עינה של מטענים ראו ביאור שירותי פריקה וט

.6.32  גורמי סיכון 

החברה מקיימת מנגנון לניהול  - הממשלתיות ניהול סיכונים בהתאם להוראות רשות החברות

בדבר ניהול סיכונים בחברות  רשות החברות הממשלתיות סיכוניה בהתבסס על הוראות חוזר

בהתאם להוראות החוזר, דירקטוריון החברה התווה ואישר . 6009וני הממשלתיות אשר פורסם בי

הדירקטוריון יבחן מעת לעת את מערך נקבע כי  השבמסגרת מדיניות ניהול סיכונים של החברה

, החברה נדרשת במועד התשקיף סיווג החברהפי לפי הוראות החוזר ולניהול הסיכונים בחברה. 

לאיתור סקר סיכונים מקיף  ביצעה חברהם, הבהתאשנים. לשלוש סקר ניהול סיכונים אחת  לבצע

לפי אשר כולל את כל סוגי הסיכונים הרלוונטיים בחברה. כמו כן, , חשיפות למעילות והונאות

ת בהתאם לתוכנית עבודה פעילותו מבוצע, אשר מונה בחברה מנהל סיכונים ,חוזרהוראות ה

מדיניות ניהול על רשות החברות ומבוססת על חוזר , האושרה על ידי דירקטוריון החברהשנתית ש

, נערכים דיונים כאמור לתכניתבהתאם . חיצוני יועץשל  סיועומבוצעת ב הסיכונים של החברה

בו נסקרים סיכונים אשר דורגו עם סיכון שיורי גבוה וגבוה אחת לחציון בהשתתפות ראשי אגפים 

 .מאוד

 גורמי סיכון מאקרו .1.66.1

כאמור, חלק משמעותי מהכנסותיה של  - בישראלמתמשכת במצב הכלכלי משמעותית הרעה  .1.66.1.1

החברה נובע מתנועת המטענים בנמלים. שינוי במצב הכלכלי במשק הישראלי עלול להביא לפגיעה 

 ,וכתוצאה מכך גם לפגיעה בהיקף הכנסותיה של החברה םבהיקף המטענים אשר עוברים בנמלי

ודמי ההרשאה  שימוש המשתניםדמי ה ,דמי התשתית לחברה של לרבות בדרך של ירידה בתשלום

 . מבעלי ההרשאה השונים בשטחי עורף הנמלים

עולמי, כדוגמת במצב הכלכלי ה שינויים -עולמי הכלכלי מתמשכת במצב המשמעותית הרעה  .1.66.1.6

ביא מיתון וירידה בהיקף הצריכה הפרטית בחו"ל של מוצרים אשר מקורם בישראל, עלולים לה

לפגיעה בהיקף הכנסותיה של נמלים וכתוצאה מכך ב אשר עוברים המטעניםלפגיעה בהיקף 

החברה, לרבות בדרך של ירידה בתשלום לחברה של דמי התשתית, דמי השימוש המשתנים ודמי 

 ההרשאה מבעלי ההרשאה השונים בשטחי עורף הנמלים. 

ותנועת גלים  מתקניה של החברה חשופים לפגעי ואסונות טבע כגון רעידות אדמה -אסונות טבע  .1.66.1.6

רציפים, וכתוצאה מכך לחייב בהגלים ו ישוברב, העלולים לפגוע בתשתיות הנמליות כגון ניתקיצו

את החברה בביצוע השקעות מהותיות בשיקום הנמלים ובמקרים מסוימים גם להשבית תשתיות 

. כמו בהכנסותיה של החברהעלולים לפגוע ולפיכך  נמליות ולפגוע בפעילות התקינה של הנמלים
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כן, אסונות טבע עלולים לגרום למפגעים סביבתיים חמורים אשר עלולים גם הם לשבש את 

תביעות. במסגרת ההתמודדות עם אסונות מעין אלו, להפעילות הנמלית ואף לחשוף את החברה 

 נקבעו בחברה נהלי עבודה בשעת חירום ורכושה של החברה מבוטח במגוון ביטוחי רכוש. 

חשיפת החברה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי החליפין ראו ל -יפין שינויים במטבע חל .1.66.1.6

של  ביניים לדוחות כספיים .א.6וכן ביאור  של החברההשנתיים ( לדוחות הכספיים 1.ה.)61ביאור 

 .החברה

הכנסותיה של החברה פעילות החברה היא במספר מדדים. כך למשל,  - יםשינויים במדד .1.66.1.5

למדד המחירים לצרכן באופן שירידה חדה עלולה להשפיע על  מלקוחותיה העיקריים צמודות

שקעת ישנה השפעה על פעילות ה במדד המחירים לצרכןשינויים היקף הכנסותיה. כמו כן, ל

  .הכספים של החברה

רי ריבית אשר ישפיעו על התחייבויותיה ועיהחברה חשופה לשינויים בש -ריבית רי ועיששינויים ב .1.66.1.1

( לדוחות הכספיים 6.ה.)61התחייבויותיה הפיננסיות. לפרטים ראו ביאור הפנסיוניות ועל 

 של החברה.השנתיים 

הרעה במצב הביטחוני בישראל עלולה להביא לפגיעה בהיקף המטענים  -מצב ביטחוני בישראל  .1.66.1.7

ר עוברים בנמלי ישראל וכתוצאה מכך לפגיעה בהיקף הכנסות החברה הנגזרים מתנועת אש

, יםבתחום הנמל ניים )ובכלל כך ירי טילים(טחויב םפיגועים או אירועיכך, המטענים. נוסף על 

 ,, עלולים לגרום לפגיעה פיזית בתשתיות נמלהמובילים אליהםאו בדרכי תחבורה  הםבסמוך ל

 . ים או להוביל למפגעים סביבתייםהסדירה של הנמל םלפגוע בפעילות

 גורמי סיכון ענפיים .1.66.6

מתוקף היותה של החברה חברה  -מגבלות וסביבה רגולטורית של החברה כחברה ממשלתית  .1.66.6.1

מהוראות שונות, ובכלל כך חוק החברות הממשלתיות, חוק ממשלתית, היא תלויה ומושפעת 

)א( לחוק החברות הממשלתיות 6בהתאם להוראות סעיף  . כך, למשל,וכיו"ב חובת מכרזים

ספים של הכנסת, לקבוע לחברה שיקולי פעולה שאינם בהכרח רשאית הממשלה, באישור ועדת הכ

שינויים בחקיקה הרלוונטית ובהחלטות ממשלה עלולים להשפיע על פעילותה שיקולים עסקיים. 

הקפאת החלטות ארגוניות בחברות ממשלתיות )ובכלל  ,כמו כןשל החברה ועל תוצאות פעילותה. 

 כך, מינוי רו"ח מבקר ומינוי דירקטורים( עלולות להגביל את החברה בפעילותה. 

כפופה לחוקים  גורמים להם החברה העמידה מקרקעיןשל ו החברה ה שלפעילות -הגנת הסביבה  .1.66.6.6

. במהלך השנים ים או אויר, ולתקנות בתחום הגנת הסביבה, המתייחסים בין היתר לזיהום קרקע

ניכרת מגמה גוברת והולכת של הגברת הרגולציה והידוק האכיפה המנהלית והפלילית האחרונות 

בתחום  הדין. אי עמידה בהוראות בכל התחומים הסביבתיים, תוך החלת חובות דיווח נרחבות

, לעיצומים הגנת הסביבה עלולים לחשוף את החברה ומנהליה לסנקציות שונות, לרבות לקנסות

פליליים ולהליכים פליליים. להיבטים שונים של הגנת הסביבה עלולה להיות השפעה לרעה על 

עיכוב ביצוע פרוייקטי פיתוח שונים להביא לפעילותה ותוצאותיה הכספיות של החברה ובכלל זה, 

או ייקורם; דרישות ממשלתיות חדשות בתחום הגנת הסביבה עלולות לחייב את החברה לבצע 

 . לתשקיף 6.25סעיף  םג שקעות כספיות גדולות. ראוה

 גורמי סיכון ייחודיים .1.66.6
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אשר ייחודית לחברה עלולים להשפיע לרעה על ובאסדרה שינויים ברגולציה  -רגולציה ייחודית  .1.66.6.1

ובכלל כך, שינויים בחוק רספ"ן או בצווים שהוצאו  .מצבה העסקי ועל הכנסותיה של החברה

ביטול או הגבלה של כתב ההסמכה של החברה,  ;לרבות בצו דמי השימוש ובצו שירותי נמלמכוחו, 

החלטות הנוגעות לפעילות  ;לרבות במטרה לתת מענה לצרכי המשק או מטעמים של טובת הציבור

חברה לבין חברות הנמל והחלטות ממשלה או הכרעות רגולטוריות במחלוקות בין ה ;חברות הנמל

  גורמים מוסמכים אחרים בתחום הנמלי.

חלק משמעותי מהכנסות החברה  -עריפים ומחירים תולהנחות בחשיפה לשינויים רגולטוריים  .1.66.6.6

מוסדר בצווים, לרבות דמי תשתית ודמי שימוש וכן תעריפים שמהווים חלק משמעותי 

על הכנסות החברה. הצווים עשויים להשתנות לפיכך גם ים מהכנסותיהן של חברות הנמל שמשפיע

להשפיע באופן מהותי לחיוב או לשלילה על  שוייםעשינויים אלו בהתאם למדיניות הממשלה ו

בנוסף,  לתשקיף. 6.7.5סעיף , דוגמא, הרפורמה בתעריפיםראו ל .של החברה תוצאות העסקיותה

 . ניתן לתת עליהם הנחות חלק מהתעריפים הקבועים בצווים הינם תעריפים מרביים, ולפיכך

, הסכם החכירה עם המדינהבהתאם ל - שהועמדו לחברה צמצום שטחי המקרקעיןחשיפה ל .1.66.6.6

במקרה של שינוי ייעוד וכן אפשרות של רשות קרקע מגדרי המוחכר  קיימת אפשרות להוציא

 6.27.1 ראו סעיף)שהוגדרו בהסכם מסוימים מקרקעי ישראל להגיש בקשה לגריעתם של שטחים 

בבקשה לקבוע כי  ת המשפטחוק רספ"ן מעניק למדינה את הזכות לפנות לביבנוסף, . (לתשקיף

לאור האמור,  .(לתשקיף 6.26.10ראו סעיף )יופקעו זכויות החברה במקרקעין במקרים מסוימים 

מקור שגיאה! ראו גם סעיף ו. מהחברה חשופה לכך ששטחי המקרקעין שהועמדו לה יצומצ

 לתשקיף. 6.11.5ההפניה לא נמצא.

פעילותה השוטפת של החברה מתבססת על מערכות ומאגרי מידע.  -מערכות מידע ואבטחת מידע  .1.66.6.6

פן אקראי ובין אם בזדון על ידי תקלות במערכות המידע וכשלים באבטחת המידע, בין אם באו

חדירת גורמים עוינים לרשת או למערכות המחשוב של החברה, עלולים להביא לזליגת מידע חיוני 

מהחברה. בנוסף, תקלות וכשלים במערכות המידע של החברה עלולים להשפיע על יכולתה של 

ר הימי, ובתוך כך החברה לספק את שירותי מערכת קהילת הים בישראל )תס"ק ים( לקהילת הסח

להביא לשיבושים משמעותיים בפעילות הסחר הימי בנמלים. בחברה קיימת מדיניות אבטחת 

מידע המתעדכנת מעת לעת וכן נהלים בנושא אבטחת מידע, כאשר, בין היתר, החברה עושה 

 שימוש בכלי אבטחת מידע שונים המתעדכנים מעת לעת.

ככלל, החברה מממנת את פעילותה השוטפת ממקורות  - הנמלים החדשיםחשיפות בקשר עם  .1.66.6.5

תלויה החברה  הנמלים החדשיםההכנסה השוטפים שלה. יחד עם זאת, לצורך פרויקט הקמת 

ביכולתה לגייס כספים לצורך מימון הפרויקט. אי יכולתה של החברה לגייס את הכספים 

, הנמלים החדשיםמת עלולה למנוע או לעכב את הק הנמלים החדשיםהנדרשים לצורך הקמת 

מצב אשר עלול לגרום לתביעות כנגד החברה מצד גורמים שונים, כגון המפעילים או קבלני 

 ההקמה. 

, הנמלים החדשיםהחברה חשופה להפרת התחייבויותיה כלפי המפעילים העתידיים של כמו כן, 

ות זמנים( )למשל בגין אי עמידה של קבלן ההקמה בלוח שעלולים להיגרם בהקמהעיכובים עקב 

בנוסף, לחברה התחייבויות כלפי  .על ידי החברהלמפעיל עיכוב במסירת הפרויקט שיביאו ל

שלא על ידי חברות הנמל או  נמלים החדשיםל מתן שירותי מחלקת ים המפעילים העתידיים )כגון
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של הפרת ההסכם (, וקיימת לחברה חשיפה או בחיפה באשדודהחדש דרך גישה לנמל קיומה של 

 לתשלום פיצוי למפעילים במקרה של אי עמידה בהתחייבויות.או 

יחסי העבודה בחברות הנמלים הינם מורכבים  - סכסוכים ויחסי עבודה, שביתות ועיצומים .1.66.6.1

ומבוססים על הסכמים קיבוציים שונים, ועדי עובדים וכיו"ב. בחלוף השנים אירעו סכסוכי 

כסוכים ושביתות כאמור אשר יימשכו לאורך עבודה, שביתות ועיצומים על ידי עובדי הנמלים. ס

זמן או יתרחשו בתדירות עשויים להשפיע לרעה על היקף הפעילות בנמלי ישראל והיקף ההכנסות 

 של חברות הנמל וכפועל יוצא מכך עלולים להשפיע לרעה על מצבה העסקי והכנסותיה של החברה. 

והרפורמה בתחום הנמלים, במסגרת השינוי המבני  -הסכמי "רשת הביטחון התפעולית"  .1.66.6.7

התקשרה החברה בהסכמים עם חברות נמל חיפה ואשדוד, לפיהם בהתקיימם של תנאים 

מצטברים, תעמיד החברה לכל אחת מחברות אלו רשת בטחון תפעולית, המתבטאת בהעמדת 

הלוואות לטובת חברות הנמל, בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכמים. מימוש התחייבויותיה של 

להסכמים כאמור, עלול להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל  החברה בהתאם

היקף מקורותיה העצמיים הנדרשים לצורך מימון פעילותה השוטפת. למועד התשקיף, החברה לא 

הודעת המדינה לגבי הגנה מפיטורי לנדרשה להעמיד את רשתות הביטחון לחברות נמל אלו. 

ל שתגובש כדוחות הכספיים השנתיים של החברה. אם וכל 7צמצום לחברות הנמל ראו ביאור 

, , להערכת החברה, להשפיע באופן מהותי על מצבן הכספי של חברות הנמללולההגנה זו, היא ע

 תממשות רשת הבטחון התפעולית.סיכויי הלולה להשפיע על וכנגזרת מכך ע

במסגרת השינוי המבני והרפורמה בתחום הנמלים,  -הסכמי "רשת הביטחון הפנסיונית"  .1.66.6.8

התחייבה החברה כלפי חברות נמל חיפה, אשדוד ואילת כי בשנה בה נוצר גירעון אקטוארי בשל 

ההתחייבויות האקטואריות של חברת נמל כלשהי בקשר לעובדים הזכאים לפנסיה תקציבית 

שלמת הגירעון האמור, ובשל ולאחר שנקטה חברת הנמל הרלוונטית בכל הצעדים הנדרשים לה

, תעביר החברה לקופה המרכזית לקצבה של חברת קשיי נזילות אין ביכולתה להשלים את הגירעון

הנמל הרלוונטית סכום להשלמת יתרת הגירעון. מימוש התחייבותה של החברה בהתאם 

יה להסכמים כאמור, עלול להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל היקף מקורות

העצמיים הנדרשים לצורך מימון פעילותה השוטפת. למועד התשקיף, החברה לא נדרשה להעמיד 

 סכומים בגין רשת הביטחון הפנסיונית. 

למיטב ידיעת החברה,  - למימון תשתיות נמליותחשיפה וחשיפה לרשת בטחון לתשלומי פרמיה  .1.66.6.9

מו עקרונות ליצירת רשת בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל אשדוד סוכ

כאשר ככל שיידרש סכום  ,הוסכם על הקצאת הכספים להו ביטחון לתשלומי פרמיה לעובדי הנמל

. כמו כן, במסגרת מסמך זה, סוכמו עקרונות לשדרוג נוסף מעבר לכך, ימומן הסכום על ידי החברה

אינה צד להסכם . החברה לדוחות הכספיים השנתיים של החברה 7ראו ביאור לפרטים  .רציפים

האמור ולמועד התשקיף, אין כל וודאות כי הסכם כאמור ייחתם. ככל שייחתם הסכם כאמור, 

בנוסף,  החברה אינה יכולה לצפות את השלכותיו והשלכות מימון רשת הביטחון על החברה.

למיטב ידיעת החברה, לא קיים סיכום דומה עם חברת נמל חיפה, והחברה אינה יכולה לצפות אם 

למיטב ידיעת החברה, עקב דרישות שעלו הן מצד  יה סיכום כאמור או מהן השלכותיו.יה

הממשלה והן מצד הסתדרות העובדים ונציגות העובדים, נוצרו במהלך המו"מ בין הצדדים פערים 

 המגדילים את אי הוודאות לחתימת הסכם.
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ברה חשופה הח -סיכונים אקטואריים בקשר עם התחייבויותיה הפנסיוניות של החברה  .1.66.6.10

לסיכונים הנובעים מהיווצרותם של גירעונות אקטואריים בכספי הגמלה המיועדים לעובדים 

המועברים ולגמלאים המועברים וכן בכספי הגמלה המיועדים לעובדיה הזכאים לפנסיה 

תקציבית. במקרה של היווצרות גירעונות כאמור, ובהיעדר סכומים מספקים לכיסוי הגירעון 

ן שהועמדו לחברה בעת השינוי המבני, החברה תידרש להעביר כספים ממקורותיה בכריות הביטחו

לכיסוי הגירעון כאמור. היווצרותם של גירעונות אקטואריים משמעותיים עלולים להשפיע לרעה 

בגין  ברהממס להכנסות אשר יצמחו לח הפטורבנוסף,  על תוצאותיה הכספיות של החברה.

פה המרכזית לקצבה מותנה בהפקדת הכספים האמורים בקו ההכספים המיועדים להפקדה בקופ

במרץ  61ובהתאם להצעת חוק, יוארך המועד האמור עד  6018 ץבמר 61המרכזית לקצבה עד ליום 

אי הקמת הקופה המרכזית לקצבה במועד שיאפשר ליהנות מפטור זה, ואי הארכה של  .6019

.ה לדוחות 16ראו גם ביאור  החברה. הפטור, עלולים להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של

   הכספיים השנתיים של החברה.

קיים קושי עקב מגוון מצומצם הן של  - קושי עקב מגוון מצומצם של ספקים וכוח אדם מקצועי .1.66.6.11

אדם מקצועי בתחומים ספציפיים כגון הנדסה ימית, התמחות בבנייה בים, כח ספקים והן של 

 רציפים וכד'.תכנון שוברי גלים ורציפים, שיקום 

במסגרת הסכם בין  -סיכונים בגין הסכם עם משרד הביטחון לגבי אחריות החברה באשדוד  .1.66.6.16

החברה לבין משרד הביטחון בקשר להסדרת נהלי תיאום בכל הנוגע למתקן ביטחוני של משרד 

הביטחון המצוי מצפון לשטח נמל הדרום באשדוד, החברה פטרה את משרד הביטחון מכל 

נזק והתחייבה לשפות אותו במקרה של הפרת ההסכם. כמו כן, נקבעו פיצויים אחריות לכל 

מוסכמים בגין הפרה של ההסכם או נהלי התיאום שגרמו באופן ישיר לביטול או דחיה של 

הפעילות הביטחונית. החברה רכשה ביטוח אחריות כלפי צד ג' שהורחב לכיסוי אחריותו החוקית 

 ילות הביטחונית.של משרד הביטחון בכל הנוגע לפע

כאמור בסעיף  - העברת המקרקעין לחברה ולחברות הנמל חשיפה למס, אגרות והיטלים בגין .1.66.6.16

6.9.1)לתשקיף, טרם הותקנו הוראות התאמה בקשר עם אגרות והיטלים הן ביחס להעברת  )ב

המקרקעין המועברים מהמדינה לחברה והן ביחס להעמדת המקרקעין לחברות הנמל. אי הסדרת 

חקיקה כאמור עלולה לחשוף את החברה למס והיטלים בגין העברת נכסים כאמור. לפרטים ראו 

קיימת אי בהירות בחוק רספ"ן בנוגע לשאלה האם העברת  או בנוסף,  לתשקיף. )ב(6.9.1סעיף 

לדוחות  1.ד.16רישום הנכסים המועברים מהחברה לחברות הנמל פטורה ממס. ראו ביאור 

 הכספיים השנתיים.

קבע  הסכמי נחתמו טרםלתשקיף,  6.27.2 בסעיףכאמור  - אי הסדרת היחסים מול חברות הנמל .1.66.6.16

לעמדת החברה הסכמי הביניים מחייבים, אך יחד עם  .אשדוד נמל חברתעם ו חיפה נמל חברת עם

היות מחויבת תוקפם של הסכמי הביניים. החברה עלולה ל חולקות על , חברות הנמלזאת

 בהסכמי הביניים. בהסדרים שונים מאלו המוסדרים 

לתשקיף, דמי התשתית  6.12.3 כאמור בסעיף - גביית דמי תשתית באמצעות צדדיים שלישיים .1.66.6.15

נגבים על ידי חברות הנמל ומועברים לחברה. החברה עלולה להיות חשופה לאי גבייה מלאה או 

 אי העברת הסכומים שנגבו לחברה.   לחלקית של דמי התשתית או 

.ג. 61ן בגין אי גבייה של חובות מלקוחות ראו ביאור לחשיפת החברה לסיכו - סיכוני אשראי .1.66.6.11
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 של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים 

חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד.  שהינם לקוחות מהותיים שנילחברה  - חשיפה לחברות הנמל .1.66.6.17

שינוי לרעה במצב  בעקבות הרפורמה בתעריפים, החברה חשופה להיקף ההכנסות של חברות אלו.

  אילו מחברות הנמל עלול להשפיע לרעה על מצבה העסקי והכספי של החברה.הכלכלי של 

סיכוני מאקרו, סיכונים ענפיים  - בטבלה הבאה מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם .1.66.6

לחברה אשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת החברה, על פי השפעתם על עסקי  ייחודייםוסיכונים 

ן של עצמת הפגיעה בחברה אם גורם הסיכון יתממש וכן של הסתברות )תוך לקיחה בחשבו החברה

  :נמוכההשפעה גדולה, בינונית ו - גורם הסיכון( תלהתממשו

 השפעה נמוכה השפעה בינונית השפעה גדולה  

 קרואמסיכון גורמי 

    מתמשכת במצב הכלכלי בישראלמשמעותית הרעה 

    עולמיהכלכלי המתמשכת במצב משמעותית הרעה 

    אסונות טבע

    שינויים במטבע חליפין

    יםשינויים במדד

    שינויים בשיעורי ריבית

    מצב בטחוני בישראל

 ענפיים סיכון גורמי

    מגבלות וסביבה רגולטורית של החברה כחברה ממשלתית

    הגנת הסביבה

 ייחודיים סיכון גורמי

    רגולציה ייחודית

    תעריפים ומחיריםולהנחות בחשיפה לשינויים רגולטוריים 

    שהועמדו לחברהצמצום שטחי המקרקעין חשיפה ל

    מערכות מידע ואבטחת מידע

    הנמלים החדשיםחשיפות בקשר עם 

    סכסוכים ויחסי עבודה, שביתות ועיצומים

    הסכמי "רשת הביטחון התפעולית"

    הביטחון הפנסיונית"הסכמי "רשת 

    חשיפה לרשת בטחון לתשלומי פרמיה

סיכונים אקטואריים בקשר עם התחייבויותיה הפנסיוניות 

 של החברה

   

    קושי עקב מגוון מצומצם של ספקים וכוח אדם מקצועי 

סיכונים בגין הסכם עם משרד הביטחון לגבי אחריות 

 החברה באשדוד
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 השפעה נמוכה השפעה בינונית השפעה גדולה  

ביחס להעברת המקרקעין לחברה אי הסדרת חקיקה 

 ולחברות הנמל

   

    אי הסדרת היחסים מול חברות הנמל

    גביית דמי תשתית באמצעות צדדיים שלישיים

    סיכוני אשראי

    חשיפה לחברות הנמל

.6.33 7201.31.12הסברי הדירקטוריון על מצב עסקי החברה לשנה שהסתיימה ביום  
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בנייתם טרם הושלמה במועד התשקיף( תשריט של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, כולל הנמלים החדשים )ש -נספח א' 
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 רגולציה החלה על חברה מכוח חוק החברות הממשלתיות -נספח ב' 

 השקעות בחברה  .1

חוק החברות הממשלתיות קובע כי הממשלה לא תשקיע בחברה ממשלתית, אלא באישור ועדת 

 הכספים של הכנסת. 

  פעולות והחלטות הטעונות אישור ממשלה .6

רטים להלן, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, החלטות של חברה ממשלתית בעניינים המפו

( שינוי 6) ( הגדלת הון המניות הרשום;6) ( שינוי במטרות החברה;1)טעונות אישור ממשלה: 

)מקום בו ( הקצאה של מניות החברה או הסכמה להעברת מניות 6) בזכויות הצמודות למניות;

 אם יש בהן כדי להביא לשינוי מהותי ביחסי הכוחות - (59דרושה לפי מסמכי היסודהסכמה כאמור 

או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות או  10%בין חברי החברה או כדי להקנות לחבר חדש 

( 1) ( הנפקת מניות בכורה הניתנות לפדיון;5) מכוח ההצבעה בחברה או זכות למנות דירקטור;

הנפקת איגרות חוב הניתנות להמרה במניות, והמרה במניות של איגרות חוב שהוצאו בלי זכות 

( הפיכת החברה מחברה שאינה פרטית לחברה פרטית 7) ל הלוואה שקיבלה החברה;המרה או ש

( חידוש ארגונה של החברה, פירוקה מרצון, פשרה, 8) או מחברה פרטית לחברה שאינה פרטית;

( הקמת חברה, לבד או עם אחרים, ורכישת מניות בחברה 9) סידור או מיזוג עם חברה אחרת;

ורסה בידי חברה שרכישה כזאת היא בין עיסוקיה הרגילים; סברה קיימת, למעט רכישת מניות בב

החברות החברה הממשלתית כי פעולה או עסקה אינה טעונה אישור לפי פסקה זו ורשות 

( זכות שהעניקה 10); 60חלקה על כך, תובא הפעולה או העסקה לאישור הממשלההממשלתיות 

יה בה כדי להגביל, במישרין או חברה או התחייבות שנטלה על עצמה חברה אשר יכול שיה

בעקיפין, את הממשלה, בין בתפקידה השלטוני ובין במעמדה כבעלת מניות בחברה, לרבות בקשר 

ין זה, יעם ביצוע שינויים מבניים והפרטה, קידום התחרות והסדרת הענף שבו פועלת החברה; לענ

דל של הממשלה, שאינו לרבות זכות או התחייבות ולפיה מעשה או מח -"זכות או התחייבות" 

( הצעת ניירות ערך לציבור על 11) בשליטת החברה, יקנה לצד שלישי סעדים ותרופות נגד החברה;

כי כתוצאה מפרסום התשקיף עלולה המדינה, בהיותה בעלת רשות החברות פי תשקיף, אם סברה 

ניירות  שליטה בחברה, לחוב באחריות לנזק שייגרם מחמת פרט מטעה שהיה בתשקיף לפי חוק

נים י( פעולה כבעלת מניות בחברת בת ממשלתית באחד העני16) ערך, והודיעה על כך לחברה;

 (. 16( עד )1( התחייבות לאחת הפעולות האמורות בפסקאות )16(; )11( עד )1)האמורים בפסקאות 

החלטות כאמור של חברת בת ממשלתית טעונות גם הן אישור הממשלה, והן תובאנה לפני השרים 

אמצעות חברת האם, לצורך השגת אישור זה. החלטה של חברה ממשלתית למכור מניותיה ב

 בחברת בת ממשלתית, טעונה אף היא אישור הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכנסת. 

; שר רשות החברותעם חוות דעת  ,אישור הממשלה יתקבל לפי הצעת השרים שהוגשה לממשלה

                                                      

פות )צו .א בתקנון ההתאגדות של החברה, נקבעה הוראה כאמור, לצד חלופות נוס10.6בהתאם להוראות תקנה  59
של בית משפט לתיקון מרשם החברה או, לחילופין, אם הוכח לחברה כי נתקיימו תנאים שבדין להסבת הזכות 

 במניה(.
לרבות תאגיד אחר, וכן מיזם אשר מתקיימים  -" חברה"לעניין סעיף קטן זה, על פי חוק החברות הממשלתיות,   60

התקשרות, לרבות המשך התקשרות, לביצוע פעילות כלכלית, ובלבד  -" מיזם" לגביו התנאים שיקבע שר האוצר;
 . שיש בה כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה
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; אישרה הממשלה החלטה ועדת הכספים של הכנסתעת האוצר יביא את החלטת הממשלה לידי

 יוגש לרשם החברות.הימנה העתק , אשר לחברה תעודה על כך רשות החברותתן ית, מן האמורות

  שיקולים עסקיים וייעוד רווחים .6

חוק החברות הממשלתיות קובע כי חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל פיהם 

נוהגת לפעול חברה לא ממשלתית, זולת אם קבעה לה הממשלה, באישור ועדת הכספים של 

הכנסת, שיקולי פעולה אחרים )למועד התשקיף, הממשלה לא קבעה לחברה שיקולי פעולה אחרים 

ה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאית לקבל החלטות נוספות כאמור(. יובהר כי, הממשל

 לפיהן תפעל החברה לפי שיקולי פעולה אחרים גם לאחר פרסומו של תשקיף זה. 

על פי הוראות חוק החברות הממשלתיות, החלטת הדירקטוריון בדבר ייעוד הרווחים של החברה 

שות החברות. אם רשות החברות או בדבר חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות( טעונה אישור ר

חלקה על החלטת הדירקטוריון, תפעל החברה על פי החלטת רשות החברות כפי שאישרה אותה 

 . לתשקיף 6.4סעיף הממשלה. ראו גם 

  מסירת מידע למדינהחובות  .6

קובע כי דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לשרים ולרשות  חוק החברות הממשלתיות

נודע  מקום בו החברות הממשלתיות, לפי דרישתם, ידיעות על עניני החברה ועל פעולותיו בה.

להביא את  לדירקטור על ענין של החברה שנתגלו בו לכאורה פגיעה בחוק או בטוהר המידות, עליו

ושל מבקר  החברות הדבר ללא דיחוי לידיעתם של יושב ראש הדירקטוריון, של השרים, של רשות

 המדינה.

  מיזוג או פירוק של חברה ממשלתית בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות .5

כל עוד החברה הינה חברה ממשלתית, הממשלה רשאית להביא למיזוג החברה עם חברה 

תר, אם ראתה שמטרותיהן חופפות או משלימות בעיקרן או שניתן להשיגן ממשלתית אחת או יו

 ביתר חסכון או ביתר יעילות על ידי חברה אחת. 

הממשלה רשאית להביא לפירוק מרצון של חברה ממשלתית או למכירת מניות שהמדינה מחזיקה 

ית כלל בה, אם ראתה שהתקיים אחד מהתנאים: מטרות החברה הושגו או שהשגתן אינה אפשר

או אינה אפשרית בחסכון או ביעילות, מטרות החברה הוטלו על רשות שהוקמה בחוק או על 

 חברה ממשלתית אחרת או מן הרצוי שמטרות החברה יבוצעו על ידי גוף שאינו חברה ממשלתית. 

הצעת החלטה בעניין כאמור תוגש לממשלה לאחר התייעצות עם רשות החברות הממשלתיות ועם 

 ן של החברה הנוגעת בדבר. הדירקטוריו

לעניין האפשרות הנתונה לביטול כתב ההסמכה או הגבלתו בין היתר במקרה של מתן צו פירוק או 

 . לתשקיף 6.26.10.1נכסים ראו סעיף מינוי כונס 

  מינוי בא כוח המדינה באסיפה הכללית .1

חוק החברות הממשלתיות, השרים ימנו את בא כח המדינה להשתתפות בהתאם להוראות 

הודעה בהקשר זה, ולהצבעה באסיפה הכללית של החברה מכח המניות שהמדינה מחזיקה בהן. 

על מועד של אסיפה כללית תימסר לרשות החברות לפחות שבועיים מראש, זולת אם הסכימה 

רשות החברות לתקופה קצרה יותר. השרים רשאים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, לתת 

 לבא כח האמור הוראות בדבר אופן הצבעתו באספה הכללית. 
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  דירקטוריון חברה ממשלתית .7

ת קובע הוראות הנוגעות להרכב הדירקטוריון בחברה ממשלתית ובכלל חוק החברות הממשלתיו

זה, בין היתר, הוראות הנוגעות לאופן מינוי דירקטורים מטעם המדינה ובכלל זה מקרב עובדי 

החברה, כשירותם, תקופת כהונתם ופקיעת הכהונה, אופן עבודת הדירקטוריון וועדותיו וכיו"ב. 

 עו הוראות בקשר לבעלי תפקידים נוספים בחברה ממשלתית. כמו כן, במסגרת החוק כאמור נקב

 עבודת ותפקידי הדירקטוריון; ועדות הדירקטוריון  .8

חוק החברות הממשלתיות כולל פירוט של תפקידי הדירקטוריון בחברה ממשלתית. במסגרת זו 

ובכלל נכללים עניינים שחובה על הדירקטוריון לדאוג להם, ללא יכולת להאציל סמכויותיו אלה, 

כך החובה לקבוע את המדיניות הכללית של החברה בתחום מטרותיה ואת פעולותיה הפיננסיות, 

, תכנית השנתי, דרך ביצוע ושימוש במקורות העומדים לרשותה לקבוע מידי שנה את תקציבה

הפעולה של החברה לאותה שנה ותכניותיה לטווח הארוך, לקבוע את תקן עובדי החברה 

, לעקוב ברציפות אחר הגשמת המדיניות, התוכניות והתקציבים של החברה, והמועסקים ברשותה

לקבוע, בכפוף לכללים שיקבע שר האוצר לפי הצעת רשות החברות, את אופן בחירת הפקידים 

הבכירים ושאר עובדי החברה, ואת תנאי כשירותם, לדון בדוחות הכספיים ולאשר מתן הלוואות 

הרגיל של עסקי החברה. על הדירקטוריון לדאוג לעריכת  וכן הפקדת כספים החורגים מהמהלך

נספח ב' המצורף ל 16דוחות כספיים כמפורט בחוק החברות הממשלתיות )לפרטים ראו סעיף 

, על הדירקטוריון 6017לתשקיף(. בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות מאוגוסט  זה 1לפרק 

ית מובנית לאמידת ביצועיו ויעילותו. בנוסף, )באחריותו של יו"ר הדירקטוריון(, לבצע הערכה שנת

על הדירקטוריון לקבוע, על פי הכללים שקבעה לכך הממשלה ובאישורה, שכר, תנאים 

סוציאליים, הטבות, מענקים ותנאי עבודה אחרים של המנהל הכללי, המשנה והסגנים למנהל 

ברה ונושאי תפקידים הכללי, מנהלי האגפים, מנהל עניני הכספים, המבקר הפנימי, מזכיר הח

 אחרים שקבעו לעניין זה השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות, ושל שאר עובדי החברה.

הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו וועדות קבועות או לעניין מסוים, אשר סיכומיהן יהיו 

ת בבחינת המלצות לדירקטוריון, וכן רשאי להאציל סמכויות לוועדה, והכל פרט לסמכויו

האמורות לעיל שאינן ניתנות להאצלה )והמנויות בחוק החברות הממשלתיות(. בהקשר זה, 

 הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה. 

ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה ולפחות אחת לחודשיים, אלא אם כן קבעו 

ת, מועדים אחרים, לפי טיב עסקי החברה. הדירקטוריון השרים בהתייעצות עם רשות החברו

יקיים ישיבה מיוחדת אם דרשו זאת השרים, רשות החברות או אחד הדירקטורים. שר האוצר 

רשאי, לפי המלצת רשות החברות, לקבוע כללים לדרך עבודתו וסדר דיוניו של הדירקטוריון, אם 

 לכלל החברות הממשלתיות ואם לסוגיהן. 

החברות רשאי להשתתף בישיבות דירקטוריון וועדות הדירקטוריון של החברה ומעמדו  נציג רשות

בהן יהיה כשל דירקטור, אלא שלא ייחשב במניין החוקי ולא תהיה לו זכות הצבעה. המניין החוקי 

לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חבריו ובהם לפחות דירקטור אחד מטעם המדינה. ההחלטות 

יכריע יו"ר  -ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה. היו דעות שקולות  בדירקטוריון יתקבלו
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. במידה ופחת מספר חברי 61הדירקטוריון, והכל כשאין הוראה אחרת במסמכי היסוד של החברה

 -הדירקטוריון הרשאים להשתתף בישיבותיו מהמניין החוקי לישיבותיו, ומצב זה נמשך למעלה מ

ספר המזערי הקבוע בתקנות החברה ומצב זה נמשך ימים, או פחת מספר החברים מן המ 60

ימים, רשאית הממשלה, בהתייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, למנות דירקטור  10 -למעלה מ

 או דירקטורים במספר הדרוש להשלמת המניין החוקי.

  יו"ר הדירקטוריון .9

באחד בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, דירקטוריון של חברה ממשלתית יבחר 

מחבריו לכהן כיו"ר הדירקטוריון. בחירה זו טעונה אישור השרים )כהגדרתם לעיל( לאחר 

התייעצות עם הוועדה לבדיקת מינויים )ועדה המוקמת על ידי שר האוצר לשם בחינת כשירותם 

והתאמתם של מועמדים לכהונת דירקטור, יו"ר או מנכ"ל בחברה ממשלתית, ושהרכבה 

ק החברות הממשלתיות(; אולם, רשאית הממשלה למנות יו"ר ותפקידיה מפורטים בחו

 דירקטוריון מבין חבריו, אם ראתה צורך בכך ולאחר שנועצה בוועדה לבדיקת מינויים. 

חוק החברות הממשלתיות קובע שכשיר  החוק מסדיר את תנאי הכשירות של יו"ר הדירקטוריון.

א לחוק החברות 11האמור בסעיף  לכהן כיושב ראש דירקטוריון של החברה מי שמתקיים בו

( לסעיף 6הממשלתיות לעניין כשירות דירקטורים מטעם המדינה, וכן אחד התנאים שבפסקה )

( שבאותו 1האמור. במקרים חריגים ניתן לבחור במי שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה )

נויים אישרה הסעיף, אם מתקיימים בו התנאים הקבועים בחוק לעניין זה, והועדה לבדיקת מי

 שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור.

על יו"ר הדירקטוריון למסור לשרים ולרשות החברות העתקי פרוטוקולים של ישיבות 

הדירקטוריון, וכן אחת לשישה חודשים ובכל עת, לפי דרישת השרים או רשות החברות, דין 

עליו להגיש להם את הצעת התקציב, וחשבון בכתב על פעולות החברה ועל עבודת הדירקטוריון. כן 

 תכניות העבודה וטיוטת הדוחות הכספיים בטרם הדיון בהם.

 כללי  -דירקטורים  .10

( 1בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, אלה אינם כשירים לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית: )

( עובד החברה ומי שמועסק בשירותה, למעט המנהל הכללי ונציג 6) שר, סגן שר וחבר הכנסת;

( אדם מקרב 6) ;(ן זהיהדירקטוריון לא ייחשב כעובד החברה לעני)יו"ר נבחר של עובדי החברה 

 נים עם תפקידו כדירקטור באותה חברה;יעני-הציבור אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד

ועובדיה, זולת אם נמצאת החברה בהליך של פירוק או החברות הממשלתיות ( מנהל רשות 6)

( מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא 5חיסול עסקיה; )

( מי שפסול לכהן כדירקטור בחברה על פי פקודת החברות ]נוסח חדש[, 1) מחייבת את אי מינויו;

לא אם להוראות חוק החברות הממשלתיות כמו כן, בהת , או על פי כל דין אחר.1986-תשמ"ג

ביותר משתי חברות אלא במקרים שקבע שר האוצר בתקנות מטעם המדינה יהיה אדם דירקטור 

החברות שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם רשות בנוסף,  בהתייעצות עם הרשות ובאישור הועדה.

נבחר מקרב עובדי ובאישור הועדה, לקבוע בתקנות כללים שלפיהם ייקבע נציג הממשלתיות 

                                                      

ברוב דעות של  תתקבלנהההחלטות למועד התשקיף, נקבעה בתקנון ההתאגדות של החברה הוראה לפיה   61
 רקטוריון יש קול מכריע., ולא נקבע כי ליו"ר הדיהמשתתפים בהצבעה
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. מספר הדירקטורים מבין עובדי וסוגי החברות שבהן יכהןמטעם המדינה החברה כדירקטור 

 מבלי לגרוע .המדינה לא יעלה על שני שלישים מכלל חברי הדירקטוריון שנתמנו כנציגי הממשלה

קידו מהעובדה כי אדם מקרב הציבור אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפ

( לחוק החברות 6)א()17כדירקטור באותה חברה, אינו יכול להיות דירקטור בחברה ממשלתית )ס' 

לא יתמנה אדם לדירקטור, בין מקרב הציבור ובין מקרב עובדי המדינה, אם יש לו הממשלתיות(, 

זיקה כלכלית לחברה או לתאגיד קשור לחברה, או אם יש לו קשר אישי להנהלת החברה או 

  62.תאגיד קשור לחברה להנהלת

צאה הועדה לבדיקת מינויים כי למועמד כמו כן קובע חוק החברות הממשלתיות, כי מקום בו מ

לכהונת דירקטור, יושב ראש דירקטוריון או מנהל כללי בחברה ממשלתית, יש זיקה אישית, 

ו עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, לא תמליץ על מועמדותו זולת אם מצאה כי יש ל

כישורים מיוחדים בתחומי פעולתה של החברה, או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות מיוחדת 

  אחרת בנוסף לתנאי הכשירות הנדרשים לפי חוק זה לאותה כהונה.

בנוסף על הוראות חוק החברות הממשלתיות מפורסמות על ידי היועץ המשפטי לממשלה, מעת 

ת למינוי או לכהונה של דירקטורים מטעם המדינה לעת, חוות דעת והנחיות בסוגיות הקשורו

בחברות ממשלתיות, כגון סוגיות של ניגוד עניינים בין עיסוקיו של הדירקטור לבין ענייני החברה 

שיש בו כדי לשלול את כשירותו או להגבילו מלכהן כדירקטור מטעם המדינה; מינוי עובדי מדינה 

קטורים בחברות ממשלתיות; והשתתפותם של מקצועיים לדירקטורים; חובת אמונים של דיר

 63דירקטורים כאמור בדיונים הנוגעים למערכת היחסים בין המדינה לבין חברה ממשלתית.

, בנושא מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות, בחברות בת 6008ביולי  67החלטת ממשלה מיום 

רקטורים ומינויים. ממשלתיות ובחברות מעורבות, הציבה אף היא כללים לעניין כשירות די

ההחלטה מפרטת מהם תנאי כשירות והתאמה של דירקטורים וקובעת כי בנוסף לדרישות חוק 

החברות הממשלתיות, יתמנה הדירקטור לתפקיד רק אם הוא בעל ניסיון של שנתיים לפחות 

בתחום השכלתו, בתחום הניהול או בתחום עיסוקה העיקרי של החברה. כמו כן, מנהל רשות 

הממשלתיות רשאי לקבוע, בהתייעצות עם השר האחראי על ענייני החברה, לגבי  החברות

דירקטורים שאינם עובדי מדינה, תנאי התאמה שעניינם מומחיות וכשירות מקצועית, בהתחשב 

בין היתר, בתחומי העיסוק של החברה, היקף פעילותה והרכב הדירקטוריון שלה, שיחולו על עד 

בהתאם לכך, בנושא אפיון הגרעין הניהולי קבע מנהל בי בחברה. ממספר הדירקטורים המר 1/6

רשות החברות תנאי כשירות לדירקטורים בחברה, כדלקמן: בדירקטוריון יכהן דירקטור בעל 

שנים לפחות ותואר אקדמי רלוונטי; דירקטור אשר כיהן או מכהן  5מומחיות בתחום הפיננסי של 

מיליון ש"ח ומעלה; דירקטור בעל  100יקף כספי של בתפקיד בכיר )סמנכ"ל ומעלה( בתאגיד בה

שנים לפחות ותואר אקדמי רלוונטי. יצוין, כי  5ניסיון בתחום התכנון והבנייה או המקרקעין של 

במידה ועשתה הועדה לבדיקת מינויים  לא מתמלאים מלוא התנאים כאמור.למועד התשקיף 

משלתיות והעבירה המלצותיה לשרים שימוש בסמכות הייעוץ הנתונה לה לפי חוק החברות המ

בכתב, יפעלו השרים בהתחשב בהמלצות הועדה. השרים ראשים להעביר הסתייגויות מנומקות 

                                                      

 כמשמעות מונחים אלה בחוק החברות הממשלתיות.   62
של היועץ המשפטי לממשלה שכותרתה "מינויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים  1.5000כך למשל הנחייה   63

 ציבוריים".
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 בכתב לוועדה לבדיקת מינויים, אם הם אינם מסכימים להמלצותיה. 

דירקטור יתמנה לתקופה של לא יותר משלוש שנים מתחילת בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, 

דירקטור יחדל לכהן לפני תום התקופה  יו; דירקטור שחדל לכהן יכול להתמנות מחדש.תוקף מינו

נעדר מארבע ישיבות רצופות של הדירקטוריון או משש  ;שלה נתמנה באחת מאלה: התפטר

יתה יישיבות תוך שנה, זולת אם השרים, לאחר התייעצות עם הרשות, קבעו, בהודעה לחברה, שה

צר ממנו למלא תפקידו והשרים, לאחר התייעצות עם הרשות, נב סיבה מוצדקת להיעדרות;

הודיעו על כך לחברה; הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או היא 

 מחייבת, לדעתו, הפסקת כהונתו; נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות דירקטור;

, ראו, שאינו ממלא תפקידו כראוי רותרשות החב, או השרים לאחר התייעצות עם החברות רשות

קבעה כי הוא אינו ממלא את תפקידו  החברות רשות והעבירו אותו, בהודעה לחברה, מכהונתו;

באופן המקדם את ביצועה של החלטת הפרטה, או פעל במעשה או במחדל בדרך הפוגעת ביכולת 

 רשות שלתיות.בהתאם להוראות חוק החברות הממ החברה לקיים הוראה או דרישה שניתנו

היה דירקטור חשוד בעבירה שלדעת היועץ המשפטי  תודיע על כך לשר האוצר ולחברה. החברות

לממשלה יש עמה קלון, רשאים השרים להשעותו בהודעה לחברה, ורשאים הם למנות ממלא 

 מקום לתקופת השעייתו. 

, ולייצוגה שני המיניםבהרכב דירקטוריון של חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני 

כמו כן, בהרכב דירקטוריונים של חברות  של האוכלוסייה הערבית )לרבות הדרוזית והצ'רקסית(.

ממשלתיות יינתן ביטוי הולם לייצוגם של אנשים עם מוגבלות, של מי שהוא או שאחד מהוריו 

 .נולדו באתיופיה, של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים

היועץ המשפטי לממשלה )ייצוג הולם למגזרים מסוימים(, במקרים בהם לא  על פי הנחיות

מתקיימות הדרישות למתן ביטוי הולם לייצוג בני שני המינים או לייצוגה של האוכלוסייה 

הערבית בדירקטוריון, רשאית הועדה לבדיקת מינויים להימנע מאישור המינוי, אף אם למועמד 

ם יציעו מועמדים מקרב האוכלוסייה שאינה מיוצגת באופן הכישורים הנדרשים, עד אשר השרי

הולם, או עד אשר ינמקו השרים לוועדה, כי לא נמצאו מועמדים השייכים לאוכלוסייה שאינה 

מיוצגת באופן הולם בדירקטוריון גם לאחר שהשרים נקטו בכל אמצעי סביר על מנת לאתרם. 

למועד ולם לשני המינים,  באופן שבו למועד התשקיף, מקיימת החברה את דרישת הייצוג הה

, אולם לא מקיימת דירקטורים שנידירקטוריות ושלוש בדירקטוריון החברה  ניםהתשקיף מכה

  .את דרישת הייצוג ההולם לאוכלוסייה הערבית

  דירקטורים מטעם המדינה .11

דירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית מתמנה בידי השרים לאחר התייעצות עם הוועדה 

יקת מינויים. בין היתר רשאית הוועדה לבדיקת מינויים, אף אם מתקיימים תנאי הכשירות לבד

הקבועים בחוק החברות הממשלתיות, לייעץ לשרים בדבר מידת התאמתו של המועמד לתפקיד, 

בשים לב, בין היתר, לצרכי החברה, לגודלה, להרכב הדירקטוריון ויכולת המועמד להקדיש את 

. כתב המינוי יימסר לדירקטור מאת השרים לאחר קבלת חוות דעתה של הזמן הראוי לתפקיד

 הועדה לבדיקת מינויים והעתקו יימסר לחברה באמצעות רשות החברות. 

בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, כדירקטור מטעם המדינה כשיר לכהן תושב ישראל 

ל תואר אקדמי באחד מן הוא בע (1)שנה לפחות, ושנתקיים בו אחד מאלה:  65שמלאו לו 
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המקצועות הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי, הנדסה או 

לימודי עבודה, או שהוא בעל תואר אקדמי אחר או שהוא השלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, 

אלה, סיון של חמש שנים לפחות באחד מי( הוא בעל נ6) הכל בתחום עיסוקה העיקרי של החברה;

)א( בתפקיד בכיר  סיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:יאו שהוא בעל נ

)ב( בכהונה ציבורית בכירה או  בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;

)ג( בתפקיד  בתפקיד בכיר בשירות הציבורי בנושאים כלכליים, מסחריים, ניהוליים או משפטיים;

על אף האמור לעיל, כשיר לכהן כדירקטור בחברה  תחום עיסוקיה העיקריים של החברה.בכיר ב

ממשלתית גם מי שהוא בעל תואר אקדמי שני או שלישי, אף אם לא מתקיים בו האמור בסעיף 

בחברה ממשלתית שהמדינה ממנה בה לא יותר משישה דירקטורים, לא יעלה מספר (; 1קטן )

על אחד, ובחברה ממשלתית ( 1ים בו האמור בסעיף קטן )שלא מתקיהדירקטורים כאמור 

על שני דירקטורים, ולפחות אחד מהם יהיה בעל  -שהמדינה ממנה בה שבעה דירקטורים לפחות 

 תואר אקדמי שלישי.

שהוועדה לבדיקת מינויים מטעם המדינה  כל חברה ממשלתית יתמנה דירקטור אחד לפחותב

  .(לחוק החברות 660כמשמעותה לפי סעיף )פיננסית מצאה שהוא בעל מומחיות חשבונאית ו

 דירקטורים מקרב העובדים  .16

על פי תקנות החברות הממשלתיות )כללים לקביעת נציג נבחר מקרב עובדי החברה כדירקטור(, 

, ישנה חובה למינוי שני דירקטורים מקרב עובדי החברה בחברה ממשלתית או 1977-התשל"ז

לפחות מאה עובדים )שאינה בנק(. כמו כן, קובעות תקנות אלה חברת בת ממשלתית המעסיקה 

את דרכי הבחירה של הנציג מקרב עובדי החברה המוצע להתמנות כדירקטור ותנאי כשירותו. 

תנאי הכשירות אינם זהים לתנאים המפורטים בחוק החברות הממשלתיות לגבי דירקטור מטעם 

דים מבין שישה מועמדים שזכו במספר המדינה. השרים ממנים את הדירקטורים מקרב העוב

ל העובדים. שיטת הבחירה הינה כללית, אישית, חשאית וישירה. על הקולות הגדול ביותר ש

למועד דירקטור כאמור לא חלים תנאי הכשירות הרגילים החלים על דירקטור מטעם המדינה. 

 מכהן בחברה דירקטור מקרב עובדי החברה. לא התשקיף,

  ל והוצאות לדירקטורים מקרב הציבור, מינוי דירקטורים והפסקת כהונתםהוראות לעניין גמו .16

תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות 

, מסדירות את גובה הגמול שישולם לדירקטורים מקרב הציבור 1996-ממשלתיות(, התשנ"ד

ד של גוף מתוקצב( ואופן חישובו בהתאם לסיווגה בחברה )למעט אם הוא עובד של החברה או עוב

של החברה לפי הקבוע בתקנות האמורות. לפי התקנות, דירקטור כאמור יהיה זכאי לגמול בעד 

כהונתו בדירקטוריון, שתשלם לו החברה, לפי מספר ישיבות דירקטוריון או ישיבות ועדה בהן 

שלום ותנאים נוספים, שאם יתקיימו, השתתף. התקנות קובעות הוראות נוספות לעניין מועד הת

 ישולם לדירקטורים וליו"ר הדירקטוריון גמול שנתי, עד לתקרה הקבועה בתקנות. 

מדיניות קובעות כי  6016-תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג

הכללית התגמול של חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית אינה טעונה אישור האסיפה 

היא נקבעה בידי ועדת התגמול והדירקטוריון  (1) , אם התקיימו שני אלה:בהתאם לחוק החברות

לפי הנחיות שנקבעו מכוח חוק החברות הממשלתיות, או אישור שנותנת רשות החברות 

הממשלתיות מכוח החוק האמור או לפי תנאי העסקה קיבוציים שאושרו לפי חוק יסודות 
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בישיבת הדירקטוריון שאושרה בה המדיניות, נכח נציג רשות  (6) ;1985-התקציב, התשמ"ה

ועדת התגמול והדירקטוריון של חברה  חוק החברות הממשלתיות.כאמור בהחברות הממשלתיות 

ממשלתית או חברת בת ממשלתית רשאים שלא לפרט במדיניות התגמול עניינים המפורטים 

וע בה הוראות כמפורט בחלק ב' לתוספת ולא לקבהחברות  בחלק א' בתוספת הראשונה לחוק

האמורה, ביחס לרכיבים במדיניות התגמול אשר נקבעו בהנחיות מכוח חוק החברות הממשלתיות 

או אושרו בידי רשות החברות הממשלתיות, או שנקבעו בתנאי העסקה קיבוציים שאושרו לפי 

ת לגבי היקף או סכום חוק יסודות התקציב, והכל באופן שאינו מותיר בידי החברה שיקול דע

 אין באמור בתקנה זו כדי לגרוע מהוראות חוק יסודות התקציב.יצוין כי  התגמול באותם עניינים.

פרטית שהיא חברת חברה א לחוק החברות קובע כי דירקטוריון חברה ציבורית או 617סעיף 

יחד עם זאת, איגרות חוב יקבע מדיניות תגמול בחברה אשר תהא טעונה אישור האסיפה הכללית. 

. 6016-על החברה חלות תקנות החברות )הקלות לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול(, התשע"ג

התקנות קובעות כי מדיניות תגמול שתוארה בתשקיף של חברה שמנפיקה לראשונה ניירות ערך 

ף א לחוק החברות, ולחילופין, אם לא כלל התשקי617לציבור תיחשב כמדיניות שנקבעה לפי סעיף 

מדיניות תגמול, התקנות מאפשרות לחברה לקבוע מדיניות תגמול עד תום תשעה חודשים מן 

המועד שבו הפכה לחברה ציבורית או לחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. מדיניות תגמול 

שנים מהמועד שבו הפכה חברה  5שנקבעה לפי אחת מהחלופות הללו טעונה אישור רק בחלוף 

 או לחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב. פרטית לחברה ציבורית

בהתאם לחוק החברות הממשלתיות, כתב המינוי יימסר לדירקטור מאת השרים, לאחר קבלת 

חוות דעתה של הוועדה לבדיקת מינויים, והעתקו יימסר לחברה באמצעות רשות החברות. תוקף 

 חר. המינוי הוא מיום מסירת כתב המינוי לחברה, זולת אם נקבע בו מועד א

 רשות החברות הממשלתיות .16

, כי רשות החברות הממשלתיות תייעץ לממשלה, באמצעות 64בחוק החברות הממשלתיות נקבע

שר האוצר, ותייעץ לשרים בעניינים הנוגעים לחברות ממשלתיות; תטפל לפי הנחיות הממשלה 

המדינה בעניינים המשותפים לכלל החברות הממשלתיות; תעקוב אחר מילוי המלצות מבקר 

הנוגעות לחברות ממשלתיות ותסייע במילוין; תייעץ ותסייע לחברות ממשלתיות בניהול עסקיהן; 

תעקוב ברציפות אחר הפעילות של כל אחת מן החברות הממשלתיות, הגשמת מטרותיה, מהלך 

עסקיה, מצבה הכספי ומדיניות השכר שלה ותודיע על הממצאים לשרים; תבדוק דוחות המוגשים 

ה ממשלתית ואת החומר עליו מבוססים הדוחות ותעיר הערותיה עליהם לחברה לה מחבר

ולשרים; תטפל ותסייע בהקמה ובביצוע של פירוק, מיזוג, פשרה, סידור, חידוש, ארגון ומכירת 

מניות של חברות ממשלתיות; תייעץ לוועדת השרים בעניינים הנוגעים להפרטה ותטפל בביצוע 

ולהשגת ייצוג הולם; תמלא לגבי חברה ממשלתית כל תפקיד  החלטות הפרטה; תפעל לקידום

 שיטילו עליה הממשלה או השרים וכל תפקיד אחר המיועד לה על פי חוק החברות הממשלתיות.

כמו כן, רשות החברות הממשלתיות רשאית לשלוח לכל ישיבת דירקטוריון וועדת דירקטוריון של 

 . לעילחברה ממשלתית נציג מטעמה, כמפורט 

                                                      

64
 לחוק החברות הממשלתיות. 56סעיף   
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 דוחות כספיים בחברות ממשלתיות .15

חוק החברות הממשלתיות קובע, כי על הדירקטוריון לדאוג לעריכת מאזן, דוח רווח והפסד כולל 

 -ייעוד רווחים, דוח משאבים ואופן השימוש בהם, וחברות ממשלתיות שיש להן חברות בנות 

פטים, לקבוע כי דוחות כספיים מאוחדים. בנוסף, רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר המש

חברות ממשלתיות מסוימות יגישו גם דוחות שנתיים, תקופתיים ומיידיים בהתאם להוראות חוק 

ניירות ערך. כמו כן, שר האוצר רשאי לחייב חברה ממשלתית בעריכת דוח נוסף ולקבוע מועד 

גים תקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצהגשתו. בהתאם, הותקנו 

, על פיהן חברות 6005-תשס"והשניתנו להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון(, 

ממשלתיות מחויבות לצרף לדוחות הכספיים דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו 

להבטחת נכונות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון, ובו ייכללו הצהרות חתומות נפרדות של כל 

משרה החתום על הדוחות. בנוסף, על פי תקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים בדבר  נושא

תקנות החברות )להלן: " 6007-אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי(, התשס"ח

"(, חויבו חברות ממשלתיות מסוימות, ובהן החברה, לצרף לדוחות הכספיים דוח הממשלתיות

הפנימית על הדיווח הכספי, שבו יפורטו החולשות המהותיות, אם נוסף בדבר אפקטיביות הבקרה 

קיימות, וייכללו הצהרות חתומות של כל נושא משרה החתום על הדוחות, וכן דוח של רואה 

חשבון מבקר של החברה שיכלול את חוות דעתו בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח 

 65כספי בחברה ובדבר חולשות מהותיות שהוא זיהה.

)להלן:  1970-בהקשר זה יצוין כי על פי תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

"(, חלה חובה על כל תאגיד מדווח אשר ניירות הערך שלו רשומים למסחר תקנות הדיווחים"

בבורסה בתל אביב, להצהיר על אפקטיביות הבקרה הפנימית שלו על הדיווח הכספי והגילוי. 

קובעות התקנות כאמור כי יו"ר רשות ניירות ערך יכול להפעיל את סמכותו, ולקבוע כי  במסגרת זו

חברה ממשלתית שהינה גם חברה מדווחת לפי חוק ניירות ערך, המיישמת את תקנות החברות 

הממשלתיות, תדווח על אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות החברות 

נות אלו, לחברה המנפיקה ניירות ערך לראשונה לציבור, קיים הממשלתיות. בנוסף, בהתאם לתק

פטור מצירוף דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית החל ממועד קבלת ההיתר לפרסום התשקיף 

בדצמבר של השנה העוקבת  61ועד לפרסום הדוח התקופתי הכולל דוחות כספיים הערוכים ליום 

פטור זה אינו פוטר את החברה מיישום תקנות לשנה שבה ניתן היתר לפרסום התשקיף כאמור. 

רשות החברות הממשלתיות, ובכך מדיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה 

 בתקנות רשות החברות הממשלתיות. 

במהלך תקופת פטור זה, בכוונה החברה לפנות ליו"ר רשות ניירות ערך, בבקשה שיפעיל סמכותו 

כחברה ממשלתית ובצייתה לתקנות החברות הממשלתיות, לרבות  לקבוע כי החברה, כהגדרתה

האמור לעיל, תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במתכונת הקבועה בתקנות רשות 

 החברות הממשלתיות.

להלן יפורטו מספר הבדלים עיקריים בין תקנות הדיווחים לבין תקנות החברות הממשלתיות, 

                                                      

לפרטים נוספים אודות הנחיות רשות החברות הממשלתיות בעניין אפקטיביות הבקרה הפנימית, ראו חוזר רשות   65
שכותרתו "מינוי מבקר פנימי ובדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות  6016-6-6החברות הממשלתיות 

 הממשלתיות". 
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 ימית על דיווח כספי בישראל:הנוגעות ליישום עקרונות בקרה פנ

התייחסות לתהליכים עסקיים הכלולים בתיחום: לפי הוראות תקנות הדיווחים, בקביעת  .א

תיחום התהליכים העסקיים יש להתמקד בבדיקת האפקטיביות של הבקרה הפנימית 

בתהליכים המוגדרים כ"מהותיים מאוד לדיווח הכספי" בלבד )ולא בכל תהליך עסקי 

בקביעת תיחום התהליכים העסקיים  -על פי תקנות החברות הממשלתיות מהותי(, בעוד ש

 ייכלל כל תהליך עסקי מהותי.

התייחסות לבקרה לקויה ברמת חולשה מהותית שלא תוקנה בשנה אחרי השנה העוקבת:  .ב

על פי תקנות הדיווחים, ככל שקיימת "חולשה מהותית" שלא תוקנה בשנה אחרי השנה 

תאגיד כאילו אינם ערוכים כדין, אלא אם יו"ר רשות ניירות העוקבת, יראו את דוחות ה

ערך פטר חברה מהוראות אלה. בתקנות החברות הממשלתיות, לעומת זאת, אין התייחסות 

 לכך.

דוח רבעוני בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי: תקנות  .ג

בקרה הפנימית על הדיווח הכספי הדיווחים מורות לצרף דוח רבעוני בנושא אפקטיביות ה

ועל הגילוי, ובו יינתן גילוי אם חל שינוי בנושא לעומת תקופת הדיווח הקודמת. על פי 

תקנות החברות הממשלתיות, יצורף דוח שנתי בלבד ובדוח הדירקטוריון הרבעוני יינתן 

 גילוי אם חל שינוי בנושא לעומת תקופת הדיווח הקודמת.

קובע, כי שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, לקבוע כי חוק החברות הממשלתיות 

חברות ממשלתיות מסוימות ימסרו לרשות החברות הממשלתיות גם דוחות שנתיים, תקופתיים 

ומידיים לפי הוראות חוק ניירות ערך. כמו כן, חוק החברות הממשלתיות קובע, כי שר האוצר 

 -ת עם שר המשפטים, וביחס לחברה ציבורית רשאי, בנוסף על הוראות כל דין, בהתייעצו

בהתייעצות עם רשות ניירות ערך, לקבוע לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות כללים לעריכת 

דוחות כספיים של חברה ממשלתית שלגביה קבע כי היא נותנת שירות חיוני לציבור. כמו כן, קובע 

אינטרס ציבורי מחייב זאת, חוק החברות הממשלתיות כי במקרה שראתה רשות החברות כי 

רשאית היא להורות לחברה ממשלתית על דרך הצגת פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר 

שהחברה נדרשת להגישו לפי כל דין, ובלבד שהוראות לעניין זה לא נקבעו בכללים, בדין או 

ות על דרך בעקרונות חשבונאיים מקובלים ובכללי הדיווח המקובלים. בנוסף, חלקה רשות החבר

הצגת פרטים בדוחות כספיים או בכל דוח אחר שהחברה הממשלתית נדרשת להגישו לפי כל דין, 

רשאית היא, אם ראתה כי אינטרס ציבורי מחייב זאת, להורות לחברה לגלות את עמדת רשות 

 החברות ולתאר את המחלוקת בדוחות, להנחת דעת רשות החברות. 

  המנהל הכללי .11

לניהול שוטף של ענייני החברה במסגרת התקציב השנתי ותוכניות  המנהל הכללי אחראי -

במסגרת החלטות הדירקטוריון. האסיפה  ןהפעולה של החברה שנקבעו על ידי הדירקטוריו

 הכללית רשאית להגביל או לסייג את סמכויות המנהל הכללי, וכך גם הדירקטוריון. 

כללי בחברה ממשלתית מי שמתקיים חוק החברות הממשלתיות קובע כי כשיר לכהן כמנהל 

( שנה לפחות 65תושב ישראל שמלאו לו א לחוק החברות הממשלתיות )11בו האמור בסעיף 

( )בעניין תואר אקדמי במקצועות שפורטו בסעיף או 1ובלבד שמתקיימים בו התנאי שבפסקה )

ותו ( בא6השכלה גבוהה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה( וכן אחד התנאים שבפסקה )
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סעיף )בעניין ניסיון(. עם זאת, במקרים חריגים ובתנאים הקבועים בחוק, ניתן למנות גם מי 

( שבאותו סעיף, בין היתר כי בכפוף לכך שהוועדה 1שלא מתקיים בו התנאי האמור בפסקה )

 לבדיקת מינויים אישרה שקיימים נימוקים מיוחדים לבחירה כאמור. 

הממשלתיות חוזר שכותרתו "הליך איתור מנהל כללי  , פרסמה רשות החברות6015בינואר 

. החוזר נועד לרכז ולהציג 6017בחברה ממשלתית ובת ממשלתית", אשר עודכן בינואר 

עקרונות, נורמות ופרקטיקה הנוגעים להליך איתור מנהל כללי בחברה ממשלתית ובחברה בת 

בחוזרי רשות החברות ממשלתית, כפי שנקבעו בפסיקה, בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה, 

הממשלתיות, ובפרקטיקה המונהגת על ידי רשות החברות הממשלתיות בעניין זה. החוזר 

מפרט את תנאי הסף כקבוע בחוק החברות הממשלתיות, קריטריונים לבחינת מועמדים 

 וכיוצ"ב. 

המנהל הכללי חייב להודיע לדירקטוריון, ללא דיחוי, על כל עניין מהותי שבחברה שנוגע  -

תפקידי הדירקטוריון. כהונתו של המנהל הכללי תפקע במקרים מסוימים, וביניהם: ל

התפטרות, החלטה של הדירקטוריון או הממשלה, הרשעה בעבירה שלדעת היועץ המשפטי 

לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת לדעתו את הפסקת כהונתו של המנכ"ל, או פירוק 

להשעות את המנהל הכללי אם ראה יסוד לחשד של החברה. כמו כן, הדירקטוריון רשאי 

שעבר עבירה פלילית שגרמה לחברה נזק, והדירקטוריון חייב להשעותו אם הוגש נגדו כתב 

אישום בשל עבירה אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה מצדיקה השעייתו. הדירקטוריון 

ייתו, שיכהן רשאי למנות מנהל כללי בפועל במקרה של פקיעת כהונת המנהל הכללי או השע

עד מינויו של מנהל כללי קבוע. על פי הנחיית רשות החברות, תנאי מוקדם למינוי מנהל כללי 

בפועל יהיה אישורו של מנהל רשות החברות כי נתקיימו נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, 

וכי מינוי כאמור יהיה לתקופה של שלושה חודשים, ובמקרים חריגים לתקופה נוספת של 

מינוי מנכ"ל בפועל כאמור טעון אישור הועדה לבדיקת מינויים לפי ודשים. כמו כן, שלושה ח

 החברות הממשלתיות. )ג( לחוק67סעיף 

  בעלי תפקידים מיוחדים בחברה ממשלתית .17

 רואה חשבון (א)

חוק החברות הממשלתיות מסדיר את נושא מינויו, שכרו, חובת הדיווח וההחלפה של רואה חשבון 

בחברות ממשלתיות. החלטה של אסיפה כללית של חברה ממשלתית בדבר מינוי רואה חשבון 

 טעונה את אישור רשות החברות. 

הנושאים  , הורחבו1996-בכללי החברות הממשלתיות )מינוי רואי חשבון ושכרם(, התשנ"ד

המנויים בסעיף קטן זה לעיל. בנוסף, על פי כללים אלה מונו ועדות שתפקידן להמליץ על המינויים 

והשכר שישולם לרואה החשבון בחברה ממשלתית. כמו כן, רואה חשבון של חברה ממשלתית 

ל חייב על אף כל דין אחר, למסור לדירקטוריון, לשרים ולרשות החברות, לפי דרישתם, ידיעות ע

ענייני החברה, לערוך בחברה ביקורת מיוחדת ולמסור להם דוח על תוצאותיה. בנוסף, חברה 

ממשלתית לא תבטל מינויו של רואה החשבון תוך תקופת כהונתו אלא לאחר שהרשות נתנה לו 

 הזדמנות להשמיע את דבריו לפניה ואישרה את ביטול המינוי.

 היועץ המשפטי (ב)

המינוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית יהיה טעון אישור  חוק החברות הממשלתיות קובע כי
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של רשות החברות הממשלתיות. חבר כנסת לא יהיה יועץ משפטי לחברה ולא יהיה שותף 

בשותפות או בעל מניות בתאגיד שהוא יועץ משפטי לחברה. כללי החברות הממשלתיות )מינוי 

דבר דרכי המינוי וביטולו, משך הזמן , קובעים כללים ב1996-יועצים משפטיים ושכרם(, התשנ"ב

לכהונה ושכר של יועץ משפטי, שאינו עובד החברה, לפי העניין. על פי הכללים הללו, פועלת ועדה 

 שתפקידה להמליץ למנהל רשות החברות על המינויים והשכר שישולם. 

יים אישור מינוי יועצים משפטיים חיצונ פרסמה רשות החברות חוזר בנושא  6015בספטמבר 

סדיר את הכללים למתן אישור רשות המ ,ממשלתיות ושכרם בחברות ממשלתיות ובחברות בנות

בנוסף, כללה רשות החברות  .החברות הממשלתיות למינוי יועץ משפטי חיצוני ולקביעת שכרו

שעניינו "היועץ המשפטי בחברה ממשלתית", את הצורך במינוי  6016מרץ מהממשלתיות בחוזר 

 מי לחברה, אשר ימנה על העובדים הבכירים בה, ואת חשיבות מינויו במינוי קבע.יועץ משפטי פני

 מבקר פנימי (ג)

חוק החברות הממשלתיות מסדיר את מינויו וסמכויותיו של מבקר פנימי בחברות ממשלתיות. 

הדירקטוריון של חברה ממשלתית ימנה לחברה מבקר פנימי, זולת אם אישרה רשות החברות 

ה או אופיין אינו מחייב מינוי של מבקר פנימי. הדירקטוריון יקבע את שהיקף פעולות החבר

תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפנימי, והוא יהיה כפוף ליו"ר הדירקטוריון ולמנכ"ל. דוחותיו 

 והצעותיו של המבקר הפנימי יוגשו לדירקטוריון.

ות ממשלתיות ובנות נוהל ביקורת פנימית בחברפרסמה רשות החברות הממשלתיות  1996ביולי 

"(, על חוק הביקורת)להלן: " 1996-תיות. החוזר כולל את חוק הביקורת הפנימית, התשנ"בממשל

פיו תקוים בכל גוף ציבורי ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי. בנוסף, החוזר קובע את תפקידיו 

 וסמכויותיו של המבקר הפנימי ואת תפקידה של ועדת הביקורת.

מה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו "מינוי מבקר פנימי ובדיקת פרס 6016במאי 

שמטרתו לקבוע כללים בנוגע למינוי מבקר פנימי איכות הביקורת הפנימית בחברות הממשלתיות" 

איכות  ולשפר אתבחברה הממשלתית של המבקר הפנימי עצמאותו ואי תלותו  שיחזק את באופן

איכות הביקורת הפנימית על ידי גורם של  הבדיק תוך ות ממשלתיותהביקורת הפנימית בחבר

 חיצוני. 

  הוראות לעניין בחירת פקידים בכירים .18

מינויים של פקידים בכירים בחברה ממשלתית וחברת בת ממשלתית, כמפורט בחוק החברות 

הממשלתיות )המנהל הכללי, המשנה והסגנים למנהל הכללי, מנהלי האגפים, מנהל עניני הכספים, 

ר הפנימי, מזכיר החברה ונושאי תפקידים אחרים שקבעו לעניין זה השרים לאחר המבק

התייעצות עם הרשות(, ייעשה בהתאם להוראות תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר אופן 

נוהל בדבר  לקבועדירקטוריון החברה . על פי התקנות, על 6005-בחירת פקידים בכירים(, תשס"ה

בהתאם לנוהלי החברה, משרות של . ירה של פקידים בכירים בחברהתנאי הכשירות ואופן הבח

עובדים בכירים יאוישו באמצעות ועדה לאיתור מועמדים. הגיוס ייערך בהליך בחירה פנימי 

תחילה ולאחריו, במידה ולא נמצא מועמד מתאים, בהליך בחירה חיצוני במסגרתו תפורסם 

ל החברה. כל מועמד לתפקיד בכיר מחויב לעבור ובאתר האינטרנט ש שני עיתונים נפוציםמודעה ב

בהצלחה מבחן התאמה באחת מחברות אבחון כוח אדם. החלטת הוועדה תובא, באמצעות 

 6015בינואר  המנכ"ל, לאישור הדירקטוריון ולאחריו יוצא כתב מינוי וייחתם הסכם עבודה אישי.
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ללי בחברה ממשלתית הליך איתור מנהל כפרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא 

, שמטרתו הינה ריכוז והבאת העקרונות, הנורמות והפרקטיקות הנוגעים ובחברה בת ממשלתית

 להליך האיתור של מנכ"ל בחברות כאמור. 

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא מינוי נושא המשרה הבכיר ביותר  6016ביוני 

נושא המשרה  מינויו ותנאי כשירותו שלאת  . החוזר מסדירבתחום הכספים בחברות הממשלתיות

איתור נושא המשרה יתבצע באמצעות ועדת איתור . הבכיר בתחום הכספים בחברה ממשלתית

אשר לדרישות התפקיד ובחינת העמידה בהן. כמו ב חיצונית, שתונחה על ידי דירקטוריון החברה

 המשרה ולהשכלתו., בין היתר בנוגע לניסיון הניהולי של נושא כן, נקבעו תנאי סף

, פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בנושא הגבלת תקופת כהונה של 6015באוקטובר 

פקידים בכירים, אשר קובע, בין היתר, כי פקיד בכיר שימונה החל ממועד אימוץ ההוראות 

 5האמורות על ידי הדירקטוריון, ואשר מועסק בחוזה אישי, ימונה לתקופת כהונה שלא תעלה על 

ים. כן נקבעו הוראות שונות לגבי אפשרות המנכ"ל להאריך את תקופת הכהונה של פקידים שנ

)למעט היועץ המשפטי ומבקר הפנים(. החברה לא קצבה את תקופת כהונתם של פקידים  בכירים

בכירים מכהנים וקצבה את תקופת הכהונה של פקידים בכירים חדשים בהתאם להוראות החוזר 

ישנה אפשרות הארכת כהונה של שנה אחת וכן אפשרות הארכת כהונה  כאשר לחלק מהתפקידים

 שנים במצטבר(. 7-נוספת של שנה )עד ל

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר הדן בהגבלת שכרו של מזכיר  6017כמו כן, בספטמבר 

החברה ומציג את המדיניות המומלצת בנוגע לתקן ייעודי למזכיר. החוזר מפרט, בין היתר, כי 

המדיניות המומלצת היא שלא למנות מזכיר חברה בעל תקן ייעודי לכך, וכן מציע כללים בדבר 

הגבלת שכרו של המזכיר. כך קובע החוזר כי שכרו של מזכיר חברה בעל תקן ייעודי לכך, ככל 

 משכר המנכ"ל. 10%שמונה בחברה המחויבת בדיווח לבורסה, לא יעלה על 

 במקרים מיוחדים אי תחולת חוק החברות הממשלתיות .19

חוק החברות הממשלתיות מסמיך את הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לפטור חברה 

ממשלתית מהוראות החוק, כולן או מקצתן, במקרים מסוימים, בין היתר מטעמים של ביטחון 

 המדינה, יחסי חוץ או קשרי מסחר בינלאומיים.

 יישוב סכסוכים בין החברה לבין הממשלה .60

ידי המדינה נגד חברה ממשלתית לא -נחייה של היועץ המשפטי לממשלה, תביעה אזרחית עללפי ה

היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, המשנה לפרקליט  תוגש אלא לאחר קבלת אישור

תחילה ייעשה ניסיון בהתאם להנחיה, המדינה או מנהל המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה. 

משא ומתן, תיווך, מתן חוות דעת משפטית או בדרך אחרת, ואם  ליישוב הסכסוכים בדרך של

 הסכסוך לא ייושב תוך זמן סביר יוחלט אם להפנותו לבוררות או לאשר הגשת תביעה.

של היועץ המשפטי לממשלה מן הראוי שחברה ממשלתית תעשה כל מאמץ כמו כן, לפי הנחיה 

ו תאגיד שהוקם על־פי דין או חברה לבין המדינה א בינהאזרחי  ןבעניי ליישב סכסוך משפטי

חברה ממשלתית שלא עלה בידה ליישב . ידי הגשת תביעה לבית משפט שלא על ,ממשלתית אחרת

את הסכסוך בדרך אחרת, והיא מבקשת להגיש תביעה, תודיע על כך למנהל רשות החברות אשר 

ככל שהסכסוך לא המשפט, בדרכים המפורטות בהנחיה.  יפעל ליישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית

יושב בתוך זמן סביר, יפנה מנהל רשות החברות את הסכסוך לטיפולו של היועץ המשפטי 
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לממשלה או מי שיסמיך לכך. לא יושב הסכסוך תוך זמן סביר, יחווה היועץ המשפטי לממשלה 

  את דעתו בפני הצדדים בשאלה כיצד יש לפעול בהמשך.

  הוראות לעניין העסקת קרובי משפחה .61

, קובעות 6005-תקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר העסקת קרובי משפחה(, התשס״ה

כללים ונהלים בדבר העסקתם של קרובי משפחה )כהגדרתם בתקנות( של עובדים המועסקים 

, חברה ממשלתית לא תקבל אדם לעבודה אם עובד באותה אלו פי תקנות-על .בחברות ממשלתיות

המועסק בה בתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק  (1)ים אחד מאלה: בהתקי חברה קרוב משפחה שלו

 או בתפקיד המדורג באחת משש הדרגות השכר הגבוהות בחברה בכל סולם שכר הנהוג בחברה;

כשהתפקיד המוצע לו הוא לתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג באחת משש  (6)

 המשפחה קרובי ושיעור (6) רה;הדרגות השכר הגבוהות בחברה בכל סולם שכר הנהוג בחב

שרשאית כאמור על אף האמור, נקבע בתקנות  מכלל עובדי החברה. 5%מועסקים בחברה עולה על 

החברה לקבל לעבודה אדם שהוא המועמד המתאים ביותר למשרה ונתקיימו התנאים המפורטים 

י ויועצה המשפטי בתקנות, ביניהם, שהמועמד נבחר בהליך פומבי, שוויוני ותחרותי והמנהל הכלל

של החברה אישרו את תקינות ההליך הפומבי והנימוקים לבחירה ודיווח על כך נמסר 

 לדירקטוריון.

ככלל, ועל אף האמור לעיל, לא יועסק עובד בחברה ממשלתית אם ההעסקה עלולה להביא ליחסי 

לה לעורר כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו העובד בחברה או שההעסקה עלו

חשש לניגוד עניינים. בחברה ממשלתית גדולה, רשאית ועדת חריגים בחברה )כהגדרתה בתקנות( 

ן היתר מנומק להעסקת קרובי משפחה שמתקיים לגביהם האמור לעיל, בהתחשב בשיקולים יתל

המפורטים בתקנות, ובלבד ששוכנעה שהעסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות ובתקינות פעילות 

ורשאית היא להתנות תנאים להעסקתם או להעסקת אחד העובדים כך שיימנעו יחסי החברה 

 הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים, בלי לרוקן מתוכן את משרות העובדים.

עוד נקבע, כי חברה חייבת לציין בדוח השנתי שלה לרשות החברות הממשלתיות את מספר קרובי 

יהם, את מהות קרבתם לעובדים ואת תפקידם. בנוסף, המשפחה שנקלטו בשנה החולפת ותפקיד

 עליה לציין את המספר הכולל של קרובי המשפחה המועסקים בחברה.

נקבע,  6008-)תיקון(, תשס״ח )כללים בדבר העסקת קרובי משפחה( בתקנות החברות הממשלתיות

כי קשרי משפחה יהיו, עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצה, קביעת נהלים וביצוע 

מטלה או פרויקט וכן קרבת משפחה לממלאי תפקידים באגף כ״א, יחידת החשב, ביקורת פנימית, 

 יחידת המשמעת או ועד העובדים.

ידע שלם על העסקת קרובי משפחה אין מ רשות החברות, כמו כן נקבע כי בחברה בה לפי קביעת

תאשר ועדת הביקורת של הדירקטוריון את תקינות ההליך הפומבי  ,בהתאם לדרישות התקנות

והנימוקים לבחירה, ותדווח על כך לדירקטוריון החברה. כמו כן נקבע כי בחברה בה שיעור קרובי 

של הדירקטוריון כי מכלל עובדי החברה, תאשר ועדת הביקורת  5%המשפחה המועסקים עולה על 

למועמד שנבחר כישורים מיוחדים ביחס לשאר המועמדים בהליך הבחירה למילוי תפקידו בחברה 

דיווח על כך לדירקטוריון החברה. בחברה בה  וכן תאשר את תקינות ההליך הפומבי ותמסור

 יאשר גם הדירקטוריון את האמור לעיל. 10%שיעור קרובי המשפחה עולה על 

נקלטו בחברה עובדים חדשים שהם קרובי משפחה של עובדים המועסקים החברה.  לא 6017שנת ב
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 6% -משפחה )מהווים כ עובדים שהינם קרובי 6בחברה , מועסקים 6017 דצמברב 61נכון ליום 

 מסך עובדי החברה(. 

  ייצוג הולם למגזרים .66

ב עובדיה, כחברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שונים בקר

בהתאם לנסיבות העניין, כך לדוגמא לייצוגם של אנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות 

, ייצוגן של נשים בהתאם לחוק שיווי זכויות האשה, 1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ״ח

ולייצוגו של אדם שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה או שהוא בן העדה  1951-התשי״א

 ת בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.הדרוזי

, סוקרת את הוראות "״ייצוג הולם למגזרים מסוימים בענייןהנחיה של היועץ המשפטי לממשלה 

הדין הרלוונטיות לייצוג הולם של מגזרים מסוימים, בין היתר, בחברות ממשלתיות. ההנחיה דנה 

ייצוג ( 6; )דות באופן אקטיבילרבות היקף החובה לאתר מועמ ,ייצוג נשים( 1בסוגיות כדלקמן: )

ייצוג ( 6)-ו ;ייצוג אנשים עם מוגבלות (6; )ערבית )לרבות דרוזית וצ׳רקסית(הה יאוכלוסיל

תאגידים ציבוריים  האוכלוסייה הדרוזית ובני העדה האתיופית בקרב עובדי חברות ממשלתיות,

למועד התשקיף, החברה עומדת בהוראות ההנחיה או פועלת לשם קידום  ורשויות מקומיות.

העמידה בה, בין היתר, בדרך של מתן עדיפות במכרזים לגיוס כוח אדם לאוכלוסייה ערבית, 

 דרוזית, בני העדה האתיופית או אנשים עם מוגבלויות.

ירקטוריון החברה מנחה את ד 6016בנושא שכר ותנאי עבודה מיוני רשות החברות בנוסף, חוזר 

לקיים דיון בנושא מדיניות החברה להעסקת אנשים עם מוגבלות. במסגרת הדיון תגיש הנהלת 

החברה לאישור הדירקטוריון יעדים בנושא והדירקטוריון ינחה את ההנהלה לפעול לעמידה 

 ביעדים שיקבע. החלטות הדירקטוריון בנושא יועברו לרשות החברות יחד עם נתונים בדבר המצב

הקיים בחברה בנוגע להעסקת אנשים עם מוגבלות: מספר עובדי החברה אשר הם בגדר אנשים עם 

והדירוג שלהם בחברה. אחת לשנה, יעלה נושא ייצוג הולם של אנשים עם  מוגבלות בחברה

מוגבלות על סדר יומה של ישיבת דירקטוריון החברה וידונו בה בסוגיות שעולות בחוזר זה, לגבי 

בשנה שחלפה והמתוכנן לשנה הקרובה. כל חברה מתבקשת לבוא בדברים עם  הנעשה בחברה

 הנציבות לשוויון לקביעת יעד העסקה רצוי המתאים לאותה חברה. 

, מנחה 6017כמו כן, חוזר רשות החברות הממשלתיות בנושא ייצוג הולם בתפקידי ניהול מינואר 

מנחה את ירים בחברה. כך, בין היתר, את החברה כיצד לפעול להעלאת הייצוג הנשי בתפקידים בכ

 ובמסגרתייצוג הולם לנשים בתפקידים בכירים בחברה,  דירקטוריון החברה לקיים דיון בנושא

תגיש הנהלת החברה לאישור הדירקטוריון יעדים בנושא והדירקטוריון ינחה את ההנהלה לפעול 

דירקטוריון כיצד לפעול הוראות שונות המנחות את ה. כמו כן, ישנן לעמידה ביעדים שיקבע

החלטות הדירקטוריון בנושא . בכירים פקידים ומינויאיתור  בדברחברה ב נוהלבמסגרת קביעת 

שיעור , בין השאר בדבר המצב הקיים בחברהשונים יועברו לרשות החברות יחד עם נתונים 

של ם ולהייצוג ההאחת לשנה יעלה נושא . יםבכיר יםהעובדות שנקלטו בשנה החולפת לתפקיד

על סדר יומה של ישיבת דירקטוריון החברה וידונו בסוגיות שעולות נשים בתפקידים בכירים 

. בעקבות פרסום חוזר בחוזר זה, לגבי הנעשה בחברה בשנה שחלפה והמתוכנן לשנה הקרובה

רשות החברות לעיל, התקיים דיון בדירקטוריון החברה בנושא, ומונתה ועדה המורכבת משתי 

 דירקטור מקרב העובדים וכן שני עובדים בכירים באגף משאבי ניהול לטיפול בנושא.דירקטוריות, 
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 פיתוח ונכסים בע"מ -ישראל  יחברת נמל

 2017 בדצמבר 31לתקופה שהסתיימה ביום דוח הדירקטוריון 

 

"( מתכבד להגיש את דוח החברה" או" "יחנ" :"מ )להלןבע ונכסים פיתוח - ישראל נמלי חברת דירקטוריון

 .2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום  לשנההדירקטוריון 

 

 :החברה ענייני מצב על הדירקטוריון הסברי
 
 העסקית וסביבתה החברה של תמציתי תיאור .1
 

  כללי  1.1

והחלה לפעול ביום  2004ישראל אשר הוקמה בחודש יולי  מדינת מלאה של "י היא חברה בבעלותחנ

כחברת הפיתוח והנכסים של נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת, מכוח כתב הסמכה  ,2005בפברואר  17

 49למשך תקופה של  "("ןרספ חוק)" 2004-"דסנמלים, התשוה ספנותשות הר חוקשהוענק לה לפי 

חברה כל תקופת הסמכתה  במהלך היההחברה ת, "ןרספלחוק  שנים החל מיום התחילה. בהתאם

 . מלאהממשלתית  בבעלות

 בתחום ישראל ממשלת שביצעההים  בנמלי ורפורמההחברה הינה תוצאה של שינוי מבני  הקמת

, נמלי הים היו בבעלות רשות 2005ויישומו בשנת  ועד לחקיקת חוק רספ"ן 1961. מאז שנת הנמלים

וזאת  הנמלים, תאגיד סטטוטורי אשר החזיק בסמכויות ניהול, תפעול, פיתוח ורגולציה של נמלי הים

החליטה הממשלה לבצע שינוי מבני  2003במהלך שנת  .1961-בהתאם לחוק רשות הנמלים, התשכ"א

(. מטרת השינוי המבני הייתה Landlord-)מודל ה בנמלי הים, בהתאם למודל מקובל לניהול נמלים

לקדם את התחרות בענף השירותים הנמליים, תוך יצירת הפרדה בין תפעול הנמלים לבין ניהול 

 הנכסים הפיזיים והפיתוח העתידי שלהם, ובין הפעילות בנמלים השונים, לשם יצירת תחרות ביניהם. 

, להתקייםמ חדלההנמלים  רשותשבמסגרתו ן "רספ חוקנחקק  כפועל יוצא ממדיניות הממשלה,

 . תפקידיה ונכסיה פוצלו, ונקבע מבנה ענף השירותים הנמליים

הוקמה חברה ממשלתית, היא החברה, אשר אליה הועברו זכויות במקרקעין ונכסים  -תשתיות 

 בנמלי הים. 

הנמל חיפה,  הוקמו שלוש חברות ממשלתיות לתפעול נמל ולמתן שירותי נמל, הן חברות -תפעול 

שנים. יצוין כי בחוק  49"(, אשר הוסמכו ליתן שירותי נמל למשך הנמל חברות)להלן: " 1אשדוד ואילת

רספ"ן נקבעה גם האפשרות להסמיך תאגידים מורשים למתן שירותי נמל )ובהתאם לכך, הוסמכה 

 חברת מספנות ישראל כתאגיד מורשה(.

אשר אחראית לפיקוח על  -רספ"ן  -במשרד התחבורה הוקמה רשות רגולטורית  -פיקוח ורגולציה 

הספנות והנמלים, לפיתוחם ולקידומם ולהסדרת פעילותם ולמילוי התפקידים שהוטלו עליה לפי דיני 

 הספנות והנמלים )כהגדרתם בחוק רספ"ן(. 

                                                 
 הופרטה חברת נמל אילת בדרך של מכירת החזקות המדינה בה למפעיל פרטי.   2013בינואר  1
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 לחברותלהעניק רשת בטחון תפעולית  ההסכמים שנחתמו אגב הרפורמה, התחייבה החברה במסגרת

 תנאים של התקיימותם עם וזאת, אלה נמל לחברות הלוואות העמדת של בדרך, ואשדוד חיפה נמל

 .מסוימים

 

בנוסף, קצבתם של גמלאי רשות הנמלים שהיו זכאים לפנסיה תקציבית הוטלה על החברה, וכן נקבע 

 לאחרים לפנסיה תקציבית שיפרשו כי החברה אחראית גם לתשלום קצבתם של עובדים הזכא

 מחברות הנמל ואשר חברת הנמל העבירה כספים לתשלום קצבתם.  כאמור הרפורמה

החברה העמידה לחברות הנמל "רשת בטחון פנסיונית" לפיה התחייבה החברה להשלים יתרות גרעון 

חברות הנמל ( בשל עובדים בפנסיה תקציבית של ואילת שדודא, אקטוארי של חברות הנמל )חיפה

 .האמור הגרעון את להשלים יכולה איננה הרלבנטית הנמל חברת בו במקרה, האמורות

, בחנה החברה, בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את ההסתברות 2017בדצמבר  31נכון ליום 

. לאור תוצאות בחינה זו, אשר בוצעה תחת וחיפה אשדוד להעמדת ההלוואות למי מחברות הנמל

ות שמרניות, ההסתברות כי מי מחברות הנמל תהיה זכאית לקבל הלוואות מכורח רשת הביטחון הנח

לדוחות  2.ג.22ביאור  ראו הבטחוןרשתות  אודותנוספים  לפרטים. הינה קלושה 2054עד שנת 

. הערכת החברה בדבר ההסתברות להעמדת ההלוואות מכוח 31.12.2017 ליום החברה שלהכספיים 

, היא מידע האמורות התפעוליות ורשתות הבטחון הפנסיוניות למי מחברות הנמל רשתות הבטחון

צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, המתבססת על תוצאות בחינה שנערכה בסיוע של 

מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, בין היתר, בהנחה של המשך פעילות חברות הנמל אשדוד וחיפה 

עלו בעבר, לרבות המשך הפקדה לקופות הפנסיוניות, אי משיכת עודפי במתכונת דומה לזו שבה פ

מזומנים מקופות אלו וכיו"ב. אין כל וודאות בהתממשותן של הערכות אלו, והן יכולות שלא 

להתממש או להתממש באופן שונה )אף מהותית( מכפי שהוערך, בין היתר, כתוצאה מאי התממשות 

 .ונהההנחות כאמור או התממשותן באופן ש

 

  פעילות םתחו 1.2

ככלל, החברה, כחברת לחברה תחום פעילות אחד, והוא ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות. 

חיפה, אשדוד ואילת, מעמידה אותם  היםנמלי  בתחום ןמחזיקה במקרקעי הפיתוח והנכסים,

לאחרים לשימוש חברות הנמל ותאגידים מורשים, אשר נותנים בהם שירותי נמל וכן מעמידה 

, היםם לצורך שימוש נמלי. בנוסף, החברה מתכננת ומפתחת את נמלי הי מקרקעין בתחומי נמלי

מתחזקת ; ולהוראות השרים לעניין זה הובכפוף למדיניות הממשל במטרה לתת מענה לצורכי המשק

פועלת על מנת להבטיח  -את המקרקעין המועברים שבחזקתה וכאשר הם מועמדים לשימוש אחרים 

תחזוקתם בידי הגורם שלשימושו הועמדו; מייעצת לרספ"ן ולשרים בכל ענין שהוא בגדר את 

אחריותה ותפקידיה ובדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים המורשים יפעלו לפיה; 

דואגת לתחזוקה של המקרקעין היבשתיים והימיים; ופועלת לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים 

 .היםבנמלי 

 
 ניתוח הפעילות העסקית 1.3
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 הפעילות העסקית  ניתוח

 החברה נובעות משני מקורות עיקריים:  הכנסות

 , פעילות נמלית שהתעריפים בגינה ואופן השתנותה על ציר הזמן נקבעים בצו. האחד

, הסכמי הרשאה לשימוש במקרקעין לטווחים בינוניים וארוכים המגלמים בתוכם הצמדות השני

 ותוספות ריאליות שונות. 

 הפעילות הנמלית מקבלת ביטוי בשלושה מקורות הכנסה  .א

בהתאם לתעריפים שנקבעו בצו בהתאם לאופי המוצר, משקלו  מחוייבים -תשתית  דמי -

 ודרך אריזתו. 

מסך דמי התשתית בשנים  82% -מהווים כהעיקר דמי התשתית נובעים מתנועת מכולות 

 -מיליון ש"ח המהווים כ 421.9 -בכ 2017בשנת סך דמי התשתית הסתכמו  .2016 -ו 2017

מהיקף ההכנסות בשנת  42% -מיליון ש"ח המהווים כ 355.6 -מהיקף ההכנסות ובכ 45%

2016. 

 
מחוייבים אף הם בהתאם לצו ומתייחסים ליבוא  -ים תשלומים בגין שירותים נמלי -

ויצוא של מוצרים ייחודיים אשר נפרקים ונטענים בשטחי הנמל שאינם מופעלים על ידי 

 -כ של בסך המסתכמות, ישראל ממספנות החברה הכנסות למעט זאת. חברות הנמל

 לא כי בצו הוגדר אשר, 2016מיליון ש"ח בשנת  17.0ובסך  2017מיליון ש"ח בשנת  17.9

 לחברה הנובעות ובהוצאות בהכנסות להשתתף זכות הרלוונטית הנמל לחברת תהיה

 75%-מההכנסות ונושאות ב 75%-לגבי שאר השירותים זכאיות חברות הנמל ל  .ממנה

 מפעילות זו.  מההוצאות הישירות הנובעות

העברת חלק חברות הנמל בהכנסות ובהוצאות כאמור, מסתכמת הכנסת החברה לאחר 

ממכירות  מהכנסות 16%-מהווה כה 2017מיליון ש"ח בשנת   149 -ממקור זה בכ

 מסך ההכנסות 16% -ומהווה כ 2016מיליון ש"ח בשנת  137 -החברה, וכ ושירותים

  .ממכירות ושירותים

 
לסכום קבוע מכל חברת נמל ומסתכמים יחד  מתחלקים -שימוש משתנים ראויים  דמי -

 משתנה סכום וכן 2016מיליון ש"ח בשנת  87.5 -ובכ 2017מיליון ש"ח בשנת  87.2-בכ

 ,נמל שירותי ממתן הנמל מחברות אחת כל של מהכנסותיה, בצו שנקבע, שיעור המשקף

. 2016מיליון ש"ח בשנת  163.3 -ובכ 2017מיליון ש"ח בשנת  174.1-בכהסתכמו  ואשר

מיליון ש"ח ושיעורן מסך   265.8 -בכהסתכמו  2017סך ההכנסות מדמי השימוש בשנת 

 -בכבה הסתכמו  2016בהשוואה לשנת  28%הגיע לכדי ממכירות ושירותים ההכנסות 

 .31% לכדי הגיע ההכנסות מסך ושיעורן"ח ש מיליון 262.4
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 2006-2017בין השנים  .הנמליתשלושה מרכיבים אלו של ההכנסה מושפעים מהיקף הפעילות 

, כאשר 2017-ב TEUמיליון  2.87-לכ 2006-ב   TEUמיליון  1.77-תנועת המכולות גדלה מכ

  4.9%2-קצב הגידול השנתי הממוצע בין השנים האלה עמד על כ

 
 הכנסות ממתן זכויות שימוש במקרקעין  .ב

אלו מעוגנות בהסכמים לטווחים בינוניים וארוכים כאשר בגין שטחים שהיו תפוסים  הכנסות

מהכנסותיה  75%לחברות הנמל הרלבנטית  מעבירה החברה 2005ערב הרפורמה בשנת 

 מהוצאותיה בייצור הכנסות אלו.  75%-ומחייבת אותם ב

מיליון ש"ח  98.7 -בכ 2017היקף ההכנסה נטו, לאחר העברה לחברות הנמל הסתכמה בשנת 

 11% -אשר היוו כ 2016מיליון ש"ח בשנת  93 -מההכנסות בהשוואה לכ 11%-והיוותה כ

 מההכנסות.

 
 

 ]האם "אחרות" הכרחי לפילוח בעוגה?[ להלן משקל ההכנסות נטו היחסי לכל שנה בהתאמה:
 

 2017התפלגות הכנסות לשנת 
 

 
 
 

 2016התפלגות הכנסות לשנת 

                                                 
2

   - על בסיס מידע המפורסם באתר משרד התחבורה  

http://media.mot.gov.il/PDF/SPA_HE/CARGO/TrafficContainersTEU2017.pdf).) 

דמי תשתית  
,  421.987, נטו

45% 

,  דמי שימוש
265.874  ,

28% 

שירותים נמליים  
,  148.645, נטו

16% 

מתן זכויות  
שימוש  

,  במקרקעין נטו
98.675 ,11%  

,  1.41, אחרות 
0% 
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 -החברה מתחלקות אף הן לשלושה מרכיבים  הוצאות

 הוצאות הפעלת ממגורות .א

 פחת .ב

 הוצאות מטה .ג

בשנים האחרונות הפערים בהיקפי ההוצאות לא היו מהותיים וניתן להתייחס אליהן כאל מרכיב בעל 

 אופי קבוע.

 
המשמעות של הכנסות המעוגנות בצו או בהסכמים לטווח ארוך, ביחד עם רמת הוצאות קבועה למדי, 

מבטיחה לחברה יציבות בתזרים המזומנים שלה ומחזקת את יכולתה לגייס אשראי חיצוני במטרה לממן 

 את תוכניות ההשקעה של החברה וכמובן לפרוע אותו.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

,  דמי תשתית נטו
355.534 ,42%  

,  דמי שימוש
262.481 ,31%  

שירותים נמליים  
,  136.8, נטו

16% 

מתן זכויות  
שימוש  

,  במקרקעין נטו
93.1 ,11%  

,  2.09, אחרות 
0% 
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  כספיה המצב . 2
 

 ח"שמיליון  15,160 -כ שלעל סך  מדעו 31.12.2017 ליום נכון החברה שלעל המצב הכספי  הדוח סך

 . 17% -כ , גידול של31.12.2016 ליוםש"ח  מיליון 12,970 -כ לעומת

 :של החברה הכספי המצב על הדוחותמתוך  עיקריים נתונים להלן
  

 גידול בדצמבר  31 ליום 
 2016 2017 הסבר באחוזים )קיטון(

   "חש באלפי

 17% 2,189,323 12,970,207 15,159,530 הנכסים סך

החברה  השקעותהגידול נובע בעיקרו מגידול ב
בבניית נמלי המפרץ והדרום. השקעות החברה 

 -בכבמהלך תקופת הדוח בהקשר זה הסתכמו 
 "ח.ש מיליון 1,958

 הנכסים סך
 (7%) (32,424) 437,737 405,313 השוטפים

 נגזרים בסעיף קיטוןמנובע בעיקרו  הקיטון
 לאור וזאת"ח, ש מיליון 36-כ בסך משובצים

בחוזי ההקמה של הנמלים  הבניה התקדמות
 וסילוק הנגזרים. החדשים

 נכסים סך
 המיועדים

 לסיום לתשלומים
 מעביד-עובד יחסי

4,280,492 4,226,532 53,960 1%  

 הלא הנכסים סך
 ללא שוטפים
 לסיום תשלומים

 מעביד עובד יחסי

10,473,725 8,305,938 2,167,787 26% 

ובע נ"ח ש מיליוני 1,958-כ, הגידול עיקר
הקמת הנמלים  -ברכוש הקבוע  מהשקעות
 החדשים. 

כן, חל גידול בסעיף המסים הנדחים בסך של  כמו
 מס בנכס ההכר בגין בעיקר, "חשמיליון  314-כ

 רשמה החברה :האקטוארית ההתחייבות בגין
 אלו סכומים. היעודה לרווחי בקשר למס הפרשה

ולפיכך  עוקבות בתקופות בניכוי החברל יותרו
לדוחות ' ה 13ביאור  )ראה נרשם נכס מס

 הכספיים(.

 31% 1,807,836 5,828,369 7,636,205 ההתחייבויות סך

 קצר לזמן באשראי גידולמהגידול נובע בעיקרו 
 מיליון 1,025-כ של בהיקף, בנקאיים מתאגידים

  "ח.ש
 לרווחי בקשר למס הפרשה רשמה החברה, בנוסף

 לחוק 64 שסעיף העובדה לאורזאת , היעודה
 עומד אלו לרווחים ממס פטור המקנה הספנות

מעריכה כי לא תשלים את הקמת  והחברה לפקוע
 הקופה המרכזית לקצבה עד למועד הקובע.

 ההתחייבויות סך
 116% 1,638,863 1,411,909 3,050,772 השוטפות

באשראי לזמן קצר,  גידולמהגידול נובע בעיקרו 
 .להלן 4 סעיף ראו נוספים לפרטיםכאמור. 

 .החולפת בשנה שנצבר הכולל מהרווחהגידול נובע  5% 381,487 7,141,838 7,523,325 ההון סך

    

  



 7 - 

 

 

 

 

 

 הפעילות תוצאות . 3
 

 המקבילה התקופה לעומת ,31.12.2017 ביום שהסתיימה לשנה הכספיות התוצאות עיקרי ניתוח להלן

 "ח:ש באלפי ,אשתקד

 
 שהסתיימה לשנה
 גידול בדצמבר 31 ביום

  הסבר באחוזים )קיטון(

2017 2016 

 הכנסות
 ממכירות
 ושירותים

936,590 850,042 86,548 10% 

מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה  86 -הכנסות החברה גדלו בכ
התקופה המקבילה אשתקד המקבילה אשתקד. השינוי לעומת 

נובע בעיקרו מגידול בהיקף דמי התשתית המיוחס לחברה, 
מיליון ש"ח. הגידול בדמי התשתית נטו הינו  66 -בהיקף של כ

גידול בכמות המכולות ו ההשבה בתשלומי קיטוןכתוצאה מ
שנפרקו לעומת התקופה המקבילה אשתקד ובהתחשב בתמהיל 

 המטענים. 
בנוסף, הגידול בהכנסות החברה הושפע מהגורמים הבאים: )א( 

מיליון ש"ח  4.5 -דמי שימוש המשתלמים מחברות הנמל עלו בכ
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בין היתר, כתוצאה 
מעלייה בשיעור הרכיב המשתנה ועלייה כאמור בתנועת 

מכולות בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד )לפרטים אודות ה
שימוש, ובכלל כך דמי שימוש, רכיב משתנה, ראו סעיף  דמי

לתשקיף(; )ב( הכנסות החברה ממתן זכויות שימוש  6.12.2
מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה  9 -בכ גדלובמקרקעין 

 -אשתקד; )ג( הכנסות מתשלומים בגין שירותים נמליים עלו בכ
שהתקבל  לאור תשלום בגין שנים קודמות בעיקרמיליון ש"ח  41

; )ד( התשלום דין מפסק כתוצאה"ן( בז -מבתי זיקוק לנפט )להלן
מיליון ש"ח בעיקר לאור תשלום בגין  29-לחברות הנמל גדל בכ
  "ן, כתוצאה מפסק דין שהתקבל.לבזשנים קודמות בקשר 

 

 הוצאות
 אחזקה
 והפעלה

303,264 381,903 (78,639) (21%) 

בהשוואה  ח"ש מיליון 78 -בכאחזקה והפעלה ירדו  הוצאות
 נובע מהסיבות שלהלן: הקיטוןלאשתקד. 

 בגין משנים קודמות חוב עבור אשדוד נמל חברת של תשלום .1
 .הלבנים בשטחים מהכנסות שנבעו תמלוגים

 .קבוע כרכוש ששולמו והיטלים אגרות היוון .2
החוכר השתתפות בעקבות  לאיכות הסביבה, הפרשה קיטון .3

 מעודכנת.וכן בהתאם להערכת עלויות 

 הוצאות
הנהלה 

 כלליותו
69,481 81,683 (12,202) (15%) 

מביטול הפרשה  בעיקר נובע וכלליות הנהלה בהוצאות הקיטון
לקוח; בשנת הדוח התקבל פסק דין והלקוח של לחוב מסופק 

 שילם את חובו.
 

 רווח
 46% 177,389 386,456 563,845 תפעולי
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 )המשך(: הפעילות תוצאות . 3
 
 

 

 שהסתיימה לשנה
 גידול בדצמבר 31 ביום

  הסבר באחוזים )קיטון(
2017 2016 

 100% 54,159 - 54,159 הכנסות אחרות
בשנת הדוח החברה קיבלה פיצוי בגין שינוי ייעוד 
מקרקעין עבור דרכי גישה לנמל המפרץ. ראה ביאור 

 ב' לדוחות הכספיים.16

)הוצאות(  הכנסות
  110,295 (40,246) 70,049 נטו, מימון

מיליון ש"ח  110 -בכ גדלומימון, נטו  הכנסות
 כתוצאה מהסיבות הבאות: לאשתקדבהשוואה 

 שנובע ברווח ח"ש מיליון 123 -כ של גידול .1
 לתקופה בהשוואה לפנסיה ביעודה מהשקעה
 .המקבילה

' מ 6-בכ לפנסיה עתודה ריבית בעלויות קיטון .2
 .ח"ש

משערוך נגזרים פיננסיים  הכנסותב גידול .3
בהשוואה  ח"ש מיליון 62-בכ( פורוורד)עסקאות 

 .המקבילהלתקופה 
 84-בכ משובצים נגזרים משערוך בהכנסות קיטון .4

)לפרטים אודות הערכת שווי  ח"ש מיליון
 להלן(. 6מתאימה ראו סעיף 

 ח"ש מיליון 3 -בכמימון אחרות נטו קטנו  הכנסות .5
 .אשתקד לתקופה במקביל

 על מסים לפני רווח
 99% 341,843 346,210 688,053 ההכנסה

 ח"ש מיליון 342 -בכ גדללפני מסים על הכנסה  הרווח
 האמור לעיל.  בשל לאשתקדבהשוואה 

 227% 226,820 99,726 326,546 ההכנסה על מסים

 :הבאות הסיבותבהוצאות המס נובע מ הגידול
 . ההכנסה על מסים לפני ברווח גידול .1
מסים על ל בקשר רשמה החברההוצאה ש .2

 להפקדה המיועדים כספים עלהרווחים שנצברו 
לדוחות ' ה 13)ראה ביאור  לקצבה מרכזית בקופה

 הכספיים(.
 הוצאות בשל בעיקר נטו נדחים מסים נכסי עדכון

 של החיוב בשל בניכוי לחברה יותרו אשר עתידיות
לדוחות ה' 13 )ראה ביאור  במס היעודה רווחי

 הכספיים(.

  47% 115,023 246,484 361,507 נקי רווח

בשווי הוגן של  שינוי
נכסים פיננסיים זמינים 

 למכירה
הון אג"ח זמין למכירה נובע מגידול  בקרן השינוי  12,531 (2,632) 9,899

 "ח.האגבשווי ההוגן של 

שינוי בשווי הוגן של 
עסקאות גידור תזרימי 

 מזומנים
עסקאות גידור שביצעה החברה בקשר  שערוך - (8,453) - (8,453)

 הקמת נמל הדרום. לפרוייקט

מסים על הכנסה בגין 
עסקאות גידור תזרימי 

 מזומנים
בקשר לשערוך עסקאות הגידור  נדחהמס  הוצאות - 2,029 - 2,029

 שביצעה החברה.
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 )המשך(: הפעילות תוצאות . 3
 

 

 שהסתיימה לשנה
 גידול בדצמבר 31 ביום

  הסבר באחוזים )קיטון(
2017 2016 

 )הפסדים( רווחים
  (206,522) 76,041 (130,481) אקטואריים

האקטואריים נובעת )הפסדים( ברווחים  השינוי
 ת שוויהערכאודות  לפרטים. ההיווןבריביות  מירידה

 .להלן 6סעיף  ראה האקטואריתשל ההתחייבות 

  - (1,889) - (1,889) הפסדים אחרים

נכסים המיועדים  עודף
לתשלומים לסיום יחסי 

מעביד שהועברו  –עובד 
מחברות נמל )כריות 

 ביטחון(

5,428 8,001 (2,573) (32%) 
כריות הביטחון שהועברו מחברות  בסכומי הקיטון

מספר הגמלאים אשר פרשו  קיטוןהנמל, נובע בעיקר מ
 "י.בחנמחברות הנמל והצטרפו למצבת הגמלאים 

 רווחמסים בגין פריטי 
כולל אחר שלא יועברו 

 לרווח או הפסד
143,447 (3,749) 147,196  

נובע בעיקר  המסים)הוצאות(  בהכנסות השינוי
 יותרו אשר עתידיות להוצאות בקשר מס נכס מרישום
בניכוי בשל החיוב של רווחי היעודה במס  לחברה

 (.הכספיים לדוחות' ה13)ראה ביאור 

 סה"כ רווח כולל אחר
 (74%) (57,681) 77,661 19,980 נטו ממסלתקופה, 

עדכון  בשל בעיקר נובע האחר הכולל ברווח הקיטון
הטבות המסים, בניכוי הרווחים )הפסדים( 

 האקטואריים, כמפורט לעיל.

סה"כ רווח כולל 
 18% 57,342 324,145 381,487 לתקופה

הגידול ברווח הכולל לתקופה נובע בעיקר בשל עדכון 
ובניכוי הרווחים )הפסדים( הטבות המסים, 

 האקטואריים, כמפורט לעיל.
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  ההכנסות הרכב 3.1

 ביום שהסתיימה לשנה 
 גידול בדצמבר 31

 הסבר אחוזים )קיטון(
 2017 2016 

    "חש באלפי 

 דמי תשתית
 19% 66,453 355,534 421,987 נטו

מיליון  66 -דמי תשתית נטו )קרי, חלק החברה( עלו בכ
 :הבאות מהסיבות לאשתקד בהשוואהש"ח 

מיליון  20 -כ שלבסכום   ברוטו תשתית בדמי עלייה .1
ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד כתוצאה 

 מגידול בתנועת המטענים. 
דמי הוצאות ב ח"ש מיליון 45 -כ של בסך קיטון .2

 .ההשבה
ח בהוצאות תמריץ לפעילות מיליון ש" 2-קיטון של כ .3

 לתשקיף. 6.12.3ראו סעיף . לפרטים בשעות הלילה
 

 1% 3,393 262,481 265,874 דמי שימוש 

החברה מדמי שימוש המשתלמים מחברות הנמל  הכנסות
בהשוואה לתקופה המקבילה  ח"ש מיליון 3.4 -בכעלו 

 :הבאות מהסיבותאשתקד 
כתוצאה מעלייה בשיעור דמי השימוש במרכיב  .1

, ובכלל כך שימוש דמי אודות לפרטים)המשתנה 
 לתשקיף( 6.12.4משתנה, ראו סעיף ההרכיב 
גדלו דמי  המטענים בתנועת מגידול וכתוצאה

 מיליון ש"ח. 11 -השימוש בסך של כ
 המוצגות ,מיצוע בגין הכנסות בהיקף בהכרה ירידה .2

 ."חש מיליון 7 -כ של בסכום ,מראש בהכנסות

 תשלומים
בגין 

שירותים 
 נמליים

282,353 241,614 40,739 17% 

עלו  נמליים שירותים עבור מתשלומים החברה הכנסות
 הפרשים קד בעיקר מאשתבהשוואה ל ח"ש מיליון 41 -בכ

)כתוצאה מפסק  ששולמו על ידי לקוח בגין שנים קודמות
 100%וכתוצאה מרישום , וכן דין שהתקבל בעניין(

מהכנסות בגין שינוע מטעני דלק בחיפה לעומת רישום של 
 המקבילה אשתקד.בתקופה  50%

מתן זכויות 
שימוש 

 במקרקעין
151,724 142,810 8,914 6% 

 9 -הכנסות החברה ממתן זכויות במקרקעין עלו בכ
 הרשאה דמי עדכוןמיליון ש"ח בהשוואה לאשתקד לאור 

 ורישום חדשים משוכרים הכנסות, קיימים משוכרים
 .שוכרים ידי על שבוצעו השקעות בגין הכנסות

, כביש בניית מפרויקטאחרות כוללות דמי ניהול  הכנסות (33%) (682) 2,092 1,410 אחרות
 .שונות הכנסותו מכרזים ממכירת הכנסות

 תשלום
 21% (32,269) (154,489) (186,758) נמל לחברות

מיליון  32 -העברה לחברות נמל בגין דמי שימוש עלתה בכ
ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. הסיבה 

נובעת, בין היתר מגידול בהעברה לחברת נמל לעלייה 
 על ששולמו קודמות שנים בגין הפרשיםחיפה כתוצאה מ

 )כתוצאה מפסק דין שהתקבל בעניין. לקוח ידי

ס

ה

"

כ

 

ה

כ

נ

ס

ו

 ת

936,590 850,042 86,548 10% 
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  זילותנ .4
 

 תזרים המזומנים של החברה  ניתוח  4.1
  

 
 31 ביום שהסתיימה לשנה

 הסברים בדצמבר
2017 2016 

  "חש באלפי 
 שנבע מזומנים תזרים

 .הנקי ברווח גידולמ בעיקרו נבעהמזומנים  בתזרים הגידול 438,072 619,014 שוטפת מפעילות

 ששימש מזומנים תזרים
 מהגדלתפעילות השקעה נבע ל ששימשהמזומנים  בתזרים הגידול (1,687,047) (1,941,206) השקעה לפעילות

 .קבוע ברכוש החברה השקעות

 שנבע מזומנים תזרים
 580,000 1,340,000 מימון מפעילות

 קווי אשראי לזמן קצר שלניצול  הגדלתנבע מ בתזרים הגידול
מתאגידים בנקאיים בישראל, שהתקבלו  והלוואות לזמן ארוך

 .ההשקעה פעילות מימוןלצורך 
 
 

 מיליון 974-גירעון של כ ש"ח, לעומת מיליון 2,645-רעון בהון החוזר בסך של כילחברה ג 31.12.2017ליום 
 1,025 -אשראי לזמן קצר בהיקף של כגידול במ בעיקרו. הגירעון בהון החוזר נובע 31.12.2016ש"ח ליום 

החברה בחן  דירקטוריוןמיליון ש"ח, שנלקח למימון פעילות השקעה בקשר עם הקמת הנמלים החדשים. 
את הנסיבות שגרמו לגירעון בהון החוזר ואת מצב נזילותה של החברה וקבע כי אין בכך כדי להצביע על 

החברה הסתמך בקביעתו, בין היתר, על יתרות המזומנים הקיימות בחברה, בעיית נזילות. דירקטוריון 
אפשרותה של החברה  תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת, מסגרות אשראי לא מנוצלות, על

 בישראל בנקאיים תאגידים ממספר לאינדיקציות)בהתאם  לקבלת אשראי נוסף מתאגידים בנקאיים
 ופעילות פעילותה להמשך קצר לטווח בנקאי אשראי ולקבל להמשיך תוכל היא כי להסיק ניתן מהן אשר

ועל זכותה של חברה לדחיית פעילות ההשקעה לתקופה קצובה, באופן המאפשר לה  (שלה ההשקעה
יובהר כי תמורת ההנפקה  ,לעיל מהאמור לגרוע מבלידחיית תשלומים לתקופה של חצי שנה. כמו כן, 

הצפויה על פי התשקיף הינה בהיקף העולה על האשראי לזמן קצר, המהווה את הגורם לגרעון בהון 
 השלמת ההנפקה נכסיה השוטפים של החברה יעלו על התחייבויותיה השוטפות.החוזר, ובהנחת 

הערכות החברה כאמור הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, והן מבוססות, בין היתר, 
על חוקים, תקנות וצווים אשר מכתיבים את חלק הארי של מקורות ההכנסה של החברה למועד התשקיף, 

 בהתאם אשראי ולקבל של החברה לממש את מקורות האשראי הקיימים של החברה ועל יכולתה
, כפי שיידרש מעת לעת. מידע צופה פני עתיד זה עלול שלא כאמור הדוח למועד הקיימות לאינדיקציות

להתממש, או להתממש באופן שונה )אף באופן מהותי(, בין היתר, בשל שינוים ועדכונים ברגולציה החלה 
כאמור, שינויים ואירועים בלתי מתוכננים בבניית הנמלים החדשים והוצאות בלתי צפויות על החברה 

 שתידרש החברה לשאת בהן.
 

אירועים לאחר מועד הדיווח לעניין מסגרות האשראי  א' בדוחות הכספיים בדבר 25בנוסף ראה ביאור 
 שהועמדו לחברה. 
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 המימון מקורות . 5 
 

מממנת את פעילותה השוטפת ממקורות ההכנסה המותרים לה עפ"י חוק רספ"ן והצווים  החברה
שהוצאו מכוחו. החברה אינה מקבלת מימון ממשלתי שוטף לשם מימון פעילותה. לשלמות התמונה, 
יצוין בהקשר זה כי המדינה מתקצבת פרויקטים שמבוצעים על ידי החברה )באמצעות קבלנים( 

נחתם בינה לבין החברה )החברה מבצעת תכנון וביצוע חלק ב' של כביש בהתאם להסכם מסגרת ש
 הרצל באשדוד(. 

 
 .לחברה הועמד מימון מתאגידים בנקאיים לזמן קצר באמצעות מימוש של מסגרות אשראי

 ."חש ןמיליו 1,213 ושל אשראי לזמן קצר הינ הדיווח בשנתהממוצע  והיקפ

והיקפו הממוצע של אשראי "ח ש וןמילי 83 הינו מספקים אשראישל  הדיווח שנתהממוצע ב והיקפ
  ."חש ןמיליו 197 והינ לקוחותל

 
 
 מאוד מהותיות שווי הערכות בדבר גילוי .6
 

ב)ט( לתקנות ניירות ערך )דוחות 8בהתאם לתקנה  מאוד מהותיותפרטים אודות הערכות שווי  להלן
 .1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 נכסי החברה:בחינת ירידת ערך של  בדברהערכת שווי  .א

 31.12.15הערכת שווי הוגן נכסי חברת נמלי ישראל בע"מ ליום  זיהוי נושא ההערכה
 במסגרת בחינת ירידת ערך*

 2016נחתמה בחודש יולי,  31.12.15הערכת השווי ליום  מועד הערכת השווי

שווי נושא ההערכה סמוך לפני מועד 
 ההערכה

 מיליוני ש"ח 6,284 – 31.12.14שווי נושא ההערכה נכון ליום 

שווי נושא ההערכה שנקבע בהתאם 
 להערכה

 31.12.15מיליוני ש"ח נכון ליום  6,095

 רו"ח ניר הרוש, מנכ"ל ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי זהות מעריך השווי ואפיוניו
 : רואה חשבון, מוסמך במנהל עסקיםהשכלה

 : ניסיון
 הערכת שווי בזק החברה הישראלית לתקשורת  .1
 הערכת שווי שופרסל  .2
 הערכת שווי סלקום .3
 הערכת שווי דיסקונט השקעות .4

  : אין תלותאי תלות בחברה
 אין: הסכם שיפוי

מודל ההערכה שמעריך השווי פעל 
 לפיו

 (DCFמודל היוון תזרימי מזומנים )

ההנחות שלפיהן ביצע מעריך השווי 
 את ההערכה

 5.4% (:WACC)או  ההיוון שיעור

 
ממועד אישור דוח דירקטוריון זה כפי שמפורט במועדים  ימים 90-ביותר מ * תאריך הערכת השווי קודם

עשויים לשנות הערכת השווי השינויים לאחר תאריך להערכת החברה לא התרחשו  המצוינים בטבלה לעיל.
השווי. הערכת החברה מבוססת על בחינת ה ובהתאם בחרה החברה לצרף את הערכת את המסקנות שב

המרכזיים המשפיעים על  הפרמטרים וההנחות נבחנו סממנים לירידת ערך שנערכה על ידי החברה, במסגרתה
 ובחינת תחזית תזרים המזומנים נשוא הערכת השווי, ובהתחשב במקורות פנימיים ההשבה-שווי הסכום בר

החברה הסתייעה בבחינה זו  .ערך אפשרית הינן שליליותהמסקנות לגבי ירידת  ,החברה על ידי שבוצעה
 באמצעות יועצים חיצוניים. 
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 )המשך(גילוי בדבר הערכות שווי מהותיות מאוד  .6
 

 :31.12.2017ליום  אקטואריות של החברה התחייבויות בדבר שווי הערכת .ב

 הערכת שווי התחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד זיהוי נושא ההערכה

 2018, במרץ 19 ביום נחתמה 31.12.17 ליום השווי הערכת הערכת השווימועד 

 מועדשווי נושא ההערכה סמוך לפני 
 ההערכה

 "חש מיליון 3,683 של לסך הסתכמה 30.9.17 ליום השווי הערכת

 בהתאם שנקבע ההערכה נושא שווי
 להערכה

 "חש מיליון 3,710

 אורזיצרישעיהו  מר    :שם זהות מעריך השווי ואפיוניו
 

 : השכלה
 מלא חבר. אביב תל אוניברסיטת מטעם מוסמך אקטואר .1

 .1979באגודת האקטוארים משנת        
 .אביב תל מאוניברסיטת ומתמטיקה בכלכלה ראשון תואר .2
 
 : ניסיון
 .2002 ועד 1974 משנת הוותיקה במבטחים אקטואר .1
 בתפקיד כיום. 1995 משנת החדשה במבטחים אקטואר .2

 האקטואר הראשי.       
 

 תלות אין: בחברה תלות אי
 

 אין: שיפוי הסכם

מודל ההערכה שמעריך השווי פעל 
 לפיו

( IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני, מקובל אקטוארי מודל לפי
 הממשלתיות. החברותוחוזרי רשות 
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 השווי מעריך ביצע שלפיהן ההנחות
 ההערכה את

לפי ווקטור הריביות של "שוק עמוק" שפורסם ע"י חב'  - מחיר הון
 .31/12/2017 –ל  נכון הוגןמירווח 

 לשנה בכל גיל, מין וותק.   1%שיעור קבוע של  - גידול ריאלי בשכר
בעקרון לוחות הגריעה ששימשו כבסיס להערכה  - גריעה לוחות

 פירוט להלן. 10/2017האקטוארית התבססו על חוזר האוצר  מחודש 
 :הלוחות

-לפי לוח פ 60ומגיל  2פלפי לוח  59גיל  עד – וחות תמותה לפנסיונריםל
 לוח  25% –כחול ו  צווארון לוח 75%: הבאה הפרופורציה לפיא 3

 לבן. צווארון
  צווארוןג 5-פשל לוח  משולבלפי לוח  – וחות תמותה לשאיריםל

 .(25%ה)5-פ לוח עם (75%) כחול
 לוחות האוצר.ב 1פלפי לוח  – לוחות תמותה לפעילים

הניסיון בחנ"י מצביע על יציאות . 8-לפי לוח פ – שיעור היציאה לנכות
מינוריות לנכות ללא חזרה מנכות לפעילות. בהתאם לכך הלוח שנבחר 

 לוחות האוצר.נלקח מתוך 
 לפי לוחות האוצר.  – שיפורים עתידיים בתוחלת החיים

 ות האוצר.לפי לוח – יעורי נישואיןש
 ות האוצר.לפי לוח  - הפרש גיל בין בני זוג

 ות האוצר.לפי לוח – נתונים על ילדים
הונח שלא תהיינה עזיבות אחרות חוץ מפרישה לפנסיית   –שיעורי עזיבה 

 זקנה או פטירה.   ,נכות
בחישובים הונח כי הפנסיה תשולם  – שיעורי נישואין מחדש

הפנסיה התקציבית  לאלמנ/ה גם בנישואין מחדש. אמנם על פי כללי
בנישואין מחדש תשלום הפנסיה לאלמנ/ה נפסק ומשולם מענק של 

גמלאות אולם הניסיון המעשי מראה כי בפועל לא נפסקו   36
תשלומי הפנסיה לאלמנים שנישאו מחדש. בהתאם לכך במודל 
האקטוארי פנסיות השאירים מהוונות לכל החיים כאשר גם 

משיך להשתלם וכמובן שלא בנישואין מחדש פנסיית השאירים ת
 גימלאות.  36ישולם המענק של 
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 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה . 7
 

לאור כך שהחברה מחזיקה את כספי היעודה בחשבונות נאמנות ייעודיים )המסווגים כנכסים לא 
שוטפים להפקדה בקופה מרכזית לקצבה ולסיום יחסי עובד מעביד(, לחברה "פעילות פיננסית 

. יודגש, כי 1970-משמעותית" כמשמעה בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, תש"ל
ינם נכסים המוגבלים לשימוש ספציפי, והחברה אינה יכולה לעשות בכספי היעודה כל כספים אלו ה

 שימוש למעט להפקדה בקופה מרכזית לקצבה או לתשלום גמלה לגמלאים.
 

 האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה: .א
 

החברה טרם מינתה אחראי על ניהול סיכוני שוק, עם זאת בפועל את סיכוני השוק מנהל סמנכ"ל 
 פים וכלכלה מר טיקו גדות.כס
 

 :בחברה השוק סיכוני תיאור .ב
 

, לצרכן המחירים מדד, חוץ מטבע של חליפין שערי כגון, שוק במחירי ששינויים הסיכון הוא שוק סיכון
 החזקותיה ערך על או החברה הכנסות על ישפיעו, הוניים מכשירים של ומחירים ריבית שיעורי

 במסגרת שוק לסיכוני החשיפה על ולפקח לנהל הינה השוק סיכוני ניהול מטרת. פיננסיים במכשירים
 .התשואה מיקסום כדי תוך, מקובלים פרמטרים

 .מניות ומחירי חוץ מטבעחשופה לסיכוני שוק הכוללים סיכוני מדד,  החברה
 

 :חוץ מטבע סיכוני (1

 

 -"ע התשקבועים בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שירותי נמל(,  החברהשל  תעריפיה (א
 :כדלקמן משוקלל למדד( שנה כל של בינואר 1-. בהתאם לכך התעריפים צמודים )ב2010

 
הציבורי, לפי נתונים מקוריים,  במינהלעבודה חודשי ממוצע למשרת שכיר ישראלי  שכר (1)

 .53% –הנתון במחירים שוטפים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מטבעות החוץ דולר ואירו, לפי ממוצע שעריהם היציגים שפרסם בנק ישראל במהלך  מדד (2)
; לעניין זה ייחשב הממוצע לפי משקולות 10% –החודש שלפני החודש שקדם לעדכון 

 אלה:

 20% –ארה"ב  דולר (א)

 80% – אירו (ב)

 .37% –המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  מדד (3)

 

 הנמלים הקמת של בפרויקטים בעיקר, חוץ מטבעות של החליפין בשערי לשינויים חשופה החברה (ב
 :כדלקמן החדשים

 .לצרכן המחירים למדד צמודים מהתשלומים 55% (1)

 .האירו של החליפין לשער צמודים מהתשלומים 45% המפרץ בנמל (2)

 :הדרום בנמל (3)

 ."בארה דולר של החליפין לשער צמודים מהתשלומים 35% (א)

 .האירו של החליפין לשער צמודים מהתשלומים 10% (ב)
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 :ריבית סיכוני (2

 
 מבנקים שגייסה הפיננסיות התחייבויותלחשופה לשינויים בשיעורי הריביות בשוק, ביחס  החברה

.  ליטול החברה מתעתדת אותם החוב לגיוסי ביחס וכן( בשוק הנהוגה הפריים לריבית ביחס)מרביתן 
 .החברה של הפיננסיות תוצאותיה על להשפיע עלולה זו חשיפה

 

 לפנסיה ההתחייבות ועל לפנסיה היעודה כספי על המשפיעים ההון בשוק שינויים (3

 
 לכך הזכאים ולעובדים לפנסיונרים פנסיה תשלומי לצורך כספית יעודהמחויבת לקיום  החברה
"י ע מחושבת החברה של האקטוארית החבות. החברה חתומה עליהם הקיבוציים להסכמים בהתאם

, החיים בתוחלת לשינויים בהתאם להשתנות עלול החבות של האקטוארי חישובה. אקטואר
 .האקטוארי החישוב להיוון המשמשים הריביות שיעוריבו, ברגולציה

 
 :השקעה מדיניות (א

 תאגרות חוב ממשלתיות ולכן תשוא םשונים שעיקר נכסים כוללת הפנסיה לתשלומי היעודה
 היעודה מושפעת מסיכונים הגלומים בהתנהגות השווקים וההשפעה שיש לכך על שווי הנכסים.

 
 :"ממח סיכוני (ב

"מ הנכסים השונים ממח"מ ההתחייבויות הפנסיוניות של החברה ארוך משמעותית מח
 המוחזקים ע"י החברה כיעודה לביצוע תשלומים אלו.

 
 נזילות סיכוני (4

 
 לגייס החברה בכוונת. החדשים הנמלים של להקמה קבלניות חברות עם חוזיות התחייבויות לחברה

 החוזים פי על תשלומיה מימון לשם )בשילוב עם אשראי בנקאי לטווח קצר( טווח ארוך ציבורי חוב
 על בהתבסס שלה ההשקעה פעילות את החברה מממנת, כאמור הציבורי הגיוס להשלמת עד. הללו

 .קצר לטווח בנקאי מימון
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 )המשך(: ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה . 7
 

 אשראי סיכוני (5
 

 השנתיים.  הכספיים חותבדוג' 21 ביאור ראהסיכוני האשראי של החברה,  אודות לפרטים
 

 :השוק סיכוני בניהול החברה מדיניות .ג

 

 מדיניות החברה בניהול סיכוני שוק בחשיפה לסיכוני מטבע: (1
 

 הנמלים של להקמה החברה שחתמה מהחוזים הנובעים השוק סיכוני את לגדר היא החברה מדיניות
 החוץ ותמטבע בשערי שינויים מפני להגנה אקדמה עסקאות בצעה זו למדיניות ובהתאם, החדשים

 .ואירו דולר
 

 מדיניות החברה להתמודדות עם סיכוני שוק המשפיעים על כספי היעודה לפנסיה: (2
 

פועלת ועדת השקעות הכוללת מספר יועצים חיצוניים לצורך קביעת מדיניות השקעות וביצוע בחברה 
מעקב אחר ההשקעות. החברה מבצעת את השקעות כספי היעודה בעיקר באמצעות מספר מנהלי 

קדונות יתיקים משוק ההון. חלק מכספי היעודה מושקע במישרין ע"י החברה וחלק נמצא בפ
 ומיועדים להיפרע בשנים הקרובות. האוצר במשרד הכללי החשבשהופקדו בעבר אצל 

 
 :מימושה ואופן שוק סיכוני ניהול מדיניות על הפיקוח .ד

 
חברה מנהלת מעקב שוטף אחר היעודות לתשלומי הפנסיה באמצעות ועדת ההשקעות שתוארה ה (1

 לעיל והדבר גם מדווח לדירקטוריון.
על סטאטוס תזרים המזומנים וצרכי הנזילות עת לעת לדירקטוריון החברה מ תנהלת החברה מדווחה (2

 של החברה לרבות מסגרות האשראי השונות.
הביקורת הפנימית של החברה מקיימת מפעם לפעם מעקב אחר ביצוע החלטות הדירקטוריון  (3

 וועדותיו, לרבות לעניין ניהול כספי היעודה לקצבה.
 ת הסקר ומסקנותיו.בחברה מנהל סיכונים אשר מבצע סקרי סיכונים ומעקב אחר תוצאו (4

 
 :הצמדה בסיסי דוח .ה

 
 ראה, ההשוואה ולתקופת 2017, בדצמבר 31 ליום הכספיות היתרות של ההצמדה תנאי בדבר למידע
 .השנתיים כספייםה דוחותל ה'21 ביאור
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 )המשך(: ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה . 7
 

 :רגישות ניתוח .ו
 

 המט"ח ושינויים במדד המחירים לצרכן:ניתוח רגישות לשינויים בשערי החליפין של  (1
 

 2017 בדצמבר 31 ליום  
/ רווח כולל אחר /  והפסד רווח  

 הון
 ירידה עליה הערה :ב שינוי

 "חש אלפי  
 (27,730) 27,906 (1) 5% ב"ב ארה הדולר של"ח שע
 5,815 (5,819) (2) 5% ב האירו של"ח שע

 (15,142) 15,142 (3) 5% ב לצרכן המחירים מדד
 

 לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים. ותקונצרני חוב אגרותנגזרים וב מהשקעה בעיקרה נובעת הרגישות (1)
 .מנגזריםנובעת בעיקרה  הרגישות (2)

 באגרות חוב ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים. מהשקעה בעיקרה נובעת הרגישות (3)

 
 
 
 2016 בדצמבר 31 ליום  
 כולל אחר / הון/ רווח  והפסד רווח  

 ירידה עליה הערה :ב שינוי
 אלפי ש"ח  

 (4,911) 4,911 (1) 5% ב"ב ארה הדולר של"ח שע
 9,089 (9,106) (2) 5% ב האירו של"ח שע

 (86,027) 86,027 (3) 5% ב לצרכן המחירים מדד
 

 .לעובדים לפנסיה המוחזקים מזומנים ושווי ממזומנים נובעת הרגישות (1)

 .מנגזרים בעיקרה נובעת הרגישות (2)
 .לעובדים לפנסיה המיועדות קצר לזמן ממשלתיות חוב באגרות מהשקעה בעיקרה נובעת הרגישות (3)

 

 :המניות במחירי לשינויים רגישות ניתוח (2

 
 2016 בדצמבר 31 2017 בדצמבר 31 
  והפסד רווח 
 "חש אלפי 

 8,878 9,323 1% של עלייה
 44,391 44,486 1% של ירידה
 (8,878) (9,323) 5% של עלייה
 (44,391) (44,486) 5% של ירידה
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 )המשך(: ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה . 7
 

 )המשך(: רגישות ניתוח .ו
 

 :בדצמבר 31 ליום, החברה של האקטואריות ההתחייבויות על ההיוון בשיעור השינויים ניתוח (3

 
 0.1% ב קיטון 0.1% ב גידול

2017 2016 2017 2016 

 "חש באלפי                     
(36,126) (32,674) 36,755 33,178 

 
 

  הדיווח תקופת לאחר אירועים  .8
 

 ם.יהכספי ותלדוח 25ביאור  ראו לפרטים

 
  בנכסים זכויות רישום  .9
 

 על לדורות חכירה זכות לחנ״י תעניק המדינה כי"ן רספ בחוק נקבע המבני השינוי במסגרת
, תנאיםו עקרונות לפי וזאתוזכות שימוש במקרקעין הימיים,  היבשתיים המועברים המקרקעין

 . חנ״י לבין המדינה בין בהסכם שייקבעו כפי, ובתמורה במועדים
 

 אילת. בלגבי המקרקעין  המדינהנחתם הסכם בין החברה לבין  2013בראשית שנת 
 

 .ובאשדוד בחיפה המקרקעין לגבי המדינה לבין החברה בין םהסכמי נחתמו 2015 בשנת
 

יום מהמועד בו יותקנו תקנות בהתאם לסעיף  180, החברה התחייבה, תוך הללו םמיבהתאם להסכ
"ן, לרשום על שם המדינה את זכויות הקניין בכל הנכסים שהיו של רשות הנמלים ערב רספלחוק  55

ניתנות לה במקרקעין ביצוע הרישום, תרשום את זכויות החכירה ה ולאחריום התחילה של החוק 
 המועברים. 

 
 נכון למועד הדוח, טרם תוקנו התקנות האמורות וטרם בוצע הרישום.

 
מבלי לסייג את חוות דעתם, רואי החשבון המבקרים של החברה הפנו את  כיהתמונה יצוין,  לשלמות

, באשר לכך 31.12.2017לדוחות הכספיים השנתיים של החברה ליום  7תשומת הלב לאמור בביאור 
שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ המסדיר 

 את השימוש במקרקעין המועברים. 
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  לעובדים הטבות בגין התחייבויות  .10
 

 כללי רקע 10.1

 והשאר קיבוצי בהסכם מאוגדים החברה מעובדי 60% -כעובדים.  140 בחברה 2017בדצמבר  31 ליום
 .פרטני אישי בחוזה נקבע ששכרם עובדים

המוקנות לעובדי החברה המאורגנים בהסכמים קיבוציים מעוגנות בהסכמי שכר, והן  הזכויות
כוללות הפרשות פנסיוניות, הפרשות להשתלמות, הפרשות לגמל, צבירה ופדיון ימי מחלה צבורים 

 .לחג ושי הבראה כגון ספותנו הטבות וכן)לעובדים הזכאים לכך( בסיום יחסי עבודה 

 

 בחברה השכר מבנה  10.2

ופרמיה. כמו  שיפטינגבעיקרו על פי דרגה, וותק, אחוז  נקבעקיבוצי  בהסכםהבסיס של העובד  שכר
 כן, השכר כולל שעות נוספות ותשלומים שנתיים.

 

 עובדים של סוציאליות זכויות  10.3

 הסוציאליות של העובדים מקורן בהסכמי שכר.  הזכויות

 

 מעביד-עובד יחסי סיום בגין עובדים זכויות פירוט  10.4

 העובד מבוטח שבו הפנסיוני להסדר בהתאם משתנות מעביד עובד יחסי סיום בגין העובדים זכויות
 .גמל קופת או מנהלים ביטוחי, חדשה צוברת, ותיקה צוברת, תקציבית בפנסיה אם בין

 במסגרתם, ההסתדרות לבין החברה בין מיוחדים קיבוציים הסכמים נחתמו המעבר הסכם במסגרת
 בפנסיה ועובדים תקציבית בפנסיה ולגמלאים לעובדים ביחד וזכויותיהם הצדדים חובות מוסדרים

 .ותיקה צוברת

 

 
 תרומות .11
 

, תרומות מלבצע מנועה החברה(, 2000/1)חוזר תרומות  הממשלתיות החברות רשות לחוזר בהתאם 
 קיימת בחברה מדיניות בנושא מתן תרומות. לא, ובהתאם

 
 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .12
 

 להוראות בהתאםהחליט דירקטוריון החברה,  2017 דצמברב 28בישיבת הדירקטוריון החברה מיום 
"( כי המספר המזערי הראוי של החברות חוק)להלן: " 1999-( לחוק החברות, התשנ"ט12)א() 92סעיף 

)שימונו בהתאם  חיצוניים דירקטוריםדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, לרבות 
המספר המזערי )להלן: " 2להוראות חוק החברות בכפוף להפיכת החברה לתאגיד מדווח(, הוא 

 "(. הראוי
ה, גודלה, היקף פעילות החברה המספר המזערי הראוי נקבע בהתחשב, בין השאר, בסוג החבר

 ומורכבות פעילותה. 
 

  מומחיות חשבונאית ופיננסית. יבעל יםדירקטור ניש מכהנים החברה בדירקטוריוןזה,  דוחנכון למועד 
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 תלויים בלתי דירקטורים .13
 

בלתי תלויים, כהגדרת מונח כ שסווגוחברה דירקטורים ה בדירקטוריוןנכון למועד הדוח, לא מכהנים  
כן, החברה לא אימצה בתקנונה את ההוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי  כמוזה בחוק החברות. 

 תלויים כאמור.
 
 

 החברה של הפנימי המבקר . 14
 
 

 המבקר הפנימי   פרטי 14.1

. 2011 בפברואר 1: כהונתו תחילת תאריך. סבג לביא מרהפנימי של החברה הינו  המבקר
 שני תואר, וחשבונאות בכלכלה בוגר תואר בעל, חשבון רואה - המקצועית והכשרתו השכלתו

(MA )וכן( וציבורית פנימית בביקורת)התמחות  מקומי ושלטון ציבורי מנהל, המדינה במדעי 
 (.CISA) מוסמך מידע מערכות וכמבקר( CIA) מוסמך"ל בינ פנימי כמבקר הוסמך

וכן  לחוק הביקורת הפנימית 8 -ו )א(3 פיםבסעי הקבועים בתנאים עומד הפנימי המבקר
 .)ב( לחוק החברות146בהוראות סעיף 

 החברות לחוק( 4)א()32 לסעיף בהתאם בכיר כפקיד ומועסק החברה עובד הינו הפנימי המבקר
  .הממשלתיות החברות רשות ובאישור הממשלתיות

הפנימי אין קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים עם החברה ואינו ממלא מחוץ  למבקר
 .פנימי כמבקר תפקידו עם עניינים ניגוד ליצור העלול או היוצר תפקיד לחברה

 

 הביקורת ועריכתהמבקר הפנימי  תהיקף העסק  14.2

ימי, ושני עוזרים עובדים במשרה מלאה )המבקר הפנ 3עובדי הביקורת בלשכת המבקר הינו  תקן
 בכירים למבקר הפנימי(. 

שעות, בהתאמה.  4,900 -ו 4,700-עמד היקף הביקורת הפנימית בחברה על כ 2017, 2016 בשנים
 רועיםיהשינויים בהיקף שעות הביקורת אינם מהותיים ונבעו מאיוש חלקי של התקן בעקבות א

 ( ותחלופת עובדים. 2016) לידה חופשת הםיובינ זמניים

 .עצמה בחברה פנימית בביקורת הושקעו הביקורת שעות כל

 על הפנימי המבקר לתגמול להיות שעשויה השפעה קיימת לא החברה דירקטוריון להערכת
  .העצמאי דעתו שיקול הפעלת

 

 דרך המינוי 14.3

 .בחברה עבודתו את הפנימי המבקר החל 2011 בפברואר 1 ביום, הדירקטוריון לאישור התאםב
, החובות, הסמכויות והתפקידים המוטלים ו, ניסיונו, כישוריוהשכלתב בהתחשב אושר המינוי

 ומורכבות גודלה, פעילותה היקף, החברה סוג כך ובכלל, החברה למאפייני בעליו ובשים ל
 . פעילותה
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 )המשך( החברה של הפנימי המבקר . 14

 

 זהות הממונה על המבקר הפנימי 14.4
 

 החברות לחוק 148 סעיף להוראות, הממשלתיות החברות לחוק 49 סעיף להוראות בהתאם
המבקר הפנימי הם יו״ר הדירקטוריון  על הארגוני הממונה, החברה תקנון להוראות ובהתאם

 ."להמנכו

 

 תכנית העבודה 14.5
 

שנתית שעורך -העבודה של המבקר הפנימי הינה תכנית שנתית הנגזרת מתכנית תלת תכנית 
המבקר הפנימי והיא מבוססת על סקר סיכונים ועל הערכת המבקר הפנימי ומתוכננת כך 

שנים. לאחר שקלול מידע מעודכן בדבר סיכונים  3שתקיף את כל יחידות החברה בתוך 
ראשונית של תכנית העבודה השנתית ליו"ר ופעילויות החברה מוצגת, כל שנה, הצעה 

הדירקטוריון, למנכ"ל וליו"ר ועדת הביקורת ולאחר דיון בהערותיהם מובאת הצעת תכנית 
העבודה השנתית לאישור ועדת הביקורת והדירקטוריון, אשר רשאים להכניס בה שינויים. נוהל 

 ביקורות לערוךת, השנתי העבודה תכנית קביעת לאחר גםהעבודה מאפשר למבקר הפנימי, 
 או הביקורת ועדת ר"יו, הדירקטוריון ר"יו בקשת לפי, העבודה תוכנית על בנוסף, מיוחדות

 צורך התעורר שבהם בעניינים, הדירקטוריון או הביקורת ועדת ר"ליו דיווח תוך, ל"המנכ
 והיקף זמן בכל ביקורת עריכת לקבוע רשאי הפנימי המבקר, חריגים במקרים. דחופה בבדיקה
 .הביקורת ולוועדת ל"למנכ, הדירקטוריון ר"ליו דיווח תוך, יחידה בכל לו שייראו

 

 מוחזקים תאגידים של"ל או בחוביקורת  14.6
 

הפנימי לא מבצע ביקורת של תאגידים מוחזקים,  המבקראין פעילות בחו"ל. כמו כן,  לחברה
 בהתחשב בכך שאינם מהותיים לחברה. 

 

 למידע גישה 14.7
 

הפנימי ניתנה גישה חופשית, מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של החברה, למבקר 
 לרבות לנתונים כספיים.
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 הפנימי המבקר דוחות 14.8

 דוחות המבקר הפנימי מוגשים בכתב למנכ"ל, ליו"ר הדירקטוריון ולחברי הדירקטוריון. 

 (:דוחות מספר הוגשו מהתאריכים)בחלק  הגשתם מועדי להלן

 

 
 

הביקורת של דירקטוריון החברה היא הוועדה שדנה בדוחות המבקר הפנימי. פרוטוקול  ועדת
 דיון הוועדה מועבר לעיון כל חברי הדירקטוריון והדירקטוריון מאשר את החלטות הוועדה. 

 הביקורת התכנסה במועדים הבאים:  וועדת

2016 :6/1/2016 ,4/2/2016 ,17/3/2016 ,19/5/2016 ,28/7/2016 ,10/11/2016 ,8/12/2016 

2017 :9/2/2017 ,6/4/2017 ,18/7/2017 ,14/9/2017 

 )המשך( הפנימי המבקר דוחות 14.8

 

 2 נותרו הביקורת ובוועדת כדירקטור כהונתו את הביקורת ועדת"ר יו סיים 26/10/2017 בתאריך
, דירקטוריון חברי 3 הינו זו לוועדה הנדרש מינימליה שהקוורום היות. בלבד דירקטוריון חברות

 .הביקורת ועדת מועד מאותו התכנסה לא

 

 המבקר פעילות את הדירקטוריון הערכת 14.9

 
 עבודתו ותכנית הפנימי המבקר פעילות ורציפות, אופי, היקף, החברה דירקטוריון להערכת
  .החברה הפנימית הביקורת מטרות את להגשים כדי בהם ויש העניין בנסיבות סבירים

 
. בחברה הפנימית הביקורת מערך איכות הערכת של חיצונית בדיקה ערך הדירקטוריון כי, יצוין

 .הדירקטוריון בהערכת תמכו, 2017 מרץ בחודש שנתקבלו, הבדיקה ממצאי
 

20162017

10/01/201616/01/2017

03/02/201609/02/2017

28/02/201618/02/2017

06/03/201622/02/2017

13/03/201630/03/2017

19/04/201630/04/2017

22/05/201628/05/2017

16/06/201611/06/2017

26/06/201607/08/2017

20/07/201630/08/2017

27/07/201631/08/2017

31/10/201607/09/2017

06/11/201603/10/2017

08/12/201630/10/2017

11/12/201626/11/2017

03/12/2017
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 מבקר חשבון רואה בדבר גילוי .15
 

הינם משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד  -רואי החשבון המבקרים של החברה 
 יאנג, רואי חשבון.

 להלן נתונים לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר, והיקף השעות שבוצעו בחברה: 
 

 סוג השרות
 2016שנת  בגין 2017בגין שנת  

 באלפי ש"ח בשעות באלפי ש"ח בשעות

 912 4,337 1,100 5,240 ביקורת

 
החשבון המבקר מאושר ונקבע בהתאם לכללים וחוזרים של רשות החברות  רואהשכר הטרחה של 

את  והולםהינו סביר  המבקר החשבון לרואה המשולם השכרהממשלתיות. לדעת דירקטוריון החברה, 
 . פעילותהאופי החברה והיקף 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלמה ברימן

 המנהל הכללי

 בלינקוב רם 

 הדירקטוריון"ר יו

  

 15.4.2018 : תאריך    
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 ניהול החברה - 7פרק 

.7.1 :, נכון למועד התשקיףהחברה דירקטוריון חברי אודות פרטים להלן 

 סימה מזרחי נחום שויצקי בוז'יאווה מדז' רם בלינקוב שם

 056139678 030184808 016603623 053624037 מספר זיהוי:

 9.12.1959 3.4.1948 13.6.1971 7.10.1955 תאריך לידה:

 , חולון39משה שרת  ב', רעננה19החורשה  , ת"א30אדירים  , מבשרת ציון37סעדיה גאון  דין:-מען להמצאת כתבי בי

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות:

 ועדות הדירקטוריון:וחברות ב
פיתוח ועדת כספים; ועדת 

 ונכסים; ועדת ארגון
 - ועדת פיתוח ונכסים

 ועדת ביקורת; 
 ועדת ארגון

1לא לא לא האם מכהן כדירקטור חיצוני:
 לא 

1לא לא לא הנו דירקטור בלתי תלוי: האם
 לא 

                                                      

1
 .זה תשקיף פי על לציבור ההנפקה השלמת טיוטת התשקיף בכוונת החברה לפעול לשם אישור הדירקטוריון לכהונתו של מר נחום שויצקי כדירקטור חיצוני בחברה, לאחר למועד נכון  
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עובד של החברה, חברה בת 
שלה, חברה קשורה של 

החברה או של בעל עניין בה 
 והתפקיד אותו ממלא:

 יו"ר דירקטוריון
מנכ"לית הרשות לקידום מעמד 

 האישה 
- 

מנהלת אגף משרד התחבורה, 
משרד הרישוי מחוז ת"א , א'

 והמרכז

תאריך תחילת כהונה 
 כדירקטור:

17.11.2013  29.6.2017 22.3.2018 11.4.2016  

 השכלה:

תואר ראשון בכלכלה ויחסים 
בינלאומיים, האוניברסיטה 

 ;העברית
 שני במנהל עסקים, תואר

  .האוניברסיטה העברית

תואר ראשון בחשבונאות 
 )רו"ח(, המכללה למנהל.

תואר ראשון בכלכלה  
וחשבונאות, אוניברסיטת בר 

 )רו"ח(.אילן 

, תואר ראשון במדעי החברה
 אוניברסיטת בר אילן;

 -תואר שני במדעי המדינה
שלטון מקומי ומנהל ציבורי, 

 אילן אוניברסיטת בר

תעסוקה בחמש השנים 
 האחרונות:

יו"ר דירקטוריון בכפריות 
יו"ר ; ( בע"מ1993תעשיות )

ועדת השקעות של קרן פנסיה 
יו"ר דירקטוריון ; של הסוכנות

יו"ר בע"מ;  במירבלין השקעות
יעוץ  דירקטוריון במירבלין

; ( בע"מ2007והשקעות )
דירקטור בעמרם השקעות 

; דירקטור איש עסקים; בע"מ
במפעלי מתכת ש.כהן בע"מ; 

ירקטור בש.כ החזקות בע"מ; ד
בי ג'י איי השקעות דירקטור ב

 .בע"מ (1961)

מנכ"ל הרשות  -היום  -2017
 לקידום מעמד האישה;

יו"ר הרשות  - 2017-2014
 השנייה לטלוויזיה ולרדיו;

יועצת לחברות  - 2014-2012
בארץ ובחו"ל ונציגת ציבור 
בוועדות ציבוריות במשרד 

 התחבורה.
 

במפעלים דירקטור חיצוני 
פטרוכימיים בישראל בע"מ; 

 מנהל בקבוצת חברות פרטיות.
 

משרד התחבורה,  -היום  -2013
משרד הרישוי , מנהלת אגף א'

 .מחוז ת"א והמרכז
ממונה מחוזית  - 2013-1997

ד הרישוי במחוז ת"א שרבמ
 ;והמרכז

 

פירוט תאגידים נוספים בהם 
 משמש כדירקטור:

יו"ר דירקטוריון בכפריות 
יו"ר ; ( בע"מ1993תעשיות )

ועדת השקעות של קרן פנסיה 
יו"ר דירקטוריון ; של הסוכנות

יו"ר בע"מ;  במירבלין השקעות
יעוץ  דירקטוריון במירבלין

; ( בע"מ2007והשקעות )
דירקטור בעמרם השקעות 

; דירקטור במפעלי מתכת בע"מ
ש.כהן בע"מ; דירקטור בש.כ 

- 
דירקטור חיצוני במפעלים 
 פטרוכימיים בישראל בע"מ.

- 
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בי החזקות בע"מ; דירקטור ב
 בע"מ. (1961השקעות )ג'י איי 

בעל עניין לקירבה משפחתית 
 אחר בחברה )אם יש(:

 אין אין אין אין

חשבונאית  מומחיותבעל 
 ופיננסית:

 לא כן כן כן

 כן כן כן כן :מקצועית כשירות בעל

.7.2  :בחברה )שאינם דירקטורים(, נכון למועד התשקיף בכירהה משרה נושאילהלן פרטים אודות  

 לידה תאריך שם
תפקיד שממלא 
או  בחברה, בחברה בת
 של בעל עניין בה

קירבה 
משפחתית 

לנושא משרה 
אחר או  הבכיר
בעל ענין של 

 אחר בחברה

 תעסוקה בחמש השנים האחרונות השכלה

 אין מנכ"ל החברה 14.10.1951 שלמה ברימן

תעשייה  תואר ראשון בהנדסת
 וניהול, אוניברסיטת תל אביב;

תואר שני בהנדסת תעשייה וניהול, 
 הטכניון בחיפה.

 ;מנכ"ל החברה
מכון הישראלי דירקטור ב -היום  - 2013

  ;לחקר הנדסה ימית בע"מ
 יו"ר דירקטוריון אמריליס - 2014-2012

 1.12.1974 נעה אורן
ראש מנהלת פיתוח 

 הנמלים החדשים
 בחברה

תואר ראשון בהנדסה אזרחית,  אין
 טכניון בחיפה.ה

 הנמלים החדשיםראש מנהלת פיתוח 
 בחברה;

 ;מ"מ ראש מנהלת בחברה
מכון הישראלי לחקר הנדסה דירקטורית ב

 .ימית בע"מ

ראש אגף מערכות  9.12.1964 גדי בן משה
 אין מידע בחברה

תואר ראשון במדעי המחשב, 
 האוניברסיטה הפתוחה;

עסקים, תואר שני במנהל 
 אוניברסיטת בן גוריון.

 ראש אגף מערכות מידע בחברה -היום  -2016
 ;והממונה על האכיפה בחברה

דירקטור מקרב העובדים  - 2016-2015
 בדירקטוריון החברה;

מנהל יישומי קהילת הים  - 2016-2012
 בחברה
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סמנכ"ל נכסים  3.8.1969 גילת -ענת ברק 
 אין ומקרקעין בחברה

במשפטים, תואר ראשון 
האוניברסיטה העברית בירושלים; 
תואר שני במנהל עסקים, התמחות 
 בנדל"ן ושמאות, אוניברסיטת חיפה.

 ראש אגף מקרקעין בחברה.

 סמנכ"ל כספים 3.4.1958 טיקו גדות
 אין בחברה וכלכלה

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, 
 האוניברסיטה העברית )רו"ח(; 

תואר שני במנהל עסקים, 
 .אוניברסיטת בן גוריון

משנה למנכ"ל וסמנכ"ל כספים באליאנס 
חברה לצמיגים בע"מ; יו"ר דירקטוריון 
אליאנס שיווק ישראל בע"מ; סמנכ"ל 

 כספים, תא"ת טכנולוגיות בע"מ.

 אין מנהל ביטחון בחברה 10.06.1963 משה דוד
 

תואר ראשון בקרימינולוגיה ומדעי 
 המדינה, אוניברסיטת בר אילן;

תואר שני במדעי המדינה 
 וסוציולוגיה, אוניברסיטת חיפה;

תואר שני במנהל עסקים, 
 אוניברסיטת תל אביב.

 מנהל ביטחון בחברה

תכנון סמנכ"ל  5.9.1965 מיכל טוכלר אהרוני
 אין בחברה אסטרטגי

תואר ראשון בגיאוגרפיה ולימודים 
 ;משלימים, האוניברסיטה העברית
תואר שני בתכנון ערים ואזורים, 

 הטכניון בחיפה.

ראש יחידה וראש אגף לתכנון סטטוטורי 
 בחברה

 אין סמנכ"ל הנדסה בחברה 5.3.1959 לביא מאיר
 -תואר ראשון בהנדסה אזרחית 

 טכניון חיפה. 
 

 סמנכ"ל הנדסה בחברה

היועצת המשפטית של  19.9.1972 יעל מיטס מלר
 אין .החברה

במשפטים, תואר ראשון 
 אוניברסיטת תל אביב;

תואר שני במשפטים, אוניברסיטת 
 ברקלי. -תל אביב, תוכנית תל אביב

 .היועצת המשפטית של החברה

ראש מערך המכרזים  5.7.1970 שמעון מלכא
 אין בחברה

 , B.Aתואר ראשון 
Wittenberg University, 

Springfield, USA 

 ; ראש מערך המכרזים בחברה -היום  - 2014
 רכש בחברת חוזים ומנהל באגף  - 2014-2006

 .פרטנר תקשורת בע"מ

 אין המבקר הפנימי בחברה 27.6.1969 לביא סבג

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, 
 ;)רו"ח( אוניברסיטת תל אביב

תעודת לימודי המשך בחשבונאות, 
 אוניברסיטת תל אביב;

ביקורת  -תואר שני במדעי המדינה
פנימית וציבורית, אוניברסיטת בר 

 המבקר הפנימי בחברה
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 אילן.

מנהל הפעלת הנמלים  3.7.1951 דב פרולינגר
 אין בחברה החדשים

  כימיה וכלכלה,תואר ראשון ב
Yeshiva University, NY. 

תואר שני בניהול ומערכות מידע, 
Baruch College, City University of 

New York, NY 

 

מנהל הפעלת הנמלים  -היום  - 2017
  ;החדשים

 בחברה ראש מערך תכנון אסטרטגי -2017עד 
 דירקטור באמריליס - 2014-2012

 אין חשבת החברה 23.12.1960 יעל רוזן

תואר ראשון בחשבונאות 
וסטטיסטיקה, אוניברסיטת תל 
אביב )רו"ח(; תואר שני במנהל 

  .הריוט ואטעסקים, אוניברסיטת 

 חשבת החברה -היום -2013
 מנהלת חשבונות ראשית בחברה – 2013עד 

 ראש אגף משאבי ניהול 30.4.1955 יצחק שטיינברג
 אין בחברה

תואר ראשון במנהל 
 - University of Derbyעסקים,

England. 

 ;ראש אגף משאבי ניהול בחברה -היום -2017
מ"מ סמנכ"ל משאבי ניהול  - 2017-2015

 בחברה;
ראש יחידה מנהל רווחה  - 2015-2014

 בחברה;
 מ"מ סמנכ"ל משאבי ניהול  - 2014-2012

 .בחברה
  



 

 6 - ז

.7.3  2הוראות תקנון ההתאגדות של החברה לעניין דירקטוריון החברה יעיקר 

וראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של תובאנה הלן לה

הדירקטורים, דרכי מינויים או בחירתם, משך כהונתם, מילוי מקומם, סיום כהונתם, שכרם 

ומינוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להם )החלות בכפוף להוראות כל דין 

 :כפי שתהיינה מעת לעת רות הממשלתיותוחוק החב חוק החברות ולהוראות

 מספר מירבי ומזערי של הדירקטורים, דרכי מינויים, משך כהונתם ושכרם .7.3.1

זאת לפחות שני  ובכלל 11ולא יעלה על  5-מ מספר חברי הדירקטוריון בחברה לא יפחת .7.3.1.1

  .(הדין פי על נדרש הינו עוד וכל נדרש כאמור שמינוי ככלדירקטורים חיצוניים )

דירקטורים מקרב עובדי משרד  2מהדירקטורים יהיו עובדי מדינה, מהם לפחות  3לפחות 

התחבורה, ולפחות דירקטור אחד יהיה מקרב עובדי משרד האוצר, והכל בכפוף להוראות חוק 

 החברות הממשלתיות.

 בחברה יתמנו על ידי בעלי מניות רגילות באמצעות כתב מינוי שיימסר לחברה. דירקטורים .7.3.1.2

בחברה  ות חוק החברות הממשלתיות, לא ימונה ולא יכהן עובד מדינה כדירקטורבנוסף להורא .7.3.1.3

באחד מהתאגידים במועד מינויו או בתקופת כהונתו הוא מכהן או מונה כדירקטור  םא

 המוסמכים האחרים.

בנוסף להוראות חוק החברות הממשלתיות, לא ימונה ולא יכהן אדם שאינו עובד מדינה בחברה  .7.3.1.4

בו, במועד המינוי בשנתיים  ו, לשותפו, למעבידו או לתאגיד שהוא בעל שליטהאם יש לו, לקרוב

וסמך אחר או לתאגיד בשליטת יד מהמינוי או במשך תקופת כהונתו, זיקה לתאג מועדשקדמו ל

קיום יחסי עבודה,  -ין זה: ״זיקה״ ילענ ;םאו חלק םולכאחד מהתאגידים המוסמכים האחרים, 

עיים, וכן כהונה בנושא משרה, למעט קיום יחסים או קשרים קיום קשרים עסקיים או מקצו

״קרוב״ ושליטה׳׳ כמשמעות  ;ברשות הנמלים הכאמור עם רשות הנמלים או כהונה כנושא משר

 מונחים אלה בחוק החברות.

כל עוד החברה היא חברה ממשלתית, יתמנו הדירקטורים, לרבות דירקטורים חיצוניים, בידי  .7.3.1.5

לתנאי הכשירות, לסייגים ולהוראות שבחוק החברות הממשלתיות ובחוק השרים, באופן ובכפוף 

החברות ותקופת כהונתם וסיום כהונתם יהיו בהתאם לקבוע בחוק החברות הממשלתיות וחוק 

 .החברות, לפי העניין

די הדירקטוריון או על ידי ועדה שמונתה על ידי הדירקטוריון, או על יפעולות הנעשות בתום לב על  .7.3.1.6

תהיינה חוקיות אפילו  -או כשליח של דירקטור  םאדם הפועל כדירקטור או כממלא מקו ידי איזה

במינויים של דירקטור כזה או של אדם הפועל כאמור לעיל או  םאם נתגלה לאחר מכן שהיה פג

היו פסולים, כאילו כל אחד ואחד מהאנשים אלה נתמנה כדין והיה ראוי  םאו מקצת םשכול

 להיות דירקטור או ממלא מקום או שליח, כפי שהמקרה יחייב.

                                                      

2
 .: התיאור הינו לפי תקנון מתוקן, שהתיקונים לו טרם אושרוהערה לטיוטה  
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תתפנה ם אם לא יתמנה איזה דירקטור או א ,זה)ובכלל  לעיל 7.3.1.1 בסעיף האמור אף על)א(  .7.3.1.7

 תפקידו את למלא, זמני באורח ובין בקביעות אם בין, מדירקטור נבצר םמשרת דירקטור או א

 -ל מתחת הדירקטורים מספר פחת לא עוד כל, דבר בכל לפעול רשאים הדירקטורים, (כדירקטור

פה כללית, או לפעול בעניינים ילזמן אס יםהנותר ם. פחת מספרם מהאמור לעיל, יהיו רשאי5

, םהראשוני ם, מספר הדירקטוריזו תקנהבת האמור רולמ; )ב( חיוניים שאינם סובלים דיחוי בלבד

 נה.לחוק החברות, יכול שיהיה אחד ובלבד שהוא עובד מדי 220בסעיף  םכמשמעות

 החברה תשלם לדירקטורים גמול והוצאות, בהתאם לחוק החברות הממשלתיות. .7.3.1.8

 סמכויות הדירקטוריון .7.3.2

להלן, סמכויות הדירקטוריון יהיו בהתאם להוראות חוק  (ג)-ו (ב)קטנים  םבכפוף לסעיפי (א)

החברות וחוק החברות הממשלתיות, והוא רשאי להפעיל כל סמכות, במסגרת מטרות 

 או בתקנון זה לאורגן אחר. םהוקנתה בחוקים האמוריהחברה, אשר לא 

. החברה רשאית לפעול להקצאת ניירות ערך על פי החלטה של האסיפה הכללית בלבד (ב)

, ללא צורך דעתוהאמור לעיל, הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן לפי שיקול  למרות

ניות או אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למ תולהקצ בקבלת החלטת אסיפה כללית,

 לאופציות למניות, או סטוק אגרות חוב כאמור.

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון ולהפעילן לעניין מסוים או  (ג)

לפרק זמן מסוים. נטילת סמכויות כאמור תיעשה לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות, 

 בצירוף חוות דעתה.

 ועדת דירקטוריון .7.3.3

חברות הממשלתיות וחוק החברות, הדירקטוריון רשאי לענין מסויים בכפוף להוראות חוק ה .7.3.3.1

להאציל מסמכויותיו או חלק מהן לועדות, קבועות או לענין מסויים, המורכבות מחבר או 

״(, כפי שימצא לנכון, והוא יכול מדי פעם ועדת דירקטוריון)להלן: ״ מחברים של הדירקטוריון

 לשם יהיו, דין כל להוראות םבהתא ןסמכויות שלא ניתן להאציל. בפעם לבטל מסירת סמכות זו

 בלבד. המלצה

ידי  דירקטוריון חייבת בשעת השימוש בסמכויותיה למלא אחרי כל ההוראות שיקבעו עלכל ועדת 

הדירקטוריון. הישיבות והפעולות של כל ועדה כזו, המורכבת משנים או יותר חברים, תתנהלנה 

לפי התקנות הכלולות בתקנון זה לענייו הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, בשינויים 

 ן.יהענ ןיבים מיהמחו

 בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת

נקבע אחרת  כןדירקטוריון, כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם 

המינוי של הועדה או שעל פי כל דין סמכות הועדה מוגבלת להמלצה -על ידי הדירקטוריון בכתב

 בלבד.

יושב ראש  .ה לא יפחת משלושהימספר חברומבין חבריו, הדירקטוריון ימנה ועדת ביקורת  .7.3.3.2

 ריון לא יהיה חבר בועדת ביקורת.הדירקטו
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עד  268 -ו 255על אף האמור לעיל, תוקפן של החלטות ועדת הביקורת בעניינים המנויים בסעיפים 

 לחוק החברות, יהיה בהתאם לקבוע שם. 275

ככל שיידרש על פי דין, הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת תגמול וכן ועדה לבחינת דוחות 

דה, כשירות החברים בה, המניין החוקי לכינוסה, אופן התנהלות ישיבותיה, כספיים. הרכב כל וע

תפקידיה וסמכויותיה יהיו בהתאם להוראות חוק החברות ותקנותיו. ועדת הביקורת של החברה, 

ככל שיתקיימו בה תנאי הכשירות הקבועים לצורך כך בחוק החברות, יכולה לשמש גם כוועדת 

 דוחות הכספיים.התגמול ו/או כוועדה לבחינת ה

הדירקטוריון יבחר באחד מחבריו ליושב ראש הדירקטוריון ומינויו ייעשה בהתאם ובכפוף ( א) .7.3.3.3

המנהל הכללי של החברה לא יהיה )ב(  להוראות חוק החברות הממשלתיות וחוק החברות.

 דירקטור בחברה.

.7.4 מורשי חתימה עצמאיים  

)ד( לחוק 37חתימה עצמאיים, כהגדרת המונח בסעיף  מורשיאין בחברה , התשקיףנכון למועד 

  ניירות ערך.

.7.5 פרטים נוספים 

 , בית מעיא, תל אביב74בדרך מנחם בגין  - המשרד הרשום של החברה .7.5.1

 קוסט פורר גבאי את קסירר, ארנסט אנד יאנג -  רואי החשבון של החברה .7.5.2

 , תל אביב144דרך מנחם בגין      

 הרמטיק - אגרות החוב )סדרה ב'( ואגרות החוב )סדרה ג'( ,הנאמן לאגרות החוב )סדרה א'( .7.5.3

.( בע"מ1975נאמנות )



 

 1 - ח  

 בחברהונושאי משרה בכירה בעלי עניין  - 8פרק  

.8.1 בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי תגמולים 

 תגמולים לנושאי משרה בכירה .1.1.1

לכל  ,(2017-ו 2016שניתנו בשתי שנות הכספים שקדמו למועד התשקיף ) 1להלן פירוט התגמולים

אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בחברה 

בשליטת החברה, שניתנו להם בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה בשליטת החברה, לכל אחד 

משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה שניתנו להם בקשר עם 

וכן  )ככל שאינם נמנים על חמשת מקבלי התגמול הגבוהים ביותר הנ"ל( כהונתם בחברה עצמה

 1.1.2)כאשר גמול הדירקטורים, למעט גמול יו"ר הדירקטוריון, מפורט בסעיף לבעלי עניין בחברה 

. יצוין כי בחברה מועסקים עובדים ותיקים, עובדי רשות הנמלים לשעבר, אשר התגמול להם להלן(

 :אי המשרה הבכירהגבוה מהתגמול לחלק נוש

  2017 שנת

 פרטי מקבל התגמול 
  תגמולים בעבור שירותים

תגמולים  )אלפי ש"ח(
 אחרים
)אלפי 

 [ג]ש"ח(

)אלפי סה"כ 
 ש"ח(

היקף  תפקיד שם
 משרה

שיעור 
החזקה בהון 

 החברה

שכר ותנאים 
סוציאליים 

 [א]
 [ב]מענק 

תשלום 
מבוסס 
  מניות

שלמה 
 1,013 - - 134 171 0% 100% מנהל כללי 2ברימן

 3יעקב אסייג

מ"מ סמנכ"ל 
מקרקעין 

וניהול 
  נכסים

100% 0% 921 - - - 921 

 4דב פרולינגר

מנהל הפעלת 
הנמלים 
החדשים 

 בחברה

100% 0% 791 - - - 791 

יצחק 
 5שטיינברג

ראש אגף 
משאבי 

 ניהול
100% 0% 770 - - - 770 

חשבת  6יעל רוזן
 699 - - - 699 0% 100% החברה

יו"ר  7בלינקוברם 
 330 19 - - 311 0% 50% הדירקטוריון

   2016שנת 

                                                      

1
 הכולל את השכר ברוטו, נלוות לשכר וזקיפות לצרכי מס. ,במונחי עלות מעביד יסה"כ שכר שוטף שנת  
2
ש"ח לחודש ברוטו.  44,117, שכר הבסיס עמד על 2007בדצמבר  2על פי הסכם העסקתו של מר ברימן מיום   

 ש"ח ברוטו. 53,615השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד התשקיף עומד על 
3
למועד התשקיף, מר יעקב אסייג אינו מכהן בתפקיד מ"מ סמנכ"ל מקרקעין וניהול נכסים ואינו נושא משרה   

, ראו תנאי העסקה לעובדים בהסכם הקיבוצימר אסייג מועסק בהסכם קיבוצי. לפירוט אודות  ה בחברה.בכיר
 לתשקיף. 6.24סעיף 

4
 6.24ת תנאי העסקה לעובדים בהסכם הקיבוצי, ראו סעיף אודומר פרולינגר מועסק בהסכם קיבוצי. לפירוט   

 לתשקיף.
5
 ש"ח לחודש ברוטו.  42,747, שכר הבסיס עומד על 2017ביולי  17על פי הסכם העסקתו של מר שטיינברג מיום   
6
 6.24, ראו סעיף תנאי העסקה לעובדים בהסכם הקיבוציאודות  גב' רוזן מועסקת בהסכם קיבוצי. לפירוט  

 לתשקיף.
7
ש"ח לחודש ברוטו.  11,917, שכר הבסיס עמד על 2015ביולי  27מיום  על פי הסכם העסקתו של מר בלינקוב  

 ש"ח.  11,721השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד התשקיף עומד על 
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 פרטי מקבל התגמול 
 תגמולים בעבור שירותים

תגמולים  )אלפי ש"ח(
 אחרים
)אלפי 

  [ג] ש"ח(

סה"כ 
)אלפי 
היקף  תפקיד שם ש"ח(

 משרה

שיעור 
החזקה בהון 

 החברה

שכר 
ותנאים 

סוציאליים 
 [א]

 [ב]מענק 
תשלום 
מבוסס 
 מניות 

רישאר בן 
 8חיים

סמנכ"ל 
 1,201 - - 5129 696 0% 100%  כספים 

יצחק 
 שטיינברג

ראש אגף 
 905 - - - 905 0% 100%  משאבי ניהול

 151 - - - 160 0% 100% מנהל כללי שלמה ברימן

 דב פרולינגר
ראש מערך 

תכנון 
 אסטרטגי

100% 0% 767 - - - 767 

 695 - - - 695 0% 100% חשבת החברה יעל רוזן

יו"ר  בלינקוברם 
 326 3 - - 322 0% 50% דירקטוריון

רכיב השכר הנקוב לעיל כולל את הרכיבים הבאים: שכר שנתי במונחי עלות מעביד הכולל את השכר ברוטו  [א]
  וכן זכויות סוציאליות, הפרשות סוציאליות ונלוות, גילום/החזר הוצאות אחזקת רכב, טלפון ותקשורת.

המענק נקבע בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות בדבר עקרונות למודל תגמול ותמרוץ  -מענק  [ב]
משכורות פנסיוניות, מותנה בעמידה ביעדי החברה,  3.2עובדים בכירים. מענק זה מוגבל בגובה של עד 

שכרם נגזר ביעדים אישיים ובהערכה אישית וניתן רק לעובדים הבכירים המועסקים בחוזים אישיים ואשר 
 . עבור עובדים שפרשו באותה שנה המענק כולל גם מענק פרישה, ככל שניתן לעובד משכר המנכ"ל.

)להבדיל משכר בגין כהונתו כיו"ר תגמולים אחרים כוללים גמול דירקטורים שניתן למר בלינקוב  [ג]
 לתשקיף. 1.1.2 ף(. לפרטים אודות גמול הדירקטורים ראו סעידירקטוריון בהתאם להסכם ההעסקה עמו

שאי המשרה המפורטים בטבלאות לעיל נו - פירוט בדבר תגמולים לנושאי המשרה הבכירה (א)

, מר יעקב אסייג, וגב' יעל למעט מר דב פרולינגר, בהסכם אישיבמועד התשקיף מועסקים 

לפירוט אודות  .(2017בהסכם קיבוצי )וכן מר יצחק שטיינברג, עד יולי  יםהמועסק רוזן,

להלן תמצית תנאי  .לתשקיף 6.24סעיף , ראו העסקה לעובדים בהסכם הקיבוציתנאי 

  בהתאם להסכמי ההעסקה האישיים: ההעסקה של נושאי המשרה

משכורת הבסיס של נושאי המשרה צמודה למדד המחירים לצרכן, ותתעדכן פעם  .1

מאז  בשנה, בחודש ינואר, אך ורק על פי השינוי במדד ובניכוי תוספת יוקר אם שולמה

מועד העדכון האחרון של השכר. דירקטוריון החברה רשאי שלא להעלות את השכר 

 .למרות עליית המדד בנסיבות מסוימות

בנוסף, זכאים נושאי המשרה לתוספת יוקר לשכר, כפי שתקבע מעת לעת בהתאם  .2

להסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות 

 העובדים בארץ ישראל.הכללית של 

רכב, נושאי המשרה לבהתאם לדרישות התפקיד ועל פי החלטת הדירקטוריון, זכאים  .3

  .לרבות נשיאה בהוצאות הפעלת והחזקת הרכב, בכפוף לאישור רשות החברות

נושאי המשרה זכאים להוצאות החזקה ושימוש בטלפון נייד; החזר הוצאות אש"ל  .4

ן השתלמות; פיצויי פיטורין; ימי חופשה, חופשת בחו"ל; קצובת ביגוד; הפרשות לקר

 מחלה, ביטוח אובדן כושר עבודה ודמי הבראה. 

                                                      

8
ש"ח לחודש ברוטו.  33,216, שכר הבסיס עמד על 2002ביולי  14על פי הסכם העסקתו של מר בן חיים מיום   

 ש"ח. 43,075, עמד על 31.12.2016עסקתו של מר בן חיים, ביום השכר התעדכן מעת לעת ונכון למועד סיום ה
9
 המענק הינו מענק פרישה שניתן למר בן חיים בעת פרישתו.  
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ימי המחלה שצברו נושאי המשרה כאמור עד ליום תחילת תוקפו של החוזה האישי  .5

יהיו ניתנים לניצול במהלך תקופת עבודתם בחוזה האישי, וככל שלא ינצלו אותם יהיו 

 תם בהתאם לכללים שנקבעו בהסכם העסקתם. זכאים לפדות אותם בעת פריש

הסכמי ההעסקה יעמדו בתוקפם עד למתן הודעה מוקדמת על סיום ההסכם ותקופת  .6

 ההודעה המוקדמת עומדת על שלושה חודשים.

כוללים התחייבות לאי תחרות וחובת של נושאי המשרה הסכמי ההעסקה כמו כן,  .7

העבודה בחברה, למעט אם ניתנה הימנעות מניגוד עניינים למשך שנה מיום הפסקה 

 לכך הסכמת החברה.

בנוסף לתנאי ההעסקה המפורטים בס"ק )א( לעיל, יצוין כי מר שלמה ברימן, מנכ"ל  (ב)

תעדכן בהתאם לתוספות יוקר תש"ח )אשר  1,500לתוספת שכר בסך של  החברה, זכאי

ים. בנוסף, זכאי לביטוח מנהל כן, וכאמור(, אשר ביחס אליה לא חלים תנאים סוציאליים

, יהא זכאי במועד 1910משנת  ועסק על ידי רשות הנמלים )ולאחר מכן החברה( וההואיל 

וזאת בגין  1970-פרישתו לגימלה לפי חוק שירות המדינה )גמלאות( )נוסח משולב(, התש"ל

ועד למועד הסכם העסקתו כמנכ"ל.  1910תקופת העסקתו ברשות הנמלים והחברה משנת 

 מר ברימןועד למועד סיום העסקתו יהא זכאי  2007ר דצמבר ביחס לתקופה שלאח

 להפרשות הפנסיונית שתבוצענה על ידי החברה בהתאם לתנאי העסקתו. 

 לתשקיף 8.1.1גמול לדירקטורים שאינם נמנים על המפורטים בסעיף  .1.1.2

קרי, אינו עולה על ) שאינו חורג מהמקובל ,דירקטורים וההוצאות הנלוות אליוהניתן לגמול 

-, התש"ס(והוצאות לדירקטור חיצוני כללים בדבר גמול) הסכום המרבי בהתאם לתקנות החברות

, 2017-ו 2016בשנים  לתשקיף 8.1.1שאינם נמנים בסעיף , ששולם לדירקטורים בחברה (2000

 אלפי ש"ח, בהתאמה. 39-אלפי ש"ח וכ 23-כהסתכם לסך של 

גמול הדירקטורים מקרב הציבור נקבע בהתאם לסיווגה של החברה, על פי הסכומים הנקובים 

)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות בתקנות החברות הממשלתיות 

כאשר סיווגה של החברה  "(,תקנות הגמול הממשלתיות)להלן: " 1994-התשנ"דממשלתיות(, 

  .9עומד על למועד התשקיף 

בחברה אחריות דירקטורים נושאי המשרה ביטוח ללשיפוי והדירקטורים בחברה זכאים כל 

  .לתשקיף 8.1.4 -ו 8.1.3פים כמפורט בסעי

החיצוניים דירקטורים לשישולם הדירקטורים  עם הפיכתה של החברה לחברת איגרות חוב, גמול

 . יהיה על פי תקנות הגמול הממשלתיותבחברה 

 שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים בחברה .1.1.3

 15אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום  החברה,בהתאם לקבוע בתקנון 

הענקת  ,(2011בינואר  11שור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום )לאחר אי 2011בינואר 

וכפי שיכהנו בה מעת ה המכהנים ב נושאי משרה בחברהדירקטורים והתחייבות לשיפוי ל יכתב

שסכום השיפוי שעשויה החברה לשלם לכל ובלבד , , בגין פעולה המזכה בשיפוי כמתואר להלןלעת

 25%או סכום המהווה  מיליארד ש"ח 2.5על הנמוך מבין:  נושאי המשרה, במצטבר, לא יעלה



 

 4 - ח  

מההון העצמי של החברה נכון למועד התשלום על פי הדוחות הכספיים האחרונים של החברה 

 "(.ם השיפוי המירביסכו"שאושרו לפני מועד התשלום בפועל לפי כתב השיפוי )להלן: 

, הכנה, לציבור ההצעה במסגרת, למסחר ורישומם ערך ניירות הנפקתהינה  פעולה המזכה בשיפוי

; המדףעל בסיס תשקיף  (,נספחיהם)על  מדף הצעת דוחות של ופרסום חתימהאישור, הגשה, 

החברה היא כל עוד , הכנה, אישור, חתימה ופרסום של דוחות שנתיים ורבעוניים על כלל פרקיהם

המהנדס בהתאם להוראות הסכמי הקמת הכרעות וכן  תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

 הנמלים החדשים.

בהתאם להוראות תקנון  התדיינות סבירות הוצאותו כספית חבותההתחייבות לשיפוי תחול בגין 

 החברה.

 חובת הפרת למעט, אמונים חובת הפרתשננקבו בכתב השיפוי ובכלל כך  שיפוי לא יחול במקריםה

 לא שהפעולה להניח סביר יסוד לו והיה לב בתום פעל המשרה נושא אם החברה כלפי אמונים

 נעשתה אם למעט, בפזיזות או בכוונה שנעשתה זהירות חובת הפרת; והחברה בטובת תפגע

 .בלבד ברשלנות

וביחס למילוי שלוש שנים ממועד פרסום התשקיף, עד המוקדם מבין: השיפוי הינו בתוקף 

; לוש שנים ממועד אישור כתב השיפוי, שהתחייבות או ביצוע פעולה בקשר עם הכרעות המהנדס

החברה תכנית אכיפה בהתאם  , אלא אם עד למועד זה אישרהפרסום התשקיףמועד שנה מאו 

; או והחברה החלה ליישם את תכנית האכיפה לעניין שיפוי החברות הממשלתיות תורשלחוזר 

בכלל או לנושא משרה  השיפויו החליטה האסיפה הכללית על הפקעת השיפוי לפי כתב המועד ב

  .מסוים, במקרה של אי עמידה בתכנית האכיפה

 ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה .1.1.4

וחברי  בהתאם להחלטות הדירקטוריון והאסיפה הכללית של החברה, נושאי המשרה

פוליסת במסגרת  מבטוחים החברה הינםת הבנות של ובחברו בחברה הדירקטוריון המכהנים

ישראלי, מבטח הפוליסה כאמור נערכה באמצעות  .דירקטורים ונושאי משרה ביטוח אחריות

גבול ל כפופהנושאי המשרה אחריות ביטוח ל הפוליסה. 2011באוקטובר  31והינה בתוקף עד ליום 

, בגין תביעות ביטוחלתקופת ה ובמצטבר מיליון דולר ארה"ב למקרה 400סך של באחריות 

במעמדם ככאלה.  בחברה ובחברות הבנות שלהוחברי הדירקטוריון המשרה  ישתוגשנה כנגד נושא

הוצאות הגנה סבירות מעבר לגבול האחריות כאמור לעיל  ,הפוליסה כוללת בנוסף לגבול האחריות

ות עצמית, ואילו לנושא המשרה בחברה אין השתתפ .1911-תשמ"א ,בהתאם לחוק חוזה הביטוח

 בגין כל תביעה. ארה"בדולר  20,000לחברה ישנה השתתפות עצמית של 
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.8.2 החזקת ניירות ערך על ידי בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה 

המדינה בניירות ערך של החברה )וכן חברה בת או חברה קשורה של החברה( ראו סעיף  להחזקות

לתשקיף. למועד התשקיף, נושאי משרה בחברה אינם מחזיקים בניירות ערך של החברה )וכן  3.4

 . 10חברה קשורה של החברה(בחברה בת או ב

.8.3 שליטה בעל עם עסקאות 

"(, המחזיקה בכל הון המניות של המדינה"בעלת השליטה בחברה הינה מדינת ישראל )להלן: 

או  12עם המדינה 11בדבר כל עסקה, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, יובאו פרטיםלהלן החברה. 

, אשר 13עם גוף אחר שלמדינה )מתוקף היותה בעלת השליטה בחברה( יש עניין אישי באישורה

במהלך השנתיים שקדמו התקשרה בה  14החברה )לרבות תאגיד בשליטתה או חברה קשורה שלה(

ראו  -)למעט עסקה זניחה  15לתאריך פרסום התשקיף, או שהיא עדיין בתוקף במועד התשקיף

 .(לתשקיף 0סעיף 

זהות הצד השני  
 לעסקה

 עיקרי ההתקשרות

 המדינה  (1)

 

מקרקעין המועברים והמקרקעין התת ימיים להסכמי החכירה של ה
לתשקיף וכן  6.27.1ראו סעיף  בתחומי נמלי הים בחיפה, אשדוד ואילת

 הכספיים השנתיים של החברה..ב. לדוחות 10ביאור 

דינת ישראל ע"י מ  (2)
 -ממשלת ישראל 

 שרד התחבורהמ
באמצעות יפה נוף 
תחבורה תשתיות 

להלן: ובניה בע"מ )
 "(יפה נוף"

משרד התחבורה  -עם מדינת ישראל ע"י ממשלת ישראל להסכם 
בקשר לפיצוי החברה עקב שינוי יעוד במקרקעין באמצעות יפה נוף 

לדוחות הכספיים  ב)ב(16-ו 20ולשצ"פ ראו ביאורים למסילת ברזל 
 השנתיים של החברה.

                                                      

10
 גילוי זה לא מתייחס להחזקה בתאגידים המוחזקים על ידי המדינה.  
11
אשר ניתנו  תריםרישיונות והי", לצרכי פרק זה, כמשמעה בחוק החברות. לעניין זה יובהר, כי: )א( עסקה"  

רישיונות והיתרים הנדרשים לצורך פעילותה לחברה על ידי המדינה )ובכלל כך כתב ההסכמה של החברה, וכן 
 אישורי ממשלההשוטפת )דוגמת היתר להטלת פסולת וחומרי חפירה לים בקשר הקמת נמל הדרום(; )ב( 

יות הפיתוח של החברה בהתאם לסעיף הנדרשים לפעילות החברה )דוגמת אישור השרים לתקציב השנתי של תכנ
)ובכלל בהתאם להוראות הדין  תמלוגים המשולמים על ידי החברה למדינהותשלומים לחוק רספ"ן(; וכן )ג(  23

(, בהתאם להוראות הדיןאחרים  שלומי מסים ואגרותתלחוק רספ"ן ו 26תשלום תמלוגים למדינה לפי סעיף כך 
אינם טעונים קבלת האישורים הנדרשים על פי הפרק נכללים בפרק זה וובהתאם אינם אינם מהווים "עסקה" 

 .החמישי לחלק השישי לחוק החברות
12
משמעה הגופים והרשויות המהווים חלק משלוש רשויות המדינה )הרשות  -", לצרכי פרק זה המדינה"    

 המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת(, לרבות משרדי הממשלה ורשויות ממשלתיות. 
13
, לצרכי פרק זה, משמעו עניין אישי הנובע מכך שהמדינה, במעמדה עניין אישי של המדינה בעסקה עם גוף אחר  

עלת השליטה בחברה, מחזיקה בזכויות בעלות בגוף האחר, בין אם זכויות המקנות למדינה שליטה בגוף כב
האחר )דוגמת חברות ממשלתיות, חברות בנות ממשלתיות ועמותות ממשלתיות( ובין אם זכויות מיעוט )ובלבד 

אגידים סטטוטוריים(. , דוגמת חברות מעורבות ות5%-ששיעור ההחזקה של המדינה בגוף כאמור אינו נמוך מ
יובהר כי גופים המקבלים תקציבים מהמדינה אך אינם מוחזקים על ידה )דוגמת רשויות מקומיות, תאגידים 
עירוניים, מוסדות השכלה גבוהה וכו'( לא סווגו כגופים אשר המדינה )בהיותה בעלת השליטה בחברה( הינה 

 בעלת עניין אישי בהתקשרות החברה עמם. 
14
 2005לצרכי פרק זה, לרבות רשות הנמלים וזאת ביחס להסכמים שנחתמו טרם הרפורמה בשנת  ",החברה"   

 . 2005ואשר החברה קיבלה על עצמה את הזכויות והחובות על פיהם במסגרת הרפורמה בשנת 
15
למועד הטיוטה, מספר הסכמים נוספים עם המדינה או שלמדינה יש בהם עניין אישי  -]הערה לטיוטה   

 יעודכן בהתאם להתקדמות[ -בשלבי משא ומתן מצויים 
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בין החברה לבין משרד להסדרת היחסים  2006ממרץ  מסגרת הסכםל משרד הביטחון  (3)
 בקשר עם המקרקעין של הנמלים בהם נמצאים בסיסי צה"ל הביטחון

  של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  20ביאור ראו 

(4)  
[ 

להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בקשר עם פעילות של  2014ינואר להסכם מ משרד הביטחון
לדוחות  20ביאור מרחב של נמל הדרום ראו משרד הביטחון המתקיימת ב

 . הכספיים השנתיים של החברה

בקשר עם תכנון וביצוע הרחבת כביש  2012מדצמבר מסגרת להסכם  המדינה  (5)
לדוחות הכספיים  20ביאור כן לתשקיף ו 6.31.1הרצל באשדוד ראו סעיף 

 של החברה.השנתיים 

(6)  

 

 רספ"ן

 

 רספ"ן לבין החברהלהסדרת שיתוף הפעולה בין  2006דצמבר מהסכם 
בקשר עם ניהול נמלי חיפה, אשדוד ואילת, באמצעות הקמת מנהלות 

  לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. 20ביאור לפרטים ראו נמלים. 

משרד האוצר,   (7)
רשות מקרקעי 
ישראל, רשות 
שדות התעופה 
 ועיריית חיפה

לדוחות  20לגבי חילופי שטחים, ראו ביאור  2017סיכום עקרונות משנת ל
 של החברה. השנתייםכספיים ה

שרד האוצר, מ  (1)
 רשות מקרקעי

ישראל, חברת נמל 
חיפה, עירית חיפה 
והוועדה המקומית 

 לתכנון ובנייה

 20לפיתוח חזית הים העירונית, ראו ביאור  2017לסיכום עקרונות משנת 
 של החברה.השנתיים כספיים הלדוחות 

המדינה   (9)
 וההסתדרות

בתשלומי קצבה ופנסיה לעובדי  של החברה נשיאהלהסכמים בקשר ל
  של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  20ביאור רכבת ישראל ראו 

יף הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל אשדוד ראו סעהסכם ל חברת נמל אשדוד  (10)
  של החברה. השנתיים לדוחות הכספיים 7לתשקיף וכן ביאור  6.27.2

 6.27.7, 6.27.6סעיפים הביטחון לחברת נמל אשדוד ראו  ותרשתלהעמדת  חברת נמל אשדוד  (11)
 של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  22וכן ביאור  לתשקיף 6.17.5-ו

 20ביאור ראו  ,בנמל אשדוד 5רציף שיקום בקשר ל 2014להסכם מנובמבר  חברת נמל אשדוד  (12)
  של החברה. השנתיים לדוחות הכספיים

ביאור הקמת מתקן תשטיפים בנמל אשדוד ראו ל 2013להסכם מדצמבר  חברת נמל אשדוד  (13)
  של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  20

להקמת "נמל הדרום" התקשרה החברה עם חברת  במסגרת ההיערכות חברת נמל אשדוד  (14)
 20ביאור לפרטים ראו . 2014מסגרת מאוקטובר  נמל אשדוד בהסכם

 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

בהתאם ליוזמה משותפת של החברה וחברת נמל אשדוד לשם ייעול מערך  חברת נמל אשדוד  (15)
החברה  והגיע 2011ובדצמבר  2010באפריל פריקת הגרעינים באשדוד, 

נועד ש ,בנוגע לפרויקט מסוע הגרעיניםם מילסיכוחברת נמל אשדוד ו
באשדוד. לפי סיכום זה, מסוע הגרעינים  לייעול מערך פריקת הגרעינים

ימומן בשיעורים שווים בין החברה לבין חברת נמל אשדוד. כמו כן, 
כאשר יהיה צורך והצדקה להרחבה זו מבחינת כמות )הרחבת הממגורה 

תמומן בשיעורים שווים בין החברה ( הגרעינים הצפויה להגיע לממגורה
לא תהיה התחשבנות של שדוד. בשל השקעות אלה, לבין חברת נמל א

הקמת מסוע הגרעינים, תפעולו יבוצע  החברות. לאחר השלמתבין  75/25
יחתמו על הסכם למימוש הסיכום,  הצדדיםהממגורה. עוד נקבע כי  על ידי

ות על האחזקה של הפרויקט ייבחן ויוכרע עד ליום חתימת ונושא האחרי
למועד התשקיף, טרם נחתם הסכם כאמור ומתקיים משא ומתן  ההסכם.

 .לחתימתו
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להקמת התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם  2010אוקטובר ב חברת נמל אשדוד  (16)
החברה דולפין לקשירת אניות וגשר להולכי רגל, במסגרתו הוסכם כי 

הנמצאות על  אנודות הקרבהתבצע בעצמה ועל חשבונה בדיקת והחלפת 
ש"ח בתוספת מע"מ וצמוד  175,000הדולפין, לפי הצורך, עד לסך של 

שנה. סכומים שיידרשו לצורך  15-למדד תשומות הבנייה, וזאת אחת ל
שדרוג תחזוקה ואחזקה, וכן לצורך התחזוקה השוטפת של הדולפין, 

חברת נמל אשדוד. כמו כן, החברה התחייבה לערוך ביטוח  ישולמו על ידי
רכוש לדולפין ולגשר, וכן לערוך ביטוח אחריות כלפי צד שלישי וביטוח 

 .חבות מעבידים לכיסוי אחריותה החוקית

 6.27.2סעיף ראו  חיפהשימוש במקרקעי נמל ל בנוגעלהסכם הביניים  חברת נמל חיפה  (17)
 של החברה. השנתיים לדוחות הכספיים  7לתשקיף וכן ביאור 

 6.27.7-ו 6.27.6סעיפים ראו  העמדת רשתות הביטחון לחברת נמל חיפהל חברת נמל חיפה  (11)
 של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  22לתשקיף, וכן ביאור 

בין החברה לבין חברת נמל חיפה וכן  2009למסמך עקרונות מאוקטובר  חברת נמל חיפה  (19)
בהמשך למסמך  2010להסכם שנחתם עם חברת נמל חיפה במרץ 

עוד לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. 20העקרונות, ראו ביאור 
בגשר תיכלל במסגרת הסדר תשלום דמי  החברההשקעת הוסכם כי 

למועד התשקיף גשר כאמור עלתו. השימוש שייקבע לקישון מזרח עם הפ
)בין  נוספים עקרונותבנוסף, נקבעו בהסכם העקרונות מספר  טרם הוקם.

דונם לחברת נמל חיפה לתקופה של  95-היתר בקשר להעמדת שטח של כ
דונם  9-שנים נוספות; העמדת שטח של כ 10-שנים עם אופציה ל 10

ש כרצועת דונם שישמ 3-לשימוש חברת נמל חיפה, ועוד שטח של כ
 60-תחבורה בין שטחים וכן ששטח בריכות הבוצה, שהינו שטח של כ

 (דונם, יוכשר ע"י החברה ויינתן לחברת נמל חיפה לתקופה קצובה
לא גובשו הסדרים מחייבים והם לא קודמו. לעמדת החברה, שלגביהם 

ההסדרים שלא גובשו לא ניתנים למימוש, בין היתר לאור חלוף השנים, 
נסיבות, מגבלות שבדין )כגון: היבטי הגבלים עסקיים, היבטי שינוי 

תחרות, ריכוזיות, דיני מכרזים, אישורים נחוצים מכוח חוק רספ"ן ועוד(, 
ולאור העובדה שהחברה סבורה שיישומם כיום אינו מתיישב עם צרכי 

  הנמל בכללותו.

 

על ידי החברה  בנמל חיפה 1-6שיקום רציפים בנוגע ל 2012להסכם ממאי  חברת נמל חיפה  (20)
ולגבי חלוקת העלויות בגין השיקום )פעולות השיקום הסתיימו במהלך 

  של החברה. השנתיים לדוחות הכספיים 20ביאור ראו  -( 2017שנת 

בנוגע ( 2015)לרבות תוספת לו מאוקטובר  2012להסכם מספטמבר  חברת נמל חיפה  (21)
על ידי החברה על חשבון  בנמל חיפה שער מטענים ה של מבנההקמל

, שלמועד התשקיף הקמתו טרם מיליון ש"ח( 120החברה )עד לסך של 
ראו  -הסתיימה, וכן לגבי מימון של מערכת מחשוב ואלקטרוניקה לשער 

 של החברה. השנתיים לדוחות הכספיים 20ביאור 

כחלק מתכנית להקמת נמל הדרום, התקשרה החברה בהסכם מפברואר  חשמלהחברת   (22)
, בנוגע לתכנון וביצוע הסטת תשתיות של חברת החשמל. לפרטים 2014
 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.  20ביאור ראו 

בעסקאות במהלך עם חברת החשמל מעת לעת מתקשרת בנוסף, החברה 
, במשא ומתן בין הצדדים העסקים הרגיל של החברה, שתנאיהן נקבעים

 : בכלל כךו

, במסגרתו העניקה רנ"ר לחברת החשמל 1996זיכרון דברים משנת  )א(
בנמל "אשכול" הרשאה להפעיל את המתקנים המשמשים את תחנת הכוח 

 המסדיר את התשלומים בהם חייבת חברת 2013הסכם משנת , וכן אשדוד
החשמל לחברה בגין השימוש בשטח בריכת הקירור של תחנת הכוח 

  "אשכול".

הסכם מעטפת משנת סדרה של הסכמים בקשר להרחבת נמל אשדוד:  )ב(
, אשר נועד להסדיר את היחסים בין הצדדים בנוגע להרחבת נמל 2001

לחברת הקצתה החברה אשדוד והקמת "נמל היובל", אשר בהמשך אליו, 
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דונם לצורך העתקת אנטנת חברת  2-שטח של כ, 2007החשמל בשנת 
הסכם משנת  ;וקיבלה בתמורה זכויות בחלקת האנטנה הישנה החשמל

חשמל להקמת צינור מי הנוגע לבקשה להיתר בנייה מצד חברת ה 2013
ולהקמת צינור זמני,  "אשכול"קרקע ממערב לתחנת הכח  לעקירור זמני 

בכל ההוצאות והתשלומים שיהיו התחייבה לשאת כאשר חברת החשמל 
ולשפות את החברה בכל דרישת תשלום שתהיה בשל הסכם זה; מסמך 

, הנוגע לכללי עבודה משותפים ומתואמים בין החברות 2017תיאום משנת 
בעת בניית נמל הדרום, וזאת לאור הממשק בין תחנת הכוח אשכול 

על ידי הקבלן מטעם ומתחם סוער לבין תחומי העבודות המבוצעות 
, בהתקיימם של תנאים , שבמסגרתו2017החברה; וכתב התחייבות משנת 

על על ידי חברת החשמל, בשטח רוגוזין מסוימים, לרבות הקמת תחנת כח 
לתכנן, להקים ולממן תעלת יניקה לאתר רוגוזין,  יהיה החברה

ולממן כשמעלויות אלו יקוזז חלקה של חברת החשמל, וכן לתכנן, להקים 
את שלב מיגון והטמנת הצנרת הקיימת או הזמנית ואת שלב פתרון הקבע 
של המקשרים, לרבות השלמת תיעוד, מידע חסר וסקר סיכונים, ותוך 
תיאום משולב בין הצדדים. החברה התחייבה לפצות את חברת החשמל 

התחממות מי קירור, במידה שזו תתרחש  עבור הפסדי נצילות והספק בגין
נמל הדרום, בהתאם לעקרונות מוסכמים, אשר פרטיהם טרם  בשל הקמת

  .סוכמו בין הצדדים

לפיו החברה התחייבה לבצע על חשבונה את  2014הסכם משנת  ג()
עבודות התכנון, ההנחה והחיבור של צינור דלק מקשר זמני לתחנת הכוח 

 "אשכול" ואת העבודות הכרוכות בניתוק ובנטישה של צינור הדלק הישן.

במסגרתו העניקה החברה הרשאה לחברת החשמל  2014הסכם משנת  ד()
להשתמש בשטח הנמצא בתחנת הכוח אשכול בנמל אשדוד, למטרת 

 . פעילות זמנית של מחלקת שינוע הדלקים של חברת החשמל

חברת החשמל   (23)
ומקורות חברת 

מים בע"מ 
 "(מקורות)"

עם חברת החשמל, לפיו חוכרת חברת החשמל שטח  1963הסכם משנת 
ים -דונם בשטח נמל אילת להקמת תחנות כוח, מתקני התפלת מי 50-של כ

 2012שנים שהסתיימה באפריל  49ומתקנים נוספים, לתקופה של 
שנים בתמורה  49אלף לירות( וכן לתקופה נוספת של  37-)ובתמורה לכ

נערך הסכם  1991בנוסף, בשנת  ארכה נוספת. ללירה אחת, וללא זכות ה
משולש בין חברת החשמל, רנ"ר ומקורות להחזרת שטח של כדונם אחד 
לידי רנ"ר, לצורך העמדתו לשימוש חברת מקורות. בהמשך לכך, בשנת 

נחתם הסכם בין רנ"ר לבין מקורות לגבי מתן הרשאה למקורות  2002
מועד הדוח, מקורות אינה שנים. ל 10לשימוש בשטח האמור לתקופה של 

עושה שימוש בשטח האמור וחברת החשמל טוענת לזכות החכירה בו 
בהתאם להסכמים עמה. לעמדת החברה יש לדחות את טענת חברת 

 החשמל. בכל מקרה, אין מדובר בעניין מהותי בראיית החברה.

 אשדודם בקשר עם ההקמה והתפעול של מסוף רכבת חדש בנמל מיהסכל מ"רכבת ישראל בע  (24)
 של החברה.השנתיים לדוחות הכספיים  20ביאור ראו  -

חברת קו צינור   (25)
אילת אשקלון 

 "(קצא"אבע"מ )"

לפיו בגין המכליות המשמשות את קצא"א  2014כם משנת הס
ואשר פוקדות את נמל אילת, תשלם קצא"א לטעינה/פריקה של נפט 

תשלום משתנה הנגזר  לחברה, ביחס למטען במעבר, חלף דמי התשתית,
מהיקף המטען אותה נושאת כל מיכלית, בהתאם להוראות ההסכם. 

 .  24.2.2025סכם בתוקף עד ליום הה

להסדרת היחסים בין הצדדים בקשר עם חכירת  1972משנת  הסכם תש"ן  (26)
 20ביאור . לפרטים ראו חיפההדלק ב בנמלוהרשאה לשימוש שטחים 

 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

להסדרת העתקתם של שני קווי  2015הסכם שנחתם במהלך חודש ינואר  מ"בע גז נתיבי  (27)
הולכה של גז טבעי המספקים גז לתחנת הכוח "אשכול" בנמל אשדוד על 

 20ביאור לפרטים ראו  .מנת לאפשר את עבודות ההקמה של נמל הדרום
 לדוחות הכספיים השנתיים של החברה. 

 

.8.4 עסקה זניחה 
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מכלל נסיבות  בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים העולים קבע כי החברה דירקטוריון .1.4.1

  התנאים שלהלן: לכל במצטבר עונההיא העניין, עסקת בעל שליטה תיחשב כזניחה אם 

אינה עשויה  ,העסקה הינה במהלך העסקים הרגיל של החברה: איכותי מבחן .א

בתנאי  הינהוהתחייבויותיה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או 

 שוק. 

בהתבסס על הערכה של  ונקבעתנאיה ש לעניין סעיף זה, "תנאי שוק", לרבות עסקה

ולרבות עסקה שתנאיה נקבעו על ידי רגולטור או  ממשלתיובכלל כך שמאי שמאי 

 גורם מוסמך לקביעתם.

 : יותכממבחן  .ב

היקף העסקה הינו בשיעור של  -ברכישה, הקמה או מכירה של נכס קבוע  (א)

מסך כל הנכסים של החברה לפי הדוחות הכספיים, וכן אינו  0.5%-פחות מ

 מיליון ש"ח )מתואם למדד המחירים לצרכן(. 40עולה על סך של 

בחכירה או בהחכרה של נכס קבוע, לרבות שכירות והשכרה של נכס קבוע  (ב)

היקף העסקה הינו  - מי שימוש שנקבעו בעבור שימוש בנכס קבועו/או ד

מסך ההכנסות השנתי של החברה, וכן היקף העסקה  2%-בשיעור של פחות מ

 מיליון ש"ח )מתואם למדד המחירים לצרכן(. 17אינו עולה על 

המשולמות בגין העסקה  היחס בין ההכנסות - רהעמדת נכסים לרשות אחב (ג)

, וכן היקף העסקה 2%-חברה הינו בשיעור של פחות מלבין סך ההכנסות של ה

 מיליון ש"ח )מתואם למדד המחירים לצרכן(. 17אינו עולה על 

היחס בין היקף  - שאינם נזקפים לרכוש הקבוע םבהתקשרות לביצוע פרויקטי (ד)

לרבות  ,השנתי של החברה ההוצאות הצפויות בפרויקט לבין סך ההכנסות

 .2%-הינו נמוך מ שלהן,ן הכנסות משתנות בהתאם לאומד

)ד( לעיל, סף נוסף כי היקף -בנוסף, בהתייחס לעסקאות כאמור בס"ק )ב(

 מיליון ש"ח )מתואם למדד המחירים לצרכן(. 17העסקה אינו עולה על 

למועד התשקיף, העסקאות הזניחות אשר החברה התקשרה בהן במהלך השנתיים  .1.4.2

 ללות, בין היתר:האחרונות או שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף, כו

לקצא"א;  ימי ויבשתי עליו הוקם מזח בנמל אילתהעמדת שטח כגון,  -עסקאות בקשר למקרקעין 

חכירת מקרקעין נוספים בחיפה ובאשדוד שנחכרו לאחר הרפורמה בנמלים שלא כחלק 

 2-; החכרה של כלרשות המיסים לצורך שיקוף מכולות מהמקרקעין המועברים; החכרת שטח

רשות האוכלוסין יפה למדינה; העמדה ללא תמורה של מבנה במעגנה בחיפה לדונם בנמל ח

; הסכמה עם חברת נמל חיפה לפיו החברה עושה ביקורת גבולותלצרכיי ביצוע  במשרד הפנים

 ; (דמי שימושל בתמורה במבנה בשטח צהובשימוש 

ף בנמל התקשרויות שונות עם חברת חשמל במסגרת הפעלת תחנת הכוח המצויה ברצועת החו

  אשדוד, לרבות בקשר עם עבודות ההקמה של נמל הדרום;
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שתבצע  חפירותהסכמה עם חברת נמל חיפה בקשר לעלויות בהן תישא חברת נמל חיפה בגין 

 ;   בנמל מעבר לעומק בריכת הנמל בהתאם למפות כתבי ההסמכה( החברה

וגובה את התשלום  להםהסכמי מקרקעין לחברות במסוף הכימיקלים, שחברת נמל חיפה היא צד 

 בגין דמי הניטול.
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 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של 
 פיתוח ונכסים בע"מ -חברת נמלי ישראל 

 
 בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוחות נוספים בדבר 

 2007-תשס"חאפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי(, ה
 
 

 -פיתוח ונכסים בע"מ )להלן  -ביקרנו את הבקרה הפנימית על דיווח כספי של חברת נמלי ישראל 
, בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית 2017בדצמבר  31החברה( ליום 

 -)להלן   Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-שפורסמו על ידי ה
COSO.) 
 

הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכת 
האפקטיביות של הבקרה הפנימית על דיווח כספי, הנכללת בדוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה 

הבקרה הפנימית של החברה על דיווח כספי  הפנימית על דיווח כספי כמצורף. אחריותנו היא לחוות דעה על
 בהתבסס על ביקורתנו.

 
 Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)-ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ה

בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת רואי חשבון בישראל. על פי 
נו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון אם קוימה מכל תקנים אלה נדרש מאת

הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי. ביקורתנו כללה השגת הבנה לגבי הבקרה 
הפנימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית וכן בחינה והערכה של אפקטיביות התכנון 

התפעול של בקרה פנימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתנו כללה גם ביצוע נהלים אחרים אשר ו
 חשבנום לדרושים בהתאם לנסיבות. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .

 
בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה ממשלתית הינה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון 

בי המהימנות של דיווח כספי וההכנה של דוחות כספיים למטרות חיצוניות, בהתאם לתקני דיווח כספי לג
( החלים על החברה. בקרה פנימית על דיווח כספי של חברה ממשלתית כוללת את IFRSבינלאומיים )

באופן נאות, ( מתייחסים לניהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק ו1המדיניות והנהלים אשר: )
( מספקים מידה סבירה של ביטחון 2את העסקאות וההעברות של נכסי החברה )לרבות הוצאתם מרשותה(; )

(, IFRSשעסקאות נרשמות כנדרש כדי לאפשר הכנת דוחות כספיים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )
טוריון וההנהלה של החברה, ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה, נעשים רק בהתאם להרשאות הדירק

( מספקים מידה סבירה של בטחון לגבי מניעה 3)-ובכפוף לאישורים של רשויות המדינה הנדרשים על פי דין; ו
או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה )לרבות הוצאה מרשות( בלתי מורשים של נכסי החברה, שיכולה 

 להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.
 
 

בשל מגבלותיה המובנות, בקרה פנימית על דיווח כספי עשויה שלא למנוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו 
כן, הסקת מסקנות לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות נוכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכנה 

 תשתנה לרעה.לבלתי מתאימות בגלל שינויים בנסיבות או שמידת הקיום של מדיניות  או נהלים 
 

 31לדעתנו, החברה קיימה, מכל הבחינות המהותיות, בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי ליום 
בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי  2017בדצמבר 

COSO. 
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מצב הכספי של החברה כמו כן, ביקרנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל את הדוחות על ה

, את הדוחות על רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון 2017בדצמבר  31ליום 
והדוח  2017בדצמבר  31והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

לדוחות  7פניית תשומת לב לאמור בביאור כלל חוות דעת בלתי מסוייגת וה 2018 באפריל 15שלנו מיום 
הכספיים באשר לכך שטרם נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה 

 בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים. 
 

 .2018 אפריל בחודש להתפרסם המיועד החברה בתשקיף תיכלל זו דעתנו שחוות מסכימים אנו
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 קוסט פורר גבאי את קסירר יפה, ח

 רואי חשבון 2018 באפריל 15
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 תוספת שניה

 (2)תקנה 

 
 ל דיווח כספי לפי תקנות החברות הממשלתיות עדוח של הדירקטוריון וההנהלה בדבר הבקרה הפנימית 

 2007-)דוחות נוספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית של דיווח כספי(, התשס"ח

 

החברה(, אחראים לקביעתה  –פיתוח ונכסים בע"מ )להלן  -באישור הדירקטוריון של חברת נמלי ישראל ההנהלה, בפיקוח ו

והתקיימותה של בקרה פנימית נאותה על דיווח כספי בחברה. בקרה פנימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה 

ם למטרות חיצוניות, בהתאם לכללי חשבונאות סבירה של ביטחון לגבי מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיי

מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתיות. בשל המגבלות המובנות שלה, מערכת בקרה פנימית על דיווח כספי אינה 

 מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימנע או תתגלה.

 

 

קרה הפנימית בחברה על דיווח כספי והאפקטיביות שלה, בהתבסס על הדירקטוריון וההנהלה ביצעו, בדיקה והערכה של הב

(. בהתבסס על הערכה 2013תאם לעדכון המודל משנת המעודכן" )ב COSOהקריטריונים שנקבעו במודל בקרה המכונה "מודל 

קופה המסתיימת זו, הדירקטוריון והנהלת החברה הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית בחברה על הדיווח הכספי של החברה לת

 היא אפקטיבית. 2017בדצמבר  31ביום 

 

 

 
 
 

 _____________________ _____________________ _____________________ 
 טיקו גדות שלמה ברימן רם בלינקוב

 סמנכ"ל כלכלה וכספים מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון
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 פיתוח ונכסים בע"מ -נמלי ישראל  חברת
 

 2017בדצמבר  31דוחות כספיים ליום 
 
 

 תוכן העניינים
 מודע 

 
 

   6                                                                                                                                                               החשבון המבקר הדוח רוא
 

 7-9 הצהרת מנהלי החברה
 

 10-11 דוחות על המצב הכספי
 

 12 הפסד וארווח הדוחות על 
 

 13 הכולל הרווח על דוחות
 

 14 דוחות על השינויים בהון
 

 15 דוחות על תזרימי המזומנים
 

 16-92 ים לדוחות הכספייםביאור
 
 



  
 

 +972-4-8654000 טל.  
 972-3-5633433+ פקס 

ey.com 

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 בנין ברוש,, 2שד' הפלי"ם 

  3309502 חיפה

 

 

 
 

 

6 
 

 
 

 
 דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של

 פיתוח ונכסים בע"מ -מלי ישראל חברת נ
 

 31החברה( לימים  -פיתוח ונכסים בע"מ )להלן  -ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של חברת נמלי ישראל 
ואת הדוחות על רווח או הפסד, הדוחות על הרווח הכולל, הדוחות על השינויים בהון והדוחות על תזרימי  2016 -ו 2017בדצמבר 

. דוחות כספיים אלה הינם באחריות 2017בדצמבר  31לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום המזומנים 
 הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
נות רואי חשבון )דרך פעולתו ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתק

. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 1973-של רואה חשבון(, התשל"ג
ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע 

יקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי שבדוחות הכספיים. ב
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת 

 בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה  לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות,
לכל אחת משלוש השנים ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה ותזרימי המזומנים שלה  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים 

( והוראות תקנות ניירות ערך (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים  2017בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 
ב 33. כמו כן, לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל ערוכים בהתאם להוראות סעיף 2010-חות כספיים שנתיים(, התש"ע)דו

 ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות. 1975-לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה
 

ך שטרם באשר לכלדוחות הכספיים  7מבלי לסייג את חוות דעתנו הנ"ל, אנו מפנים את תשומת הלב לאמור בביאור 
 .נחתם הסכם קבע בין החברה לבין חברת נמל אשדוד בע"מ וחברת נמל חיפה בע"מ המסדיר את השימוש במקרקעין המועברים

 
בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פנימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על  PCAOB-ביקרנו גם, בהתאם לתקני ה

, בהתבסס על 2017בדצמבר  31יווח כספי של החברה ליום ידי לשכת רואי חשבון בישראל, את הבקרה הפנימית על ד
 2018 באפריל 15והדוח שלנו מיום  COSOקריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמה על ידי 

 כלל חוות דעת בלתי מסויגת על אפקטיביות הבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה.
 

 .2018 אפריל בחודש להתפרסם המיועד החברה בתשקיף ללתיכ זו דעתנו שחוות מסכימים אנו
 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר חיפה, 

 רואי חשבון 2018 באפריל 15
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 תוספת

 ( 2)תקנה 

 דוח נוסף

 

הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות 

 5200-ופיים ודוח הדירקטוריון(, התשס"הדוחות הכס

 –, מצהיר כי רם בלינקוב אני,

 

 2017החברה(  לשנת  - פיתוח ונכסים בע"מ )להלן –בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של חברת נמלי ישראל  .1

 .  הדוחות( –)שניהם יחד להלן 

 

כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג  בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם .2

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוחות.  

 

ח הדירקטוריון משקפים בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספים ומידע כספי אחר הכלול בדו .3

באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של 

 החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. 

 

לצורך גילוי  אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים .4

הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת  פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה, 

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה 

 של הדוחות. 

 

הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על אני ואחרים בחברה המצהירים  .5

 ולמיטב ידיעתנו. הערכתנו העדכנית ביותר

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי  (1)

 לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי; העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה

 

כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי  (2)

   בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה. 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 

 2018 אפרילב 15

 

 

_______________________________ 

 רם בלינקוב
 יו"ר הדירקטוריון
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 תוספת

 ( 2)תקנה 

 דוח נוסף

 

הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות 

 5200-והדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון(, התשס"

 –למה ברימן, מצהיר כי אני, ש

 

 2017החברה(  לשנת  - פיתוח ונכסים בע"מ )להלן –בחנתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של חברת נמלי ישראל  .1

 .  הדוחות( -)שניהם יחד להלן 

 

ר בהם מצג בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חס .2

של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוחות.  

 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .3

ות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של באופן נאות, מכל הבחינ

 החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. 

 

אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי  .4

בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת  פיקוחנו של בקרות ונהלים כאלה,  הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה 

 של הדוחות. 

 

ברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של הח .5

 ולמיטב ידיעתנו. הערכתנו העדכנית ביותר

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי  (1)

 העלולים, 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  (2)

   בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה. 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 

 2018 באפריל 15

 

 

_______________________________ 

 שלמה ברימן

 המנהל הכללי
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 תוספת

 ( 2)תקנה 

 דוח נוסף

 

הצהרת מנהלים בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות )דוח נוסף בדבר הפעולות שננקטו והמצגים שניתנו להבטחת נכונות 

 5200-והדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון(, התשס"

 –, מצהיר כי טיקו גדותאני, 

 

 2017החברה(  לשנת  - פיתוח ונכסים בע"מ )להלן –ודוח הדירקטוריון של חברת נמלי ישראל  בחנתי את הדוחות הכספיים .1

 .  הדוחות( –)שניהם יחד להלן 

 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות אינם כוללים מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג  .2

ו, לאור הנסיבות שבהם ניתנו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שניתנ

 לתקופה המכוסה בדוחות.  

 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחנתי את הדוחות, הדוחות הכספים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים  .3

יים בהון העצמי ותזרימי המזומנים של באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות, השינו

 החברה לימים ולתקופות המוצגים בדוחות. 

 

אני, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ונהלים לצורך גילוי  .4

של בקרות ונהלים כאלה,  הנדרש בדוחות. בהתאם לכך קבענו בקרות ונהלים כאלה, או גרמנו לקביעתם תחת  פיקוחנו

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתנו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכנה 

 של הדוחות. 

 

אני ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גילינו לרואה החשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על  .5

 ולמיטב ידיעתנו. יותרהערכתנו העדכנית ב

 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פנימית על דיווח כספי  (1)

 העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי;

 

בה מנהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד משמעותי כל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, שמעורבים  (2)

   בבקרה הפנימית על דיווח כספי של החברה. 

 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין. 

 

 

 2018 באפריל 15

 

 

_______________________________ 

 טיקו גדות

 סמנכ"ל כלכלה וכספים

 

 



 "מבע ונכסים פיתוח - ישראל נמלי חברת
 הכספי דוחות על המצב
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 בדצמבר 31 ליום   
   2017  2016 
 אלפי ש"ח  ביאור 
      

      שוטפים נכסים
      

 91,018  108,826   4 מזומנים ושווי מזומנים
 180,371  180,127  7  נמלה חברות
 17,137  15,589  8 לקוחות
 43,947  31,272  9 חובה ויתרות חייבים
 105,264  69,499  21 משובצים נגזרים

      
 437,737  405,313   "כ נכסים שוטפים סה
      

      נכסים לא שוטפים
      

 הפקדה בקופה מרכזית לקצבהנכסים המיועדים ל
 מעביד )להלן: "תשלומים בסיום -ולסיום יחסי עובד  
  5 יחסי עובד מעביד"( 

 

4,280,492  4,226,532 
      
      
      

 100,541  73,065  6 ארוך לזמן חובה ותויתר אחרות השקעות
 8,078,612  10,036,767  10 קבוע רכוש

 -  313,544  13 מסים נדחים
 126,785  50,349  21 משובצים נגזרים

      
 ללא תשלומים לסיום יחסי שוטפים לא נכסים"כ סה

 מעביד -עובד  
  

10,473,725  8,305,938 
      
      
      
      
      

 12,970,207  15,159,530   נכסים"כ סה
 
 
 
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 



 "מבע ונכסים פיתוח - ישראל נמלי חברת
 הכספי דוחות על המצב
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 בדצמבר 31 ליום   
   2017  2016 
 אלפי ש"ח  ביאור 
      

      שוטפות התחייבויות
      

 107,922  57,176   התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
 488,758  562,918  11 זכאים ויתרות זכות

 183,852  798,421  13 הכנסה מס
 580,684  1,605,544  24 גידים בנקאייםמתאאשראי 
 23,469  10,018  14 הפרשות
 27,224  16,695  21 פיננסייםנגזרים 

      
 1,411,909  3,050,772   סה"כ התחייבויות שוטפות

      
      שוטפות לא תהתחייבויו

      
 3,609,354  3,705,434  12 לעובדים הטבותהתחייבות בשל 

 40,844  21,288  21 פיננסיים נגזרים
 -  321,620   הלוואות מתאגידים בנקאיים

 562,669  537,091  14 ארוך לזמן אחרות והתחייבויות הפרשות
 203,593  -  13 נדחים מסים

      
 4,416,460  4,585,433   יות לא שוטפותסה"כ התחייבו

      
      
      

       הון
      
 1  1  15 מניות הון

 4,148,517  4,148,517   פרמיה
 18,780  20,226   קרנות הון

 2,974,540  3,354,581    עודפים
      

 7,141,838  7,523,325    הון סה"כ
      

 12,970,207  15,159,530    והון התחייבויות סה"כ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    2018, באפריל 15
 רם בלינקוב הכספיים הדוחות אישור תאריך

 הדירקטוריון"ר יו
 שלמה ברימן

 כללי מנהל
 טיקו גדות

 "ל כספים סמנכ
 
 
 
 
 

 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 
 



 "מבע ונכסים פיתוח - ישראל נמלי חברת
 הרווח או הפסדדוחות על 
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 ים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.הביאור

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה    
    2017  2016  2015 
 "חש אלפי  ביאור  
         
         
         

 781,947  850,042  936,590  )א( 16  הכנסות ממכירות ושירותים 
 385,211  381,903  303,264  17  והפעלה אחזקההוצאות 
 93,709  81,683  69,481  18  וכלליות הנהלה הוצאות

         
 303,027  386,456  563,845    תפעולי רווח
         

 -  -  54,159  )ב( 16  הכנסות אחרות
         

 83,748  82,875  217,185    מימון הכנסות
 (151,002)  (140,770)  (142,935)    מימון הוצאות
 206,423  17,649  (4,201)    נטו ,נגזרים של הוגן בשווי שינויים

         
 139,169  (40,246)  70,049  19  נטו ,מימון )הוצאות( הכנסות

         
 442,196  346,210  688,053     הכנסהה על מסים לפני רווח

         
 134,464  99,726  326,546  13  הכנסהה על מסים

         

 נקי רווח
   

361,507 
 

246,484  307,732 



 "מבע ונכסים פיתוח - ישראל נמלי חברת
 הרווח הכוללדוחות על 
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 הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2017  2016  2015 
 "חש אלפי  
       
       

 307,732  246,484  361,507  נקי רווח
       

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד 
 בהתקיים תנאים ספציפיים:

 

      

       
 632  (2,632)  9,899  למכירה ניםזמי יםפיננסי נכסים של הוגן בשווי שינוי

 -  -  (8,453)  שערוך עסקאות גידור תזרימי מזומנים 
בגין פריטי רווח כולל אחר שיועברו לרווח או הפסד מסים 

 בהתקיים תנאים ספציפיים
 

2,029  -  - 
        

וגים מחדש לרווח או רכיבים שיסווגו או המסו סה"כ 
 הפסד, נטו ממס 

 
3,475  (2,632)  632 

       
       : סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד

 206,711  76,041  (130,481)  אקטואריים  )הפסדים( רווחים
 -  -  (1,889)  הפסדים אחרים

 -המיועדים לתשלומים לסיום יחסי  עובד  נכסים עודף
 )כריות ביטחון( מחברות נמל ושהועבריד מעב 

 
5,428  8,001  5,372 

 בגין פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו)הטבת מס( מסים 
 הפסד אולרווח 

 
143,447  (3,749)  (43,816) 

       
 ,רכיבים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסדסה"כ 

 נטו ממס
 

16,505  80,293  168,267 
       

 168,899  77,661  19,980  נטו ממס  ,השנווח כולל אחר לסה"כ ר
       

 שנהסה"כ רווח כולל ל
 

381,487  324,145  476,631 

 
 

     



 "מבע ונכסים פיתוח - ישראל נמלי חברת
 השינויים בהוןדוחות על 
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 הון

 מניות

 

 פרמיה

 הון קרן 
 בגין

נכסים 
פיננסיים 

זמינים 
 כירהלמ

 

 הון קרן
מעסקאות 

 גידור

 

 עודפים

 

 הון"כ סה

 אלפי ש"ח  

             
 7,141,838  2,974,540  -  18,780  4,148,517  1   2017 בינואר 1 ליום יתרה

             
 361,507  361,507  -  -  -  -  נקי רווח
 19,980  18,534  (8,453)  9,899  -  -  כולל אחר)הפסד(  וחרו
             

 381,487  380,041  (8,453)  9,899  -  -  כולל )הפסד( "כ רווחסה
             

בדצמבר  31 ליום יתרה
2017  

 
1  4,148,517  28,679  (8,453)  3,354,581  7,523,325 

 
 
 
   בגין הון קרן    
    נכסים    
   פיננסיים    
   זמינים    
 הון"כ סה עודפים למכירה מיהפר מניות הון  
 אלפי ש"ח  

 
 6,817,693 2,647,763 21,412 4,148,517 1 2016 בינואר 1 ליום יתרה

       
       

 246,484 246,484 - - -  נקי רווח
 77,661 80,293 (2,632) - -  אחר כולל)הפסד(  רווח
       

 324,145 326,777 (2,632) - -  כולל)הפסד(  רווחסה"כ 
       

 7,141,838 2,974,540 18,780 4,148,517 1  2016 בדצמבר 31 ליום יתרה
 
 
 
   בגין הון קרן    
    נכסים    
   פיננסיים    
   זמינים    
 הון"כ סה עודפים למכירה פרמיה מניות הון  
 אלפי ש"ח  

 
 6,341,062 2,171,764 20,780 4,148,517 1  2015 בינואר 1 ליום יתרה

       
 307,732 307,732 - - -  נקי רווח
 168,899 168,267 632 - -  אחר כולל רווח
       

 476,631 475,999 632 - -  כולל  רווחסה"כ 
       

 6,817,693 2,647,763 21,412 4,148,517 1  2015 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 
 ד מהדוחות הכספיים.ביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרה
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 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה  
  2017  2016  2015 
 אלפי ש"ח  
       תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת       
       

 307,732  246,484  361,507  נקי רווח
       התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:       
       

       לסעיפי רווח והפסד:התאמות 
       

 195,473  201,026  198,154  פחת והפחתות
 16,750  (17,614)  4,201  נטו, ומשובצים נגזרים פיננסיים )שחיקה( שערוך

 (241,340)  1,122  12,888  מימון, נטו)הוצאות(  הכנסות
 -  682  -  הפסד הון

 134,464  99,726  326,546  הכנסהה על מסים
 -  -  (54,159)  שינוי יעוד מקרקעיןמ רווח הון

         487,630  284,942  105,347 
       שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:       
       

 6,278  4,035  1,548  ירידה בלקוחות
 (10,352)  (24,896)  244  בחברות נמל (עלייהירידה )
 לזמן תרות חובה )כולל יתרות חובהחייבים ויב )עלייה( ירידה

 ארוך( 
 

27,905 
 

(11,783)  (23,217) 
 (98,016)  8,244  2,477  ויתרות זכות בזכאיםעלייה )ירידה( 

 57,595  (3,557)  (50,746)  בהתחייבויות לספקים ולנותני שירותים (רידהיעלייה )
 46,941  (44,552)  (41,991)  והתחייבויות אחרות לזמן ארוך הפרשותעלייה )ירידה( ב

 בעת סיום יחסי עובד לתשלום המיועדים בנכסים)עלייה(  ירידה
 (ארוך ולזמן קצר לזמן השקעות, )מזומנים מעביד 

 
(38,633) 

 
32,382  108,317 

 (30,051)  21,903  (34,401)   התחייבות בשל הטבות לעובדים, נטוב)ירידה(  יהיעל
         (133,597)  (18,224)  57,495 
 121,440  -  -  מסים על ההכנסה שהתקבלו       

 (126,829)  (75,130)  (96,526)  מסים על ההכנסה ששולמו
 465,185  438,072  619,014  שוטפתמזומנים נטו שנבעו מפעילות        
       תזרימי מזומנים מפעילות השקעה       

 (775,102)  (1,705,579)  (1,964,379)  קבוע רכוש רכישת
 5,736  13,329  10,000  הלוואות שניתנופרעון 

 2,257  5,440  2,246  ריבית שהתקבלה
 -  (272)  (14,707)  עלויות אשראי ששולמו והוונו לנכס
 -  35  (28,525)  תמורה )תקבול( מסילוק נגזרים, נטו

 -  -  54,159  תמורה בגין שינוי יעוד מקרקעין
 625,266  -  -  ות לזמן קצר, נטוהשקע

 (141,843)  (1,687,047)  (1,941,206)   השקעהששימשו לפעילות  נטו מזומנים       
       תזרימי מזומנים מפעילות מימון       

 -  680,000  6,910,836  מתאגידים בנקאייםאשראי לזמן קצר קבלת 
   (100,000)  (5,890,836)  ייםאשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאפרעון 

 -  -  320,000  קבלת הלוואות מבנקים לזמן ארוך
 -  580,000  1,340,000  מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון        
 323,342  (669,176)  17,808  במזומנים ושווי מזומנים( נטו עליה )ירידה       
       
 436,852  760,194  91,018  השנהזומנים ושווי מזומנים לתחילת מ
 760,194  91,018  108,826  מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה       
       פעילויות מהותיות שלא במזומן –נספח        
       

 282,891  400,310  551,683  רכישת רכוש קבוע באשראי
 )כרית   עודף נכסים שהתקבלו מחברות הנמל בגין תשלום פנסיה 

 ביטחון(  
 

5,428 
 

8,001 
 

5,372 
 

  .הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים
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 כללי - 1 ביאור

 
 המדווחת הישות .א

 
)להלן: "החברה" או "חנ"י"( כחברה בבעלות ממשלת  2004פיתוח ונכסים בע"מ הוקמה בחודש יולי  -חברת נמלי ישראל 

"יום  :)להלן 2005בפברואר  17והחלה לפעול ביום  1975-ההחברות הממשלתיות, התשל" ישראל כהגדרתה בחוק
 2004-התחילה"(. הקמת החברה הינה תוצאת שינוי מבני אשר נערך בהתאם לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד

הנמלים )להלן:  )להלן: "חוק הספנות" או "החוק"( במסגרתו בוטל חוק רשות הנמלים המסמיך את פעולתה של רשות
"רשות הנמלים"( ותחתיה הוקמו ארבע חברות ממשלתיות: החברה, חברת נמל אשדוד בע"מ, חברת נמל חיפה בע"מ 

 להלן: "חברות הנמל"(.  וחברת נמל אילת בע"מ )חברות הנמל האמורות
 ראהלמפעיל פרטי )חברת נמל אילת בע"מ בדרך של מכירה פרטית של אחזקות המדינה בה  הופרטה 2013ינואר  בחודש
 (.(ג) 7 ביאור

 
על פי חוק הספנות והצווים מכוחו, בשלב ראשון של השינוי המבני שתואר הועברו כל הנכסים החובות וההתחייבויות 
לרבות הסכמים, תביעות ועילות לתביעות, למעט התחייבויות בגין עובדים שהיו של רשות הנמלים, למדינת ישראל 

 וגמלאיםנכסים, החובות וההתחייבויות לחברה ולחברות הנמל. ההתחייבויות בגין עובדים ובשלב השני נותבו עיקר ה
 הועברו ישירות מרשות הנמלים לחברה ולחברות הנמל.

 
בהתאם לחוק, העברת הנכסים, החובות וההתחייבויות למדינה, לחנ"י או לחברת נמל או רישום הזכויות בנכסים לא 

בה או בתשלום אחר החל על פי דין או הסכם ובלבד ששר האוצר יקבע הוראות חויבו במס, באגרות, בתשלומי חו
 (.13 ביאור)ראה  המס דיני לענייןהותקנו תקנות  2009 בשנתהתאמה לעניין דיני המס, האגרות והתשלומים כאמור. 

 
חברת  קעל פי החו שנה מיום התחילה. 49החברה הוסמכה כחברת הפיתוח והנכסים, בהתאם לחוק, לתקופה של 

 הפיתוח והנכסים תהיה במהלך כל תקופת הסמכתה חברה בבעלות ממשלתית מלאה. 
 

 אילכתב ההסמכה, השרים רשאים לאחר שנתנו לחנ"י הזדמנות להשמיע טענותיה, להורות לחברה להעמיד  בהתאם
 כמו. הנמלים בתחום כדין הפועלים אחרים וגורמים מורשים תאגידים, הנמל חברות לשימוש, המועברים מהנכסיםאילו 

 .להוראותיהם בהתאם לפעול החברה ועל הזכויות תינתנה בהם התנאים את לקבוע השרים רשאים, כן
 

 לחוק כלהלן:  9תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים הוגדרו בסעיף 
 

רו המועברים"( ונכסים אחרים שהועב /הנכסיםועברו אל החברה )להלן: "המקרקעיןהלהחזיק את המקרקעין אשר  (1)
( לחוק, לרכוש נכסים בנמלים וכן לרכוש נכסים המיועדים להיכלל בתחום נמל, לפי תכנית 3)א()53אליה לפי סעיף 

 פיתוח; 
 

( לעיל, שהם בתחום נמל, לשימוש חברות הנמל ותאגידים שהוסמכו 1להעמיד נכסים מהנכסים האמורים בפסקה ) (2)
"התאגידים המורשים"(, בהתאם לתקופת הסמכתם  ע"י שר האוצר, לתת שירותי נמל בחלק מהנמלים )להלן:

)ג( 10ולתנאיה, והכל בכפוף לצורכי הנמל ולצורך מתן שירותי נמל או לשימושים אחרים שהותרו להם לפי סעיף 
 לחוק; העמדת נכסים כאמור תעשה כנגד תשלום כקבוע בחוק;

 
רך שימוש נמלי, למי שפועל כדין בתחום ( לעיל, שהם בתחום נמל, לצו1להעמיד נכסים מהנכסים האמורים בפסקה ) (3)

 הנמל, והכל בכפוף לצורכי הנמל, וכנגד דמי שימוש שייקבעו בהסכם בין חנ"י לבין מי שפועל כדין בתחום הנמל;
 

( לעיל, וכן על הקצאת הנכסים האמורים לשימושים 3)-( ו2לפקח על השימוש בנכסים שהועמדו כאמור בפסקאות ) (4)
 נמליים שונים;

 
לפתח את נמלי אשדוד, חיפה ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק, ובכפוף למדיניות הממשלה לתכנן ו (5)

 זה; לענייןולהוראות השרים 
 

( ואם הועמדו לשימוש צדדים שלישיים, כאמור בפסקאות 1להבטיח את תחזוקתם של הנכסים האמורים בפסקה ) (6)
 הועמדו;( לעיל, להבטיח את תחזוקתם בידי הגורם שלשימושו 3)-( ו2)

 
לייעץ לרשות הספנות והנמלים אשר במשרד התחבורה בדבר רמת השירות הנאותה שחברות הנמל והתאגידים  (7)

המורשים יפעלו לפיה, במטרה להבטיח את תפעולם היעיל של הנמלים, וכן לרכז נתונים ומידע ביחס לרמת השירות 
 כאמור;

 
 קידיה;שהוא בגדר אחריותה ותפ ענייןלייעץ לרשות ולשרים בכל  (8)

 
 .לפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי חיפה , אשדוד ואילת (9)
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 כללי )המשך( - 1 ביאור
 
 )המשך( המדווחת הישות .א
 

, הצווים, התקנות, החוקים הוראותהכולל  נרחב רגולטורי לפיקוח ןנתופעילותה של החברה ושל חברות הנמל  תחום
 .שונות רגולטוריות והוראות ההסמכה כתבי

 
 
 הגדרות .ב

 
  -כספיים אלה  בדוחות

 
 פיתוח ונכסים בע"מ. - חברת נמלי ישראל - החברה (1)

 
 בדבר צדדים קשורים. 24כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי  - קשור צד (2)

 
 חברות שהשקעת החברה בהן כלולה בדוחות הכספיים על בסיס שיטת השווי המאזני. - מוחזקות חברות (3)

 
 .1968-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1שמעותם בפסקה )כמ - עניין בעלי (4)

 
 מקורות מימוןג. 

 
 והלוואה לזמן ארוך נכון ליום חתימת הדוחות הכספיים לחברה מקורות מימון שכוללים מסגרות אשראי מאושרות

. כמו כן (24)ראה ביאור  יע מועד פירעונןמתאגידים בנקאיים אשר ישמשו לפירעון התחייבויותיה של החברה בהג
החברה צופה כי תוכל לגייס מקורות אשראי נוספים מתאגידים בנקאיים ו/או מגופים פיננסיים אחרים שישמשו את 

 אלפי ש"ח. 2,645,459 , לחברה גירעון בהון החוזר בסך2017בדצמבר  31נכון ליום  והארוך. פעילותה בטווח הבינוני
 

 
 יס עריכת הדוחות הכספיים בס - 2 ביאור

 
 בינלאומיים כספי דיווח בתקני עמידה על הצהרה .א

 
 "(. IFRSהדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן: "

 
דוחות  -הדוחות הכספיים מקיימים את הוראות רשות החברות הממשלתיות וזאת בהתאם לחוזר חשבונאות וכספים 

 .2013-5-1כספיים 
 

 .2010 –דוחות כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים ושנתיים(, התש"ע 
 

 .2018, באפריל 15הדוחות אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה ביום 
 
 הצגה ומטבע פעילות מטבע .ב

 
 שמייצג המטבע הינו"ח הש. הקרוב לףלא ומעוגלים, החברה של הפעילות מטבע שהינו"ח, בש מוצגים הכספיים הדוחות

 .החברה פועלת בה העיקרית הכלכלית הסביבה את
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים  - 2ביאור 
 

 בסיס המדידה .ג
 

 :הבאים וההתחייבויות הנכסים למעט ההיסטורית העלות בסיס על הוכנו הדוחות
 
 למעט  הפסדאו  רווח דרך הוגן בשווי נמדדים אשר ואחרים )לרבות נגזרים משובצים( נגזרים, םמכשירים פיננסיי(

 ;המשמשים בגידור תזרים מזומנים, בגין החלק האפקטיבי בגידור אשר מוכרים ברווח כולל אחר( נגזרים
 למכירה כזמינים המסווגים םמכשירים פיננסיי; 
 נדחים מסים והתחייבויות נכסי; 

 ;נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים 

 נמדד לפי עלות נחשבת במועד המעבר לקבוע ש רכוש- IFRS; 
 הפרשות. 
 
 

 .החשבונאית המדיניות עיקרי בדבר, 3 ביאורנוסף בדבר אופן המדידה של נכסים והתחייבויות אלה ראה  למידע
 

 תקופת המחזור התפעולי ד.
 

פריטים  הינםעד שנה. הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות  הינותקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה 
 המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה. 

 
 דעת ושיקול באומדנים שימוש .ה
 

 באומדנים שימוש
 

דעת ובהערכות, אומדנים והנחות  בשיקול להשתמש החברה ת, נדרשת הנהלIFRS -לכספיים בהתאם הדוחות ה בעריכת
חשבונאית ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, הכנסות והוצאות. יובהר אשר משפיעים על יישום המדיניות ה

 .אלהשהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים 
 

 להניח החברה הנהלת נדרשה, החברה של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת
 הנהלת מתבססת, האומדנים בקביעת דעתה בשיקול. משמעותית וודאות באי הכרוכים ואירועים לנסיבות באשר הנחות
 העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים ועל הנחות סבירות בהתאם לנסיבות המתאימות לכל אומדן. ניסיון על החברה

 תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים שינויים. שוטף באופן נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים
 .מושפעת עתידית תקופה ובכל יםהאומדנ

 
 שקיים לאומדנים בקשר ודאות לחוסר אחרים עיקריים וגורמים העתיד לגבי החברה שהניחה הנחות בדבר מידע להלן
 הכספית השנה במהלך ,והתחייבויות נכסים של בספרים לערכים מהותי תיאום תהיה שתוצאתם משמעותי סיכון
 :הבאה
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 ת הכספיים )המשך(בסיס עריכת הדוחו - 2ביאור 
 
 )המשך( דעת ושיקול באומדנים שימוש .ה
 

 )המשך( באומדנים שימוש
 

 הפנייה אפשריות השלכות הנחות עיקריות אומדן
 עובד הטבות
 סיום לאחר

 העסקה

אקטואריות כגון שיעור  הנחות
 ושיעור תמותה היוון

גידול או קיטון 
בגין במחויבות 

תכנית הטבה 
 סיום לאחר מוגדרת
  העסקה

בדבר השפעת השינוי  למידע
 ביאור, ראה האקטואריותבהנחות 

 בדבר הטבות לעובדים, 12

סיכויי  הערכת
 התחייבויות

ואומדן  תלויות
 הפרשות 

האם יותר סביר מאשר לא כי יצאו 
משאבים כלכליים בגין תביעות 
משפטיות שהוגשו כנגד החברה 

 וחברות מוחזקות שלה

או יצירת  ביטול
, עההפרשה בגין תבי

 קיטון או גידול
 להיטלי בהפרשה
 השבחה

חשיפת החברה  בדבר למידע
לתביעות וכן בדבר היטלי השבחה, 

 התקשרויות, בדבר 22 ביאורראה 
 התחייבויות תלויותו
 

 לא מס עמדות
 וודאיות

 

 קבלת לעניין הוודאות אי מידת
 החברה של המס עמדות

(uncertain tax positions )
 מס אותבהוצ תישא כי והסיכון
 על בהתבסס, זאת. נוספות וריבית
 לרבות, גורמים מספר של ניתוח

 וניסיון המס חוקי של פרשנויות
 החברה של העבר

 בהוצאות הכרה
 הכנסה על מסים
 נוספות

, שנתקבלובדבר שומות מס  למידע
 על מסים בדבר, 13 ביאורראה 

 ההכנסה

 של הוגן שווי
 שאינם נגזרים
 סחירים

 בקביעת משוששי עיקריות הנחות
 משובצים נגזרים של ההוגן השווי

 בשווי נמדדו אשר פיננסים ונגזרים
 ת.ריבי שיעורי הם הוגן

ורווח או הפסד  רווח
בגין שינוי כולל אחר 

בשווי ההוגן של 
מכשירים פיננסים 

 נגזרים 

 מכשירים בדבר, 21 ביאור ראה
 פיננסים

 

 חיים אורך
 של שימושיים

 קבוע רכוש
 
 

 חזוי הנכס ורכושלא הזמן פרק
 החברה ידי-על לשימוש זמין להיות

 קיטון או גידול
 פחת בהוצאות

 של החיים אורך בדבר למידע
, 3 ביאור ראה הקבוע הרכוש
 בדבר למידע. חשבונאית מדיניות
 רכוש בגין שהוכרו פחת הוצאות

 רכוש בדבר 10 ביאור ראה, קבוע
. לעניין עמדת חברות הנמל קבוע

הנכסים  בדבר אורך החיים של
 3שהועמדו לרשותם, ראה ביאור 

 'יג
 השבה בר סכום

 קבוע רכוש של
 שיעור, מזומנים תזרימי אומדן
 צמיחה ושיעור היוון

הדוח לא  בתקופת
הוכרה ירידת ערך, 
אולם שינוי בהנחות 

 עלייה)לדוגמא, 
 עשוי( ההיוון בשיעור
 ערך לירידת להוביל

 עוקבות בתקופות

 דיניותמ בדבר( 2)ה  3 ביאור ראה
 ערך לירידת בקשר חשבונאית

 פיננסיים שאינם נכסים
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך( - 2ביאור 
 

 )המשך( דעת ושיקול באומדנים שימוש .ה
 

 )המשך( באומדנים שימוש
 

 .יםמסוימ והתחייבויות נכסים של ההוגן השווי את לקבוע החברה נדרשת, הכספיים הדוחות הכנת לצורך           
 .פיננסיים מכשירים בדבר, 21 אוריבבנוסף אודות ההנחות ששימשו בקביעת שווי הוגן נכלל  מידע

 
 הוגן שווי מדידות. שניתן ככל מהשוק נצפים בנתונים החברה משתמשת, התחייבות או נכס של ההוגן השווי בקביעת

 :כדלקמן, רכהבהע ששימשו הנתונים על בהתבסס ההוגן השווי במדרג רמות לשלוש מחולקות
 .זהים למכשירים פעיל בשוק( מתואמים)לא  מצוטטים מחירים: 1 רמה ●
 .לעיל 1 ברמה כלולים שאינם, בעקיפין או במישרין, נצפים נתונים: 2 רמה ●
 .נצפים שוק נתוני על מבוססים שאינם נתונים: 3 רמה ●
 
 דעת בשיקול שימוש 

 
 המדיניות יישום בתהליך ההנהלה ידי על שהופעלו( באומדנים כרוכיםש אלו)מלבד  משמעותיים דעת שיקולי בדבר מידע

 נכללים, הכספיים בדוחות שהוכרו הסכומים על ביותר המשמעותית ההשפעה להם אשר, החברה של החשבונאית
 :הבאים בביאורים

 התקציבית הפנסיה בתכניות הטיפול לעניין, לעובדים הטבות בדבר, 12 ביאור. 

 החכירה סיווג לענייןרות תפעוליות, בדבר חכי ,23 ביאור. 
 
 

 

 החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

ידי החברה.  עלהמדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות אלה  כללי
בחירה במדיניות בביאור זה, בכל אותם מקומות שהחברה בחרה בחלופות חשבונאיות, שהותרו בתקני חשבונאות ו/או ב

 האמור ההדגשה בסימן אין) בהדגש ניתן האמור הגילויחשבונאית בנושא שבו אין הוראה מפורשת בתקני חשבונאות, 
 (.הודגשה שלא החשבונאית המדיניות ליתר בהשוואה יתר חשיבות לייחס כדי

 
 מוחזקות בחברות השקעות .א

 
  כספיים על בסיס השווי המאזני.בחברות מוחזקות של החברה, נכללות בדוחות ה השקעות 

  החברה אינה מאחדת את דוחותיה הכספיים עם אלו של החברות הבנות שלה בשל חוסר מהותיות.
 

 חוץ במטבע עסקאות .ב
 

לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות. נכסים  החברהבמטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של  עסקאות 
במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין שבתוקף  והתחייבויות כספיים הנקובים

לאותו יום. הפרשי שער בגין הפריטים הכספיים הינם ההפרש שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות לתחילת השנה, 
ת לפי שער כשהיא מתואמת לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך השנה, לבין העלות המופחתת במטבע חוץ מתורגמ

 החליפין לסוף השנה. 
 

והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער  נכסים
 עלות לפי והנמדדים חוץ במטבע הנקובים כספיים לא פריטים החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן.

 .העסקה למועד שבתוקף חליפיןה שער לפי מתורגמים, היסטורית
 
הפרשי שער הנובעים מתרגום למטבע הפעילות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד פרט להפרשים אשר מוכרים ברווח כולל  

 אחר, הנובעים מתרגום של נגזרים המשמשים בגידורי תזרים מזומנים, בגין החלק האפקטיבי בגידור.
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 המשך() החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 פיננסיים מכשירים .ג
 
 פיננסיים שאינם נגזרים נכסים (1)
 

 פיננסים בנכסים לראשונה הכרה
 הרגילה בדרך הנרכשים הפיננסיים הנכסים יתר. היווצרותם במועד וחייבים בהלוואות לראשונה מכירה החברה

(regular way purchase ,)העסקה קשירת במועד לראשונה מוכרים (trade dateבו )  החברה הופכת לצד לתנאים
 החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה החברה לקנות או למכור את הנכס. 

והשקעות בנכסים  מזומנים ושווי מזומנים ,חייבים אחריםו הלוואות, לקוחות, כולליםפיננסיים שאינם נגזרים  נכסים
 .פיננסיים זמינים למכירה

 

 פיננסיים נכסים גריעת
 או, פוקעות הפיננסי מהנכס הנובעים המזומנים לתזרימי החברה של החוזיות הזכויות כאשר נגרעים סייםפיננ נכסים
 הסיכונים כל בה בעסקה הפיננסי מהנכס הנובעים המזומנים תזרימי את לקבל הזכויות את מעבירה החברה כאשר

 .למעשה עוברים הפיננסי הנכס על מהבעלות וההטבות
 .התחייבות או כנכס בנפרד מוכרת החברה ידי על נשמרה או נוצרה אשר שהועברו םפיננסיי בנכסים זכות כל

(, trade date) העסקה קשירת במועד מוכרות(, regular way sale) הרגילה בדרך הנעשות םיפיננסי נכסים מכירות
 .הנכס את למכור החברה התחייבה בו במועד, משמע

 

 .להלן( 2) סעיף ראה, פיננסיות והתחייבויות פיננסיים נכסים קיזוז לעניין
 

 קבוצה בכל החשבונאי והטיפול לקבוצות פיננסיים נכסים סיווג
 

 :כלהלן בקבוצות פיננסיים נכסים מסווגת החברה
 
 הפסדאו  רווח דרך הוגן בשווי פיננסיים נכסים 
 הניתנות עסקה עלויות. סחרלמ כמוחזק מסווג הוא כאשר, הפסדאו  רווח דרך הוגן שווי לפי כנמדד מסווג פיננסי נכס 

 לרווח נזקפים בהם והשינויים הוגן בשווי נמדדים אלה פיננסיים נכסים. התהוותן עם הפסדאו  לרווח נזקפות לייחוס
 .לעובדים פנסיה לתשלומי המיועדות השקעות כוללים למסחר כמוחזקים המסווגים פיננסיים נכסים. הפסדאו 
 

 וחייבים הלוואות
 נסחרים שאינם לקביעה הניתנים או קבועים תשלומים בעלי, נגזרים שאינם פיננסיים נכסים הינם וחייבים הלוואות

, לראשונה ההכרה לאחר. לייחוס הניתנות עסקה עלויות בתוספת הוגן בשווי לראשונה מוכרים אלו נכסים. פעיל בשוק
 .ערך מירידת הפסדים כויבני, האפקטיבית הריבית לשיטת בהתאם מופחתת בעלות נמדדים וחייבים הלוואות
 .אחרים חייביםו לקוחות, מזומנים ושווי מזומנים כוללים וחייבים הלוואות

 
 כוללים מזומנים שווי. דרישה לפי ופיקדונות ידיימ לשימוש הניתנים מזומנים יתרות כוללים מזומנים ושווי מזומנים
ברמת נזילות גבוהה  ,חודשים 3 עד הינו הפדיון למועד ועד המקורי ההפקדה ממועד הזמן משך אשר קצר לזמן השקעות

 אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים בשווי. 
 

 למכירה זמינים פיננסיים נכסים
. האחרות הקטגוריותמ אחת לאף סווגו לא אשר נגזרים שאינם פיננסיים נכסים הינם למכירה זמינים פיננסיים נכסים

 פיננסיים נכסים לראשונה ההכרה במועד. למכירה זמינים פיננסיים כנכסים מסווגות, מסוימים חוב במכשירי השקעות
 השקעות נמדדות עוקבות בתקופות. לייחוס הניתנות העסקה עלויות כל בתוספת הוגן בשווי מוכרים למכירה זמינים
 החליפין בשער משינויים הפסדים או לרווחים, ערך מירידת להפסדים רטפ, בהן השינויים כאשר, הוגן בשווי אלה

 ומוצגים אחר כולל לרווח ישירות נזקפים, למכירה כזמינים המסווגים חוב מכשירי של האפקטיבית הריבית ולצבירת
 בקרן שנצברו ההפסדים או הרווחים, נגרעת ההשקעה כאשר. למכירה כזמינים המסווגים פיננסיים נכסים בגין הון בקרן
 .הפסדאו  לרווח מועברים למכירה זמינים פיננסיים נכסים בגין הון
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 )המשך( פיננסיים מכשירים .ג
 
 נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות (2)

 
 י מתאגידים בנקאיים.והלוואות ואשרא אחרים וזכאים ספקים כוללות נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות

 
 פיננסיות בהתחייבויות לראשונה הכרה

 לראשונה מוכרות הפיננסיות ההתחייבויות יתר. היווצרותם במועד שהונפקו חוב במכשירי לראשונה מכירה החברה
 .המכשיר של החוזיים לתנאים לצד הופכת החברה בו( trade date) העסקה קשירת במועד

 ההכרה לאחר. לייחוס הניתנות העסקה עלויות כל בתוספת הוגן בשווי לראשונה מוכרות פיננסיות התחייבויות
 . האפקטיבית הריבית לשיטת בהתאם מופחתת בעלות נמדדות פיננסיות התחייבויות, לראשונה

 
 פיננסיות התחייבויות גריעת

 .בוטלה או ולקהס היא כאשר או פוקעת, בהסכם כמפורט, החברה מחויבות כאשר נגרעות פיננסיות התחייבויות
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים
קיימת באופן  לחברהנכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר 

( זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על currentlyמיידי )
 זמנית.-מש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בובסיס נטו או למ

 
 ם, לרבות חשבונאות גידורפיננסיים נגזרי מכשירים (3)
 

מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ וכן נגזרים שאינם משמשים לגידור, לרבות  החברה
 נגזרים משובצים שהופרדו.

 
 נגזרים פיננסים מכשירים של מדידה

 
 ההכרה לאחר. התהוותן עם והפסד לרווח נזקפות לייחוס הניתנות עסקה עלויות. הוגן בשווי לראשונה מוכרים ריםנגז

  , כשהשינויים בשווי ההוגן מטופלים כמתואר להלן:הוגן בשווי הנגזרים נמדדים, לראשונה
 
 גידור כלכלי .א
 

משמשים למטרות גידור נזקפים מיידית  רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם
 לרווח או הפסד.

 
 גידור חשבונאי .ב
 

עסקאות גידור כשירות לחשבונאות גידור בין היתר כאשר במועד יצירת הגידור קיים ייעוד ותיעוד פורמלי של יחסי 
ך ונקבע הגידור ושל מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הקבוצה לבצע גידור. הגידור נבחן על בסיס מתמש

בפועל שהוא בעל אפקטיביות גבוהה במהלך תקופת הדיווח הכספי שאליהן יועד הגידור. עסקאות גידור )הגנה( 
 מטופלות כדלקמן:

 
החלק האפקטיבי של השינויים בשווי ההוגן של המכשיר המגדר מוכר ברווח )הפסד( כולל , גידור תזרימי מזומניםב

 דית לרווח או הפסד.אחר בעוד שהחלק הלא אפקטיבי מוכר מיי
 

רווח )הפסד( כולל אחר מועבר לרווח או הפסד כאשר תוצאות עסקת הגידור נזקפות לרווח או הפסד, לדוגמה, 
כאשר ההכנסה או ההוצאה שגודרה מוכרת ברווח או הפסד או כאשר עסקה חזויה מתרחשת. כאשר הפריט 

 את סכום הרווח )הפסד( מהמכשיר המגדר. המגודר הוא נכס או התחייבות לא פיננסיים, עלותם כוללת גם
 

( FIRM COMMITMENT( או התחייבות איתנה )FORECAST TRANSACTIONבמקרים בהם עסקה חזויה )
כבר לא צפויות להתרחש, הסכומים שהוכרו בעבר ברווח )הפסד( כולל אחר מועברים לרווח או הפסד. כאשר 

הייעוד כמכשיר גידור בוטל, הסכומים שהוכרו בעבר ברווח  מכשיר הגידור פקע או נמכר, סולק או מומש, או אם
)הפסד( כולל אחר נשארים ברווח )הפסד( כולל אחר עד למועד שבו העסקה החזויה או ההתקשרות האיתנה 

 מתרחשות.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 
 )המשך( פיננסיים מכשירים .ג
 
 ות חשבונאות גידור )המשך(ם, לרבפיננסיים נגזרי מכשירים (3)
 
 
 נגזרים משובצים שהופרדו ושאינם משמשים לגידור .ג
 

נגזרים משובצים מופרדים מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם: )א( אין קשר הדוק בין המאפיינים הכלכליים 
היה  והסיכונים של החוזה המארח ושל הנגזר המשובץ, )ב( מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ

 )ג( המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח והפסד. -עומד בהגדרת נגזר ו
 

 שינויים בשווי ההוגן של נגזרים משובצים שהופרדו נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימון.
 

 
 רגילות מניות הון (4)

 
  .רגילות מסווגות כהון מניות

 
 קבוע רכוש .ד

 
 הומדיד הכרה (1)

 
 .ערך מירידת מצטברים והפסדים שנצבר פחת בניכוי העלות לפי נמדדים קבוע רכוש פריטי
 )עלות נחשבת(. IFRS -, מועד המעבר ל2013בינואר  1ההוגן ליום  שוויםקבוע נקבעה לפי הרכוש הפריטי  של העלות

 
באופן עצמי כוללת את עלות  כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו העלות

וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום  עלויות אשראי שהוונוהחומרים ושכר עבודה ישיר, 
לפירוק ופינוי או  מחויבותקיימת כמו כן, כככל ש .ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה

 .פינוי הפריטים ושיקום האתר בו ממוקם הפריט  ,לויות פירוקאומדן עיש לייחס  ,שיקום אתר
 

 הם, שונה חיים אורך יש( משמעותיות תקופתיות בדיקות של עלויות)לרבות  משמעותיים קבוע רכוש לחלקי כאשר
 .הקבוע הרכוש של( משמעותיים)רכיבים  נפרדים כפריטים מטופלים

 
פי השוואת התמורה נטו מגריעת הנכס לערכו בספרים, ומוכרים נטו רווח או הפסד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים ל

 בסעיף הכנסות אחרות או הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.
 

 מנכסישנכסים אלו הם חלק  בשל כך. לתקופות ארוכות גם נכסי נדל"ן המושכרים לצדדים שלישיים כולל קבוע רכוש
 .זו מתשתית נפרדים בלתי הינם אלו סיםנכ, החברה שמחזיקה הנמלית התשתית

 
 עוקבות עלויות (2)
 

החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם צפוי כי  עלות
ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך בספרים של  החברהההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל 

 חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע. 
 .התהוותן עם והפסד לרווח נזקפות קבוע רכוש פריטי של שוטפות תחזוקה עלויות

 
 פחת (3)

 
 של העלות הוא פחת בר סכוםשל הסכום בר פחת של נכס על פני אורך חייו השימושים.  תיתהוא הקצאה שיט פחת
 .הנכס של רהשיי ערך בניכוי, העלות את המחליף אחר סכום או הנכס

 
 באופן לפעול יוכל שהוא מנת על הדרושים ולמצב למיקום הגיע הוא כאשר דהיינו, לשימוש זמין הוא כאשר מופחת נכס

 .ההנהלה שהתכוונה
 

 הרכוש מפריטי חלק כל של השימושי החיים אורך אומדן פני על הישר הקו שיטת לפי והפסד רווח לדוח נזקף פחת
 בצורה בנכס הגלומות העתידיות הכלכליות ההטבות של החזויה הצריכה תבנית את תמשקפ זו ושיטה מאחר, הקבוע
 ותקופת החכירה תקופת מבין הקצרה התקופה פני על מופחתים מימונית בחכירה חכורים נכסים. ביותר הטובה

 .בנכסים השימוש
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 פחת (3)
 

 :כדלקמן הינו ההשוואה ולתקופות השוטפת לתקופה השימושיים החיים אורך ןאומד
 

 נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים"(  שנים  50    גלים שוברי( 
 נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים ימיים"(  שנים 30                רציפים( 
 מיים"()נכלל בקבוצת "תשתיות ומבנים י  שנים 20 כבישים ושטחים תפעוליים 
 שנים 15-25   יבשתיים מבנים 
 נכלל בקבוצת "מערכות מידע וציוד"(   שנים 5   מחשב             ציוד( 
 נכלל בקבוצת "מערכות מידע וציוד"(  שנים 15-20   אחר וריהוט    ציוד( 
 עד תום תקופת הזיכיון  שנים 40-42    קרקעות 

 

ובעלי נסיון  בלתי תלוייםחיצוניים על ידי מעריכי שווי  ונבחנ השימושי החיים ואורך הפחת שיטת בדבר האומדנים
 . שינויים מטופלים כשינוי אומדן בדרך של "מכאן ואילך".בתחום

 
 

 ערך ירידת ה. 
 

 נגזרים שאינם פיננסיים נכסים ( 1)
 

 לכך ייקטיביתאוב ראייה קיימת כאשר נבחנת הפסדאו  רווח דרך הוגן בשווי מוצג שאינו פיננסי נכס של ערך ירידת
 תזרימי אומדן על שלילי באופן השפיע זה הפסד ואירוע בנכס לראשונה ההכרה מועד לאחר התרחש הפסד שאירוע

 .מהימנה לאמידה הניתן הנכס של העתידיים המזומנים
 

 :לכלול עשויה פיננסיים נכסים של ערך ירידת שחלה לכך אובייקטיבית ראייה
 חייב ידי על חוזה הפרת; 
 אחרים במקרים שוקלת הייתה לא החברה אשר בתנאים חברהל המגיע סכום של דשמח ארגון; 
 רגל יפשוט חוב מנפיק או שחייב לכך סממנים קיום; 
 ערך נייר עבור פעיל שוק היעלמות או חוב מנפיקי של פירעון חדלות על שמעידים הכלכלית בסביבה שינויים; 
 פיננסיים נכסים של מקבוצה צפוי מזומנים בתזרים דידהלמ הניתנת ירידה שקיימת כך על שמצביע נצפה מידע. 
 

 ב ומכשירים פיננסיים זמינים למכירהחו מכשירי של ערך לירידת ראיות
  ונכסים פיננסיים זמינים למכירה אחרים חייבים, לקוחות יתרות, הלוואות לגבי ערך לירידת ראיות בוחנת החברה
 משמעותיות שהינן ונכסים פיננסיים זמינים למכירה אחרים חייבים, ההלוואות, הלקוחות יתרות. הבודד הנכס ברמת
והנכסים הפיננסיים הזמינים  החייבים, הלקוחות, ההלוואות יתרותלגבי  .ערך לירידת ספציפית נבחנות פרטני באופן

 מבוצעת לא, פרטני באופן משמעותיות שאינן יתרות לגבי, וכן ספציפית ערך ירידת זוהתה לא בגינן אשר אלה ,למכירה
לבחינה נוספת של ירידת ערך ברמה הקולקטיבית אין השפעה על  חברהה שלדעת היות קולקטיבית ערך ירידת בחינת

 הדוחות הכספיים והיא איננה מהותית. 
 
 פיננסיים שאינם נכסים (2)
 

 ערך ירידת בחינת עיתוי
ים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע האם כסי מס נדחנ, שאינם החברהבספרים של הנכסים הלא פיננסיים של  הערך

. קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה של הנכס
 .זיהתהולא בחנה במועד הדיווח סימנים כאמור החברה 

 
 מזומנים מניבות יחידות קביעת
ים לבחינה פרטנית מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר בחינת ירידת ערך, הנכסים אשר אינם ניתנ למטרת

אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים אחרים ובקבוצות נכסים 
 אחרות )"יחידה מניבת מזומנים"(.

 ים אחת וזאת בהתבסס על: יחידה מניבת מזומנב נכללים, לרבות הנמלים החדשים, החברה נכסי כלהחברה קבעה כי 
החובה להעמיד נכסים לשימוש חברות הנמל. אין ביכולת החברה לסגור נמל שאינו רווחי או מפסיד לפי שיקול דעתה. 
 באופן דומה, חנ"י מתכננת ומפתחת נמלים בכפוף למדיניות הממשלה ולהוראות השרים. כמו כן החברה מבצעת עבודות  
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 
 )המשך( ערך ירידת .ה
 
 )המשך( פיננסיים שאינם נכסים (2)
 
הקמת נמל חדש רק בהתאם לתקציב פיתוח מאושר על ידי השרים. הפעלת נמל אינה אפשרית בלא קבלת כתב הסמכה ל

 מהשרים הממונים.  כדין
 

ם המשולמים לחברה נקבעו בצווים ולפיכך הכנסות חנ"י נקבעות בעיקר בהתאם למטענים המשונעים בנמלים. התעריפי
 תקבול בגין המטען יגיע לחברה ללא קשר לנמל בו הוא נטען או נפרק, לרבות בנמלים החדשים לכשיוקמו. 

בנוסף, קיימת תלות בין תזרימי המזומנים בחברה כמכלול, הן בשל המחויבות של חנ"י להעמיד נכסים בתחום נמל 
ההתחשבנות בין חנ"י לבין חברות הנמל אשר כורך בין תזרימי המזומנים הנובעים מכל  לשימוש נמלי והן לאור מנגנון

 פעילות.
 

 השבה בר סכום מדידת
 עלויותבר ההשבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי  הסכום
 .מימוש

 
 ערך מירידת בהפסד הכרה

, ההשבה בר הסכום על עולה מזומנים מניבת יחידה של או נכס של בספרים הערך כאשר מוכרים ךער מירידת הפסדים
 .והפסד לרווח ונזקפים

 
 לעובדים הטבות .ו
 

 העסקה סיום לאחר הטבות (1)
 

 מוגדרת להפקדה תכניות )א(
 

 מבלי נפרדת לישות קבועים תשלומים משלמת החברה שלפיה העסקה סיום לאחר תכנית הינה מוגדרת להפקדה תכנית
 הפקדה בתכנית להפקיד החברה מחויבויות. נוספים תשלומים לשלם משתמעת או משפטית מחויבות לה שתהיה
 להפקיד התחייבויות. קשורים שירותים העובדים סיפקו שבמהלכן בתקופות הפסדאו  לרווח כהוצאה נזקפות, מוגדרת
, השירות את סיפקו העובדים בה התקופה מתום חודשים 12 -מ יותר תוך לתשלום עומדות אשר מוגדרת הפקדה בתכנית
 .הנוכחי ערכן לפי מוכרות

 
 להטבה מוגדרת תכניות )ב(
 

, החברה מחויבות. מוגדרת להפקדה תכנית שאינה העסקה סיום לאחר הטבה תכנית הינה מוגדרת להטבה תכנית
 אומדן ידי על בנפרד תכנית כל לגבי תמחושב, העסקה סיום לאחר הטבות בגין מוגדרת הטבה לתכנית המתייחסת

 לפי מוצגת זו הטבה. קודמות ובתקופות השוטפת בתקופה לשירותיו בתמורה לעובד שתגיע ההטבה של העתידי הסכום
 האמורהריבית על ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות ה את קובעת החברה. נוכחיה כהער

 , כפי ששניהם נקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית. מוגדרת הטבה בגין המחויבות למדידת ששימשבשיעור ההיוון 
 

 לתשואה בהתאם קבענ מוגדרת הטבה תכניתההתחייבות בגין  שלנעשה שימוש לחישוב הערך הנוכחי  בו ההיוון שיעור
לתנאי  הפירעונן דומ עדושמוקונצרניות צמודות באיכות גבוהה שהמטבע שלהן הינו שקל,  חוב אגרות על הדיווח במועד

ראה גם ). החישובים נערכים מידי שנה על ידי אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה. החברההמחויבות של 
 (.א' 12ביאור 

 
פנסיה אינן מופקדות לתוכניות להפקדה מוגדרת ומיועדות על ידי החברה לתשלומים  לתשלומירוב התחייבויות החברה 

השקעות החברה המיועדות"(. פנסיה עליהם חתומה החברה )להלן: "בנק ייעודים על פי הסכמי הכאמור בחשבונות 
עובד.  הטבות 19החברה המיועדות, אינן עומדות בהגדרת נכסי תוכנית, בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי  השקעות

ים אותם מפרסם אגף שוק התחייבויות החברה בהסכמי הפנסיה, נקבעה בהתאם לכלל ,אלו בהשקעות הטיפול לעניין
 (.( לעיל1) 'ג 3 ביאור ראהההון ובכללם חישוב ההתחייבות מתבסס על ריבית בשיעור הוקטור חסר סיכון )

 
 דרך, מידית נזקפות מחדש מדידות, הטבה מוגדרת כוללת רווחים והפסדים אקטוארייםל מחויבותמחדש של ה המדיד
 .לעודפים ישירות אחר כולל רווח

 
 .בהתאמה מימון והוצאות הכנסות בסעיפי מוצגות, מוגדרת להטבה מחויבות בגין יתריב עלויות
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 
 )המשך( לעובדים הטבות .ו

 
 ארוך לטווח לעובדים אחרות הטבות (2)
 

 היא, העסקה סיום לאחר בההט לתכניות מתייחסות שאינן, ארוך לטווח לעובדים הטבות בגין החברה של נטו המחויבות
 סכום. קודמות ובתקופות השוטפת בתקופה שהוענקו שירותים בגין לעובדים המגיעה העתידית ההטבה סכום בגין

 אגרות על הדיווח במועד לתשואה בהתאם נקבע המחויבות של ההיוון שיעור כאשר ,הנוכחי לערכו מהוון אלו הטבות
 . החברה של המחויבויות לתנאיפירעונן דומה  ושמועד שקלמטבע שלהן הינו צמודות באיכות גבוהה שה קונצרניות חוב
 

 בתקופה הפסדאו  לרווח ישירות נזקפים אקטואריים והפסדים רווחים. החזויה הזכאות יחידת שיטת לפי נעשה החישוב
 .נוצרו הם בה
 
 קצר לטווח עובד הטבות (3)
 

 המתייחס השירות שניתן בעת נזקפת וההוצאה, מהוון לא בסיס לע נמדדות קצר לזמן לעובדים הטבות בגין מחויבויות
 .בפועל ההיעדרות בעת –( לידה חופשת)כמו  נצברות שאינן היעדרויות של במקרה או
 

 יש לחברה כאשר, משולם להיות הצפוי בסכום מוכרת במזומן בונוס בגין קצר לזמן לעובדים הטבות בגין הפרשה
 לאמוד וניתן בעבר העובד ידי על שניתן שירות בגין האמור הסכום את לשלם מעתמשת או משפטית נוכחית מחויבות

 .המחויבות את מהימן באופן
 

 לתחזית בהתאם נקבע ארוך לטווח אחרות כהטבות או קצר לטווח כהטבות, מדידה לצרכי, לעובדים הטבות סיווג
 .ההטבות של המלא לסילוק החברה

 
 הפרשות .ז
 

 הניתנת, בעבר שהתרחש מאירוע כתוצאה, משתמעת או משפטית, נוכחית מחויבות יש לחברה כאשר מוכרת הפרשה
הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. ההפרשות נקבעות  שלצפוי כי יידרש תזרים שלילי  וכאשר באופן מהימן, לאמידה

 של הזמן לערך וטפותהש השוק הערכות את המשקף, מס לפני ריבית בשיעורעל ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים 
 . החברה של האשראי סיכון שקלול וללא להתחייבות הספציפיים הסיכונים ואת הכסף

 
 הפרשה לאיכות הסביבה (1)
 

החברה מבקשת מהגורמים , החוק לדרישות ובהתאם הסביבה לשימור החברה של המוצהרת למדיניות בהתאם
 מוכרת, את תיקונה. ככל שהקרקע מוחזקת ע"י החברה, מזוהמתנודע לחברה על קרקע  בו במועד המחזיקים בקרקע,

 ..מזוהמתה קרקעה נמצאת אתר בוהגין ב לאיכות הסביבה הפרשה
 
 משפטיות תביעות ( 2)
 

 מאירוע כתוצאה משתמעת מחויבות או בהווה משפטית מחויבות קיימת לחברה כאשר מוכרת תביעות בגין הפרשה
 לסילוק הכלכליים למשאביה תידרש החברה כי( more likely than not) לא מאשר סביר יותר, בעבר שהתרחש
 .הנוכחי לערכה בהתאם ההפרשה נמדדת, מהותית הזמן ערך השפעת כאשר. מהימן באופן אותה לאמוד וניתן המחויבות

 
 הכנסות .ח
 

הקשורות  הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליותאו הכנסות מוכרות בדוח רווח 
 נמדדות על ותלעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן. ההכנס

 פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה.
 :הכנסה סוג לכל בקשר בהכנסה ההכרה מדיניות להלן

 
 תשתית דמי (1)

ושחרור מטענים  ה, טעינהסיס עיתוי פריקעל ב מוכרותשגבתה חברת נמל בעבור חנ"י הכנסות מדמי תשתית 
 מהנמל במהלך התקופה.
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 
 )המשך( הכנסות .ח

 
 דמי שימוש  (2)

 .התקופהבאופן יחסי על פני  מוכרתרכיב הקבוע ה לפיהכנסה מדמי שימוש 
מהנמל במהלך שחרור מטענים , טעינה ופריקהיס עיתוי על בס מוכרתרכיב המשתנה ה לפיהכנסה מדמי שימוש 

  התקופה.
  
 בגין שירותים נמליים  תשלומים (3)

על בסיס  תומוכרשגבתה חברת נמל בעבור חנ"י בעד שירות שנתן מי שאינו חברת נמל,  תשלומיםבגין  הכנסות
 בגיןהחברה מכירה במלוא ההכנסות המתקבלות  מטענים במהלך התקופה.העיתוי פריקת, טעינת ושחרור 

 ( להלן5על ידי ביצוע הפחתות כאמור בסעיף )מתחשבנת עם חברות הנמל בשל סכומים השירותים האמורים, ו
 

 
 במקרקעיןאחרות מתן זכויות שימוש  (4)

החברה מכירה במלוא ההכנסות  .הכנסות מהחכרה ודמי שכירות נזקפות באופן יחסי על פני תקופת ההסכם
על ידי ביצוע הפחתות בנת עם חברות הנמל בשל סכומים אלו המתקבלות מהחוכרים ומהשוכרים, אולם מתחש

 .( להלן5כמתואר בסעיף )
 

 הפחתות (5)
מהכנסותיה נטו )הכנסות בניכוי הוצאות( מזכויות  75%בהתאם לצו, חנ"י מעבירה לחברת הנמל הרלבנטית 

הנמל, אך למעט  במקרקעין המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ואשר הוענקו ערב יום התחילה למי שאינו חברת
הכנסות בגין זכויות במקרקעין שהוענקו למספנות ישראל ובכפוף להתאמות מסוימות וכן מעבירה לחברות 

 מההכנסות נטו מתשלומים בגין שירותים נמליים )הכנסות בניכוי ההוצאות(. 75%הנמל, סכום המהווה 
 לרווח והפסד במקביל לקצב ההכרה בהכנסה.נזקפות  אלוהעברות 
הוא שסכומים שמשולמים ללקוח יוצגו כקיזוז מהכנסות אלא אם   IAS 18החשבונאי הנהוג ככלל על פי  הטפול

ניתן להראות שהלקוח מספק שירות או סחורה ספציפיים שאז סכומים אלו יוצגו כהוצאה. במקרה דנן, לאור 
סכומים כאמור, הוצגו העובדה כי חברות הנמל לא מספקות שירות ספציפי ומזוהה בגינו הן זכאיות לקבלת 

הסכומים המשולמים בגין הכנסות נטו משטחים לבנים כהקטנת מחזור ההכנסות )מאחר וסכום זה מתייחס 
 .לכלל מקורות ההכנסה הוא הוצג בשורה נפרדת במסגרת ביאור ההכנסות(

 
 חכירות .ט
 
 חכורים נכסים  (1)
 

 הנלווים וההטבות הסיכונים כל מהותיבאופן  הועברו האם בוחנת החברהאו תפעוליות  כמימוניותחכירות  סיווג לצורך
 לרבות, התשלומים שנקבע בהסכם אופיעל הנכס נשוא החכירה. במסגרת בחינה זו החברה מביאה בחשבון את  לבעלות
 לצד גורמים נוספים. ,בתשלומים המשתנה הרכיב משקל

ותי בכל הסיכונים והתשואות מהנכס, ה באופן מהחברמקרקעי ישראל בהן נושאת ה רשותממקרקעי החברה  חכירות
 מסווגות כחכירות מימוניות. 

בחכירה של קרקע ומבנים, מרכיבי הקרקע והמבנים נבחנים בנפרד לצרכי סיווג החכירות, כאשר שיקול משמעותי 
 בסיווג מרכיב הקרקע הינו העובדה כי קרקע בדרך כלל בעלת אורך חיים בלתי מוגדר.

 הרכוש הקבוע. רבדב (ב') 10גם ביאור  ראה
 
 חכירה נכסים מוחכרים ותקבולים בגין  (2)
 

 .תפעוליות כחכירות מסווגות, ואחרים מורשים תאגידים, הנמל לחברות שניתנו הזכויות
 

הפסד לפי שיטת הקו הישר, לאורך או במסגרת חכירה תפעולית, למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח תקבולים 
מוכרים  ו'(2וכן תמריצי חכירה שהתקבלו מהחוכרים )ראה גם ביאור  וכריםחל שולמושתקופת החכירה. תמריצי חכירה 

 לפי שיטת הקו הישר, לאורך תקופת החכירה. 
 .בדבר חכירות תפעוליות 23גם ביאור  ראה
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 
 מימון והוצאות הכנסות .י
 

 פיננסיים נכסים של ההוגן בשווי שינויים, שהושקעו סכומים בגין הצמדהו ריבית הכנסות כוללות מימון הכנסות
. הכנסות ריבית מוכרות הפסדאו  ברווח המוכרים מגדרים ממכשירים ורווחים הפסדאו  רווח דרך הוגן בשווי המוצגים

 עם צבירתן, באמצעות שיטת הריבית האפקטיבית. 
 ריבית הוצאות, הפסדאו  רווח דרך הוגן בשווי המוצגים פיננסיים סיםנכ של ההוגן בשווי שינויים כוללות מימון הוצאות

 .ואחרות המס לרשויות ריבית הוצאות, העסקה סיום לאחר מוגדרת הטבה תוכנית בגין
 

 מדיבידנדים הכנסות גם כוללים הפסדאו  רווח דרך הוגן בשווי המוצגים פיננסים נכסים של ההוגן בשווי שינויים
 .וריביות

 
מימון כוללות הפסדים ממימוש נכסים פיננסיים המסווגים כזמינים למכירה, שינויים בשווי ההוגן של נכסים הוצאות 
 המוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד והפסדים ממכשירים מגדרים המוכרים ברווח והפסד. פיננסיים

 
 

רת תזרימי מזומנים מפעילות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו מוצגים במסג בדוחות
 השקעה.

 
, מימון הוצאות או מימון כהכנסות בנטו מדווחים, פיננסיים והתחייבויות נכסים בגיןוהפסדים מהפרשי שער  רווחים
 (.בנטו הפסד או)רווח  שלהן בפוזיציה וכתלות, החליפין שער בתנודות כתלות

 
 כנסההה על מסים .יא
 

הפסד או  אונדחים נזקפים לדוח רווח  מסיםנדחים. מסים שוטפים ו מסיםפים ועל הכנסה כוללים מסים שוט מסים
 או לרווח כולל אחר במידה ונובעים מפריטים אשר מוכרים ישירות בהון או ברווח כולל אחר.  נזקפים ישירות להון

 

 שוטפים מסים
נה, כשהוא מחושב לפי שיעורי השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם )או להתקבל( על ההכנסה החייבת במס לש המס

 .קודמות שנים בגין מסים גם כולליםלמועד הדיווח. מסים שוטפים הקיימים המס החלים לפי החוקים 
 

 שוטפים מסים והתחייבויות נכסי קיזוז
 

 נכסי לקיזוז לאכיפה ניתנת משפטית זכות וקיימת במידה שוטפים מסים והתחייבויות נכסי מקזזת החברה
 שנכסי או נטו בסיס על שוטפים מסים והתחייבויות נכסי לסלק כוונה קיימת וכן, שוטפים סיםמ והתחייבויות
 .זמנית בו מיושבים השוטפים המסים והתחייבויות

 
 וודאיות לא מס עמדות
 החברה כי לא מאשר צפוי יותר כאשר מוכרת, נוספות וריבית מס הוצאות לרבות, וודאיות לא מס עמדות בגין הפרשה
או כאשר חקיקה ייחודית אשר חלה על החברה באופן ספציפי, פקעה או  המחויבות לסילוק הכלכליים משאביהל תידרש

 .עמדת לפקוע וטרם הוארכה על ידי המחוקק
 

 נדחים מסים
 כספי דיווח לצורך והתחייבויות נכסים של בספרים הערך בין זמניים להפרשים בהתייחס הינה נדחים במסים ההכרה

 :הבאים זמניים הפרשים לגבי נדחים במסים מכירה לא החברה. מסים כילצר ערכם לבין
 לראשונה בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח החשבונאי  ההכרה

 ועל הרווח לצרכי מס; וכן 
 במועד שולטת והחברה במידה, כלולות ובחברות משותפים בהסדרים, בנות בחברות מהשקעה הנובעים הפרשים 

 של בדרך אם ובין השקעה מימוש של בדרך אם בין, לעין הנראה בעתיד יתהפכו לא שהם צפוי, וכן ההפרש היפוך
  .השקעה בגין דיבידנדים חלוקת

 
 או להשיב, הדיווח תקופת בתום, צופה החברה בו מהאופן שינבעו המס השלכות את משקפת נדחים מסים של המדידה
 . והתחייבויות נכסים של בספרים הערך את לסלק

 
הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על החוקים  המסים

 שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח. 
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 

 )המשך( כנסההה על מסים .יא
 

 שבעתיד צפוי כאשר לניכוי הניתנים זמניים והפרשים מס הטבות, מועברים הפסדים בגין בספרים וכרמ נדחה מס נכס
 כי צפוי ולא ובמידה, דיווח מועד בכל נבדקים הנדחים המסים נכסי. אותם לנצל יהיה ניתן שכנגדה, חייבת הכנסה תהיה

ם נדחים עד לגובה ההתחייבויות מס נדחה החברה הכירה בנכסי מיסי .מופחתים הם, יתממשו המתייחסות המס הטבות
 שהוכרו בדוחות הכספיים.

 
 תהיה שבעתיד שצפוי כך הצפי והשתנה במידה ומוכרים דיווח מועד בכל מחדש מוערכים הוכרו שלא נדחים מסים נכסי

 .אותם לנצל ניתן יהיה שכנגדה, חייבת הכנסה
 

 נדחים מסים והתחייבויות נכסי קיזוז
 והתחייבויות נכסי לקיזוז לאכיפה ניתנת משפטית זכות וקיימת במידה נדחים מסים התחייבויותו נכסי מקזזת החברה
 .נישומה חברה באותה מס רשות אותה ידי על הממוסה במס חייבת הכנסה לאותה מיוחסים והם, נדחים מסים

 
 עלויות אשראי .יב

 
דרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם החברה מהוונת עלויות אשראי הקשורות להקמה של נכסים כשירים אשר נ

 לשימושם המיועד.
 

היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו, התחילו הפעולות להכנת הנכס ונגרמו עלויות 
אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד. הסכום של עלויות 

 הוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות.האשראי המ
 

 הכנסות מראש בגין מיצוע הכנסות       .גי
 

, החכרת הנכסים על ידי החברה לחברות הנמל טופלה כחכירה 2010, עד לשנת להלן ט' 3כאמור בביאור  . 1
בעקבות הרפורמה מימונית מאחר ובהתאם לתנאי החכירה הועברו מרבית הסיכונים וההטבות לחברות הנמל. 

"הרפורמה בתעריפים"(, נבחן ונמצא שלאור שינוי התנאים של  -)להלן 2010בתעריפים בחודש אוקטובר 
החכרת הנכסים, מרבית הסיכונים וההטבות הנובעים מהנכסים נותרו בידי החברה ולפיכך שונה סיווג החכירה 

 ולהבא. לחברות הנמל, מחכירה מימונית לחכירה תפעולית, בדרך של מכאן 
הציגו את חכירת הנכסים מהחברה כחכירה תפעולית החל מהדוחות הכספיים לשנת  לעומת זאת, חברות הנמל 

 . 2008-2005בדרך של תיקון למפרע של דוחותיהן הכספיים לשנים  2009
ה החברה פנתה לסגל רשות ניירות ערך בנושא בפניה מקדמית. סגל הרשות הביע את דעתו בנושא ולפיה החבר  

   נדרשת לטפל בהסכם החכירה מול חברות הנמל כחכירה תפעולית מאז ומעולם.
החברה קיבלה את עמדת הרשות, ובחנה את השפעת התיקון כאמור על דוחותיה הכספיים לתקופות קודמות.  

( DEEMED COSTלאור בדיקה זו, וזאת בין היתר בהתחשב בכך שהחברה בחרה את הקלת העלות הנחשבת )
 , היא הגיעה למסקנה שמדובר בטעות שאינה מהותית. IFRS-ל  עברבמועד המ

  
שנה. עמדה  30לעמדת החברה אשר מבוססת על חוות דעת מקצועיות של יועציה, אורך החיים של רציפים הינו  . 2

 ידה.-הממשלתיות ומקובלת על זו עולה בקנה אחד עם עמדת רשות החברות
 
רשות חברות ממשלתיות בנושא, נמסר לה כי לעמדת רשות החברות בעקבות דיונים שקיימה החברה עם  . 3

תקופת לגבי ההשקעות החזויות עד לתום  2005הממשלתיות, במידה ויש בידי החברה מידע מהימן משנת 
הזיכיון, על החברה לקחת זאת בחשבון בעת חישוב המיצוע בקו ישר לאורך תקופת החכירה. בהיעדר מידע 

ות החברות הממשלתיות את עמדת החברה לפיה יש לפרוס את המיצוע על פני מהימן כאמור, מקבלת רש
 שנה.  30אומדן תקופת החיים הכלכליים של הנכסים ללא שיפורים והתאמות, דהיינו על בסיס 

 
עמדת החברה היא שלא נדרש להביא בחשבון השקעות אלו אבל מאחר ולא ניתן לבצע אומדן מהימן של  .  4

 כל מקרה אין הבדל בין עמדת החברה לבין עמדת רשות החברות הממשלתיות בנושא.השקעות אלו הרי שב
 
-2005בהתאם לכך, רשמה חנ"י הכנסה מראש בקשר עם מיצוע ההכנסות שהתקבלו מחברות הנמל בשנים  .5

חנ"י בדעה כי מיצוע ההכנסות בספריה ופריסת הסעיף "הכנסות מראש בגין חכירה תפעולית" צריכים  .2010
-הינה כ 2017בדצמבר,  31שנים. יתרת ההכנסות מראש נכון ליום  30-בסס על אורך חיי הנכסים, שהינו כלהת
( הוכרה יתרת ההכנסה הנדחית במועד המעבר Deemed costלאור הקלת העלות הנחשבת )מיליוני  ש"ח.  128
ת בספרי חברות הנמל בהקשר הזה יצוין כי יתרת ההוצאות מראש שנכללכנגד עלות הרכוש הקבוע.  IFRS-ל

 31ליום  בקשר עם המיצוע האמור הינה גבוהה משמעותית מהיתרה שנכללת בספרי החברה והיא מסתכמת
 מיליוני ש"ח . 568-בכ 2016בדצמבר 
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 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 
  אומצו שטרם ופרשנויות חדשים תקנים .די
 
 צפויות ותהשפע מעבר והוראות תחילה נושא קןת
 
 כספי דיווח תקן (1)

 בינלאומי
IFRS 9 (2014) ,

 מכשירים
 פיננסיים

 
IFRS 9 (2014)  הינו גרסה סופית של התקן, הכוללת הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה

של מכשירים פיננסיים, וכן מודל חדש למדידת ירידת ערך של נכסים פיננסיים. הוראות 
 .2013כללי שפורסם בשנת  -ות גידור אלו מתווספות לפרק בנושא חשבונא

 ומדידה סיווג
לתקן, ישנן שלוש קטגוריות עיקריות למדידת נכסים פיננסיים: עלות מופחתת, שווי  בהתאם

הוגן דרך רווח והפסד ושווי הוגן דרך רווח כולל אחר. בסיס הסיווג לגבי מכשירי חוב 
ועל מאפייני תזרימי המזומנים  מתבסס על המודל העסקי של הישות לניהול נכסים פיננסיים

החוזיים של הנכס הפיננסי. השקעה במכשירים הוניים תימדד בשווי הוגן דרך רווח והפסד 
)אלא אם החברה בחרה, בעת ההכרה הראשונית, להציג את השינויים בשווי ההוגן ברווח 

 הכולל האחר(. 
 רווח דרך הוגן לשווי יועדוש פיננסיות התחייבויות של ההוגן בשווי השינויים כי דורש התקן
 .אחר כולל ברווח לרוב יוכרו העצמי האשראי בסיכון לשינוי המיוחסים והפסד
 פיננסיים נכסים של ערך ירידת
(. expected credit loss’ model‘) צפויים אשראי בהפסדי להכרה חדש מודל כולל התקן
: ערך ירידת של דואלית דהמדי גישת מציג החדש המודל. הפיננסיים החוב נכסי מרבית עבור
, לראשונה ההכרה מאז משמעותי באופן עלה לא הפיננסי לנכס המיוחס האשראי סיכון אם

 התרחשותם אשר כשל אירועי בשל הצפויים האשראי הפסדי בגובה להפסד הפרשה תירשם
 באופן עלה האשראי סיכון אם. הדיווח מועד לאחר החודשיםעשר -שנים במהלך אפשרית
 האשראי הפסדי בגובה ותירשם תגדל ערך לירידת ההפרשה המקרים במרבית, משמעותי
 .הפיננסי הנכס של החיים אורך מלוא פני על הצפויים

 
ייושם לתקופות שנתיות  התקן

  2018בינואר  1המתחילות ביום 

 
 השלכות את בחנה החברה
ה, ולהערכת התקן יישום
 צפויה לא התקן ליישום
 על מהותית השפעה להיות
 .הכספיים חותהדו

( בדבר 2ג.)22ראה גם ביאור 
התקשרויות והתחייבויות 

 תלויות.

 



 פיתוח ונכסים בע"מ -חברת נמלי ישראל  
 2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

31 
 

 )המשך( החשבונאית המדיניות עיקרי - 3 ביאור
 
 )המשך( אומצו שטרם ופרשנויות חדשים תקנים .די

 
 צפויות השפעות מעבר הוראות תחילת נושא /פרשנות/תיקוןתקן

דיווח כספי  תקן (2)
 IFRSבינלאומי   

 נסההכ, 15
 עם מחוזים
 לקוחות

 מודל ומציג בהכנסות הכרה לעניין כיום הקיימות ההנחיות את מחליף התקן
 להכרה גישות שתי קובע התקן. לקוחות עם מחוזים בהכנסה להכרה חדש

 לניתוח שלבים חמישה כולל המודל. זמן פני על או אחת זמן בנקודת: בהכנסה
 התקן, כן כמו. סכומה ואת הבהכנס ההכרה עיתוי את לקבוע מנת על עסקאות

 .כיום הקיימות מאלו יותר ונרחבות חדשות גילוי דרישות קובע

 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן
 התקן. מוקדם ליישום אפשרות עם, 2018  בינואר
 כך, המעבר הוראות יישום עבור שונות חלופות כולל

 בעת הבאות מהחלופות באחת לבחור יוכלו שחברות
; מלא רטרוספקטיבי יישום: לראשונה היישום
; פרקטיות הקלות הכולל מלא רטרוספקטיבי יישום

 תוך לראשונה היישום מיום החל התקן יישום או
 עסקאות בגין זה למועד העודפים יתרת התאמת
 . הסתיימו שטרם

 את בחנה החברה
 התקן יישום השלכות
 ליישוםה, ולהערכת

 להיות צפויה לא התקן
 על ותיתמה השפעה
 .הכספיים הדוחות

 

דיווח כספי  תקן (3)
 IFRSבינלאומי   

 חכירות, 16

( ואת הפרשנויות IAS 17חכירות ) 17התקן מחליף את תקן בינלאומי מספר 
הקשורות. הוראות התקן מבטלות את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג 

תקן החדש החכירה כתפעולית או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג ה
מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס 
ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו הכספיים. כמו כן, התקן קובע דרישות גילוי 

 חדשות ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום. 

 1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 
וקדם ובלבד , עם אפשרות לאימוץ מ2019בינואר 

 IFRSשהחברה מיישמת באימוץ מוקדם גם את 
, הכנסה מחוזים עם לקוחות. התקן כולל 15

חלופות שונות עבור יישום הוראות המעבר, כך 
שחברות יוכלו לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת 
היישום לראשונה:  יישום רטרוספקטיבי מלא או 
יישום התקן החל מיום היישום לראשונה תוך 

 ת יתרת העודפים למועד זה.התאמ
 

 את בוחנת החברה
 התקן יישום השלכות
 ליישוםה, ולהערכת

 להיות צפויה לא התקן
 על מהותית השפעה
 .הכספיים הדוחות
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 ושווי מזומנים מזומנים  - 4 ביאור
 

 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     
     

 7,918  6,752  מזומנים 
 83,100  102,074  פיקדונות לזמן קצר )א( -ומנים שווי מז

     
  108,826  91,018 

 
 בטווח הייתה 2017 בדצמבר 31נושאים ריבית שנתית משתנה אשר ליום לזמן קצר הפיקדונות  )א(  

 (.0.14%-0.01% -2016 בדצמבר 31)ליום  0.08%-0.01%ל ש
 

 
 מעביד -עובד נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי  - 5 ביאור

 
 מעביד -לתשלומים לסיום יחסי עובד  שנועדו מזומנים ושווי מזומנים .א

 
 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     
     

 66,299  62,046  מזומנים 
 276,606  253,760  פיקדונות לזמן קצר )א( -שווי מזומנים 

     
  315,806  342,905 

 
 

הייתה בטווח של  2017בדצמבר  31נושאים ריבית שנתית משתנה אשר ליום הפיקדונות  (א)
 (.0.12%-0.01% – 2016בדצמבר   31 ליום) 0.40%-0.01%

 .לעובדים הטבות בדבר 12 ביאור ראה, הנמל חברות לטובת המוחזקים מזומנים בדבר למידע (ב)
 

 ידמעב -המוחזקות למסחר שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד  השקעות .ב
 

 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     
     

 2,156,189  2,603,021  ממשלתיות חוב אגרות
 295,546  5,761  קונצרניות חוב אגרות

 887,814  932,295  במניות השקעה
חברות  בנאמנות לטובתהשקעות המוחזקות  בניכוי

 הנמל )א(
 (17,581)  (17,237) 

     
  3,523,496  3,322,312 

 
 

 .לעובדים הטבות בדבר 12 ביאור ראה, הנמל חברות לטובת המוחזקות השקעות בדבר מידעל (א)
 

 בדבר מכשירים פיננסיים. 21 ביאורבדבר הצמדות, ראה  למידע 
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 מעביד )המשך( –נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד  - 5 ביאור
 

 מעביד -לתשלומים לסיום יחסי עובד  שנועדוירה בפקדונות ונכסים זמינים למכ השקעות .ג
 

 :ההשקעות הרכב
 

 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     
     

 12,904  2,894  בבנקים  פיקדונות
 508,529  320,656  בחשב הכללי  פיקדונות

 172,429  173,825  אגרות חוב קונצרניות זמינות למכירה 
 חברות לטובתבנאמנות  המוחזקות השקעות בניכוי
 הנמל

 (56,185)  (132,547) 

     
  441,190  561,315 

 
 

 בדבר מכשירים פיננסיים. 21 ביאורבדבר הצמדות, ראה  למידע
 

 .5.2%הפיקדונות בבנקים צמודים למדד המחירים לצרכן ונושאים ריבית בשיעור של 
   

לבין  - 4.16% ם לצרכן ונושאים ריבית בשיעור של ביןשב הכללי צמודים למדד המחיריבחהפיקדונות 
4.86%. 

 
 לקצבה מרכזית קופה  .ד
 
)ג( לחוק הספנות כל הכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי שפרש 51על פי סעיף   .1

מרשות הנמלים לפני יום תחילתו של חוק הספנות או לעובד עובר שיפרוש בעתיד מחברת הפיתוח 
)ג( 53ברת נמל, הועברו לחנ"י, עד לחלוקתם בין חנ"י לבין הנמל בצו מכוח סעיף והנכסים או מח

, התפרסם צו רשות הספנות והנמלים )העברת זכויות בכספים מחברת 2005במאי  15לחוק. ביום 
הקובע בתוספת את חלוקת הסכומים והיעודים בין חנ"י לבין  ,2005-ההפיתוח והנכסים( התשס"

 ידי על בנאמנות מוחזקים הנמל חברות של הסכומים מן חלק, הנמל ברותח לבקשת. הנמל חברות
 לטובת"י חנ ידי על המנוהלים הסכומים את כוללים אינם הכספי"ח בדו המוצגים הסכומים"י, חנ

 .הנמל חברות
עד  ,כל אחת לעובדיה :"י ועל חברות הנמל להקים קופה מרכזית לקצבהחנעל  כי קובע הספנות חוק  .2

החברה מעריכה כי הקמת  .(בחקיקה לעת מעת הוארך הקופה להקמת המועד) 2018רס במ 31ליום 
והיא פועלת להארכת  (. להלן2ה. 13 לא תושלם עד מועד זה )ראה גם ביאורהמרכזית לקצבה הקופה 

התפרסמה הצעת חוק רשות הספנות והנמלים )תיקון  2018במרס  7ביום  .המועד האמור בחקיקה
 .2019במרס  31לפיה המועד להפקדה יהיה עד ליום  2018-(, התשע"ח6מס' 
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 מעביד )המשך( –נכסים שנועדו לתשלומים לסיום יחסי עובד  - 5ביאור 
 
 )המשך( לקצבה מרכזית קופה  .ד
 
, םפרש מרשות הנמליעבד או במועד חלוקת הכספים המיועדים לתשלומים לאחר סיום עבודה למי ש    .3

ו לכל אחת מן החברות סכומים בגובה ההתחייבות האקטוארית חנ"י, הוענק לביןבין חברות הנמל 
גמלאיה המבוטחים בפנסיה תקציבית וסכומים  . חנ"י קיבלה כספים גם בגיןבשל כלל עובדיה

 "(. ביטחוןלהלן: "כריות )נוספים העולים על סכום ההתחייבות האקטוארית 
ליעודה לפנסיה תקציבית בקשר  על פי הסכמי הפנסיה, על החברה להפריש באופן שוטף סכומים    .4

 לעובדים זכאים.
( להלן 12 ביאור)ראה  הנמל מחברות לפורשים גמלאות לתשלום אחראית והחברה מאחר, בנוסף     .5

 מלוא בגובה סכומים הנמל חברת מאת החברה מקבלת, נמל מחברת לגמלאות עובד פרישת בעת
 הנמל חברת של הביטחון מכרית םנוספי סכומים וכן עובד אותו בגין האקטוארית ההתחייבות

 .הפנסיה בהסכם המפורטים בתנאים
 המתנהלים נותלהסכמי הפנסיה, על החברה להחזיק בחשבו ובהתאםעד להקמת הקופה המרכזית   .6

והזכאים לקצבה, סכומים לפנסיה תקציבית נאמנות לטובת העובדים הזכאים ב החברה שם על
"אגף -)להלן על פי הוראות אגף שוק ההון באוצר בגובה ההתחייבות האקטוארית המחושבת לפחות

 .. האיזון בין ההתחייבות האקטוארית ליעודה לפנסיה תקציבית מתבצע על בסיס שנתישוק ההון"(
 באוצר ההון לשוק האגף הנחיות בין הרבית בווקטור ההבדלים לאור, 2014בדצמבר  31מיום  החל

 מבוסס ריבית וקטור) החשבונאית התקינה פי שעל הריבית וקטור לבין( סיכון חסרת ריבית וקטור)
 שהיא כפי לפנסיה ההתחייבות מדידת בין פער קיים(, גבוהה באיכות קונצרניות חוב אגרות על

המחושבת כאמור, על  ביעודה סכומים להפקיד החברה של החוזית ההתחייבות לבין בספרים מוצגת
 .פי הוראות אגף שוק ההון

התקינה  פי על התקציבית לפנסיה בקשר האקטוארית התחייבותה, 2017 בדצמבר 31 ליום  .7
 ההון שוק אגף הוראות פי על ההתחייבות ואילו ן ש"חמיליו 3,505 של בסך הסתכמה החשבונאית

מיליון  4,106 של בסך הסתכמה תקציבית לפנסיה היעודה ש"ח. ןמיליו 3,868 של בסך מההסתכ
 שוק אגף כללי לפי המחושבת האקטוארית ייבותההתח מן גבוהה לפנסיה היעודהעל אף ש ש"ח.
 .על פי הסכם הפנסיה החברה איננה זכאית למשוך סכומים מן היעודה ההון

 
 נוספות לכיסוי תשלומים בעת סיום יחסי עובד מעביד  יעודות  .ה
 

יוחזקו סכומים בנאמנות לטובת  בהםפי הסכמי הפנסיה על החברה להחזיק חשבונות ייעודיים  על
 :(12ראה ביאור לנתונים כספיים ) הבאים לצרכים"י ולגמלאי רשות הנמלים עובדי חנ

על החברה להחזיק יעודה לצורך ביצוע תשלומים לעובדים אשר מבוטחים  - צוברת פנסיה .א
( ביצוע תשלומי פנסיה עד לגיבוש זכאותם של עובדים פורשים לקבל 1): לצורךבפנסיה צוברת 

( לכיסוי סכומים אשר אינם מכוסים על ידי קרן 2) ;גמלה מקרן הפנסיה בה הם מבוטחים
 ( לתשלומים חד פעמיים שיאפשרו פרישות מוקדמות. 3) ;הפנסיה של העובדים הנ"ל

 .לחברה הנמלים מרשות שעברוסכומים למימון פדיון ימי מחלה וחופשה לעובדים  .ב
 לחנ"י. רושעביופקדו סכומים למימון שי לחג לגמלאי רשות הנמלים ולעובדים  היעודה ב .ג
 בנוסף, החברה מחזיקה יעודה למימון התחייבותה לקבוצה של גמלאי רכבת ישראל. .ד
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השקעות אחרות ויתרות חובה לזמן ארוך - 6 ביאור  
 

 :ההשקעות הרכב
 
 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 36,236  29,448  (1) נמליות תשתיות להקמת הלוואה
 37,758  36,436  (1) בציוד ותלהשקע הלוואה

 5,489  4,494  (2) תמריצי חכירה שניתנו
 2,703  2,747   החברה עובדי של הדדית ועזרה לחיסכון קופה

 16,970  -     (3) ארוך זמן לקוחות
 5,458  4,765  (4) מוחזקות חברות

     
  77,890  104,614 
     

 (4,073)  (4,825)  שוטפות חלויות - בניכוי
     
  73,065  100,541 
 

 להלן פרטים אודות הלוואה להקמת תשתיות נמליות והלוואות להשקעות בציוד: (1)
 
הלוואה להקמת תשתיות  

 מספנות ישראל -נמליות 
 -הלוואה להשקעה בציוד 

 מספנות ישראל
 -הלוואה להשקעה בציוד 

 חברת נמל אילת
 18.8.2013 15.8.2013 9.5.2012 מועד חתימת ההסכם

 אירו אלפי 7,300 אירו אלפי 4,400 ש"חלפי א 90,000 היקף הלוואה
 לא רלוונטי לא רלוונטי ש"חלפי א 47,730 סכום שנוצל מההלוואה

 לא רלוונטי לא רלוונטי ש"ח לפי א 42,270 יתרה לניצול
תקופת העמדת המימון 
)מועד אחרון לבקשת 

 ההלוואה(

 לא רלוונטי ונטילא רלו (9.5.2019שנים )עד  7

ההלוואה נושאת ריבית לא  שיעור הריבית
 5.68%צמודה בשיעור של 

ההלוואה נושאת ריבית 
בשיעור של 

1.25%LIBOR+  

ההלוואה נושאת ריבית 
בשיעור של 

1.25%LIBOR+ 
תשלומים חצי שנתיים  ןמועד פירעו

 שנים 30לתקופה של 
השנים הראשונות  6במשך 

ממועד מתן ההלוואה, 
מדי רבעון כפונקציה  ןפירעו

של כמות המכולות שנפרקו 
במספנות באותה תקופה 
וכפונקציה של כמות 
המטען הכללי שנפרק 

אירו  5באמצעות המנוף )
אירו  1עבור כל מכולה ו 

עבור כל מטען(. יתרת 
שנים  6ההלוואה לאחר 

תשלומים  60-תיפרע ב
 חודשיים 

השנים הראשונות  6במשך 
ממועד מתן ההלוואה, 

מדי רבעון כפונקציה  ןרעופי
של כמות המכולות שנפרקו 
בנמל אילת באותה תקופה 
וכפונקציה של כמות 
המטען הכללי שנפרק 

אירו  5באמצעות המנוף )
אירו  1עבור כל מכולה ו 

עבור כל מטען(. יתרת 
שנים  6ההלוואה לאחר 

תשלומים  60-תיפרע ב
 חודשיים  

 אלפי אירו 6,267 אלפי אירו 2,242 אש"ח 29,032 31.12.2017יתרת קרן 
 
 

 .לחוכרים בודות התאמה במקרקעין שהעמידהעיתרת השתתפות החברה ב (2)
  

, בהתאם לפסק דין, 2017היה מצוי בהליך משפטי בשנה קודמת. במהלך שנת  חוב לקוח אשר (3)
 הלקוח שילם את חובו.

 
י ים בע"מ, אמריליס בע"מ את יתרות ההשקעה בחברות: שינוע חברה להצלה ושירות מייצג (4)

החברה אינה מאחדת את דוחותיה עם אלו של החברות והמכון לחקר הנדסה ימית בע"מ. 
 הבנות שלה בשל חוסר מהותיות.
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 הנמל חברות - 7 ביאור

 
 .יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 20לתיאור עסקאות עם צדדים קשורים ראה גם ביאור 

 

 הרכב: .א

 
 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     
     

 180,371  183,608  חברות נמל 
 -  (3,481)  הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי 

     
 180,371  180,127  , נטוחברות נמל

 
 

 פעילות מול חברות נמל .ב
 
 הסדר השימוש בנכסים המועברים לחברות הנמל 

 

המסומנים במפת ההסמכה של כל אחת הנכסים המועברים את  מעמידהבהתאם לחוק, חנ"י  
תקופות ההסמכה של חברות ל חברות הנמל למשך תקופת הסמכתן. לשימושן ש מחברות הנמל, 

שנה מיום התחילה. חברת נמל  49-הנמל הינן כדלקמן: חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד הוסמכו ל
הוארך כתב ההסמכה של  2013בינואר  31 . ביום2012 דצמברב 31"מ הוסמכה עד ליום בעאילת 

שנה עם אופציה להארכה בתשע שנים ואחד עשר חודשים  15חברת נמל אילת בע"מ לתקופה של 
 להלן(. ג.נוספים, בהתקיים התנאים הקבועים בכתב הסמכתה )ראה סעיף 

 

י ביניים התקשרה חנ"י עם חברת נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד, בהסכמ 2005בפברואר  23ביום   
המקנים לחברות הנמל האמורות הרשאה להשתמש בשטח התפעולי של הנמל הרלוונטי שהועמד להן 
כחברות נמל על פי חוק רספ"ן, בהתאם להוראות כתב ההסמכה שניתן לכל אחת מהן, לצורך מתן 
 שירותי נמל וביצוע פעולות נלוות לפעולות כאמור כפי שנקבע בכתבי ההסמכה ובחוק רספ"ן וכפי

)ג( לחוק רספ"ן. בהסכמי הביניים נקבע כי הם יעמדו בתוקפם 10שיתירו להן השרים לפי סעיף 
ימים מיום התחילה או עד למועד שבו ייחתם הסכם מפורט בין חנ"י לבין חברות  180לתקופה של 

פי המוקדם. כמו כן, נקבע כי במידה ולא עלה בידי הצדדים לחתום על ההסכם המפורט, -הנמל, על
בין הצדדים על ידי ועדה )הכוללת את הממונה על התקציבים, מנכ"ל משרד רעו המחלוקות יוכ

התחבורה, מנהל רשות החברות ויו"ר הדירקטוריון של שתי החברות( שהכרעותיה יחייבו את 
הצדדים בכל הקשור להסכם המפורט, ויכול שהחלטותיה והכרעותיה תהווינה הוראות השלמה 

ם בין הצדדים. למועד הדוח, טרם נחתמו הסכמי קבע כאמור עם חברת חוזיות לתנאים של ההסכ
נמל חיפה ועם חברת נמל אשדוד כאשר לעמדת החברה ההסכמים בתוקף עד לחתימת הסכם קבע, 
ועל הצדדים לפעול בהתאם לעקרונות הסכמי הביניים. למיטב ידיעת החברה, חברות נמל חיפה 

 ואשדוד חולקות על עמדתה.
רה, להיעדר קיומם של הסכמי קבע כאמור אין השפעה מהותית על פעילות החברה, להערכת החב  

וזאת לנוכח כך שעניינים מהותיים במסגרת היחסים בין החברה לחברת נמל אשדוד וחברת נמל 
חיפה מוסדרים בחוק רספ"ן, בכתבי ההסמכה  של חברות הנמל או בכתב ההסמכה של החברה או 

 בהכרעות רגולטוריות.
 

 ומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים:תשל 
תמורה שישלמו חברות הנמל בגין באשר ל , בין היתר,להסכם קבע עד שחנ"י וחברות הנמל יגיעו

ישלמו חברות נמל את התמורה בעד השימוש, לפי צו רשות  שהועמדו להן,שימוש במקרקעין,ה
מוש משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים(, הספנות והנמלים )קביעת דמי שי

)להלן: "צו דמי שימוש משתנים" או "הצו"(. חברת נמל אילת שילמה דמי שימוש  2005-התשס"ה
 להלן( ג.)ראה סעיף  הנמלחברת  הפרטת, מועד חתימת הסכם 2013 בינואר 31בהתאם לצו עד ליום 

 .ומאז משלמת בהתאם לקבוע בהסכם
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 )המשך( הנמל חברות - 7 אורבי
 

 )המשך( פעילות מול חברות נמל      ב.
 

 , ישולם:)חיפה או אשדוד( הצו קובע כי בגין מקרקעין מועברים לשימוש חברת הנמל
(: לגבי חברת נמל חיפה וחברת נמל קבוערכיב  –סכום קבוע )דמי שימוש ראויים שנתיים   . 1

לכל חברת  2010למדד המחירים לצרכן החל משנת צמוד  ש"ח ןמיליו 40סכום של  -אשדוד 
 -סכומים אלה יעודכנו ב לכל שנה; ש"ח ןמיליו 7סכום של  -נמל לשנה, ולגבי חברת נמל אילת 

 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של מדד המחירים לצרכן.  1
ור מהכנסות כשיע נקבערכיב משתנה(: הסכום  –סכום משתנה )דמי שימוש ראויים שנתיים   . 2

 השיעור. יהחברת הנמל ממתן שירותי נמל. לכל חברת נמל נקבע שיעור אחר מהכנסות
 2020. החל משנת 2019חברת הנמל ממתן שירותי נמל מתעדכן  מדי שנה עד שנת  מהכנסות

 השיעור של הרכיב המשתנה לכל חברת נמל הינו קבוע. 
בגין התחשבנות בין חנ"י לחברות הנמל  :תשלום שעל חנ"י להעביר לחברות הנמל -בניכוי   .3

 75%לחברות הנמל  משלמתי "חנשמקורה בהסכמות אשר גובשו במהלך הרפורמה, 
תשלומים בגין ) מהכנסותיה נטו )הכנסות בניכוי הוצאות( המתקבלות בידיה משטחים לבנים

יום ו ערב מדהמצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה )ואשר הועודמי הרשאה(  שירותים נמליים
  (.בגין זכויות במקרקעיןמסויימות הכנסות   למעט אך) מי שאינו חברת הנמלשימוש התחילה ל

מבוצעת באמצעות חברות  בגין השטחים הלבנים תשלומים בגין השירותים הנמלייםגביית ה 
 הנמל. 

 
 תמלוגים למדינת ישראל שתשלם חברת נמל    

  
מהכנסותיהן  4%בשיעור  קבועים "י דמי שימושחברות הנמל משלמות למדינת ישראל באמצעות חנ

 ממתן שירותי נמל. תקבולים ותשלומים אלו אינם באים לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה.
חברות הנמל קיימת מחלוקת לגבי היקף ההכנסות בגינן חייבות חברות המדינה ובין החברה לבין 

 .'ג14לעניין זה ראה הרחבה בביאור  הנמל בתשלום תמלוגים
 

 הגנה על עובדי הנמלים מפיטורי צמצום
 

במסגרת הליך המתנהל בבית הדין הארצי לעבודה, הודיעה המדינה, כי היא נכונה למתן הגנה 
שנים מיום תחילת  10ולמשך  2017ביוני  12מפיטורי צמצום לעובדי הנמלים שנקלטו עד ליום 

צדדים יפעלו להגעה להסכם בתוך התחרות. ההגנה האמורה הותנתה בחתימה על הסכם סופי. ה
חודשים, או פרק זמן אחר עליו יסכימו. עוד נקבע, כי ההסכמות הללו לא יהא בהן כדי לפגוע  3

 בטענות ועמדות הצדדים עובר לגיבוש הודעתם לבית הדין ואף לא להוות בסיס לטענות כלשהן.
 

לבוא לדיון בדירקטוריון  באותו מעמד הודיע מנכ"ל חברת נמל אשדוד, כי ההסכם הסופי יצטרך
 החברה וב"כ חברת נמל חיפה הודיע כי ההסכם הסופי יהיה כפוף לאישור דירקטוריון החברה.

 
חנ"י איננה צד להסכמות הללו או במו"מ בין הצדדים. אין היא יודעת איך ומתי יגובשו, ומה 

 ם בכלל.יהיה תוכנן, ועל כן אין לה אפשרות להעריך איזו השפעה תהיה להן עליה, א
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 )המשך( הנמל חברות - 7 ביאור
 
 חברת נמל אילת .ג

 
ספנות  פפואת אחזקותיה בחברת נמל אילת לידי חברת  ישראל תהעבירה מדינ 2013 בינואר 31 ביום

 חודשים עשר ואחדשנים  תשעשנה עם אופציה להארכה ב 15בע"מ אשר תפעיל את נמל אילת במשך 
 ההסכמים גם , בין יתר,נחתמו באותו מועד. ההסמכת , בהתקיים התנאים הקבועים בכתבנוספים
 :הבאים

 
, בקשר למקרקעין המועברים ישראלמקרקעי  רשותבין חנ"י לבין המדינה ביחד עם  הסכם (א)

)לא  המועברים במקרקעין"י חנ של החכירה זכות הוסדרה בהסכםבתחום נמל אילת בע"מ. 
 השימוש זכות וכן 2054 בפברואר 16 ליום ועד ההסכם חתימת מיום(, ימיים תת מקרקעין כולל

 .התקופה לאותה הימיים במקרקעין
 

 מהכנסותיה 0.5%-ל השווה סכום שנה מידי למדינה תשלם"י חנ, שנחתם להסכם בהתאם
 כללנ זה תשלום .מורשים ותאגידים נמל חברות לשימוש נכסים מהעמדת נובעות שאינן

 .ינהלמד משלמת"י שחנ 4% בשיעור התמלוגים כלל במסגרת
 

התנאים להעמדת המקרקעין ע"י חנ"י בין חנ"י ובין חברת נמל אילת המסדיר את  הסכם (ב)
זכות שימוש בשטח התפעולי  נמל אילת. בהתאם להסכם, חנ"י מעניקה לחברת לחברת הנמל

שנה או במקרה שכתב ההסמכה של  15ובשטח הנוסף )כהגדרתם בהסכם( לתקופה של עד 
 .יםשנים ואחד עשר חודש 24חברת הנמל יוארך, לתקופה של 
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 )המשך( הנמל חברות - 7 ביאור
 

 נמל אשדודחברת  .ד
 

סוכמו העקרונות שלהלן בין המדינה לבין ההסתדרות ונציגות עובדי חברת נמל  2016בינואר  31ביום   
החברה אינה צד להסכם האמור ולמועד הדוחות הכספיים, אין כל וודאות כי הסכם כאמור אשדוד. 

שייחתם הסכם כאמור, החברה אינה יכולה לצפות את השלכותיו והשלכות מימון רשת  ייחתם. ככל
הביטחון על החברה. בנוסף, למיטב ידיעת החברה, לא קיים סיכום דומה עם חברת נמל חיפה, 
והחברה אינה יכולה לצפות אם יהיה סיכום כאמור או מהן השלכותיו. למיטב ידיעת החברה, עקב 

ד הממשלה והן מצד הסתדרות העובדים ונציגות העובדים, נוצרו במהלך המו"מ דרישות שעלו  הן מצ
 בין הצדדים פערים המגדילים את אי הוודאות לחתימת הסכם.

 תשתיות נמליות
באורך וחוזק רציף שיאפשרו קליטת ופריקת  21בכוונת השרים לאשר את שדרוג רציף  .א 

 . TEU 18,000אוניות מכולה של עד 
לרציפי  9-ו 7כאמור, בכוונת השרים לאשר הסבה של רציפים  21ף עם תום שדרוג רצי .ב 

 מטען כללי. 
רכש ציוד והשקעות נלוות נוספות הנדרשות להפעלת הרציף המשודרג מיד עם תום  .ג 

 . TEU 18,000שדרוגו באופן שיאפשר קליטת אוניות של עד 
 בהתאם למתווה שסוכם בעבר.  21מסוע הגרעינים יוקם ברציף  .ד 

 לתשלומי פרמיה רשת ביטחון 1.1
יצירת רשת ביטחון אשר במסגרתה העובדים יהיו זכאים להשלמת תשלום פרמיה עד  .א 

בכל סקטור כפי שיוגדרו  2015משעות הפרמיה הממוצעות למשמרת לשנת  70%לגובה 
 להלן. 

בחברת הנמל בסקטור  2016בינואר  1-הרשת כאמור תחול על העובדים המועסקים ב .ב 
 ומנהלי עבודה תפעול.  ציוד מכאני, סקטור תפעול

מטר רציף פעיל בנמל הדרום, בהינתן  800הרשת תיכנס לתוקף החל מפתיחה של  .ג 
 תנאים: 2הצטברות של 

 בשנה. TEUמיליון  3.6-. כמות המכולות המנוטלות במשק ללא מכולות שטעון נמוכה מ1
ן מיליו 1.2-כמות המכולות המנוטלות בחברת נמל אשדוד ברמת השנתית נמוכה מ .2

TEU . 
 שנים ותיבחן בכל שנה ברמה השנתית.  10רשת הביטחון תעמוד בתוקף לתקופה של  .ד 
ככל שהרשת תיכנס לתוקף אופן הפיצוי יהיה כלהלן: יילקח המספר הממוצע של שעות  .ה 

הפרמיה למשמרת בכל סקטור בשנה שהסתיימה. לאחר מכן תינתן תוספת אחוזית עבור 
ר שיביא את מספר שעות הפרמיה למשמרת בכל כל משמרת בה עובד עבד בפועל בשיעו

 מהמספר כיום. ההשלמה תבוצע לפי ערך השעה שחל במועד ההשלמה.  70%-הסקטור ל
לגבי חלק הפרמיה של עובדי סקטור בתי מלאכה ומנהלי עבודה בתי מלאכה המבוסס על  .ו 

 התפוקות של הסקטורים האמורים לעיל, תחול הרשת בהתאמה. 
היה הגנה על כספי הייעודה בתע"ש( כאשר תאמנות )באופן שבו הרשת תנוהל בחשבון נ .ז 

 4-עלות להפעלת הרשת ל ןמראש יוקצה לחשבון האמור סכום כסף אשר ישקף אומד
בהמשך. וככל שיידרש סכום נוסף אחרי הכספים   1.6שנים, זאת מתוך הכספים בסעיף 

 , הסכום כאמור ימומן ע"י חנ"י. 1.6מסעיפים 
ר העובדים ושיטות הפרמיה הנהוגות כיום בנמל לסקטורים השונים למען הסר ספק, שכ .ח 

 לרבות סקטור מנהל, ימשיכו לחול כפי שהם היום, אלא אם יוסכם אחרת. 

 מחלקת ים 1.2
לא יאוחר מחודש לפני מועד חנ"י  העברת פעילות כל עובדי מחלקת ים לחברת בת של .א 

, המוקדם 2018מתחילת הנפקת הנמל, ככל שהממשלה תחליט על המעבר במועד זה, או 
 )ראה בנוסף סעיף ה. להלן(. מביניהם

 תנאי שכרם והעסקתם יישמרו כפי שהם כיום.  .ב 
כל הנכסים של מחלקת הים, לרבות שטח פעילות מחלקת הים היום, מבני משרדים,  .ג 

מגדל התצפית, והמעגן, וכן כלל הנכסים התפעוליים של המחלקה כגון הגוררות ועוד, 
ל חנ"י בשווי הוגן כפי שייקבע בין החברות. כל מתקני המחלקה יעברו לחברת הבת ש

 יישארו במקומם. 
מחלקת הים תיתן באופן בלעדי את השירות לשני הנמלים שבמרחב אשדוד. על אף  .ד 

 האמור, לנמל הדרום תהיה האפשרות לבצע את קשירת האניות בעצמו.
אופן קליטת מחלקות הים אי בהירות לגבי  קיימתדוח ה למועדהתמונה יצוין כי  לשלמות .ה 

מחברות נמל חיפה ואשדוד, תנאי הקליטה, מועד הקליטה והעלויות הכרוכות בכך, 
ולמיטב ידיעת החברה קיימות מחלוקות ואי הסכמות לגבי העברת מחלקות הים לחברות 
בנות של החברה )ובכלל כך אי הסכמה של ההסתדרות הכללית החדשה לכל מהלך לפיו 

 תועברנה לחברות בנות ולא תקלטנה כחלק בלתי נפרד מהחברה(.  פעילות מחלקות הים
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 )המשך( הנמל חברות - 7 ביאור
 
 חברת נמל אשדוד )המשך( ד. 
 

 הסדר מיטיב ביחס לנושאים שהוסדרו  1.3
ככל שיוסכם על הסדר שונה לעניין נמל חיפה, הרי שבהתייחס להסדרים החלים לעניין 

נציגות עובדי נמל אשדוד זכאית להסדר השונה נושאים משותפים לשני הנמלים, תהיה 
 כאמור, בשלמותו ועל כל חלקיו, לרבות התחייבויות הכלולות בו. 

 מיצוי ושקט 1.4
עם החתימה על הסכמים מפורטים ימוצו כל טענות ודרישות העובדים בגין הקמת הנמלים 
 החדשים ומעבר מחלקת הים והשלכותיהם על העובדים והם יתחייבו לשקט תעשייתי

 ולשיתוף פעולה מלא בנושאים.

 ההסדרקורות לצורך מימון מ 1.5
ויתור רשות החברות על חלוקת דיבידנדים בהתאם לצורך. האמור לא יגרע מזכויות  .א 

 העובדים לקבלת בונוסים בהתאם למקובל. 
שחרור עודפי כספים הנמצאים בנאמנות המיועדים לסיום יחסי עובד מעביד, גובה  .ב 

 רו על ידי אקטואר מוסכם. הסכום ובסיס החישוב יאוש
 לעיל.  1.3כספים ממכירת מחלקת ים בהתאם לאמור בסעיף  .ג 
 כספי חברת הנמל בשמירה על איתנות פיננסית והנזילות הנדרשת לפעילות הנמל.  .ד 
 כספים מחנ"י ככל שיידרש להשלים.  .ה 

 נושאים נוספים 1.6
שר תחרות צר תשתית שתאפמשרדי התחבורה והאוצר יפעלו ליי –כבישים ודרכי גישה  .א 

 . שווה בין שני הנמלים: חיפה ואשדוד
תתאפשר המשך הפעילות המבוצעת היום בשטח חברת הנמל על ידי  –מסוף הרכבת  .ב 

עובדי נמל אשדוד. איכות השירותים לא תפחת מרמת השירות של הזכיין בערוגת הרכבת 
 לנמל. שמחוץ לנמל. כל פעילות מעבר לכך תועבר לטיפול הזכיין בערוגת הרכבת שמחוץ

 שונות
 :כי עוד נקבע העקרונות במסמך

 והן במדינה הן, לכך המוסמכים הגורמים להחלטות כפוף העקרונות במסמך האמור כל .א 
 .בהמשך שיקבע באופן ויעוגן הרלוונטיות הממשלתיות בחברות

 .ועניין דבר לכל מפורטים הסכמים על לחתימה כפוף העקרונות במסמך האמור כל .ב 
 התחומים מן אחד כל של הנורמטיבי מצגמהמ לשנות בכדי קרונותהע במסמך באמור אין .ג 

 .המדוברים
 
 חברת נמל חיפה .ה
 

בקשר לדמי שימוש קבועים למשרדי האוצר והתחבורה ולחברה,  למחלוקת בין חברת נמל חיפה
 ג'.14 למדינה, ראה ביאור המשולמים 
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 , נטולקוחות - 8 ביאור

 
 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     
     

 14,980  14,068  חובות פתוחים 
 5,956  6,885   הכנסות לקבל

 5,305  529  המחאות לגבייה 
     
  21,482  26,241 
     

 (9,104)  (5,893)  הפרשה לחובות מסופקים  -בניכוי 
     

 17,137  15,589  לקוחות, נטו
 
 

בדבר יתרות ועסקאות עם בעלי עניין  20דים קשורים, ראה ביאור ליתרות לקוחות מול צד בהתייחס
 וצדדים קשורים.

 
 חייבים ויתרות חובה - 9 ביאור

 
 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     
     

 2,515  9,062  וגמלאים עובדים בגין ומוסדות עובדים
 1,503  1,097  הוצאות מראש 

 4,073  4,825  ארוך לזמן לוואותה של שוטפות חלויות
 31,883  10,366  מוסדות

 3,973  5,922  חייבים ויתרות חובה אחרים
     

 43,947  31,272  חייבים ויתרות חובה
 
 

בדבר יתרות ועסקאות עם  20ליתרות חייבים ויתרות חובה מול צדדים קשורים, ראה ביאור  בהתייחס
 בעלי עניין וצדדים קשורים.
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 , נטורכוש קבוע - 10 ביאור
  

 ותנועה הרכב .א
 

 2017 שנת
  קבוע רכוש מידע מערכות  מבנים  תשתיות  

 "כסה בהקמה וציוד יבשתיים ימיים ומבנים קרקעות 

 "חש אלפי 

 

 
 

 2016 שנת
  קבוע רכוש מידע מערכות  מבנים  תשתיות  

 "כסה בהקמה וציוד יבשתיים ימיים ומבנים קרקעות 

 "חש אלפי 

 

 
 , נטו )המשך(רכוש קבוע - 10 ביאור

        עלות
 8,844,875 3,698,054 62,064 242,549 4,338,321 503,887 2017 בינואר 1 ליום יתרה

 2,061,900 2,061,900 - - - - ההשנ במשך תוספות
 - (69,522) 5,190 - 64,332 - שהופעל רכוש

 73,222 73,222 - - - - השפעת הנגזרים
 21,187 21,187 - - - - היוון עלויות אשראי
 - - - - - - גריעות במהלך השנה

 
 11,001,184 5,784,841 67,254 242,549 4,402,653 503,887 2017בדצמבר  31יתרה ליום       

       
       שנצבר פחת
 766,263 - 29,431 45,979 643,984 46,869 2017 בינואר 1 ליום יתרה
 198,154 - 9,862 11,917 164,350 12,025 פחת

 - - - - - - גריעות במהלך השנה
 

 964,417 - 39,293 57,896 808,334 58,894 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

       
       לות מופחתת ליום ע יתרת

 10,036,767 5,784,841 27,961 184,653 3,594,319 444,993 2017 בדצמבר 31  

        עלות
 6,878,767 1,808,690 57,193 239,192  4,269,805 503,887 2016 בינואר 1 ליום יתרה

 1,891,440 1,891,440 - - - - השנה במשך תוספות
 - (78,258) 6,385 3,357 68,516 - שהופעל רכוש

 73,599 73,599 - - - - השפעת הנגזרים
 2,583 2,583 - - - - היוון עלויות אשראי
 (1,514) - (1,514) - - - גריעות במהלך השנה

 
 8,844,875 3,698,054 62,064 242,549 4,338,321 503,887 2016בדצמבר  31יתרה ליום       

       
       שנצבר פחת
 566,019 - 21,244 34,277 475,654 34,844 2016 בינואר 1 ליום יתרה
 201,025 - 8,968 11,702 168,330 12,025 פחת

 (781) - (781) - - - גריעות במהלך השנה
 

 766,263 - 29,431 45,979 643,984 46,869 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

       
       עלות מופחתת ליום  יתרת

 8,078,612 3,698,054 32,633 196,570 3,694,337 457,018 2016 בדצמבר 31  
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 מימונית בחכירה מקרקעיןב. 
 

נקבע כי החברה תקבל חכירה לחוק הספנות,  9ותפקידי החברה כאמור בסעיף  לצורך מילוי מטרות
 שהינם המועברים במקרקעין שימוש ישראל ביחס למקרקעין המועברים וזכויות מדינתלדורות מ
בהסכם שייחתם בין על פי עקרונות ותנאים, במועדים ובתמורה שיקבעו ימיים,  תת מקרקעין

לצורך ביצוע בצו,  מוגבלתזכות שימוש כאמור ניתנה לחברה הצדדים. עד למועד חתימת הסכם 
 )ב( לחוק בלבד. 9תפקידיה לפי סעיף 

 

נחתם הסכם לגבי נמל אשדוד  2015נחתם הסכם לגבי נמל אילת; בחודש מרץ  2013בחודש ינואר 
 נחתם הסכם לגבי נמל חיפה. 2015ובחודש יוני 

 

ובכתב ההסמכה שניתן לחברה.  בהסכםבחוק,  השימוש של החברה במקרקעין מוגבל לפי המותר לה
אין בהענקת זכות שימוש כאמור כדי לגרוע מסמכות המדינה להעניק לאחר לפי כל דין זכויות 
במקרקעין המועברים. החברה אינה רשאית להעביר, לשעבד או להמחות לאחר כל זכות במקרקעין 

יתר התנאים, ההגבלות או המועברים, אלא אם כן ההעברה נעשית בהתאם להוראות החוק. 
 , ובכתב ההסמכה של החברה.בהסכםבחוק,  מפורטים –מחויבויות שיש לחברה בנוגע למקרקעין 

 

מהכנסותיה נטו שאינן נובעות  4%חוק, חנ"י תשלם למדינה, מדי שנה, תמלוגים בשיעור על פי ה
ת דמי החכירה בין סכום זה כולל גם א .מהעמדת נכסים לשימוש חברות הנמל והתאגידים המורשים

סך מתוך  0.5%המהווים שיעור של  רשות מקרקעי ישראלהשטחים אשר הועמדו לה על ידי 
 ג' בקשר לדרישת משרד התחבורה. 14ראה ביאור  .  התמלוגים

 
 קבוע רכוש חשבון על ששולמו ומקדמות בהקמה קבוע רכושג. 

 

 .תלויות בויותיוהתחי ויותהתקשר בדבר 22 ביאור ראה, הנמלים החדשים הקמת בדבר למידע
 .בדבר מכשירים פיננסיים 21 ביאור ראהלמידע בדבר נגזרים משובצים 

 
 ד. עלויות אשראי שהוונו

 
 לשנה שנסתיימה ביום   

  2017  2016 
 באלפי ש"ח  

     
 2,583  21,187  סך עלויות אשראי שהוונו

     
 

 זכאים ויתרות זכות - 11 ביאור
 

 צמברבד 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

 22,505  21,494  מראש הכנסות
 454,170  530,125  לשלם הוצאות

 בגין אחרות והתחייבויות לעובדים התחייבויות
 ומשכורת שכר

 5,593  3,635 

 8,448  5,706  אחרים זכות ויתרות זכאים
     
  562,918  488,758 

 
בדבר יתרות ועסקאות עם  20תרות זכות מול צדדים קשורים, ראה ביאור ליתרות זכאים וי בהתייחס

 בעלי עניין וצדדים קשורים.
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 לעובדים הטבות - 12 ביאור
 

 .קצר לטווח הטבותו פיטורין בגין הטבות, ארוך לטווח אחרות הטבות, העסקה סיום לאחר הטבות כוללות לעובדים הטבות
 בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין. 20 ביאורה להטבות לאנשי מפתח ניהוליים רא באשר

 
 מוגדרת הטבה תוכנית - העסקה סיום לאחר הטבה תוכנית .א

 
על פי חוק שירות המדינה )גמלאות( תקציבית מעובדי החברה זכאים, על פי הסכמי עבודה לפנסיה  12גמלאים וכן  2,155

  )להלן: "פנסיה תקציבית"(. 1970 -התש"ל ,)נוסח משולב(
גמלאים בפנסיה צוברת שפרשו פרישה מוקדמת מרשות הנמלים לפני יום המעבר זכאים לתשלום הפנסיה מהחברה עד  315

ליום הגיעם לגיל פרישה על פי חוק או זכאים להשלמת תשלומי הפנסיה מהחברה בשל רכיבי שכר שאינם מבוטחים בקרנות 
 הפנסיה.

גמלאי החברה, אשר יקבלו בעתיד גמלה מקרן פנסיה צוברת  4וכן  עובדי החברה שמבוטחים בקרן פנסיה צוברת ותיקה 18
בגין לתשלומים ותיקה, זכאים להשלמת תשלומי הפנסיה מהחברה בשל רכיבי שכר שאינם מבוטחים בקרנות הפנסיה וכן 

 פרישה מוקדמת.
מים אלה וזאת על גמלאי רכבת ישראל ממומנת מהיעודה לפנסיה של החברה ומהשתתפות המדינה בתשלו 217גמלתם של 

פי הסכם בין האוצר לבין רשות הנמלים, שהועבר לחברה. חלקה של החברה במימון זה כלול בסך ההתחייבות בשל סיום 
 מעביד של החברה.-יחסי עובד

 
 התחייבות - סיה תקציביתנפ
 
ובדים של אחד הספנות הפכו להיות עעל פי חוק הספנות, מי שהיו עובדים של רשות הנמלים ערב תחילתו של חוק  .1

ההתחייבויות של חנ"י כלפי חנ"י. הפכו לגמלאים של כל הגמלאים של רשות הנמלים  .מארבעת התאגידים הנמליים
נגזרות מן ההתחייבויות אשר היו לרשות הנמלים כלפי עובדיה וגמלאיה ומהתחייבויות נוספות והגמלאים העובדים 

ין ההסתדרות הכללית של העובדים במסגרת השינוי המבני אשר הנובעות מהסכמים קיבוצים אשר נחתמו בין חנ"י לב
בוצע. כמו כן נחתמו בין חנ"י לבין חברות הנמל, הסכמים נוספים שעניינם הסדרת התחייבויות הצדדים, בין השאר, 

 בנושא הפנסיה התקציבית.
 

תחולק לפנסיה תקציבית,  לעובדים הזכאים ההסכמים השונים קובעים כי האחריות לצבירת נכסים ולביצוע תשלומים .2
 בין חברות הנמל לבין חנ"י באופן המפורט להלן:

 
כל אחת מחברות הנמל תצבור בקופה המרכזית שלה נכסים לכיסוי התחייבויותיה לתשלום קצבה לעובדים  2.1

המועסקים על ידה, עליהם חל הסדר של פנסיה תקציבית. בעקבות התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה, 
ברו על ידי חברת הנמל הסכומים הדרושים לכיסוי תשלומי הקצבה בגין אותו עובד, באיזון אקטוארי מלא על פי יוע

מקופה זו. בתנאים  לצורך ביצוע תשלומי הקצבה לעובר הוראות אגף שוק ההון, לקופה המרכזית של חנ"י
מההתחייבות האקטוארית ככרית  5%על ידי חברות הנמל לחנ"י כספים נוספים עד לשיעור של  מסוימים יועברו

עד להקמת קופה מרכזית לקצבה חברות  .מטה 2.7 סעיףביטחון. לטיפול החשבונאי בדבר כרית הביטחון ראה 
 .שחלקם מנוהלים על ידי חנ"י הנמל צוברות את סכומי הייעודה בחשבונות נאמנות ייעודים

לוא התחייבויותיה לתשלום קצבה לעובדים חנ"י אחראית לצבור בקופה שתנוהל עבורה נכסים לכיסוי מ 2.2
המועסקים על ידה ולגמלאים עליהם חל הסדר של פנסיה תקציבית על פי חישוב אקטוארי על פי הוראות אגף שוק 

 ההון. 

 גמלאים ובשל תקציבית בפנסיה עובדיה בשל ביעודה כספים להפקיד החברה של ההתחייבויות, להסכמים בהתאם 2.3
 להנחיות יותאמו מקרה ובכל ואחרות כלכליות, דמוגרפיות התפתחויות לפי לזמן מזמן בחנויי תקציבית בפנסיה
 שיהיו כפי אקטואריות התחייבויות חישוב לעניין האוצר במשרד וחסכון ביטוח, ההון שוק על הממונה של כלליות
רכזית לקצבה החברה עד להקמת הקופה המ. להלן 2.7וכן סעיף  לעיל 5 ביאורלעניין זה ראה גם  .לזמן מזמן

 .(5)ראה ביאור  מחזיקה את הסכומים המייועדים להפקדה בקופה בחשבונות נאמנות ייעודים
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)המשך( לעובדים הטבות - 12 ביאור  
 

 )המשך( מוגדרת הטבה תוכנית - העסקה סיום לאחר הטבה תוכנית .א
 
 

שפרשו מן  ה ולעובדים עובדיתקציבית וכן ל גמלה לגמלאי רשות הנמלים, לגמלאיה הזכאים לפנסיה ,תשלםחנ"י  2.4
 לעיל.  2.1הנמלים  וזכאים לפנסיה תקציבית בגינם נתקבלו סכומים כאמור בסעיף 

 (.2ג' ) 22לעניין רשת בטחון פנסיונית, ראה ביאור  2.5

ישת פער בין הכספים שהועברו אליה על ידי חברות נמל ביום פרכספית ככל שייצמח לחברה קיימת חשיפה  2.6
 .בפועל המחויבויותים לגמלאים לבין , בתוספת רווחים/הפסדים נטו ובניכוי תשלומהןעובדי

 לפנסיה יעודה – תקציבית פנסיה
 

סוי ההתחייבויות לפנסיה תקציבית של החברה יעם הקמתה קיבלה החברה מרשות הנמלים סכומים המיועדים לכ  .1
 ית הביטחון"(. בתוספת סכומים עודפים המכונים בהסכמי הפנסיה )"כר

ולהפקיד בה את הסכומים  2018 מרץב 31קופת גמל מרכזית לקצבה, עד ליום על פי חוק הספנות על החברה להקים  .2
ובתוספת סכומים המתקבלים פרשים באופן שוטף, וספת רווחים וסכומים נוספים המואשר נתקבלו עם הקמתה בת

לפי בניכוי תשלומים ששולמו לגמלאים עד למועד זה. ומחברות הנמל עם קליטת גמלאים הפורשים מחברות הנמל 
 ההסכמים, התשואה שתושג על נכסי החשבון תצטרף לחשבון בניכוי מס כדין ממנה.

עד להקמת הקופה המרכזית לקצבה, על פי ההסכמים על החברה להחזיק את הסכומים המיועדים להפקדה בקופה  .3
ברה המוחזקים בנאמנות לטובת העובדים וגמלאים ות נאמנות ייעודים ע"ש החבחשבונהמרכזית לקצבה, 

נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית סכומים אלו מוצגים במאזן במסגרת ה )להלן:"חשבונות הנאמנות"(.
 .מעביד -ולסיום יחסי עובד  לקצבה

 30%במהלך השנים צוברת החברה בחשבונות הנאמנות סכומים נוספים על בסיס הפרשות שוטפות בשיעור של  .4
משכרם של העובדים. כמו כן, על פי ההסכמים מחוייבת החברה להפקיד בחשבונות הנאמנות ולאחר מכן בקופה, 

 על פי הוראות האגף לשוק ההון באוצרככל שקיים פער בין סכומים ההתחייבות האקטוארית המחושבת  ,פערהפרשי 
ס יגרמו לגרעון אקטוארי, חובת השלמת ככל שתשלומי מ .לבין הסכומים אשר נצברו בחשבונות הנאמנות בפועל

 הגירעון חלה על חנ"י.
והיא פועלת על מנת להקמת קופה מרכזית לקצבה החברה צופה כי לא תעמוד בלוחות הזמנים הקבועים בחקיקה  .5

לעניין השלכות המס של אי העמידה בלוחות הזמנים הקבועים בחוק  .בשנה נוספת להאריך את המועד האמור
התפרסמה הצעת חוק רשות הספנות  2018במרס  7ביום  . להלן.2ה. 13ראה ביאור מרכזית לקצבה להקמה של קופה 

. אין בידי החברה 2019במרס  31לפיה המועד להפקדה יהיה עד ליום ליום  2018-(, התשע"ח6והנמלים )תיקון מס' 
 להעריך אם ומתי תתקבל הצעת החקיקה.

נמוכים מסכום ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית, כפי במקרים בהם סכומי היעודה לפנסיה תקציבית  .6
בה תעביר החברה סכומים לכיסוי הגרעון הנ"ל מכריות הביטחון  שחושב על פי הנחיות אגף שוק ההון באוצר,

, תעביר החברה האמורות . ככל שלא יהיו קיימים די סכומים בכרית הביטחוןמוחזקים עודפי הייעודה ככל שקיימים
 ה ליעודה סכומים לכיסוי הגרעון.  ממקורותי

 על שחושבה כפיבמידה והסכומים ביעודה לפנסיה תקציבית עולים על ההתחייבות האקטוארית לפנסיה תקציבית,  .7
תפחית חברת הנכסים בהסכמת ההסתדרות את שיעור ההפרשה  10%, בתוספת צרבאו ההון שוק אגף הנחיות פי

, תהיה חברת הנכסים רשאית 0%-הופחת שיעור ההפחתה החודשית לעודף לאחר ש יוותראם עדיין  החודשית. 
  למשוך את הסכום האמור.

 2017 בדצמבר 31ליום התחייבויות החברה לעובדים וגמלאים בפנסיה תקציבית על פי הוראות אגף שוק ההון  .8
 ."ח(ש ןמיליו 3,914: 2016בדצמבר  31)ליום   מיליון ש"ח  3,868   הסתכמו לסך של
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 )המשך( לעובדים הטבות - 12 ביאור
 

 )המשך( מוגדרת הטבה תוכנית - העסקה סיום לאחר הטבה תוכנית .א
 

  חשבונאי פולטי
 IAS)"הטבות עובד  19בהתחשב במכלול העובדות והנסיבות, הגיעה החברה למסקנה כי תקן חשבונאות בינלאומי  .1

ייחס לכל העובדים והגמלאים המתוארים לעיל, הינו התקן הרלוונטי לטיפול בתכניות הפנסיה התקציבית בהת"( 19
החל מהמועד  IAS 19ובכלל זה גמלאי חברות הנמל. בהתייחס לגמלאי חברות הנמל, החברה מיישמת את הוראות 

בו עובדים אלו פורשים לגמלאות מחברות הנמל )לאמור, ההתחייבות הפנסיונית מוכרת במועד שבו העובד פורש 
 מחברת הנמל(.

 .עם בעל השליטה כוללת עסקהמ כחלק, להון ישירות הקמתה במועד תקבלושה כריות הביטחון את זקפה החברה .2
 האמורים הסכומים מלואהחברה זוקפת את  - בתקופות עוקבות הנמל מחברות ותהמתקבללכריות הביטחון  באשר .3

 לעיל(. 2.1בעת התרחשות אירוע המזכה עובד נמל בקצבה )כמפורט בסעיף  ,אחר כולל לרווח
וקטור הרבית בין הנחיות האגף לשוק ההון באוצר )וקטור ריבית וההבדלים ב לאור, 2014בדצמבר  31יום מ החל .4

חסרת סיכון( לבין וקטור הריבית שעל פי התקינה החשבונאית )וקטור ריבית מבוסס על אגרות חוב קונצרניות 
שהיא מוצגת בספרים לבין ההתחייבות כפי  תקציבית מדידת ההתחייבות לפנסיה ביןם פער יקי, באיכות גבוהה(

לפי וקטור ריבית חסרת של הפנסיה התקציבית החוזית ההתחייבות  החוזית של החברה להפקיד סכומים ביעודה.
ההון אלמלא ההצגה החשבונאית,  ."ח(ש ןמיליו 508: 2016בדצמבר  31)ליום   ש"חמיליוני   362- גבוהה יותר בסיכון 

 העצמי היה קטן בהתאמה.
נכסים המיועדים להפקדה במסגרת ה דוחות על המצב הכספימוצגים בכאמור לעיל, נכסי היעודה לפנסיה תקציבית  .15

וההתחייבות בשל הטבות לעובדים מוצגת במסגרת התחייבויות  ,מעביד –ולסיום יחסי עובד  בקופה מרכזית לקצבה
יוצגו בדוחות הכספיים של החברה בקיזוז דה הנכסים המיועדים להפק ,לקצבהאם תקום קופה מרכזית לא שוטפות. 

ככל שיהיה קיים עודף בקופה לאחר תשלום מלוא . מיתרת ההתחייבות האקטוארית שכן מדובר בנכסי תוכנית
ע בהונה ופגלא צפויה .  מכאן שהקמת הקופה המרכזית לקצבה לההתחייבויות לפורשים, עודף זה יהיה שייך לחברה

 של החברה

 
 )המשך( מוגדרת הטבה תוכנית -התחייבויות נוספות לסיום יחסי עובד מעביד 

 
בצוע תשלומים לעובדים אשר מבוטחים בפנסיה קיום התחייבותה לעל החברה להחזיק יעודה לצורך  - צוברת פנסיה .1

יה בה הם ( ביצוע תשלומי פנסיה עד לגיבוש זכאותם של עובדים פורשים לקבל גמלה מקרן הפנס1): לצורךצוברת 
( לתשלומים חד פעמיים 3) ;( לכיסוי סכומים אשר אינם מכוסים על ידי קרן הפנסיה של העובדים הנ"ל2) ;מבוטחים

  שיאפשרו פרישות מוקדמות.
 הנמלים מרשות שעברוהחברה להחזיק יעודה בה יופקדו סכומים למימון פדיון ימי מחלה וחופשה לעובדים  על .2

 .לחברה
 לחנ"י. שעברויופקדו סכומים למימון שי לחג לגמלאי רשות הנמלים ולעובדים  הדה בהחברה להחזיק יעו על .3
 בנוסף, החברה מחזיקה יעודה למימון התחייבותה לקבוצה של גמלאי רכבת ישראל. .4

 
 : בהתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת ומרכיביהתנועה  (1)

 
 מוגדרת הטבה תוכנית בגין מחויבות  

  2017 2016 

 חאלפי ש"  
 

 3,663,492 3,606,357  בינואר 1 ליום יתרה
    

    :הפסדאו  לרווח שנזקפה )הכנסה( הוצאה
 2,113 290  שוטף שירות עלות

 134,178 127,840  ריבית עלויות
 

    :אחר כולל ברווח הוכר
 - (16,650) הדמוגרפיות בהנחות משינויים שנבעו אקטוארייםרווחים 
 (1,556) 233,160 הפיננסיות בהנחות משינויים שנבעו וארייםאקט )הפסדים(רווחים 
 (74,485) (86,029)  אחרים אקטואריים  הפסדים

    
    :נוספות תנועות

   160,018 108,563  תקבולים מחברות נמל בגין פרישת עובדים
 (277,403) (271,309)  ששולמו  הטבות

 3,606,357 3,702,222  בדצמבר 31ליום  יתרה
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 הטבות לעובדים )המשך( - 12 ביאור

 
 )המשך( מוגדרת הטבה תוכנית - העסקה סיום לאחר הטבה תוכנית .א
 
 תוכנית נכסי מהווים ואינם מעביד -לסיום יחסי עובד  םלתשלומי ותהמיועדהשקעות  (2)
 
  2017 2016 

 אלפי ש"ח  
 

 4,226,532 4,280,492  בדצמבר 31ליום  יתרה
 

 .5 ביאור( ראה תכנית נכסי מהווים שאינם) מעביד -ם לסיום יחסי עובד הנכסים המיועדים לתשלומי תאודונוסף  למידע
 

 
 :הבא באופן התוכניות של למשתתפים מוקצית מוגדרת להטבה ההתחייבות (3)
 

                     
 שנה:                                                 

 
2017 

 

 
2016 

 94.5% 94.5%               ת:   תקציבי
 0.3% 0.3%                                          :צוברת

 1.4% 1.5% :                            צוברת גמלאים
 0.6% 0.5% :                                רכבתגמלאי 

    :לחג שי
  מחלה:                                     

3.0% 
0.2% 

3.0% 
0.2% 

  
 רגישות וניתוח אקטואריות הנחות (4)

 
 

 (:משוקלל ממוצע)לפי  הדיווח למועד העיקרית אקטוארית ההנחה
 

  2017 2016 
 

 2.39% 1.71%  בדצמבר 31 ביום ההיוון שיעור
    

 
 

, ינויש ללא נותרות ההנחות שייתר בהנחה, ההיוון בשיעור הדיווח בתאריך סביר באופן אפשריים שינויים
 :כדלקמן מוגדרת להטבה המחויבות על משפיעים

 
 בדצמבר 31ליום  באלפי ש"חשיעור היוון 

 0.1% -קיטון ב 0.1% -גידול ב 

 2017 2016 2017 2016 
 

 (36,126) (32,674) 36,755 33,178 
     

 
 :החברה של העתידיים המזומנים תזרימי על התוכנית השפעת  (5)

 
לשנת ) שנים  9.39 והינ הדיווח תקופת לסוף( משוקלל ממוצע)לפי  התוכנית חיי לאורך החברה אומדן
 (שנים 9.45 - 2016
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הטבות לעובדים )המשך( - 12 ביאור  

 
 )המשך( מוגדרת הטבה תוכנית - העסקה סיום לאחר הטבה תוכנית .א

 
 

 בדצמבר 31 ליום  
 2016  2017  כספים מוחזקים לטובת חברות נמל (6)
 אלפי ש"ח  
     

 198,088  149,784  שנה לתחילת יתרה
 -  (25,771)  העברה לחנ"י בגין עובדים פורשים 

 (545)  (528)  לגמלאות שפרשו עובדים בגין הנמל חברות תשלום
 (53,506)  (54,395)   נמלה תולחבר העברה
 5,747  4,676  רווחים

     
 149,784  73,766  השנה לסוף יתרה

 
, ובין להפקדה בקופה המרכזית לקצבה יםמיועדחושבת כהפרש בין הכספים המכרית ביטחון ה (7)

 ההתחייבות לפנסיה תקציבית המחושבת על פי הוראות אגף שוק ההון
 

 בדצמבר 31 ליום  

  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

      תקציבית פנסיה בשל יעודה עודף
 המרכזית בקופה להפקדה המיועדת, ביטחון כריות

 צבה:לק
    

 96,545  129,450   שנה לתחילת יתרה
 8,001  5,428   נטו נכסים קבלת
 24,904  102,689    נטו עתודה עדכון בגין הגדלה

     
 129,450  237,567  השנה לסוף ביטחון כרית יתרת

 
 

 מוגדרת הפקדהתוכנית -העסקה סיום לאחר הטבה תוכנית .ב
 

"נתיבות", שאינן -ברה מבוטחים בקרנות הפנסיה והפיצויים "נתיב" וחלק מהגמלאים וחלק מעובדי הח
אלו,  קרנותבשליטת החברה. ההתחייבויות בגין פנסיה ופיצויים המכוסות באמצעות העברת הכספים ל

והכספים שנצברו בקרנות האמורות, לא נכללו בדוחות כספיים אלה הואיל ואינם באחריותה ובשליטתה 
   של החברה.
מעובדי החברה מבוטחים בביטוחי מנהלים שאינם בשליטת החברה. ההתחייבויות בגין פנסיה חלק אחר 

, והכספים שנצברו בביטוחים האמורים, לא למבטחיםופיצויים המכוסות באמצעות העברת הכספים 
 נכללו בדוחות כספיים אלה הואיל ואינם באחריותה ובשליטתה של החברה.

 
 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
     

 מוגדרת להפקדה תוכנית בגין הוצאהה סכום
  

5,359 
 

5,449 
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הטבות לעובדים )המשך( - 12 ביאור  

 
 ארוך לטווח אחרות הטבות בגין התחייבות .ג
 

. החברה כוללת בחשבונותיה באופן עובדי החברה לימי חופשהבהתאם להסכמי העבודה בתוקף, זכאים 
 ין התחייבות זו.שוטף הפרשה בג

 
 :כוללת ארוך לטווח אחרות הטבות בגין התחייבות

 
 

 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
     

 2,997  3,212  חופשה בגין התחייבות
 
 

 :הדיווח למועד העיקריות האקטואריות ההנחות להלן
 

  2017  2016 
  % 
     

 2.23  2.48  בדצמבר 31שיעור ההיוון ביום 
 

    
 

                                                                                                                          
מסים על ההכנסה  - 13 ביאור  

 

 חוקי המס החלים על החברה א.
 

 1985-חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה
 נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.  2007תום שנת פי החוק, עד ל-על

 את המגביל 1985-ה"התשמ(, אינפלציה בשל תיאומים) הכנסה מס לחוק תיקון בכנסת התקבל 2008 פברואר בחודש
 למעט נומינליים בערכים מס רכילצו התוצאות נמדדות, 2008 משנת החל. ואילך 2008 משנת התיאומים חוק של תחולתו

 המתייחסים תיאומים. 2007, בדצמבר 31 ליום שעד בתקופה לצרכן המחירים במדד שינויים בגין מסוימים תיאומים
 . המימוש למועד עד לחול ממשיכים, ערך וניירות( שבח) ן"נדל מימוש בגין כגון, הון לרווחי

 
 שיעורי המס החלים על החברה ב.
 

 .26.5%הינו  2015ובשנת  25%הינו  2016, בשנת 24%הינו  2017ות בישראל בשנת שיעור מס החבר
 

 -ו 2017אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2016בדצמבר 
( 25%)במקום  24%ל לשיעור ש 2017בינואר,  1, אשר כולל הפחתת שיעור מס החברות החל מיום 2017 –(, התשע"ז 2018

 .23%לשיעור של  2018בינואר,  1והחל מיום 
 

חושבו בהתאם לשיעור המס החדש כפי , 2016החל משנת , יתרות המסים הנדחים 23% -כתוצאה מהורדת שיעור המס ל
 שנקבע בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך.
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  )המשך( סהמסים על ההכנ - 13ביאור 
 

 )המשך( שיעורי המס החלים על החברה ב.
 

מתבטאת בקיטון ביתרות התחייבויות  2016בדצמבר  31השפעת השינויים המתוארים לעיל על הדוחות הכספיים ליום 
אלפי ש"ח. עדכון יתרות  12,602אלפי ש"ח ובקיטון ביתרות נכסי המסים הנדחים בסך  37,413המסים הנדחים בסך 

אלפי   17,400אלפי ש"ח וכנגד רווח כולל אחר בסך  7,411חים הוכר כנגד הוצאות/הכנסות מסים נדחים בסך המסים הנד
 ש"ח.

 
 המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים לעיל.

 
 חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה. 

 
 
 מס רתביקו ג.

 
 .2014 - 2012החל פקיד השומה למפעלים גדולים בעריכת ביקורת מס לגבי שנות המס  2017בשנת 

 
 הסדרים מיוחדים  ד.
 
אל החברה פטורה ממס בכפוף לתקנות למדינה ומהמדינה לעיל, העברת נכסי רשות הנמלים  א'1 ביאורב כאמור 1.ד

הכנסת. תקנות רשות הספנות הנמלים )הוראות לעניין דיני שייקבעו על ידי שר האוצר באישור ועדת הכספים של 
 17, ותחולתן רטרואקטיבית מיום 2009תקנות המס( הותקנו בחודש יולי  –, )להלן 2009-המס( התשס"ט

)יום המעבר(. תקנות המס כוללות הוראות שונות שיחולו לעניין דיני המס, בקשר עם העברת  2005בפברואר 
ועל כן ניתן תוקף לפטור לעניין דיני המס המתייחסים לשבח, רכישה, מס הכנסה וחוק הנכסים למדינה ולחברה 

 התיאומים.
 

לחברות  העמדת מקרקעין ע"י החברהלגבי חוק ל 55נוגע לתחולת הפטור ממס שבסעיף קיימת אי בהירות ב
בגינם  נקבעהש בספרי החברה למועד העברה, זהה לתמורה המקרקעין הללויחד עם זאת, הואיל שעלות  .הנמל

בהתאם לצו התעריפים בנוסחו הקודם, לא צופה החברה כי תיווצר לה חשיפת מס מהותית בשל העמדת 
 לתפעולן של חברות הנמל.  המקרקעין 

 
 :לעניין הוראות ותכולל תקנות המסבנוסף, 

 .הנמל חברות לבין החברה בין מס לצרכי וחלוקתם הנמלים מרשות הפסדים העברת .1
 .רכישתם ויום לחברה המועברים הנכסים של המקורי מחירם קביעת .2
 .לדרוש זכאית שהחברה הפחת קביעת .3
 .מס לצורכי כהוצאה ישראל למדינת המשולמים התמלוגים התרת .4
 .הנמלים מן המתקבלים והמשתנים הקבועים השימוש דמי .5
 תוולחבר לחברה הועברו ראש הנמלים רשות של מסוימות והכנסות הוצאותהתרת ב יסוייהמ הטפול .6

 .מס לצורכי הנמל
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  )המשך( מסים על ההכנסה - 13ביאור 
 
 
 פחת 2.ד
 

 היו אילו נקבעים שהיו כפי ייקבעו רכישתם ויום הנכסים של המקורי מחירם, המס לתקנות בהתאם .1
 המקורי רםמחי, הפחת חישוב לעניין כי קבע, הנמלים רשות לחוק 71 סעיף. הנמלים רשות ידי על נמכרים

 הרשות. 1996 בדצמבר 31 ליום השוק שווי יהיה 1997 המס שנת לפני שנרכשו המקרקעין נכסי של
 .נמלית בפעילות המשמשים המקרקעין את 1996 בדצמבר 31 ליום שיערכה

 

 לרשות בניכוי מותר שהיה הפחת סכום יהיה, הנמלים מרשות מועבר נכס בשל בניכוי שיותר הפחת סכום
 .בחוק כאמור הנכס הועבר מלאאל, הנמלים

 
 נכס למעט ,הנמל חברת לרשות שהועמד מועבר נכס על פחת לדרוש זכאית אינה"י נח המס תקנות פי על .2

 .משותפות תשתיות שהוא
 

 פקיעת הפטור ממס – לקצבה מרכזית קופה .1ה.
 

, אשר חל עליהם הסדר )ו( לחוק הספנות קובע כי הכספים המיועדים לתשלום גמלה לעובדים עוברים49סעיף 
פנסיה תקציבית, לגמלאי רשות הנמלים בפנסיה תקציבית, ועובדים עוברים שיפרשו מעבודתם באחת מחברות 

הנמל וחל עליהם הסדר פנסיה תקציבית, ינוהלו בקופות גמל מרכזיות לקצבה )כמשמעות מונח זה בחוק הפיקוח 
 .2018במרס  31ר תוקם לפני יום אש (,2005-על שירותים פיננסים )קופות גמל(, התשס"ה

  
 הנמלים לרשות נצמחו אשר להכנסות ממס פטורל מקנה למנהל רשות המיסים סמכות הספנות חוקל 64סעיף 
 ובלבד, לקצבה המרכזית בקופות להפקדה המיועדים הכספים בגין הנמל מחברות אחת ולכל"י לחנ יצמחו ואשר

החברה פנתה לרשות החברות  .2018במרס  31 ליום עד בהלקצ המרכזית בקופה הופקדו האמורים שהכספים
 2018 סבמר 7ביום  המועדים הנקובים. האריך את תקן את החוק ולהממשלתיות ולמשרד האוצר בבקשה ל

 לפיה המועד להפקדה יהיה עד ליום 2018-(, התשע"ח6תפרסמה הצעת חוק רשות הספנות והנמלים )תיקון מס' ה
 ידי החברה להעריך אם ומתי תתקבל הצעת החקיקה.. אין ב2019במרס  31ליום 

 
מיליוני ש"ח. במקביל החברה הכירה בנכס  578בשלב זה, הכירה החברה בדוחותיה הכספיים בהפרשה בסך של 

מסים נדחים בגין סכומים שהוכרו בגין ההתחייבות האקטוארית ואשר יותרו לחברה בניכוי בתקופות עוקבות 
. ההשפעה נטו של האמור לעיל הובילה להכרה בהוצאות מס נטו בדוח על הרווח או מיליוני ש"ח 543בסכום של 
 מיליוני ש"ח. 35מיליוני ש"ח והביאה לקיטון ברווח הכולל בסך של  175הפסד בסך 

 
בתקופות עוקבות החברה תבחן את הצורך לעדכון ההפרשה למס לאור היווצרות רווחים או הפסדים נוספים.  

רה אורכה להקמת קופה מרכזית החברה תבחן בהתאם לנסיבות העניין ובשים לב לתקופת במידה ותינתן לחב
נציין כי גם אם החברה תקבל אורכה להקמת  הדחייה שתינתן את הצורך בהקטנת ההפרשה ו/או ביטולה המלא.

 קופה מרכזית לתקופה שעולה על שנה, היא תבחן את הוודאות ואת יכולתה להקמת קופה מרכזית במועדה
ובמידה ותגיע למסקנה כי בסבירות גבוהה תוכל להקים קופה כאמור בפרק הזמן שנדרש הרי שהיא תהפוך את 

 ההפרשה שהוכרה.
 
 

 קביעת מנהל רשות המיסים . 2ה.
 

לחוק על פי קביעה  64פרסם מנהל רשות המיסים קביעת פטור ממס בהתאם להוראות סעיף  2016במהלך שנת 
 זו:
ככל שהסכומים המיועדים להפקדה ת הנמל פטור ממס על רווחי היעודה לפנסיה, נקבע לחנ"י ולחברו .1

  .31.3.2018בקופה  עד ליום בקופה יופקדו 
 מהמחויבות האקטוארית. 125%פטור זה יחול על  סכומים אשר אינם עולים על  .2
 סכומים העולים על התקרה האמורה, ייחשבו כאילו נמשכו מן הקופה ויחויבו במס .  .3
רווחים שהצטברו על היעודה של כרית חלק מהיעודה ולכן לאור הקביעה, הופכת כרית הביטחון ל .4

, (התחייבותמסכום ה 125%אינו עולה על  צבירה ביעודההביטחון לא יתחייבו במס )כל עוד סכום ה
העברות ו 25%משיכות מהיעודה לכרית לא יתחייבו במס כל עוד הכרית אינה גולשת מהתקרה של 

 הכרית ליעודה, לכיסוי גרעון אקטוארי, אינן הוצאה.מ
תוקנה  2016: בשנת מכאן להבאהשלכות קביעת מנהל הרשות יושמו בדוחות הכספיים על דרך של  .5

 .ההתחייבות למיסים נדחיםעודכנה וכן  שתעמוד על סכומה המעודכן כךלמס ההתחייבות 
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 תקבולים מחברות הנמלזרמי  ו. 
 

מכלל ההכנסות המתקבלות בידיה משטחים לבנים.  75%(, החברה מעבירה לחברות הנמל 5)ח()3כאמור בביאור 
 הסכומים המשולמים מוצגים כהקטנת מחזור ההכנסות.

ההכנסות הנ"ל טיפול מס שונה לפיו מלוא סכום ההכנסה  על אף הטיפול החשבונאי, החברה מיישמת על
בנים מוכר בידי החברה כהכנסה, והסכומים המשולמים לחברות הנמל מותרים כהוצאה זאת בהתאם משטחים ל

להסדרים הייחודיים הקבועים בתקנות המס. למען הסר ספק, פנתה החברה לרשות המיסים בבקשה לקבלת 
ן סכומי הבהרה כי טיפול המס בו היא נוקטת הוא טיפול המס הראוי. החברה כללה בספרים הפרשה מלאה בגי

 המס שהיא תידרש לשלם באם עמדתה לא תתקבל.
 

 מס תיאורטי .ז
 

להלן מובאת התאמה בין סכום המס, שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות, הרווחים וההפסדים ברווח או הפסד היו 
  מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי, לבין סכום מסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  

  2017 2016 2015 

 "חש אלפי  

 

 
 

 442,196 346,210 688,053 לפני מסים על ההכנסה רווח

    

 26.5% 25% 24% שיעור המס הסטטוטורי 

    
 117,182 86,552 165,133 לפי שיעור המס הסטטוטורי תמס מחושב חבות

    
    תוספת )חסכון( בחבות המס בגין:

 נסות פטורותהכ
 

(14,391) (19,856) (13,885) 

 הכנסות חייבות בשיעור מס מיוחד
209 

-  
2,481                            

- 
 21,749 14,135 3,154  לא מוכרות וצאותה

 שינוי בהפרשים שלא מוכרים בגינם מסים נדחים
 

31,503 27,616 16,004 
 כרו מסים בגינם לא הומהשנה לצרכי מס  הפסדים והטבות

 נדחים 
(1,210) (3,649) 

(3,896) 
 - (7,411) - השפעת שינוי שיעור המס
 (4,051) (316) (1,252) מסים בגין שנים קודמות

 - - 156,398 מסים על רווחי יעודה בניכוי מיסים נדחים
 - - (12,998) הכנסה בגין שינוי יעוד מקרקעין

 1,361 174 - אחרים הפרשים

    

 134,464 99,726 326,546 ההכנסה מסים על
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 מסים על ההכנסה )המשך( - 13ביאור 
 

 הרכב הוצאות מסים על הכנסה .ח
 
 הכנסה על מסים הוצאות הרכב .1
 

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  

  2017 2016 2015 

 "חש אלפי  
  

 88,886 86,381 701,101 שוטפים מסים
 49,629 18,590 (373,512) נדחים מסים

 - (7,411) - המס בשיעור שינוי השפעת
 - 2,481 209 מיסים בשיעור מס מיוחד

 (4,051) (315) (1,252) קודמות שנים מסים
    

 326,546 99,726 134,464 
 

 
 שנזקפו לרווח כולל אחר הכנסה על מסים הרכב .2

 
 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  

  2017 2016 2015 

 "חש אלפי  
  

 (2,759) (2,373) (1,851) שוטפים יםמס
 46,575 43,286 (143,625) מסים נדחים

 - (19,763) - מסים שנים קודמות
 - (17,401) - השפעת שינוי בשיעור המס

    

 (145,476) 3,749 43,816 
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 מסים על הכנסה )המשך( - 13 ביאור
 

 שהוכרו נדחים מסים והתחייבויות נכסי .ט
 

 .לעיל כמפורט ההיפוך במועד לחול הצפוי מס שיעור לפי חושביםמ הנדחים המסים
 
 :הבאים לפרטים מיוחסת הנדחים המסים והתחייבויות בנכסי התנועה

 
    הוצאות   הפרשה   
   הטבות מהסכם חובות  לאיכות   
 לוהכ סך נגזרים לעובדים שומות מסופקים תמלוגים      הסביבה הכנסות מראש רכוש קבוע 

  
 

 נכס )התחייבות( מס נדחה  יתרת
 (203,593) (50,735) (104,938) 8,855 5,034 32,472 5,750 30,409 (130,440) 2017בינואר  1 ליום  

          
 373,512 (4,149) 401,833 (4,522) (2,878) (5,341) - (1,034) (10,397) והפסד לרווח נזקפו אשר שינויים

 143,625 2,029 141,596 - - - - - - כולל אחרשינויים אשר נזקפו לרווח 
 יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה 

 (140,837) 2017בדצמבר  31 ליום 
 

29,375 5,750 27,131 2,156 4,333 438,491 (52,855) 313,544 
          

 
    הוצאות   הפרשה   
   הטבות מהסכם חובות  לאיכות הכנסות  
 לוהכ סך נגזרים לעובדים שומות מסופקים תמלוגים      יבההסב מראש  רכוש קבוע  

  
 

 נכס )התחייבות( מס נדחה  יתרת
 (166,528) (52,879) (80,608) 14,978 6,259 33,488  6,625 38,132 (132,523) 2016בינואר  1ליום               
           

 (18,590) (4,412) 3,557 (4,710) (433) 3,704 - (2,921) (13,375) והפסד לרווח נזקפו אשר שינויים
 (43,286) - (43,286) - - - - - - אחר כולל לרווח נזקפו אשר שינויים

 24,811 6,556 15,399 (1,413) (792) (4,720) (875) (4,802) 15,458 השפעת השינוי בשיעור המס
 יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה 

 (130,440) 2016בדצמבר  31 ליום  
 

30,409 5,750 32,472 5,034 8,855 (104,938) (50,735) (203,593) 
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 הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך - 14 ביאור

 הרכב .א
 

ההתחייבויות כוללות הפרשה לתביעות משפטיות, הפרשה לאיכות הסביבה, הפרשות לאגרות והיטלים עירוניים, 
 והפרשות אחרות. ('יג3ת מראש בגין מיצוע )ראה ביאור וסכנה הפרשה לתמלוגים למדינה

 
 סך הכול 

 אלפי ש"ח 
  

 586,138 2017בינואר  1ליום  יתרה
 (39,029) , נטוהשנה במהלך נפרעוש הפרשות

  
 547,109 2017בדצמבר  31ליום  יתרה

 
 10,018 הפרשות – שוטפות התחייבויות במסגרת מוצג
 537,091 *(*)התחייבויות אחרות לזמן ארוך  –יות שאינן שוטפות במסגרת התחייבו מוצג

 547,109                                    "כסה 

 
  

 31ם מילזמן ארוך לי אחרות"ח הכלול ביתרת התחייבויות ש אלפי 9,787-ו ש"חאלפי  18,965 של םמיסכו  (**)
 .שהתקבלון מקדמות בגי םהינבהתאמה,  ,2016בדצמבר  31-ו 2017בדצמבר 

 
  .תלויות התחייבויות בדבר, 22 ביאור ראה משפטיות תביעות בדבר למידע

 
 הסביבה איכות .ב

 
 החברה שהוחכר לו והשאירו במצב שהחברה נדרשת לבצע ניקוי. את השטח 2014פינה בשנת  חוכר     .1

הצפויה לניקוי  על העלות תמבוססה מיליון ש"ח( 25)אשתקד:  ש"ח יליוןמ 19סך של ב הפרשהרשמה 
 .בניכוי השתתפות החוכר הקרקע

 
 לפני שניתן לזיכיון בהמשך מפעילה"( ן"תש: "להלן) ממשלתית חברה - מ"בע ואנרגיה נפט תשתיות     .2

 .צנרות ופרוזדורי שונים מתקנים, מיכלים חוות הכולל י"חנ מקרקעי על דלק מסוף, שנים עשרות

 הסכימו משלא. 2001 בינואר 4 ביום פג( בנעליה נכנסה רהשהחב) הנמלים רשות לבין ן"תש בין החוזה
 הצהרתי ד"לפס בבקשה המשפט לבית  הנמלים רשות פנתה, ההתקשרות חידוש תנאי על הצדדים
 המחלוקות בירור. הממשלתיות החברות ברשות לבירור הועברה המחלוקת ברם, ן"תש פינוי על שיורה
 תעמוד החברה, ן"תש עם חדש חוזה שיחתם ככל. חתםנ לא פורמלי וחוזה הושלם לא החברות ברשות

 . ן"תש על תחול בזיהומים לטיפול האחריות כי כך על
 

 מטפלת היא וכי ידה על המוחזק השטח בתחום בדלק מזוהמת קרקע קיימת כי לחברה הודיעה ן"תש
 משרדהו יםהמ רשות ןביניה) הרשויות ידי על ומאושר מתואם באופן בזיהומים לטיפול פעולות ונוקטת
ביחסים  .כן לעשות בחובתה או אלו לזיהומים באחריותה הכרה בכך שיש מבלי וזאת( הסביבה לאיכות

 שבין תש"ן לחברה, הודיעה תש"ן לחברה כי האחריות המלאה על מתקני תש"ן הינה של תש"ן בלבד.
 

 -מ החל מבצעת היא הרלבנטיות הרשויות ידי על מאושרת תכנית בסיס על כי ן"תש הודיעה היתר בין
 למצבה ביחס הנפט עדשת של גדול צמצום יש 2011 -ב שבוצע סקר פי על וכי שונות פעולות 2008

 כל של והסדרה לטיפול כאחראית ן"תש את רואה החברה .שימושיים תהום במי פגיעה אין וכי המקורי
 .הסביבה איכות היבטי
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ך()המש הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך - 14 ביאור  

 
  תמלוגים  ג.
 

לשנים שהשתלמו דמי השימוש הקבועים  לגבי סכומי בחברה ובחברות הנמלביקורת התחבורה ערך  משרד
קיים חוב בגין דמי שימוש קבועים שלא הועברו למדינה, פנה לחברה והודיע כי  . בעקבות הביקורת2005-2011

 ונדרשברות הנמל חודוד וחיפה. החברה חברות נמל אשל הריהעבהחברה הכנסות משטחים לבנים אשר בגין 
כולל ריבית  ש"חיליון מ 118 -כ החברה רשמה בספריה הפרשה בגובהלפיכך . מידילהסדיר את החוב באופן 

  "ל.חשכ
 התקציבים על ולממונה בדרכים והזהירות התחבורה משרד"ל למנכ פנתה החברהמבלי לגרוע מן האמור לעיל,  

תה טענוביקשה כי יכריעו במחלוקת בינה לבין חברות הנמל.  ,השימוש דמי צוב סמכותם מתוקף, האוצר במשרד
של החברה היא כי היא איננה חייבת בתשלום תמלוגים בגין סכומים המועברים על פי הצו לחברות הנמל 
ולחלופין, ביקשה חנ"י כי סכום התמלוגים בגין שטחים אלו יוכר לה כהוצאה בהתחשבנות בינה לבין חברות 

( , או "הכרעת המנכ"לים""במחלוקתההכרעה " -)להלן במחלוקת הההכרע התקבלה 2016 ביוני 28ביום . הנמל
 :כדלקמן

 
"י והן חברת הנמל זכאיות לתבוע חנקבועים למדינה הם הוצאה בייצור הכנסה. הן  שימוש ודמי תמלוגים .1

 ( לצו.1)2ות בסעיף החזר הוצאה זו כהחזר הוצאות להפעלת הנמל, זו מזו בנוגע להכנסות המפורט
"י נושאת בפועל חנמהניתוח שלעיל, לפי שתי השיטות, היא שהלכה למעשה בנוגע להכנסות אלו  המשמעות .2

. העברת כלל התמלוגים/ 3% של בשיעור בפועל נושאת מלמהתמלוגים למדינה וחברת הנ 1%בשיעור של 
 "י.חנדמי השימוש למדינה נעשית על ידי 

"י להכיר בספריה חנעל  ,"י ובאמצעותהחנהכנסות למדינה נעשה על ידי שתשלום התמלוגים/ ה מאחר .3
בחוב שלא שולם בגין תמלוגים למדינה מהכנסות אלו ומנגד לתבוע מחברת הנמל לשלם את חלקה, אם 

 .אלו מהכנסות קבועים שימוש דמיכהחזר הוצאות ואם כתשלום 
 בגין השטחים הלבנים."י לחנ בתמלוגים חלקה לתשלום בחוב להכיר נמל חברת כל על .4
 .חוב להסדר בבקשה לממשלה לפנות מהחברות אחת כל תוכל העבר חובות לגבי .5

 בהתאם להכרעה במחלוקת: מיידיתלפעול  דרישהוכן  כדלקמןהתקבלה הבהרה  2016בספטמבר  6 ביום
 

בנוגע לחישוב דמי שימוש המתבצע בהתאם לצו רשות  הינה 2016ביוני  28במחלוקת מיום  ההכרעה .1
 .העתיד לגבי וגם לעבר גם מתייחסת ההכרעההספנות. 

חוב כלפי המדינה, במישרין או בעקיפין, יש לרשום חוב זה.  מגבשתההכרעה במחלוקת שהעבר, ככל  לגבי .2
חשב משרד התחבורה והעתק למנכ"לית משרד  –רישום החוב בספרי החברה ניתן לפנות למדינה  לאחר

 , בבקשה מנומקת להסדר החוב.התחבורה ולממונה על התקציבים באוצר
"י לגבי השתת חוב דמי שימוש של אחת החברות על האחרת, חנשישנה הסכמה בין חברת הנמל לבין  ככל .3

 ההשנייבגין פעילויות בשטחים לבנים, לתקופות מסוימות, על החברה שלוקחת על עצמה חוב של החברה 
 .השנייה החברה את וליידע, מיידיתלפרוע את החוב 

 לא, זה בעניין המשפטים ומשרד לממשלה המשפטי היועץ להנחיות בהתאם, המנהלי שיהויה לגבי .4
 .התיישנות או שיהוי מתקיים

 משרדי כנגד פתיחה המרצת"חנ"ח"(  -)להלן"מ בע חיפה נמל חברת ידי על הוגשה 2016 בספטמבר 14 ביום
 של שורה לקבל עותרת"ח חנ, ההעתיר במסגרת .בחיפה המחוזי המשפט לבית"י חנ וכנגד והתחבורה האוצר
, מבקשת חנ"ח להביא לבטלות בתמצית .במסגרתה שנתקבלו ולקביעות להכרעה הנוגעים הצהרתיים סעדים

  :הכרעת המנכ"לים. לחילופין, ככל שבית המשפט לא יצהיר על בטלות הכרעת המנכ"לים
 

 מתוכם חלק רק אשר", רבתמעו"הוצאה כ ולסווגם כהוצאה התמלוגים לייחוס ביחס שונה קביעה לקבוע .1
 ;לחילופין, השימוש דמי צו לעניין"הוצאה" כ להיחשב יוכל

ופן רטרואקטיבי, וככל שידחו מכלול אכי אין לחייב את חנ"ח לשלם סכומים הנובעים מההכרעה ב לקבוע .2
  ;הסעדים המבוקשים

 הפיגורים ביותרי ממכלול ביותר הנמוכה שהיא, בלבד"ל חשכ בריבית"ח חנ את לחייב יש כי לקבוע .3
 .האפשריות
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)המשך( הפרשות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך - 14 ביאור  

 
 )המשך( תמלוגים  ג.

 

החברה פנתה למנהל רשות החברות בבקשה כי יעשה שימוש בסמכויותיו במטרה לאכוף על  2017בחודש יולי 
חברת נמל חיפה תשלום על סך של חברת נמל חיפה קיום ההכרעה במחלוקת. במסגרת פנייה זו, החברה דורשת מ

, אשר כולל הפרשי ריבית והצמדה, וטוענת כי ההכרעה כאמור   2005-2017מיליון ש"ח, בגין השנים  126-כ
 מחייבת את חברת נמל חיפה. 

בתגובתה לפניה, הודיעה חברת נמל חיפה כי היא מבקשת לקיים דיון בפני מנהל רשות החברות על עצם ההכרעה 
 ליך ההכרעה נפלו פגמים אשר יש בהם כדי להוביל לבטלותו.וטענה כי בה

הורה ביהמ"ש על הפסקת התובענה על מנת שחנ"ח תביא את הסכסוך בפני היועץ  2017בחודש ספטמבר 
המשפטי לממשלה, בקובעו כי הענין יעבור לבירור כאמור ללא תנאים מוקדמים. עוד נקבע בהחלטת ביהמ"ש, כי 

( תוכל חנ"ח לחדש את התובענה מהמקום 7.9.17חודשים ממועד מתן ההחלטה ) 7בתוך ככל שהסכסוך לא ייושב 
 בו הופסקה.

בהתאם להסכמת הצדדים, הופנה הסכסוך להליך של גישור בפני המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, תוך 
 .לא תעלה טענות התיישנות ביחס לתקופה שתחלוף לצורך קיום הליך הגישור ברת נמל חיפהשהוסכם, שח

 במסגרתקיים המשנה ליועץ המשפטי לממשלה פגישות עם הצדדים.  2018 פברואר-במהלך החודשים ינואר
הפגישה שהתקיימה עימה, עמדה החברה על עמדתה ולפיה הכרעת המנהלים ניתנה כדין ובסמכות מלאה, ולפיכך 

יה לחברה ולמדינה ומחייבת אותה לפרוע את חובות ברת נמל חיפה,מדובר בהחלטה חלוטה המחייבת את ח
 )באמצעות החברה(. 

  .נכס בגין סכומים אלוב טרם הכירההחברה 
 

בגין ה לסילוק חובהודיעה  חברת נמל אשדוד לחנ"י כי העבירה למדינה סכום לאחר תאריך הדוחות הכספיים, 
  .אליה הגיעו עם המדינהבהתאם לפשרה , 2009-2015לשנים תמלוגים 

 השבחה היטל .ד
 
 טליםימה ,מאגרות פטורה החברה אל הנמלים רשות נכסי העברת, הספנות רשות לחוק 55 לסעיף בהתאם .1

 באישור האוצר שר ידי על שיותקנו בתקנות שייקבעו התאמה תולהורא בכפוף, אחר חובה תשלום מכלו
 האגרות לעניין תקנות הותקנו טרם אולם, הותקנו המס תקנות 2009 יולי בחודש. הכנסות של כספים ועדת

 .ההיטליםו
 האגרות לעניין תקנות תיקון קידום לשם התחבורה ולמשרדהממשלתיות  החברות לרשות פנתה החברה

 .למדינה הנמלים רשות במקרקעי הבעלות רישום להעברת הנדרשת הפרוצדורה ועניין טליםיוהה
נמל ו אשדוד נמל ,אילת נמל לגבי"י חנ לבין המדינה בין נחתמו אשר בהסכמים, לעיל אמורמה לגרוע מבלי
 ממועד ימים 180 בתוך תעשה מקרקעיןה רישום כתלשב המדינה של הבעלות זכויות רישום כי נקבע, חיפה

 .האמורות התקנות של פרסומן
 

 חוות על בהסתמך האמורה לעיל החשיפה את מכסים שלהערכתה סכומים הפרישה החברהבהעדר תקנות, 
 . תושמאי דעת
 

 טענות עומדות י"לחנשבחה בקשר לבניית נמל המפרץ ונמל הדרום. החברה הושתו חיובי היטלי ה על .2
. בנדון ההשבחה בהיטל החיוב סכום מהותי באופן יופחת תתקבלנה שאם, משקל כבדות ושמאיות משפטיות

ככל שטענותיה המשפטיות של חנ"י בדבר היעדר חבות יתקבלו במלואן, אזי לא יידרש כל תשלום בנדון. 
 .ידחו חבות העדר בדבר המשפטיות טענותיה כל שבו מצב בהינתן הכספיים וחותבד הפרשה רשמה החברה

ב' בדבר אירועים  25ראה בנוסף ביאור  ש"ח. אלפי 90,170נו לא נרשמה הפרשה הינו סכום החשיפה בגי
 לאחר מועד הדיווח.

 
 הון - 15 ביאור

 
 המניות הון הרכב

  2016 -ו 2017 בדצמבר 31 ליום   

    

 ונפרע מונפק רשום   

 מספר מניות   

 
 1,000  3,600,000,000   "אכ.נ. ע"ח ש 1 בנות רגילות מניות
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  הכנסות - 16 ביאור
 

 הכנסות .א
 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  

  2017  2016  2015 

 "חש אלפי  
       

 340,579  355,534  421,987  (1) תשתית דמי
  206,351  262,481  265,874   (2) שימוש דמי

 232,000  241,614  282,353  (3) נמליים שירותים בגיןתשלומים 
 151,785  142,810  151,724  (4) במקרקעין שימוש זכויות מתן

 970  2,092  1,410   אחרות
 (149,738)  (154,489)  (186,758)  (6) נמל לחברות תשלום
       
  936,590  850,042  781,947 

 
 

 דמי תשתית    (1)
 

על פי צו דמי השימוש המשתנים זכאית החברה לדמי תשתית כקבוע בצו פיקוח על מחירי מצרכים 
תשתית הינם תשלום בעד העמדה, תחזוקה ופיתוח של ה. דמי 2010-"עשושירותים )שירותי נמל( הת

 תשתיות נמליות ותחזוקת הסביבה הימית.
בעל האוניה. סכום  הם משתלמים על ידישל מטען במעבר על ידי בעל המטען וב משתלמיםדמי התשתית 

סכום דמי . 2010-"עשדמי התשתית נקבע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שירותי נמל( הת
 אחת לשנה בהתאם לשקלול שינוי סל מדדים. התשתית מותאם 

אם לחנ"י מדי יום. בגין חברת הנמל הנוגעת בדבר, גובה עבור חנ"י את דמי התשתית ומעבירה אותם במלו
 דמי התשתית.סכום מ 0.5%חנ"י לחברת הנמל עמלת גביה בשיעור של  משלמתשירותי הגביה  

תינתן הנחה או תיגבה תוספת על דמי התשתית לסוגי מטענים מסוימים לפי ערך  2019עד  2010בשנים 
שלם החברה את ה סכומה של ההנחה על דמי התשתית הבסיסיים תלהמטען בש"ח וסוג המטען. ע

 . הענייןההפרש בין סכום ההנחה לדמי התשתית הבסיסיים לבעל המטען או לבעל האוניה לפי 
 

 דמי שימוש     (2)
 

 
 

 תשלומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין מתן זכות השימוש במקרקעין המועברים:
ישלמו חברות כאמור, עד שחנ"י וחברות הנמל יגיעו להסכם קבע באשר לשימוש במקרקעין המועברים, 

את התמורה בעד השימוש, לפי צו רשות הספנות והנמלים )קביעת דמי שימוש  חיפה ואשדוד נמלה
)להלן: "צו דמי שימוש  2005-משתנים ראויים שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים(, התשס"ה

 משתנים" או "הצו"(. 
 

 :מוהצו קובע כי בגין מקרקעין מועברים לשימוש חברת הנמל, ישול
 
 -(: לגבי חברת נמל חיפה וחברת נמל אשדוד קבוערכיב  –סכום קבוע )דמי שימוש ראויים שנתיים  . 1

  .2010למדד המחירים לצרכן החל משנת  המותאמים מדי שנה  ש"ח ןמיליו 40סכום של 
כשיעור מהכנסות חברת  נקבערכיב משתנה(: הסכום  –סכום משתנה )דמי שימוש ראויים שנתיים  . 2

חברת  מהכנסות השיעור. יההנמל ממתן שירותי נמל. לכל חברת נמל נקבע שיעור אחר מהכנסות
השיעור של הרכיב  2020. החל משנת 2019הנמל ממתן שירותי נמל  מתעדכן  מדי שנה עד שנת 

   המשתנה לכל חברת נמל הינו קבוע. 
 

 בגין שירותים נמליים  תשלומים  (3)
 

 בשנה נמל חברת שאינו מי שנתן שירות בגין תשלומים לגבות ברההח זכאית, ולצווים לחוק בהתאם
 .הנמל חברות באמצעות מבוצעת ל"הנ התשלומים גביית. הקובעת
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 )המשך( הכנסות - 16 ביאור
 

 מתן זכויות שימוש במקרקעין   (4)
 

 .מתן שירותי נמל ולשימוש נמלילצורך  מי שאינו חברות נמלל נכסיםמעמידה  החברה
 

  פנות ישראלשימוש מס דמי  (5)
 

 וכן לה שהוענק ההסמכה כתב לפי נמל שירותי למתן ההרשאה עבור לחברה משלמת ישראל מספנות
 :עמה מסחרי לחוזה בהתאם

 .דמי חכירה בסיסיים  5.1
 נמל שירותי/  נמלית מפעילות השנתיות מהכנסותיה כשיעור מחושבים אשר, משתנים שימוש דמי   5.2

 . הכנסהה למדרגות בהתאם
, קבועים שימוש דמי"י, חנ באמצעות, לחוק בהתאם, למדינה ישראל מספנות מעבירה, וסףבנ 

 .לה שהוענק ההסמכה כתב לפי נמל שירותי ממתן הנובעות מהכנסותיה 4% של בשיעור
 

 הפחתות    (6)
 

מהכנסותיה נטו )הכנסות בניכוי הוצאות(  75% לחברת הנמל הרלבנטית מעבירהי "חנבהתאם לצו, 
קרקעין המצויים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ואשר הוענקו ערב יום התחילה למי שאינו חברת מזכויות במ

למספנות ישראל ובכפוף להתאמות מסוימות  הכנסות בגין זכויות במקרקעין שהוענקו למעט אך הנמל,
 מתשלומים בגין שירותים נמלייםנטו מההכנסות  75%לחברות הנמל, סכום המהווה  מעבירהוכן 

 .בניכוי ההוצאות(הכנסות )
 
 

 ב. הכנסות אחרות
 

 עקב שינוי ייעוד מקרקעיןפיצוי 
 
משרד התחבורה  -נחתם הסכם פיצויים בין חנ"י לבין מדינת ישראל ע"י מדינת ישראל  2016ביולי  21ביום 

באמצעות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ, לפיו מקרקעי חנ"י ישנו יעודם בהתאם לקבוע בתכנית וחלקם 
 אלפי ש"ח. 54,159אף יועברו בחכירת משנה לעיריית חיפה בתמורה לפיצויים כספיים בסך 

 בשל אופיים הייחודי של המקרקעין כמקרקעי ייעוד, חנ"י נותרת החוכרת הראשית של המקרקעין. 
 

אושרה להפקדה תכנית המכונה "חיבורי נמל המפרץ" אשר מטרתה הקמת מסדרון  2017בחודש פברואר 
העתיד לחבר את נמל המפרץ וסביבתו עם העיר חיפה וכוללת שטחים המצויים בחכירתה  ,ותשתיות תחבורה

 .2017לפיכך הוכרה הכנסה בדוחותיה הכספיים של החברה בשנת של חנ"י )להלן: "מקרקעי חנ"י"(. 
 

 הפיצויים שולמו לחברה אשר התחייבה להשקיעם בפרוייקט תחבורתי אחר.
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 והפעלה חזקהא הוצאות - 17 ביאור 
 

 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  

  2017  2016  2015 

 "חש אלפי  
       
 141,627  128,500  98,793  והפעלה אחזקה

 20,377  18,082  17,597  ונלוות משכורות
 187,007  191,554  188,251   פחת

 36,200  43,767  (1,377)  ישראל למדינת תמלוגים
       
  303,264  381,903  385,211 
 

 
 וכלליות הנהלה הוצאות - 18 ביאור

 
 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  

  2017  2016  2015 

 "חש אלפי  
       

 33,550  29,770  27,976  ונלוות משכורות, עבודה שכר
 8,466  9,471  9,903   פחת

 17,626  16,939  15,093  שירותי מחשוב
 7,505  8,828  7,139  ביטוחהוצאות 
 26,562  16,675  9,370   אחרות
       
  69,481  81,683  93,709 
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 נטו, מימון)הוצאות(  הכנסות - 19 ביאור

 
 בדצמבר 31 ביום שנסתיימה לשנה  

  2017  2016  2015 

 "חש אלפי  
       

       הכנסות מימון
       

 65,413  81,513  204,846  לפנסיה יעודה הכנסות
 337  568  335  קדונות שוטפים ועו"שיהכנסות מימון מפ

 -  794  11,568  הכנסות מימון אחרות
 17,998  -  -  סחירים ערך מניירות ודיבידנדים ריבית

 -  -  436  ריבית מחברות בנות
       
  217,185  82,875  83,748 
       

       הוצאות מימון
       

 (144,330)  (134,226)  (127,860)  לפנסיה עתודה ריבית עלויות
 (2,793)  (4,878)  (12,888)  המס לרשויות ריבית
 מוחזקים ערך ניירות של הוגן בשווי שינוי

 למסחר
 -  -  (569) 

 (3,310)  (1,666)  (2,187)  אחרות מימון הוצאות
       
  (142,935)  (140,770)  (151,002) 
       

       נגזרים הוגן בשווי שינויים
       

 נגזרים הוגן בשווי משינוי)הוצאות(  הכנסות
 משובצים

 (14,581)  68,932  222,255 

 נגזרים הוגן בשווי משינוי (הוצאותהכנסות )
 פיננסיים

 10,380  (51,283)  (15,832) 

       
  (4,201)  17,649  206,423 

       
 139,169  (40,246)  70,049  נטו ,מימון )הוצאות( הכנסות
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יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 20 ביאור  
 

מדינת ישראל, חברות ומוסדות בשליטתה )לרבות חברות ממשלתיות, רשויות ומשרדי ממשלה ותאגידים אחרים 
ל עניין בחברה. עסקאות מהותיות עם צדדים קשורים אלה שלממשלה שיעור בעלות מסוים בהם( מהוות צד קשור ובע

חלק מהפעילות הרגילה של החברה נעשית בכפוף לחוקי המדינה, ובכלל זה תשלומים למדינה מטה. ' גמתוארות בסעיף 
 ורשויותיה כריבון )דהיינו, תשלומים למדינה על פי דין כגון מיסים ואגרות(. פעילות זו אינה מושפעת מיחסי הבעלות

 בתנאי שוק בהתאם לאופי הפעילות.  , ככלל,שבין המדינה לחברה והיא נעשית
 .הנמל חברות ובכללן אחרות ממשלתיות וחברות רשויותיה, המדינה עם יתרות התאמת שוטף באופן מבצעת החברה
 

 יתרות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .א
 

 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 

 אלפי ש"ח  
     

     וחות:לק
 174,928  179,299  חברות הנמל

 6,613  4,132  צדדים קשורים ובעלי עניין אחרים
     
  183,431  181,541 
     

 -  (3,481)  בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
     
  179,950  181,541 
     

     התחייבויות לספקים ולנותני שירותים:
חברות נמל  -כנסותהכנסות מראש בגין מיצוע ה
 במסגרת התחייבויות לז"א 

 
127,717 

 
132,212 

 10,489  18,313  הנמל חברות
 199  2,684  צדדים קשורים ובעלי עניין אחרים

     
  148,714  142,900 
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)המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים - 20 ביאור  

 
 גילוי לעניין תגמולים ב. 

 
 עניין )לרבות דירקטורים( ובעלינשי מפתח ניהוליים הטבות לא

 
 התגמולים שניתנו, בשנת הדיווח, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים לשנת הדיווח, לכל אחד מאלה: פירוט

כל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בחברה או בחברה שבשליטתה, אם התגמולים ניתנו לו  (1)
או בחברה שבשליטתה, בין אם התגמולים ניתנו על ידי החברה ובין בקשר עם כהונתו או העסקתו בחברה 

אם ניתנו על ידי אחר; כיהן או הועסק אדם ביותר מחברה אחת מהחברות האמורות, ייבחנו תגמוליו 
 ;. יצויין במצטבר

 
 

 
תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  2017בשנת 
תגמולים בעבור שירותים  תפקיד בחברה

  2017ת בשנ
מספר חודשי העסקה 

 במהלך השנה
 אלפי ש"ח

 1,293 12 100% מנהלת משאבי אנוש
 1,012 12 100% מנכ"ל

 995 12 100% ראש אגף טכנולוגיה
 928 12 100% ראש אגף נכסים

ראש מערך התכנון 
 האסטרטגי

100% 12 791 

 
בחברה שהתגמולים ניתנו לו  כל אחד משלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר (2)

 (;1) בקשר עם כהונתו בחברה עצמה, אם לא נמנה בפסקה )
 

תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים
  2017בשנת 

תגמולים בעבור שירותים  תפקיד בחברה
  2017בשנת 

מספר חודשי העסקה 
 במהלך השנה

 אלפי ש"ח

 770 12 100% ראש אגף משאבי ניהול
 
 

בת של החברה, אם התגמולים -(, למעט חברה2) ( או )1) עניין בחברה, שאינו נמנה בפסקאות )כל בעל  (3)
ניתנו לו על ידי החברה או על ידי חברה שבשליטתה בקשר עם שירותים שנתן כבעל תפקיד בחברה או 

א מעביד ובין אם לאו, ואף אם בעל העניין אינו נוש-בחברה בשליטתה, בין אם מתקיימים יחסי עובד
 משרה בכירה.

 
 

 תגמולים בעבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
  2017בשנת 

מספר חודשי העסקה  היקף משרה תפקיד בחברה
 במהלך השנה

 אלפי ש"ח

 330 12 50% יו"ר הדירקטוריון
 

תגמולים בעבור שירותים  תפקיד בחברה
 2017בשנת 

 אלפי ש"ח 
 38 רהסך הטבות בגין דירקטורים שאינם מועסקים בחב
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך( - 20 ביאור
 

 עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ג
 

 (:אחרת נאמר אם למעט, שוק בתנאי הינן העסקאות)כל  עניין ובעלי קשורים צדדים עם משמעותיות  עסקאות בדבר פרטים להלן

 .והתחייבויות תלויות התקשרויות 22 ביאורהנמלים ראה בדבר רשתות הביטחון מול  למידע

 .בהתאמה, הכנסות 16 וביאור קבוע רכוש 10 ביאורבדבר הסכמי חכירה מול המדינה ומול חברות הנמל ראה  למידע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 מהות העסקה צד קשור/בעל עניין

בקשר להעניק שירותים משלת ישראל בהסכם מסגרת עם מ  2012בחודש דצמבר החברה התקשרה  -הסכם מסגרת עם המדינה  המדינה
הרצל ב', ועל תכנון סופי ותב"ע לקטע הדרך הרצל ג' )הקטע הצפוני( כביש של תכנון וביצוע קטע פרויקט ה עם הקמת

הממשלה )וכן פרויקטים משלימים לו שיועברו לחברה בהתאם להחלטת ממשלה(. בהתאם להסכם המסגרת, )להלן:"הפרוייקט"( 
. על פי ההסכם, החברה אחראית על תכנון הפרויקט הפרוייקטברה מקורות תקציביים לצורך מימון התחייבה להעמיד לח

)בתיאום עם נציגי הממשלה(, התקשרות עם קבלנים, ניהול הביצוע, הפיקוח ובקרת האיכות, טיפול בהסדרי המקרקעין ומסירת 
קת ההתקשרות בהודעה מוקדמת, ובמקרה כאמור הפרויקט לרשות המוסמכת. למדינה ניתנה אפשרות להודיע לחברה על הפס

 המדינה )או מי מטעמה( תיכנס בנעלי החברה ותיטול על עצמה את מלוא התחייבויות בקשר עם הפרויקט. 
גוריון באשדוד עד לחיבורו למחלף -החברה ביצעה תכנון של חלק מהקטעים של פרויקט הארכת כביש הרצל באשדוד, מצומת בן

(, 41החברה ביצעה, באמצעות קבלני משנה, את הסלילה של קטע א' )מצומת בן גוריון עד צומת כביש  אשדוד צפון העתידי.
 ועד לכניסה לנמל הדרום(;  41, החברה החלה בביצוע של קטע ב' )מצומת בני ברית ומכביש בשנת הדוח. 2015שהושלם ביולי 

 3%החברה זכאית לדמי ניהול בשיעור של חזר הוצאות חודשי, בנוסף להוהיא מצויה בתהליכי תכנון ראשוני לקטע ג' של הכביש. 
 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח )בשנה שהסתיימה ביום  355מהעלות הכוללת של הפרויקט. דמי הניהול בשנת הדוח הסתכמו בסך של 

 אלפי ש"ח(. 127 –
 . 2013צמבר ומד 2012ביצוע הפרויקט על ידי החברה הינו בהתאם לאישור הממשלה, בהחלטותיה ממאי 

מהעלות הכוללת של הפרויקט. דמי הניהול בשנת הדוח  3%החברה זכאית לדמי ניהול בשיעור של בנוסף להחזר הוצאות חודשי, 
 אלפי ש"ח(. 127 – 2016בדצמבר  31אלפי ש"ח )בשנה שהסתיימה ביום  355הסתכמו בסך של 
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 וצדדים קשורים )המשך( יתרות ועסקאות עם בעלי עניין - 20 ביאור
 
 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ג

 
 מהות העסקה צד קשור/בעל עניין

לצורך הסדרת היחסים בין הצדדים בבסיסי צה"ל הנמצאים בשטח הנמלים. בהסכם  2006הסכם אשר נחתם במהלך חודש מרץ  המדינה / משרד הביטחון
צה"ל יוקצו למשרד הביטחון לכל תקופת ההסכם בין החברה לבין המדינה בקשר עם  נקבע כי המקרקעין בהם נמצאים בסיסי

אלפי  6,860-זכויות החכירה של מקרקעין אלו )כהגדרתם בחוק הרספ"ן(. דמי החכירה השנתיים שנקבעו בהסכם הם בסך של כ
בהם מצויים בסיסי צה"ל בנמל  ש"ח לשנה )בתוספת מע"מ והצמדה(. ההסכם כולל תנאים ספציפיים ביחס לחכירת המקרקעין

 אשדוד וחיפה.
ביחס לניקיון ולטיפול בזיהום ימי )לרבות זיהום אפשרי שמקורו בפעילות עבר של משרד הביטחון( נקבע כי עבודות הניקיון יבוצעו 

נייה, אחזקה על ידי החברה, והצדדים יישאו באופן שווה בעלויותיו. בהסכם נקבע כי אחריות הצדדים בגין כל נזק הנובע מב
 ושימוש במקרקעין בהם מצויים בסיסי צה"ל או מאי קיום של הוראות הדין, תיקבע על ידי היועץ המשפטי לממשלה.

במסגרת התנאים הספציפיים ביחס לחכירת השטח בחיפה נקבע כי שטח נוסף המצוי על שובר הגלים של נמל חיפה מיועד לשימוש 
הקצאתו למשרד הביטחון תהא רשאית החברה לפעול בו לשימושיה. למועד החתימה על  עתידי של משרד הביטחון, וכי עד למועד

 .הדוחות הכספיים, טרם הוקצה למשרד הביטחון השטח האמור
 

מרחב של נמל להסדרת נהלי תיאום ביטחוני בקשר עם פעילות של משרד הביטחון המתקיימת ב 2014ינואר הסכם שנחתם בחודש  המדינה / משרד הביטחון
תקופת ההסכם הינה למשך כל תקופת ההקמה וההפעלה של נמל הדרום. בהסכם נקבעו נהלי תיאום מוקדם לפני ביצוע הדרום. 

פעילות ביטחונית העשויה להשפיע על נמל הדרום. במסגרת זאת, התחייבה החברה לפנות או למגן את כל האנשים, כלי השיט 
בהסכם, וזאת בהתאם להנחיות משרד הביטחון. כמו כן, נקבעו זמני תיאום והחומרים המסוכנים משטחי נמל הדרום המפורטים 

טרם ביצוע פעילות ביטחונית המחייבת פינוי, וכן נקבע כי בשל צרכים ביטחוניים דחופים ביותר יהיה רשאי משרד הביטחון 
שרד הביטחון כאמור עשויה להגביל להורות על פינוי לאלתר של נמל הדרום והחברה תהיה מחויבת לעשות כן. יצוין, כי פעילות מ

 את הפעילות בנמל הדרום ובכביש הגישה המוביל אל נמל הדרום לתקופה קצובה מסוימת.
עוד נקבע כי החברה פוטרת את משרד הביטחון מאחריות לכל נזק שייגרם לה או לצדדים שלישיים בקשר עם עבודות ההקמה, 

ביטחונית כאמור )בכפוף לעמידת משרד הביטחון בהוראות ההסכם(, וכן התחזוקה והתפעול של נמל הדרום בעקבות פעילות 
התחייבה לשפות את משרד הביטחון בגין כל הוצאה שיידרש לשלם בגין נזק כאמור. ביחס לנזקים לצדדים שלישיים, נקבע כי 

אם לאחריותם על פי דין. כמו אחריות הצדדים לנזק או אובדן לגוף או רכוש שייגרמו לכלי השיט העוגנים בנמל תהא אחריות בהת
 כן, נקבע כי החברה מתחייבת לשפות את משרד הביטחון במקרה של הפרת ההסכם. 

ת. החברה רכשה ביטוח אחריות כלפי צד ג' שהורחב לכיסוי אחריותו החוקית של משרד הביטחון בכל הנוגע לפעילות הביטחוני
ור, מתחייבת החברה לשפות את משרד הביטחון בגין האמור לעיל, על בהקשר זה נקבע כי ככל שלא ניתן יהיה לרכוש ביטוח כאמ

 מיליון ש"ח. 70מיליון ש"ח ולא יעלה על  40כל סכום אשר לא יפחת מסך של 
לשלם למשרד הביטחון פיצויים מוסכמים בגין הפרה של ההסכם או נהלי התיאום הביטחוני שגרמו  התחייבה החברהבנוסף, 

יה של הפעילות הביטחונית, וזאת בין אם ההפרה נגרמה על ידי החברה ובין אם נגרמה על ידי קבלנים באופן ישיר לביטול או דח
 או מפעיל הנמל. הקבלן העוסק בהקמת הנמלמטעמה, דוגמת 
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 מהות העסקה ר/בעל ענייןצד קשו

המדינה/ רשות הספנות 
 והנמלים

בקשר עם ניהול נמלי חיפה, אשדוד ואילת,  רספ"ן לבין החברהלהסדרת שיתוף הפעולה בין  2006דצמבר שנחתם בחודש הסכם 
גנה על באמצעות הקמת מנהלות נמלים. תפקידן של מנהלות הנמלים הינו הבטחת תפעולם התקין והבטיחותי של הנמלים, ה

איכות הסביבה בנמלים, הבטחת קיומם של שירותים משותפים ותשתיות משותפות וניהול הנמלים באופן יעיל לטובת כלל 
להבטיח כי התחום הימי יהיה שמיש בכל עת , בין היתר, התאגידים הנמליים. במסגרת ההסכם התחייבה החברה כלפי רספ"ן

על עומק המים הנדרש לצורך כך; להבטיח את ניקיונו של התחום הימי ולטפל לשיט בטוח של כלי שיט, ובפרט להבטיח שמירה 
תחום הנמל; להבטיח קיומם של שירותים משותפים ותשתיות משותפות בנמלים; בבזיהומים; לנהל את המקרקעין הציבוריים 

הסכם הוא עד ה(. תוקפו של להקצות תקציבים לצורך ביצוע תכנית העבודה של מנהלות הנמלים )הכפופה לאישור החברה ורספ"ן
לסיים את ההסכם בתום כל שנה רשאי כל אחד מהצדדים , כאשר לתום תקופת ההסמכה של החברה שנקבעה בכתב ההסמכה

בנסיבות מסוימות תהא רשאית החברה לסיים את ההסכם בהודעה וחודשים לפני תום השנה ) 9קלנדרית בהודעה מוקדמת בת 
 חודשים(. 6מוקדמת בת 

/ מינהל נכסי  המדינה
 הדיור הממשלתי

אלפי מ"ר בנמל חיפה, אשר ישמש  25-לפיו תחכור המדינה מהחברה בחכירת משנה שטח של כ 2008הסכם שנחתם בחודש מרץ 
(. 2032בספטמבר  25שנים )עד יום  25-להקמת מתקן לשיקוף מכולות של רשות המסים. תקופת החכירה שנקבעה בהסכם היא כ

דמי החכירה  האפשרות לבקש כי תבוצע הערכה מחדש של דמי החכירה על ידי שמאי ממשלתי או אחר.לפי ההסכם, לכל צד 
 (.2006אלפי ש"ח לשנה )בתוספת מע"מ והצמדה למדד אוקטובר  793-השנתיים שנקבעו בהסכם הם בסך של כ

 שבחזקת באתרים קרקע והכשרת עפר עבודות עלביצו להסכם בנוגע המחלוקות להסדרת 2015 יולי חודש במהלך שנחתם הסכם המדינה / רמ"י
 3-כ של סך י"לרמ תשלם החברה, הפשרה הסכם לפי. אשדוד נמל מעורף עפר עודפי פינוי להסדרת וכן, 2009 מרץ מחודש החברה

 תשלוםל בכפוף, העפר עודפי לפינוי לפעול לחברה לאפשר התחייבה י"רמ, מנגד. נגדה טענה כל לסילוק, מ"מע בתוספת מיליון ש"ח
 .שווים תשלומים 4-ב, מ"מע בתוספת, ח"ש אלפי 11,792 -כ של בסך התמלוגים מלוא
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 ר"רנה אל המדינה משירות הרכבת עובדי הועברו לפיו ההסתדרות ובין( ר"רנ) והרכבות הנמלים רשות בין שנחתם קיבוצי הסכם המדינה
 בהסכם הצדדים התקשרו 1990 ינואר בחודש. ר"ברנ תקציבית לפנסיה זכאותם לרבות, עבודתם ותנאי זכויותיהם על שמירה תוך

 המדינה של השתתפותה הסדרת וכן ר"לרנ עברושהו הרכבת עובדי של זכויותיהם רציפות תישמר בו האופן קביעת שעיקרו
, פרישתם במועד, העוברים לעובדים תשלם ר"רנ, הרציפות הסכם פי על"(. הרציפות הסכם)" העוברים לעובדים הגמלה בתשלומי
 יחסי בחלק לשאת המדינה על כאשר(, עובד כל של לזכאותו בהתאם) פרישתם בגין פעמיים חד תשלומים וכן קצבה תשלומי

 מסך 80%-כ של בשיעור המדינה בשירות העובדים של העסקתם תקופת בגין והשוטפים פעמיים החד התשלומים של סכםומו
המדינה טרם העבירה לחברה את מלוא חלקה בגין תשלומים חד  מיליון ש"ח לשנה. 11.7-המהווים כ ידה על למוושש התשלומים

ב המקורי של המדינה בקשר עם התשלומים החד פעמיים בהם נשאה פעמיים אותם שילמה החברה לעובדים הפורשים. גובה החו
 .אלפי ש''ח )ללא ריבית והצמדה( 2,300-עמד על כ 90 -החברה בשנות ה

המדינה / רשות שדות 
 התעופה

אלפי מ"ר באזור  39-שנים לעשות שימוש בשטח של כ 6לפיו ניתנה לחברה הרשאה לתקופה של  2015הסכם שנחתם בחודש יולי 
התעופה  בחיפה לצורך גישה לאתר התארגנות לבניית הנמל הימי החדש בחיפה. לשני הצדדים אפשרות להפסיק את השימוש  שדה

ש"ח למ"ר, לא כולל מע"מ וצמוד  65-בשטח בתנאים מסוימים המפורטים בהסכם. דמי השימוש השנתיים נקבעו על סך של כ
 בשנה לשלוש השנים הבאות.ש"ח למ"ר  70-למדד, בשלוש השנים הראשונות שיעלו ל

טון אבן לקט לחצץ המצוי בגליל העליון לצורך הקמת הנמלים החדשים.  3-לרכישה של כ 2013הסכם שנחתם במהלך חודש מאי  המדינה / רמ"י
התמורה נקבעת על פי המחירון העדכני במועד התשלום ומשולמת מדי רבעון בהתאם לכמות החומר שלוקטה בפועל. במסגרת 

מיליון ש"ח להבטחת התחייבויותיה על פי ההסכם,  5הפקידה החברה בידי רמ"י ערבות בנקאית אוטונומית על סך של  ההסכם,
שילמה החברה  2017בשנת  מיליון ש"ח להבטחת עמידת החברה בתנאי ההרשאה של ליקוט האבנים. 10וכן ערבות זהה על סך של 

 יון ש"ח. מיל 1.7 -שילמה החברה כ 2016בשנת  א' ש"ח. 270-כ
מדינת ישראל ע"י ממשלת 

משרד התחבורה  -ישראל 
באמצעות יפה נוף תחבורה 

 תשתיות ובניה בע"מ
 

משרד התחבורה באמצעות יפה נוף תחבורה תשתיות ובניה בע"מ  -מדינת ישראל ע"י ממשלת ישראל החברה הגיעה להסכמות עם 
המפרץ שבהקמה ואת סביבתו אל העיר חיפה ומערכותיה ואל  המתעתדת להקים מסדרון תחבורה ותשתיות העתיד לחבר את נמל

מיליון ש"ח עקב שינוי ייעודם  54 -דונם מקרקעין בכ 76-בעבור פגיעה בכ תפוצהתשתיות ארציות. בהתאם להסכם החברה 
רה תשקיע והמדינה, הובהר כי החבהחברה במסגרת הסדר בין . 2017הפיצוי התקבל במהלך שנת בתכנית למסילת ברזל ולשצ"פ. 

 ב'(.16את סכום הפיצויים בפרויקט תחבורתי אחר )ראה גם ביאור 
 לעיל. 7להסכם הביניים בקשר עם השימוש במקרקעי נמל אשדוד ראו ביאור  חברת נמל אשדוד בע"מ

 
אשדוד. , בנמל 4, לרבות החלק הישן בעורף רציף 5בקשר עם עבודות השיקום של רציף  2014הסכם שנחתם במהלך חודש נובמבר 

 65%-במסגרת ההסכם נקבע כי עבודות שיקום הרציפים תבוצענה על ידי החברה )באמצעות קבלן מטעמה(, כאשר החברה תישא ב
, וזאת עד לחשבון הסופי. בעת קבלת החשבון הסופי יתחשבנו מהעלויות הנ"ל 35%-מעלויות השיקום וחברת נמל אשדוד תישא ב

  ברה כך שהתשלום בפועל יהיה עבור הפעילות המשוייכת בלבד.החברות בהתאם לעבודות שיוחסו לכל ח
 מיליון ש"ח.  35.3 -הוא כ 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח. ביצוע נצבר עד ליום  71התקציב הנצבר הוא 

 
בנמל אשדוד. במסגרת ההסכם נקבע  21-ו 5בקשר עם הקמת מתקן תשטיפים ברציפים  2013הסכם שנחתם במהלך חודש דצמבר 

 16מעלויות הקמת המתקן עד לתקרה בסך של  80%-מת המתקן והפעלתו תתבצע על ידי חברת הנמל, וכי החברה תישא בכי הק
מיליון ש"ח )בתוספת מע"מ(, כאשר ביתרה העלויות תישא חברת נמל אשדוד לבדה. עד לתאריך הדוחות הכספיים שילמה החברה 

הפרויקט, והחברה הפנתה אליה דרישה לבטל את החוזה ולהחזיר את  חברת נמל אשדוד הודיעה על הקפאתמיליון ש"ח.  4.7-כ
 הכספים שמימנה.
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1
 לתשקיף(. 6.16החברה העמידה את קישון מזרח כנמל עבודה לנמל המפרץ )לפירוט בנוגע לנמלים החדשים ראו סעיף   

 מהות העסקה צד קשור/בעל עניין

במסגרתו ש 2014ערכות להקמת "נמל הדרום" התקשרה החברה עם חברת נמל אשדוד בהסכם מסגרת מאוקטובר במסגרת ההי חברת נמל אשדוד בע"מ
חברת נמל אשדוד העניקה לחברה הרשאה לעבור בשטח מסדרון הגישה לנמל העבודה של "נמל הדרום". כנגד, החברה ביצעה על 

פעוליים של חברת נמל אשדוד. החברות הסכימו על דונם המצוי בתחום השטחים הת 17-חשבונה עבודות להכשרת שטח בן כ
 הסדרי עבודה והבטחת מעבר שוטף דרך שטחי חברת נמל אשדוד לצורך ביצוע עבודות פיתוח המתוכננות על ידי החברה. 

חודשים. ובנוסף,  11-שנים ו 24-במסגרת ההסכם, הוענקו גם הרשאות הדדיות בתחום ערוגת הרכבת בנמל אשדוד בשני שטחים ל
עד  דונם הנמצאים באזור הדרומי של הנמל, וזאת 3.1 -החברה העניקה לחברת נמל אשדוד הרשאה להשתמש בשטחים בני כ

. בתמורה לשימוש בשטחים דרומיים אלה נקבע כי חברת נמל אשדוד תשלם לחברה למועד סיום ההרשאה והחזרת שטח המסדרון
 אלפי ש"ח לשנה. 217-מדה על סך של כע החברה שתקבלהתמורה ש"ח לדונם לשנה.  70,000סך של 

מיצוע הכנסות מחכירה 
 תפעולית

 .'יג3לגבי מיצוע הכנסות מדמי שימוש ששילמו חברות הנמל חיפה ואשדוד לחנ"י, ראה ביאור 

שבין היתר,  ה,מסמך עקרונות בין החברה לחברת נמל חיפ 2009במסגרת ההיערכות להקמת "נמל המפרץ", נחתם באוקטובר  חברת נמל חיפה בע"מ
של שימוש למטרותיה, למעט פעילות תפעולית נמלית המתחרה בפעילות  שטח קישון מזרחלעשות ב החברה תוכלכי בו נקבע 

 18 ודעה מראש שלבה ת נמל חיפהקישון מזרח לחברשטח רשאית להודיע על העברת  החברה. עוד נקבע כי 1חברת נמל חיפה
תותנה ברכש  לא כאמור . מסירת השטחברת נמל חיפהלצרכיה התפעוליים של חימצא מתאים ישטח זה ולאחר שחודשים, 

וזאת בכפוף לאישור  קישון מערב,בין קישון מזרח ל המחבר גשרבמימונה את ה תקים החברהמנופים. כמו כן, הצדדים הסכימו כי 
רה בגשר תיכלל במסגרת הסדר עוד הוסכם כי השקעת החב .ההקמה של הגשרעלות לסכום תכנון ומראש של חברת נמל חיפה ל

 למועד החתימה על הדוחות הכספיים, גשר כאמור טרם הוקם.תשלום דמי השימוש שייקבע לקישון מזרח עם הפעלתו. 
דונם לחברת נמל חיפה לתקופה  95-בנוסף, נקבעו בהסכם העקרונות מספר עקרונות נוספים )בין היתר בקשר להעמדת שטח של כ

דונם שישמש  3-דונם לשימוש חברת נמל חיפה, ועוד שטח של כ 9-שנים נוספות; העמדת שטח של כ 10-שנים עם אופציה ל 10של 
דונם, יוכשר ע"י החברה ויינתן לחברת נמל חיפה  60-כרצועת תחבורה בין שטחים וכן ששטח בריכות הבוצה, שהינו שטח של כ

לעמדת החברה, ההסדרים שלא גובשו לא ניתנים למימוש,  לתקופה קצובה( שלגביהם לא גובשו הסדרים מחייבים והם לא קודמו.
בין היתר לאור חלוף השנים, שינוי נסיבות, מגבלות שבדין )כגון: היבטי הגבלים עסקיים, היבטי תחרות, ריכוזיות, דיני מכרזים, 
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 ם צרכי הנמל בכללותו. אישורים נחוצים מכוח חוק רספ"ן ועוד(, ולאור העובדה שהחברה סבורה שיישומם כיום אינו מתיישב ע
 בו שימוש לצורך לשנה ר"למ ח''ש 75 של סכום מזרח קישוןנמל  של שטחו בגין ח"לחנ משלמת החברה 2009ביוני,  1 מיום החל
 מיליון 15.5-כ החברה שילמה 2017 בשנת. חיפה נמל חברת לשימוש השטח להחזרת עד וזאת המפרץ נמל להקמת עבודה כנמל

 .ח"ש
סדיר את שימוש חברת נמל חיפה הסכם עם חברת נמל חיפה אשר ה 2010, נחתם במרץ 2009קרונות משנת בהמשך למסמך הע

יועמד לשימוש חברת נמל חיפה לתקופה של  השטח האמור, הממוקם בנמל חיפה. הוסכם כי C-ו Bערוגות הידוע כהארכת בשטח 
. הצהירה כי תשקול בחיוב את הארכת תקופת השימוש שנים, במהלכן תוכל לעשות שימוש למתן שירותי נמל בלבד, כשהחברה 7

כן נקבע בהסכם כי האחריות לערוגות, לרבות לאחזקה ותחזוקה מכל סוג, לשמירה לרבות על הבטיחות, הביטחון, איכות הסביבה 
או תשפה את וכיו"ב ולטיפול, הפעלה, ביצוע תיקונים, שיפורים והתאמות חלה על חברת נמל חיפה, וכי חברת נמל חיפה תפצה 

   החברה בגין כל נזק, הפסד, אחריות, הוצאה וכיו"ב הנובעים או ניתנים בקשר לאחריותה של חברת נמל חיפה.
(, משנה קבלן באמצעות) החברה ידי על תבוצענה 1-6 רציפים שיקום עבודות כי נקבע במסגרתו 2012 שנת במהלך שנחתם הסכם
 1-4 רציפים שיקום מעלויות 10% של בשיעור תישא חיפה נמל וחברת, השיקום תעלויו ברוב החברה תישא הביניים בשלב כאשר
 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח. ביצוע נצבר עד ליום  83התקציב הנצבר הוא  .5-6 רציפים שיקום מעלויות ש"ח ןמיליו 2-כ של וסך

 מיליון ש"ח. 62-הוא כ
במסגרתו נקבע כי החברה )באמצעות קבלן ( 2015ודש אוקטובר )לרבות תוספת לו מח 2012הסכם שנחתם במהלך חודש ספטמבר 

משנה( תבצע את עבודות ההקמה של מבנה שער המטענים, וחברת נמל חיפה היא האחראית על הרכישה וההתקנה של מערכת 
במהלך  המחשוב והאלקטרוניקה )במימון החברה עד לתקרה( ועל תפעול השער )במימון חברת נמל חיפה(. עבודות ההקמה החלו

 2017בדצמבר  31מיליון ש"ח לצורך העבודות. ביצוע נצבר עד ליום  120, והחברה העמידה מימון בהיקף של עד 2015חודש נובמבר 
 מיליון ש"ח. 28 -הוא כ
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 מהות העסקה צד קשור/בעל עניין

התקשרה החברה עם חברת החשמל בהסכם לביצוע עבודות בתחנת הכוח אשכול וברצועת החוף, בתפר שבין  2014בחודש פברואר  לישראל חשמלה חברת
ע כי העבודות . בהסכם נקב2013תחנת הכח אשכול לנמל אשדוד, וזאת בהמשך להסכם לביצוע שלב א' של העבודות מחודש יוני 
בתוספת מע"מ מהסכום  17.5%כאמור תתבצענה על ידי חברת החשמל, וכי התמורה שתשלם החברה לחברת החשמל תהיה על סך 

שישולם לקבלנים השונים )לא כולל מע"מ(, בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם. כמו כן, נקבע שהחברה תשלם לחברת החשמל 
נים השונים בין העבודות הנוגעות למקשרים הימיים, וכן תישא במלוא עלות הדחיקה מהסכום שישולם לקבל 17.5%תמורה של 
אינץ', בקיזוז חלקה של חברת החשמל כפי  16אינץ' עד למפגש עם חלקו העל קרקעי של הצינור ובדחיקה והנחת צינור  24של צינור 

 ו"ב.שנקבע בהסכם. כמו כן, יחולו על החברה מיסים, אגרות ותשלומים נוספים כי
נחתם כתב התחייבות בין החברה לחברת החשמל, שבמסגרתו על החברה לתכנן, להקים ולממן תעלת יניקה  2017בחודש יוני 

לתכנן, להקים ולממן את שלב מיגון והטמנת הצנרת הקיימת או לאתר רוגוזין, כשמעלויות אלו יקוזז חלקה של חברת החשמל; 
לרבות השלמת תיעוד, מידע חסר וסקר סיכונים, ותוך תיאום משולב בין הצדדים.  הזמנית ואת שלב פתרון הקבע של המקשרים,

ככל שהועדה לתשתיות לאומיות לא תקבל פתרון זה, חברת החשמל תפעל מטעמה לאישור פתרון אחר, אשר יבוצע על ידה, 
ל, כאשר הסכום המקסימלי על חשבון חברת החשמ 24%-על חשבון החברה ו 76%והחברה מתחייבת להשתתף במימונו ביחס של 

 מיליון ש"ח.  69להשתתפות החברה לא יעלה על סך של 
החברה מתחייבת לפצות את חברת החשמל עבור הפסדי נצילות והספק בגין התחממות מי קירור, בהתאם למנגנון הקבוע בכתב 

הנדסי, כתב התחייבות זה עם חתימת הצדדים על התוספת להסכם הההתחייבות, במידה וזו תתרחש בשל הקמת נמל דרום. 
 יתווסף כנספח לתוספת. נכון למועד החתימה על הדוחות הכספיים, התוספת טרם נחתמה.

 ואנרגיה נפט תשתיות
 מ"בע

להסדרת היחסים בין הצדדים בקשר עם חכירת מספן דלק בנמל חיפה, וזאת בהמשך להסדרים  1972הסכם שנחתם במהלך שנת 
ן המשמש את מספן הדלק אשר החלו עוד טרם הקמת המדינה )ואשר תש"ן קיבלה את קודמים בקשר עם חכירת המקרקעי

, אולם הצדדים טרם חתמו על 2001(. תקופת החכירה ביחס למספן הדלק הסתיימה בשנת 1959הזכויות ביחס אליהם בשנת 
ל בהתאם להוראות הסכם בפועל, תש"ן ממשיכה להפעיל את המתקנים בנמל חיפה והצדדים ממשיכים לפעוהסכם חכירה חדש. 

 מיליון ש"ח(. 3.9 – 2016) ₪מיליון  3.8-התקבלו תקבולים בסך כ 2017בשנת החכירה. 
להסדרת העתקתם של שני קווי הולכה של גז טבעי המספקים גז לתחנת הכוח "אשכול"  2015הסכם שנחתם במהלך חודש ינואר  מ"בע גז נתיבי

מה של נמל הדרום. במסגרת ההסכם נקבע כי עבודות ההסטה תבוצענה על ידי נתג"ז בנמל אשדוד על מנת לאפשר את עבודות ההק
)באמצעות קבלנים מטעמה(, כאשר החברה תישא במלוא עלות הפרויקט, לרבות תשלומים לצדדים שלישיים, וכן תשלם לנתיבי גז 

כמו כן, נקבע כי החברה תשפה את נתיבי  מהסכומים שישולמו על ידי נתג"ז לקבלנים חיצוניים. 16%-10%תקורה בשיעור של בין 
גז בגין כל סכום )ללא מגבלת סכום( שתידרש נתיבי גז לשלם לחברת החשמל בקשר עם הפרויקט. האומדן המשוער לפרויקט הוא 

 מיליון ש"ח )לא כולל תקורות(. 15.5-כ
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 מהות העסקה צד קשור/בעל עניין

 ישראל רכבת

להקמת מסוף רכבת חדש בנמל אשדוד, אשר יורכב מתחנה תפעולית ומתחנת מיון, במסגרתו  2011הסכם שנחתם במהלך שנת 
שא בעלויות מימון ההקמה של תחנת המיון, וכי נקבע כי החברה תישא בעלויות הקמת התחנה התפעולית, בעוד שרכבת ישראל תי

 עלויות התכנון והקמת גשרים מעל מסילות הרכבת תתחלקנה בין הצדדים באופן שווה. 
עוד נקבע כי עיקר עבודות התכנון וההקמה של הפרויקט תבוצענה על ידי החברה )באמצעות קבלן משנה( וכנגד כך תשלם רכבת 

 ש"ח על פי אבני דרך במהלך תקופת הקמת הפרויקט. הקמת המסוף הסתיימה.מיליון  60-ישראל לחברה סך של כ
לפרסום מכרז הרשאה להפעלת והקמת מסוף הרכבת החדש בעורף  התקשרו החברה ורכבת ישראל במסמך עקרונות 2013במאי 

התקשרו הצדדים  2015פרטי, לרבות במקרה של חילופי מפעילים. בחודש מאי  מפעיל על ידי נמל אשדוד ושטח נוסף הצמוד לו
בהסכם להסדרת התפעול של מסוף הרכבת החדש. במסגרת ההסכם נקבע כי החברה תפרסם מכרז לבחירת הקבלן אשר יפעיל 
ויתחזק את מסוף הרכבת החדש וכן יקבל הרשאה לשימוש בשטח נוסף הצמוד לשטח המסוף. כן נקבע כי רכבת ישראל תתקשר עם 

כרז בהסכם בקשר עם תפעול המסוף וביצוע עבודות הפריקה והטעינה על ידי המפעיל. כמו כן, המפעיל שייבחר על ידי החברה במ
הוסכם כי החברה ורכבת ישראל תישאנה באופן שווה בחלק ממימון עלות התשלומים למפעיל עבור פריקה וטעינה של "מכולות 

עות הרכבת(, כאשר רכבת ישראל תעביר לחברה נמליות" )מכולות מיובאות/מיוצאות מנמל אשדוד שמובלות למסוף הרכבת באמצ
שנים עם  15נבחר מפעיל פרטי להפעלת מסוף הרכבת לתקופה של  2015במהלך שנת את חלקה במימון מראש אחת למספר שנים. 

בשל מיליון ש"ח.  30העבירה רכבת ישראל לחברה מקדמה של  2015שנים נוספות, ובהתאם, בספטמבר  10-אופציית הארכה ל
החזירה לרכבת  והחברה התפעולי וממנו לנמל, לות בפועל מכולות נמליות דרך מסוף הרכבתטלא מנו אשדוד, ות חברת נמלהתנגד

 סכום המקדמה. ישראל את

, שות מקרקעי ישראלר
, רשות משרד האוצר

שדות התעופה ועיריית 
 חיפה

, רשות שדות התעופה ועיריית משרד האוצר, שראלרשות מקרקעי י, נחתם סיכום עקרונות בין החברה ובין 2017בחודש אוקטובר 
דונם המיועדים לתכנית פארק מורד נחל הקישון וכנגד רשות  586-חיפה לגבי חילופי שטחים, כך שהחברה מוותרת על שטח של כ

 דונם.  380-מקרקעי ישראל תקצה לחברה בחכירה ובלא תשלום נוסף שטחים בבסיס חיל האוויר המתפנה בהיקף של כ
 ה לא תשא בכל תשלום בגין חילופי השטחים לרבות היטלי השבחה. החבר

עוד נקבע בסיכום העקרונות כי הצדדים מתחייבים לפעול למימוש פרויקט חזית הים העירונית בחיפה בהתאם להסכם העקרונות 
 .2017משנת 

 מימוש סיכום עקרונות זה מותנה בחתימת הסכם בין משרד הביטחון לרמ"י לפינוי שטחים.

 את השלכות הסיכום על דוחותיה הכספיים.טרם סיימה לבחון חברה יות ואין הסכם מחייב, הה
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך( - 20 ביאור
 

 )המשך( עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים .ג
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

, רשות מקרקעי ישראל
, חברת נמל אוצרמשרד ה

חיפה, עירית חיפה 
והוועדה המקומית 
לתכנון ובנייה לפיתוח 

 חזית הים העירונית

, חברת נמל חיפה, עירית חיפה משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, נחתם סיכום עקרונות בין החברה ובין 2017בחודש אוקטובר 
מסגרתו תופסק פעילות נמלית בשטחים מסוימים בהדרגה והוועדה המקומית לתכנון ובנייה לפיתוח חזית הים העירונית, שב

ולצורך פיתוח הפרויקט, וכן כי בתוך שלוש שנים ממועד אישור תכנית המתאר הארצית, תתבצע החלפת שטחים המצויים בשטח 
פית התפעולי שבו עושה שימוש חברת נמל חיפה, כאשר החברה תקבל מהמדינה ותעמיד לשימוש של חברת נמל חיפה קרקע חלו

 בהיקף דומה. 
 .סיכום העקרונות כאמור, מותנה בחתימת מספר הסכמים מפורטים אשר טרם נחתמו

 עדיין בוחנת את השלכות הסיכום על דוחותיה הכספיים. החברה
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 יתרות ועסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים )המשך( - 20 ביאור
 
 מדינה כריבוןה .ד
 

 ואת תפקידיה של החברה במסגרת הוראות החוק והצווים. המדינה, קבעה את מטרותיה

ביום הקמת החברה העמידה המדינה לחברה אמצעים לשם מימוש מטרותיה, ובכלל זה העמידה לחברה 
קבעה מהם המקרקעין שיועמדו על ידי החברה לחברות הנמל לשם תפעול הנמלים וכן הסדרים באשר ומקרקעין 

ת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה מהשכרת של נכסים בשטחי הנמל )שלא לחלוקת ההכנסות בין החברה לחבר
 הועמדו לשימוש חברות הנמל( למשתמשים שאינם חברות הנמל.

תשלומי חברות הנמל לחברה עבור המקרקעין שהועמדו להן וכן תשלומי המשתמשים הימיים לחברה עבור 
 וח החוק.השימוש בתשתיות הנמל נקבעים על ידי המדינה בחוק ובצווים מכ

המדינה הטילה על החברה לשלם פנסיה לגמלאי רשות הנמלים המבוטחים בפנסיה התקציבית, וכן לשלם פנסיה 
לעובדי הנמלים המובטחים בפנסיה תקציבית החל ממועד פרישתם מעבודה וכנגד קבלת תשלם מחברת הנמל 

ברה לסיכונים במקרה שהיעודה לכיסוי ההתחייבות ביום הפיכת העובד לגמלאי. התחייבות זו חושפת את הח
בדבר הטבות  12 ביאורנוסף ראה  למידעהכספית שהועמדה לשם תשלום הפנסיה לא תספיק בפועל לתשלומים. 

 לעובדים.

המדינה קובעת את יעדי החברה לזמן ארוך ומאשרת את תקציבי הפיתוח של החברה בעיקר לצורך פיתוח 
חברה הינו ייחודי ומחייב בקשריה של החברה עם המדינה, התשתית הנמלית בישראל. כתב ההסמכה שנמסר ל

 עם ציבור המשתמשים בשירותי הנמל ועם חברות הנמל.

התקשרה החברה בהסכם מסגרת עם ממשלת ישראל באמצעות  2012בדצמבר  16ביום  ,בסעיף ג לעילכאמור 
בהתאם להחלטות ת, מעת לעמשרד התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, לביצוע פרויקטים, 

 ממשלת ישראל, ובמימון תקציב המדינה.

 , החברה מבצעת עבור המדינה פרויקט הרחבת תשתיות אשר ממומן גם מתקציב עירוני.זובמסגרת 

תשתיות הנדרשות לתפעול כל את הבכלל זה את נמל המפרץ ונמל הדרום והממשלה הטילה על החברה להקים 
 .נמל

 
 יםמכשירים פיננסי - 21 ביאור

 
  כללי .א
 

 :פיננסיים במכשירים משימוש הנובעים הבאים העיקריים לסיכונים חשופה החברה
 
 אשראי סיכון 
 נזילות סיכון 
 שוק סיכון  
 

 מדיניות, החברה מטרות, שלעיל מהסיכונים אחד לכל החברה של החשיפה בדבר ואיכותי כמותי מידע ניתן זה בביאור
 .כוןהסי של וניהול מדידה לגבי ותהליכים

 
 סיכונים לניהול המסגרת .ב

 
  ,פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים הכוללים סיכון אשראי וכן סיכוני שוק כגון סיכון מטבע חוץ

כנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום . תמניות יסיכון מדד המחירים לצרכן וסיכון מחיר
 .השפעות השליליות האפשריות של הסיכונים הפיננסיים להם חשופה החברה על ביצועיה הפיננסייםלמינימום של ה
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)המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור  
 
 אשראי סיכון .ג

 
 בהתחייבויותיו יעמוד לא פיננסי למכשיר שכנגד צד או לקוח באם לחברה שיגרם כספי להפסד סיכון הוא אשראי סיכון

 ומהשקעות שלישיים לצדדים שניתנו מהלוואות, אחרים וחייבים לקוחות של מחובות בעיקר ובענ והוא, החוזיות
 .ערך בניירות

 
  אחרים וחייבים לקוחות

. הנהלת החברה ותשלומים בגין שירותים נמליים ראויים שימוש דמי ,תשתית מדמיהכנסות החברה נובעות בעיקר 
ת הכספיים נכללות הפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות עוקבת באופן שוטף אחר חובות הלקוחות ובדוחו

 חשיפת את להקטין מנת עלבצורה נאותה, לפי הערכת ההנהלה, את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק. 
 .שניתן ככל מלקוחותיה ערבויות לקבל וכן מראש סכומים לגבות נוהגת החברה, האשראי לסיכון החברה

נמוך )ראה ביאור  מהם הנובעבהתחייבויותיהם כלפי החברה וסיכון האשראי  הלקוחותברה יעמדו להערכת הנהלת הח
 (.תכנסוהה בדבר 16

 
 והשקעות בניירות ערך מזומנים ושווי מזומנים

החברה מחזיקה את יתרות המזומנים ושווי המזומנים שלה ואת פיקדונותיה במוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל בעלי 
  .הי גבודירוג אשרא

 
 חוב במכשירי השקעות
גם  מחזיקה החברההסחירים המוחזקים בידי החברה מייצגים בעיקר איגרות חוב של ממשלת ישראל.  החוב מכשירי

 בהתחייבויותיהם יעמדו לא שכנגד שהצדדים צופה אינה ההנהלה. +Aבאגרות חוב קונצרניות לא סחירות בדרוג מעל 
 ות אלה הינו קלוש.סיכון האשראי בגין יתר תהולהערכ

 
 פיננסיים נגזרים

  .המוסדות בנקאיים מרכזיים בישראל בעלי דירוג אשראי גבושכנגד לנגזרים שמחזיקה החברה הינם  הצדדים
 
  אשראי לסיכון חשיפה (1)

 בטוחות של בספרים מערכם בהתעלם, המרבית האשראי חשיפת את מייצג הפיננסיים הנכסים של בספרים הערך
 .כלשהם אחרים אשראי חיזוקי או

 
 :כדלקמן הינה שכנגד הצד לפי וחייבים לקוחות, מזומנים ושווי מזומנים בגין אשראי לסיכון המרבית החשיפה

 
 

 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     
     

 91,018  108,826  בבנקים מזומנים ושווי מזומנים
 180,371  180,127  נמל חברות
 61,080  46,857  אחרים וחייבים תלקוחו

 100,541  73,065  חייבים לזמן ארוך
     

 –נכסים המיועדים לתשלומים לסיום יחסי עובד 
 מעביד:

    

 342,905  315,806  ומוסדות פיננסיים בבנקים מזומנים ושווי מזומנים
 9,624  2,391  פיקדונות לזמן  ארוך בבנקים

 379,262  264,974  חשב הכלליפיקדונות לזמן ארוך  ב
     
  992,046  1,164,801 
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)המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור  
 

 )המשך( אשראי סיכון .ג
 

 )המשך( אשראי לסיכון חשיפה (1)
 

 :כדלקמן הינה שכנגד הצד לפי חוב במכשירי השקעות בגין אשראי לסיכון המרבית החשיפה
 

 בדצמבר 31 ליום  
  2017  2016 
 אלפי ש"ח  
     

     :למסחר מוחזקות השקעות
 -  -  ישראל ממשלת ידי על שהונפקו חוב אגרות
 4  4  אחרים תאגידים ידי על שהונפקו חוב אגרות

     
 -השקעות המיועדות לתשלומים לסיום יחסי עובד

 מעביד:
    

 2,145,060  2,590,098  ישראל ממשלת ידי על שהונפקו חוב אגרות
 294,021  5,732  אחרים תאגידים ידי על שהונפקו חוב אגרות

     
הונפקו על ידי תאגידים שלא סחירות  חוב אגרות
 אחרים

 
173,825  172,429 

     
  2,769,659  2,611,514 

   
 
 ערך מירידת והפסדים חובות גיול (2) 

 
 אחרים וחייבים לקוחות

 
 :אחרים ייביםוח לקוחות של חובות גיול להלן

 
 בדצמבר 31  ליום 

 2017 2016 

    שלא    שלא 

 ירידת בגינם שנרשמה נרשמה ירידת בגינם שנרשמה נרשמה 

 ערך  בגינם ערך  בגינם 

 ערך ירידת ברוטו ערך ירידת ערך ירידת ברוטו ערך ירידת 

 אלפי ש"ח 

 - - 198,099   167,868 בפיגור אינם
 - - 125   712 יום 0-30 של פיגור
 - - 16,048   111 יום 31-120 של פיגור
 יום 120 של פיגור

 27 27  8,548 6 6 39,640 עד שנה  
 9,077 9,077 18,631 9,368 9,368 18,653 שנה מעל של פיגור

 226,984 9,374 9,374 241,451 9,104 9,104 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור
 

 )המשך( שראיא סיכון .ג
 

 )המשך( ערך מירידת והפסדים חובות גיול  (2)
 

 )המשך(  אחרים וחייבים לקוחות
 

 בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות וחייבים אחרים במשך השנה הייתה כדלקמן: התנועה
 

 2017 2016 

 אלפי ש"ח 

 
 (10,835) (9,104) בינואר 1 ליום יתרה

 1,731 (270) ערך ידתמיר שהוכר (הפסדביטול הפסד )
   

 (9,104) (9,374)  בדצמבר 31 ליום יתרה

 
 והלוואות חייבים, לקוחות יתרות בגין ערך לירידת קולקטיבית הפרשה אין לחברה, 2017 בדצמבר 31 ליום

 , היות ובידי החברה ערבויות בקשר לזכויות שנתנה במקרקעי החברה.שניתנו
 

 סיכון נזילות ד. 
 

ם המוחזקים על ידי החברה, אשר אינם נדרשים למימון הפעילות השוטפת, מושקעים באפיקי השקעה עודפי המזומני
נושאי ריבית כגון: פקדונות לזמן קצר. אפיקי השקעה אלו נבחרים על ידי הנהלת החברה בהתאם לתחזיות עתידיות 

 לגבי צורכי המזומנים של החברה לצורך עמידה בהתחייבויותיהן.
 

חזיות שוטפות של דרישות הנזילות שלה כדי לוודא שקיימים די מזומנים לצרכים התפעוליים, תוך החברה בוחנת ת
הקפדה שבכל עת יהיו מספיק מסגרות אשראי לא מנוצלות כך שהחברה לא תחרוג ממסגרות האשראי שנקבעו לה 

שבון גורמים כגון תכנית ומאמות המידה הפיננסיות בהן היא מחויבת לעמוד )אם קיימות(. תחזיות אלו מביאות בח
החברה להשתמש בחוב לצורך מימון פעילותה, עמידה באמות מידה פיננסיות מחייבות, עמידה במטרות של יחסי נזילות 

 מסויימים, וכן עמידה בדרישות חיצוניות כגון חוקים או רגולציה.
 

לעקוב אחר דרישות תזרים  החברה משתמשת בתחזית התזרים על פי הסכמים עם קבלני הנמלים, דבר המסייע לה
המזומנים ולמקסם את תשואת המזומנים מהשקעותיה. החברה מוודאת קיומם של רמות מספקות של מזומנים על פי 

יום, כולל הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות  60דרישה לתשלום הוצאות התפעול הצפויות לתקופה של 
הפוטנציאלית של תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה  הפיננסיות; האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה

-של משיכת יתר מבנקים ללא בטחונות בגובה כלצפותם, כגון אסונות טבע. בנוסף, החברה מחזיקה במקורות אשראי 
 . 0.60%-0.20%בניכוי בשיעור פריים  הינהמ' ש"ח. הריבית  2,620

 
, למעט הלוואה לזמן ארוך הצפויה פרע עד שנה מיום המאזןלל ההתחייבויות הפיננסיות של החברה צפויות להיכ

  .24. לגבי תנאי הפירעון של האשראי לזמן קצר מהבנקים ראה ביאור 2020להיפרע במרץ 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור
 
 שוק סיכוני .ה
 

 ריבית שיעורי, לצרכן המחירים מדד, חוץ מטבע של חליפין שערי כגון, שוק במחירי ששינויים הסיכון הוא שוק סיכון
 ניהול מטרת. פיננסיים במכשירים החזקותיה ערך על או החברה הכנסות על ישפיעו, הוניים מכשירים של ומחירים
 .התשואה מיקסום כדי תוך, מקובלים פרמטרים במסגרת שוק לסיכוני החשיפה על ולפקח לנהל הינה השוק סיכוני
 .מניות ומחירי חוץ מטבעלים סיכוני מדד, חשופה לסיכוני שוק הכול החברה

 
 חוץ ומטבע מדד סיכוני (1)

 
ועל כן היא חשופה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי החליפין  ומדדיםפעילות החברה היא במספר מטבעות 

 ובמדדים השונים. 
, חליפין לשער צמודיםה לקוחות מול חוזיםהאירו. סיכון שער חליפין נובע מו הדולרעיקר הסיכון מתייחס לשער 

התקשרויות החברה לרכישת רכוש קבוע ולקבלת שירותים במסגרת הקמת  שלעסקאות מסחריות עתידיות מ וכן
 הנמלים החדשים.

למדיניות הסיכונים שנקבעה על ידי החברה, צמצום החשיפה לסיכון מטבע חוץ מבוצע באמצעות גידור  בהתאם
, על ידי התקשרות בעסקאות הגנה על המטבע והדולר אירומהחשיפה לשער ה 100% -כלכלי של קרוב ל

באשר לסיכון המדד, הכנסות  )ההתקשרויות מבוצעות במועדים שונים ולא בהכרח במועד החתימה על החוזה(.
והוצאות החברה צמודות למדדים השונים באופן המספק גידור כלכלי לחשיפת החברה לשינויים אפשריים 

 במדדים אלה.  
 

 ובציםמש נגזרים
 

בקשר עם  משובצים נגזריםזיהתה והפרידה  החברה(, תלויות והתחייבויות התקשרויות) 22 בביאור כמתואר
לשווי הוגן בהתאם להערכה של מעריך שווי  ושוערכו זוהו אשרההתקשרות להקמת הנמלים החדשים. הנגזרים 

לו משובצים בהסכמים להקמת נמל שקל. נגזרים א-( אירוforward) אקדמה עסקאות הינםחיצוני בלתי תלוי, 
המפרץ ונמל הדרום, אשר קובעים כי תזרימי המזומנים אשר החברה תשלם לנותני השירותים יהיו צמודים 

חליפין הצמדות לשער היצוין כי החברה לא הפרידה נגזרים משובצים בגין ה בחלקם לשער חליפין אירו/שקל.
לחוזה  (closely related)היותן קשורות באופן הדוק , בהנלוות להסכמים להקמת נמל הדרום דולר/שקל
 המארח.

 
השווי ההוגן של הנגזרים המשובצים ראה סעיף ה להלן. הפרמטרים העיקריים אשר שימשו בהערכות  לעניין

 אשראי של החברה. השקל ומרווח סיכון -, שערי חליפין אירוZero Couponם: עקומי ריבית מסוג ינהשווי ה
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 )המשך( פיננסיים כשיריםמ - 21 ביאור
 

 )המשך( שוק סיכוני .ה
 

 )המשך( חוץ ומטבע מדד סיכוני (1)
 

 )המשך( חוץ ומטבע מדד לסיכון החשיפה (א)
 

 :כדלקמן הינה( להלן)ראה  נגזרים פיננסיים מכשירים בגין למעט חוץ ומטבע מדד לסיכון החברה חשיפת
 

 2017 בדצמבר 31 ליום  

  חוץ מטבע "חש   

     צמוד    
     למדד    
     המחירים   לא  
 "כסה  אחר אירו  דולר לצרכן צמוד לא כספי  

 "חש אלפי  
 

        פיננסיות:  התחייבויותו פיננסיים נכסים

        

        :שוטפים נכסים

 108,826 130 4,005 1,736 - 102,955 - מזומנים ושווי מזומנים

 180,127 - - - - 180,127 - הנמל חברות

 15,589 - - - - 15,589 - נטו לקוחות

 31,272 - 3,363 - - 26,812 1,097 חובה ויתרות חייבים

 69,499 - 69,499 - - - - משובצים נגזרים

נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית 
 מעביד -לקצבה ולסיום יחסי עובד

       

 ים תשלומל המיועדים מזומנים ושווי מזומנים
 מעביד  -לסיום יחסי עובד   

- 309,254 - 6,549 - 3 315,806 

 תשלומים לסיום ל ותהמיועדהשקעות 
 מעביד -יחסי עובד   

927,671 1,387,703 1,150,188 56,621 359 954 3,523,496 

  השקעות בפקדונות ונכסים זמינים למכירה
 מעביד  -תשלומים לסיום יחסי עובד ל ותהמיועד  

- - 441,190 - - - 441,190 

        

 73,065 - 33,073 - - 30,733 9,259 ארוך לזמן חובה ויתרות אחרות השקעות

 10,036,767 - - - - - 10,036,767 קבוע רכוש

 313,544 - - - - 313,544 - מסים נדחים

 50,349 - 50,349 - - - - נגזרים משובצים

        

        :שוטפות התחייבויות

 (57,176) - - - - (57,176) - שירות ולנותני לספקים התחייבויות

 (562,918) - - - - (535,717) (27,201) זכות ויתרות זכאים

 (798,421) - - - (798,421) - - מס הכנסה

 (1,605,544) - - - - (1,605,544) - הלוואות לזמן קצר מבנקים

 (10,018) - - - - (10,018) - הפרשות

 (16,695) - (14,050) (2,645) - - -  ריםנגז

        

        :שוטפות שאינן התחייבויות

 (3,705,434) - - - - (3,705,434) - לעובדים הטבות

 (21,288) - (16,602) (4,686) - - - פיננסיים נגזרים

 (321,620) - - - (321,620) - - הלוואות לזמן ארוך מבנקים

 (537,091) - - - (168,490) (221,919) (146,682) זמן ארוךאחרות ל התחייבויות

        

הכספי בגין "כ החשיפה בדוח על המצב סה 
 7,523,325 1,087 129,996 57,575 302,847 (3,769,091) 10,800,911 נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור
 

 שך()המ שוק סיכוני .ה
 

 )המשך( חוץ ומטבע מדד סיכוני (1)
 

 )המשך( חוץ ומטבע מדד לסיכון החשיפה (א)
 
 2016 בדצמבר 31 ליום  

  חוץ מטבע "חש   

     צמוד    
     למדד    
     המחירים   לא  
 "כסה  אחר אירו  דולר לצרכן צמוד לא כספי  

 "חש אלפי  
 

        יות:פיננס  התחייבויותו פיננסיים נכסים

        

        :שוטפים נכסים

 91,018 - 2,000 5,252 - 83,766 - מזומנים ושווי מזומנים

        

 4 - - 4 - - - קצר לזמן השקעות

        

 17,137 - - - - 17,137 - נטו לקוחות

 180,371 - - - - 180,371 - הנמל חברות

 43,943 - 2,321 - - 39,942 1,680 חובה ויתרות חייבים

 משובצים נגזרים
נכסים המיועדים להפקדה בקופה מרכזית 

 מעביד  -לקצבה ולסיום יחסי עובד
 תשלומים ל המיועדים מזומנים ושווי מזומנים

 מעביד  -לסיום יחסי עובד   

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

323,047 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

18,178 

105,264 

 

 

 

1,246 

- 

 

 

 

434 

105,264 

 

 

 

342,905 

 תשלומים לסיום ל ותהמיועדות השקע
 מעביד -יחסי עובד   

883,232 1,204,930 1,159,218 74,932 - - 3,322,312 

  השקעות בפקדונות ונכסים זמינים למכירה
 מעביד  -תשלומים לסיום יחסי עובד ל ותהמיועד  

- - 561,315 - - - 561,315 

 100,541 - 35,437 - - 54,253 10,851 ארוך לזמן חובה ויתרות אחרות השקעות

        

 8,078,612 - - - - - 8,078,612 קבוע רכוש

 126,785 - 126,785 - - - - נגזרים משובצים

        

        :שוטפות התחייבויות

 (107,922) - - (136) - (107,786) - שירות ולנותני לספקים התחייבויות

 (488,758) - - - - (457,806) (30,952) זכות ויתרות זכאים

 (580,684) - - - - (580,684) - הלוואות לזמן קצר מבנקים

 (183,852) - - - - (183,852) - מס הכנסה

 (23,469) - - - - (23,469) - הפרשות

 (27,224) - (27,224) - - - -  נגזרים

        

        :שוטפות שאינן התחייבויות

 (3,609,354) - - - - (3,609,354) - לעובדים הטבות

 (203,593) - - - - (203,593) - מסים נדחים

 (40,844) - (40,844) - - - - נגזרים

 (562,669) - - - - (420,670) (141,999) אחרות לזמן ארוך התחייבויות

        

        "כ החשיפה בדוח על המצב סה

        הכספי בגין נכסים פיננסיים  

 7,141,838 434 204,985 98,230 1,720,533 (3,683,768) 8,801,424 פיננסיות והתחייבויות 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור 
 

 )המשך( שוק סיכוני .ה
 
 )המשך( חוץ ומטבע מדד סיכוני (1)

 
 )המשך( חוץ ומטבע מדד לסיכון החשיפה )א(

 
 :כדלקמן הינה נגזרים סייםפיננ מכשירים בגין חוץ ומטבע מדד לסיכון החברה חשיפת

 
 2017 בדצמבר 31 ליום 
מטבע / הצמדה  

 לקבל

מטבע / הצמדה 

 לשלם

 שווי הוגן מועד פקיעה סכום לשלם סכום לקבל

       

ם משמשי שאינם מכשירים
 לגידור:

 אלפי ש"ח  אלפי ש"ח אלפי אירו  

 (14,050) עד שנה EUR ILS 77,564 337,126 חליפין שערי על אקדמה חוזי
 (16,602) שנים EUR ILS 53,719 242,249 1-5 חוזי אקדמה על שערי חליפין

       
ם משמשיה מכשירים

 לגידור:
    אלפי דולר  

 (2,645) עד שנה USD ILS 25,293 88,098 חליפין שערי על אקדמה חוזי
 (4,686) שנים USD ILS 88,082 297,713 1-5 חוזי אקדמה על שערי חליפין

 
 
 
 

 2016 בדצמבר 31 ליום 

     הצמדה/מטבע הצמדה/מטבע 
 הוגן שווי פקיעה מועד לשלם סכום לקבל סכום לשלם לקבל 

 "חש אלפי  אלפי ש"ח   

 
       משמשים שאינם מכשירים

       לגידור: 
 (27,224) עד שנה EUR ILS 115,369 495,307 חליפין שערי על אקדמה חוזי

ׁ ) שנים EUR ILS 131,283 579,375 1-6 י חליפיןחוזי אקדמה על שער  ׁ  ׁ
40,844) 

 



 מ"בע פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל 
 2017בדצמבר  31ליום לדוחות הכספיים  באורים

 

81 

 

 )המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור
 

 )המשך( שוק סיכוני .ה
 
 )המשך( חוץ ומטבע מדד סיכוני (1)

 
 

 רגישות ניתוח )ב(
 

ד בדצמבר ושינוי במד 31בשערי החליפין של המטבעות הבאים אל מול הש"ח, כאמור להלן, לתאריך  שינוי
המחירים לצרכן, משפיעים על מדידת מכשירים פיננסים הנקובים במטבע חוץ והיו מגדילים )מקטינים( את 
הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן. הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים בשערי החליפין ובמדד 

ווח. ניתוח זה נעשה בהנחה המחירים לצרכן, שלדעת החברה הם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת הדי
שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שיעורי הריבית, נשארו קבועים ובהתעלם מהשפעה כלשהי של מכירות ורכישות 

 חזויות. 
 

 2017ר בדצמב 31 ליום   
 / הון/ רווח כולל אחר רווח והפסד   הערה 

 ירידה  עליה   
 אלפי ש"ח   
      

      :של החליפין בשער שינוי
 (27,730)  27,906  (1) 5 % -ב"ב ארה דולר
 5,815  (5,819)  (2) 5 % -ב אירו
 (15,142)  15,142  (3) 5 %-בבמדד המחירים לצרכן  שינוי

      
 

 לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים. ותקונצרני חוב באגרות השקעהנגזרים וממ בעיקרה נובעת הרגישות (1)
 .מנגזריםנובעת בעיקרה  הרגישות (2)
 באגרות חוב ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים. מהשקעה בעיקרה נובעת הרגישות (3)

 
 
 

 2016ר בדצמב 31 ליום   
 רווח והפסד / רווח כולל אחר / הון  הערה 

 ירידה  עליה   
 אלפי ש"ח   
      

      :של החליפין בשער שינוי
 (4,911)  4,911  (1) 5 % -ב"ב ארה דולר
 9,089  (9,106)  (2) 5 % -ב אירו
 (86,027)  86,027  (3) 5 %-בבמדד המחירים לצרכן  שינוי

      
 
 

 
 לזמן קצר המיועדת לפנסיה לעובדים. ותקונצרני חוב באגרות מהשקעה בעיקרה נובעת הרגישות (3)
 מנגזרים.נובעת בעיקרה  הרגישות (4)
 ממשלתיות לזמן קצר המיועדות לפנסיה לעובדים.באגרות חוב  מהשקעה בעיקרה נובעת הרגישות (3)
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור
 
 )המשך( שוק סיכוני .ה
 
 ריבית ושיעורי מניות מחיר סיכוני ( 2)

 
 נמלים לפיתוח יעודה

ם במוסדות בנקאיי פיקדונותעיקר בב הנמלים לפיתוח המיועדיםמחזיקה את סכומי המזומנים הפנויים  החברה
 חשיפת ולכן חוב ומכשירי הוניות בהשקעות אלו סכומים להשקיע שלא הינה החברה מדיניותמרכזיים בישראל. 

 משתנה בריבית פיקדונות בגן בריבית משינויים הנובע לסיכון מתייחסת אלו השקעות בגין שוק לסיכוני החברה
  .בלבד
 תקציבית לפנסיה יעודה
מוחזקים למסחר ומניירות ערך הוניים זמינים למכירה  הוניים ערך יירותמנ נובע הוניים מכשירים מחירי סיכון

כמו כן, . 12המוחזקים לכיסוי  המחויבות לאחר סיום העסקה במסגרת תכנית להטבה מוגדרת כמתואר בביאור 
 המוחזקים, הוגן בשווי הנמדדים קבועה ריבית נושאי חוב במכשירי החזקה בשלהחברה נושאת בסיכון ריבית 

 .לעיל שתוארה רהלמט
 

הנהלת החברה עוקבת אחר התמהיל של ניירות הערך ההתחייבותיים וההוניים בתיק ההשקעות שלה בהתבסס 
על מדדי השוק. המטרה העיקרית של אסטרטגית ההשקעות של החברה היא למקסם את התשואה על ההשקעות 

 במסגרת תכנית להטבה מוגדרת. לשם כיסוי חלקי של החלק הלא ממומן של המחויבות לאחר סיום העסקה 
 :להלן כמתואר השקעה בפעולותנוקטת  החברהצמצום הסיכונים שתוארו לעיל,  לצורך

 
"חים באג השקעה(, Aדרוג אשראי גבוה )לפחות  בעליבמכשירי חוב  שימושמדיניות השקעה הכוללת  קביעת .1

 '. דווכ תיקים מנהלי ריבוי, התיק וגיוון פיזור"ל, ובחו בישראל ממשלתיים
 
 בלתי יועצים וכן הכספים אגף ראש, הכספים"ל סמנכ את הכוללת ההנהלה של השקעות וועדת הקמת .2

 מדיניות על הדירקטוריון של הכספים לוועדת ממליצה ההשקעות וועדת. ההון שוק עם היכרות בעלי תלויים
 .שנקבעה ההשקעה במדיניות העמידה על מפקחת וכן, התיקים למנהלי והנחיות ההשקעה

 
ועל יישום מדיניות  התיקים מנהלי של ההשקעה אפיקי על רציף באופן המפקחות מחשב במערכות שימוש .3

 ההשקעה שנקבעה.
 

 החברה כן כמו. משתנה ריבית נושאי חוב במכשירי החזקה בשל ריבית שעריבגין  תזרים לסיכון חשופה החברה
, קבועה ריבית נושאי חוב במכשירי החזקה בשל, ריבית בשערי משינויים כתוצאה, הוגן בשווי לשינויים חשופה

 .הוגן בשווי הנמדדים
 ביחס( עובדים הטבות 12 ביאור)ראה  הפנסיוניות ההתחייבויות על ישפיעו אשר בריבית לשינויים חשופה החברה
  תריבי הנושאים החוב במכשירי מההחזקה הנובעות ,הריבית בשיעורי שינויים בגין לסיכון החברה לחשיפת הפוך
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור
 
 )המשך( שוק סיכוני .ה

 
 )המשך( ריבית ושיעורי מניות מחיר סיכוני ( 2)

 
 באופן. הפנסיונית ההתחייבות את במקביל יקטין, החוב מכשירי בשווי לקיטון יגרום אשר בריבית גידול. קבועה
 .הפנסיונית ההתחייבות את במקביל ויגדיל החוב מכשירי בשווי לגידול יגרום בריבית קיטון, דומה

 בנטו נבחן חוב במכשירי השקעות עם בקשר הריבית סיכון, החברה של הסיכונים ניהול למדיניות בהתאם
 במכשירי ההחזקה בגין בריבית לשינויים מהותית חשופה אינה שהחברה כך, לעובדים הטבות בגין מההתחייבות

 .החוב
  

 רגישות יתוחנ - מניות מחיר סיכון (3)
 

 שינוי של ההשפעה את מציג שלהלן הרגישות ניתוח. במניות השקעות כוללות ערך בניירות החברה השקעות
 נותרו המשתנים יתר שכל בהנחה, החברה ידי על המוחזקים הערך ניירות של ההוגן השווי על המניות במחירי

 . שינוי ללא
 

תגרום להשפעה מהותית על הרווח  לאההשקעות לזמן קצר המניות בתיק  במחירי 5%ועלייה של  1% של עלייה
 והפסד ועל ההון של החברה. 

  )מקטין( מגדיל היה לזמן קצר לפנסיה המיועדותוההשקעות  קצר לזמן ההשקעות בתיק המניות במחירי שינוי
 : הבאים בסכומים ההון ואת וההפסד הרווח את

 
  2017  2016 
 רווח והפסד  

 אלפי ש"ח  
     

 8,878  9,323  1%עלייה של 
 44,391  44,486  5%עלייה של 
 (8,878)  (9,323)  1%ירידה של 
 (44,391)  (44,486)  5%ירידה של 
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור
 

 הוגן שווי .ו
 

 פיננסיים שנמדדים בשווי הוגן לצורכי גילוי בלבד מכשירים (1)
 

 חייבים, לקוחות, מזומנים ושווי מזומנים לרבות מסוימים פיננסיות והתחייבויות פיננסיים סיםנכ של בספרים הערך
 ציוד)הלוואות  משתנה בריבית פיננסיים נכסים וכן אחרים וזכאים ספקים, קדונותיפ, קצר לזמן אחרות השקעות, אחרים

 הפיננסיות וההתחייבויות הפיננסים הנכסים תרי של ההוגן השווי. שלהם ההוגן לשווי קרוב אותואם  (והלוואות למספנות
)השווי נקבע על בסיס היוון תזרימי המזומנים בהתאם  כדלקמן הינם, הכספי המצב על בדוח המוצגים הספרים והערכים

 :לריבית שוק ליום המדידה(
 
 

 2017בדצמבר  31ליום  
 שווי הוגן   

 2רמה   1רמה   הערך בספרים 

 אלפי ש"ח 
      
      סים שאינם שוטפים:נכ

      השקעות לזמן ארוך המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים:
 2,453  -  2,391 פקדונות לזמן ארוך בבנקים
 224,640  -  264,974 פקדונות לזמן ארוך בחשכ"ל

      
 227,093  -  267,365 סה"כ

      
 
 
 

 2016בדצמבר  31ליום  
 שווי הוגן   

 2רמה   1רמה   יםהערך בספר 

 אלפי ש"ח 
      

      נכסים שאינם שוטפים:
      השקעות לזמן ארוך המיועדות לתשלומי פנסיה לעובדים:

 9,651  -  9,624 פקדונות לזמן ארוך בבנקים
 394,064  -  379,262 פקדונות לזמן ארוך בחשכ"ל

      
 403,715  -  388,886 סה"כ
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 )המשך( פיננסיים מכשירים - 21 ביאור
 

 )המשך( הוגן שווי .ו
 

 הוגן בשווי הנמדדים פיננסיים מכשירים של הוגן שווי היררכיית (2)
 

להלן מציגה את המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן על בסיס עיתי, תוך שימוש בשיטת הערכה  הטבלה
 :הדוחות הכספיים( עריכתבדבר בסיס  ,2 ביאורה רא בהיררכיה הרמות)להגדרת  ההוגן השווי לרמות בהתאם

 
 2017 בדצמבר 31 ליום  
 סה"כ  2רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח  
       

       נכסים:
 4  -  4  נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר

       אגרות חוב קונצרניות סחירות
       

נכסים פיננסיים המיועדים לתשלומים 
 מעביד –לסיום יחסי עובד 

      

 2,590,098  -  2,590,098  אגרות חוב ממשלתיות
 5,732  -  5,732  אגרות חוב קונצרניות סחירות

 927,666  -  927,666  מניות סחירות ותעודות סל
       

 173,825  173,825  -  אגרות חוב קונצרניות שאינן סחירות
       

 119,848  119,848  -  נגזרים משובצים
       

       התחייבויות
 (37,983)  (37,983)  -  נגזרים פיננסיים

       
 3,779,190  255,690  3,523,500  סה"כ

 
 

 2016 בדצמבר 31 ליום  
 סה"כ  2רמה   1רמה   

 אלפי ש"ח  
       

       נכסים:
 4  -  4  נכסים פיננסיים מוחזקים למסחר

       רותאגרות חוב קונצרניות סחי
       

נכסים פיננסיים המיועדים לתשלומים 
 מעביד –לסיום יחסי עובד 

      

 2,145,061  -  2,145,061  אגרות חוב ממשלתיות
 294,020  -  294,020  אגרות חוב קונצרניות סחירות

 883,232  -  883,232  מניות סחירות ותעודות סל
       

 172,429  172,429  -  סחירות אגרות חוב קונצרניות שאינן
       

 232,049  232,049  -  נגזרים משובצים
       

       התחייבויות
 (68,068)  (68,068)  -  נגזרים פיננסיים

       
 3,658,726  336,410  3,322,316  סה"כ
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 התקשרויות והתחייבויות תלויות - 22 ביאור
 

 תלויות משפטיות תביעות .א
 
 סכום   ביהמ"ש בו   

 התביעה   מתנהלת מועד הגשת 

 )אלפי ש"ח( מהות התביעה הנתבע התביעה התביעה מס' תביעה

פנייה לבירור 
תביעה 
 כספית

פניה למנהל  15.8.2016
רשות החברות 
הממשלתיות / 
הועדה ליישוב 

 סכסוכים

 . חנ"י1

. חברת 2
נמל חיפה 

 בע"מ

לטענתה,  פיצוי, שיפוי והשבה של הוצאות חח"י,
כתוצאה מדרישת הנתבעות לקבלת שטחים בתחומי 

תחנת הכח חיפה לטובת פרויקט שער כרמל א', 
 לרבות פינוי והעתקת מבנים ומתקנים לאתר חלופי.

25,743 

      
תביעות 
 נוספות

    
33,089 

 
 סה"כ סכום התביעות

   
58,832 

 
 

 "ח.ש אלפי 266סכום של  הופרשפי ש"ח, מתוכה אל 58,832 החשיפה של החברה לתביעות משפטיות היא סך
 
 נסתיימו בגינן שההליכים משפטיות תביעות .ב
 

נסתיימו  בגינן המשפטיים ההליכים אשרו, החברה כנגד המשפט לבתי שהוגשוהמהותיות  התביעות לגבי פירוט להלן
 :הדוח פרסום למועד ועד הדוח בתקופת

 
 הגשת מועד

 התביעה
 מתנהלת בו"ש ביהמ

 יעההתב
 התביעה סכום ופסיקה התביעה מהות הנתבע

 "ח(ש)אלפי 

חברת נמלי  בית המשפט העליון 29.3.2017
ישראל פיתוח 
ונכסים בע"מ 
וחברת נמל 
 אשדוד בע"מ

ערעור על פסק דין של בית המשפט 
, בו 1328-10-14המחוזי בה"פ 

נדחתה תביעה מסוג המרצת 
פתיחה שהגישה פז בית זיקוק 

"( נגד הנתבעות, פזאשדוד בע"מ )"
בטענה כי נגבו מפז כספים עבור 
פריקה וטעינה של מוצרי דלק 
באמצעות המקשרים הימיים, 

 בניגוד לדין. 

 

54,169 

 
 תלויות נוספות          ג.             

  
  העברת תביעות מהמדינה: . 1

י ולחברות הנמל תביעות אשר הוגשו העביר לחנ" 2005-צו רשות הספנות והנמלים )העברת תביעות מהמדינה(, התשס"ה
 כנגד רשות הנמלים. התביעות שויכו לכל אחד מן הגופים כמפורט בתוספת לצו. 

 
על פי חוק הספנות תביעותיהם של העובדים העוברים שויכו לכל אחד מן התאגידים הנמליים אליו  –תביעות עובדים 

בר כלפי רשות הנמלים מכוח יחסי עובד ומעביד שהיו ביניהם, לחוק קובע כי בגין זכויותיו של עובד עו 49שויכו. סעיף 
 לא יהיה העובד רשאי לתבוע את קיומן אלא מהמעביד שאליו עבר כאמור. -בשל תקופת היותו עובד רשות הנמלים 

ו מעביד בין רשות הנמלים ובין מי שאיננו עובד עובר כהגדרת-הצו קובע כי תביעות אחרות  הנובעות מקיום יחסי עובד
)ה( לחוק, 51מעביד, למעט תביעה שחל עליה סעיף -)ב( לחוק, לרבות תביעה לזכויות בגין הפסקת יחסי עובד49בסעיף 

תבוא במקום המדינה חברת הנמל שהוסמכה לעניין נמל  -לגבי עובד אשר ביום סיום עבודתו ברשות הנמלים עבד בנמל 
 ם.ים, תבוא במקום המדינה חברת הפיתוח והנכסיזה; לא עבד העובד בנמל ביום סיום עבודתו ברשות הנמל
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 )המשך( התקשרויות והתחייבויות תלויות -  22 ביאור

 
 )המשך( נוספות תלויות .ג
 
 )המשך( העברת תביעות מהמדינה . 1
 

הצו מוסיף וקובע כי חנ"י תבוא במקום המדינה לגבי כל תביעה שלא הועברה לתאגיד נמלי על פי הצו; אולם הצו 
ממונה על התקציבים במשרד האוצר, למנהל הכללי של משרד התחבורה ולמנהל רשות החברות הממשלתיות, מאפשר ל

מסוימת או לקבוע כי תביעה מסוימת שהועברה לפי סעיף זה מתאימה מבחינת מהותה להיות מועברת לחברת נמל 
חוק הספנות ותנאי הסמכתה או  למדינה. במידה ותביעה זו אינה תואמת את תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים לפי

שאינה תואמת את כושר הפירעון שלה, וחברת הנכסים טרם נקטה הליכים לגבי אותה תביעה, רשאים הם להורות, כי 
 המדינה או חברת נמל, לפי העניין, יבואו במקום חברת הפיתוח והנכסים. 

 
 ר:מתן הלוואות תלויות בהתניות פיננסיות של צד אח בדברהתקשרויות  .2
 

 לבין חברות הנמל. בין השאר, נחתמו החברהבין  , בין היתר,נחתמה מסכת של הסכמים בענף הנמלים, הרפורמה אגב
כי בהתקיימותם של אירועים מסוימים  כלפי חברות הנמל סכמים אשר במסגרתם התחייבה החברהה 2005בפברואר 

היקף שייקבע בהתאם לפרמטרים מסוימים )כפי שנקבעו בהסכמים הנ"ל( תעמיד החברה לחברת הנמל הלוואה ב
רשתות וביחד " , בהתאמה;"רשת הביטחון התפעולית" -ו "רשת הביטחון הפנסיונית: ")להלן שנקבעו בהסכמים הנ"ל

 (. "טחוןיהב רשתות הסכמיאו " "הביטחון
 

 התפעולית הביטחון רשת
חברת נמל חיפה בע"מ לל אשדוד בע"מ וחברות נמבמסגרת הסכם רשת הביטחון התפעולית התחייבה החברה להעמיד ל

 הלוואה במקרה בו יתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים:
רווח התפעולי של חברת הנמל כבהסכם  הוגדר" AFFO" -המצטבר של חברת הנמל הוא שלילי. ה "AFFO" -( ה1)

צאות/הכנסות מימון, בניכוי בתוספת פחת חשבונאי והפחתות, בניכוי/תוספת הוצאות/הכנסות מיסים, בניכוי/תוספת הו
דיבידנדים שחולקו ובניכוי ההשקעות המנוכות, והכל בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים של חברת הנמל, ובהתאם 

במועד  70% -( היחס בין ההון העצמי של חברת הנמל לסך הנכסים של חברת הנמל קטן מ2) ;לסייגים שנקבעו בהסכם
ל שנה(. ההון העצמי וסך הנכסים ייקבעו בהתאם לאמור בדוחות הכספיים בדצמבר של כ 31-המדידה )שהוא יום ה

 השנתיים המבוקרים של חברת הנמל. 
תתבצע בחינה, כפי שהוגדרה בהסכם, לקביעת היחס בין " טחוןיבהמצטברים למתן "רשת ככל שיתקיימו התנאים ה

מקומיות. ככל ששיעור "ההפרש שיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות לשיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות 
המצטבר" מסיבות משקיות נמוך משיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות, לא יתבצע חישוב להלוואה. במידה 

יתבצע חישוב ושיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות משקיות גבוה יותר משיעור "ההפרש המצטבר" מסיבות מקומיות, 
 ל. של סכום ההלוואה שתעמיד החברה לחברת הנמ

 72% , ונכון למועד זה )ואילך( יהיה בגובהסכום ההלוואה ייקבע בהתאם לתחשיב שנקבע במסגרת הסכם רשת הביטחון
, משקית מתוקננת הכנסה לבין משקיתמינימאלית  הבין הכנסש המצטברהפרש ה, דהיינו) מ"ההפרש המצטבר"

 את בודקים בה שנה כל של בדצמבר 31 ביום וסיומה 17.2.2005 ביוםכהגדרתן בהסכם, לגבי תקופה שתחילתה 
המשויך ל"סיבות משקיות" )כהגדרתן בהסכם(, בניכוי סכומי הלוואות שהועמדו  (הרשתות להפעלת התנאים התממשות

על  )ובתוספת מע"מ 2%ישא ריבית פריים בתוספת וטרם נפרעו. יצוין כי ההלוואה ת בשנים שקדמו למועד המדידה
 הריבית(.

בכל שנה לאחר קבלתה בסכום המגיע  -קרן וריבית  -כאית להלוואות כאמור תיפרע את ההלוואה חברת נמל שתהיה ז
העודף של החברה הזכאית, כהגדרתו במסמך, זאת עד לפירעון מלא של הקרן והריבית  התזרימי מסכוםלמחצית 

 שנצברה לקרן ההלוואה. 
שור עדכוני שכר לעובדיה והטבות שכר אחרות. חברת נמל המקבלת הלוואה כאמור מוגבלת, על פי תנאי המסמך באי

ההכנסות המינימאליות ותנאים נוספים יעודכנו בכל שנה. תוקף מסמך זה לגבי חברת נמל מסוימת הינו כל עוד מחזיקה 
מהון המניות המונפק או בזכויות ההצבעה של אותה חברת נמל. במידה ויתרחש אירוע של  50%מדינת ישראל לפחות 

וגנת של עובדי חברת נמל מסוימת, תופחת ההלוואה שאותה חברה זכאית לה על פי תנאים קבועים שביתה בלתי מ
 מראש.

, בחנה החברה, בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, את ההסתברות להעמדת ההלוואות 2017בדצמבר  31נכון ליום 
ם היקף ההכנסות, עלות ההכנסות והשקעות למי מחברות הנמל. במסגרת בחינה זו כללה החברה הנחות שונות בקשר ע

ברכוש קבוע של חברות הנמל. לאור תוצאות בחינה זו, אשר בוצעה תחת הנחות שמרניות, ההסתברות כי מי מחברות 
 הינה קלושה. 2054הנמל תהיה זכאית לקבל הלוואות מכורח רשת הביטחון עד שנת 
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 )המשך( התקשרויות והתחייבויות תלויות -  22 ביאור
 

 )המשך( נוספות תלויות .ג
 
 )המשך( מתן הלוואות תלויות בהתניות פיננסיות של צד אחר: בדברהתקשרויות  .2

 
 רשת הביטחון הפנסיונית

להתחייבויות הפנסיוניות של חברות הנמל  להעמיד רשת ביטחוןהתחייבה  החברה, 2.5א' סעיף 12כאמור בביאור 
בשל ההתחייבויות האקטואריות  אקטוארי )כהגדרתו בהסכם הפנסיה(בנסיבות כמתואר להלן: בשנה בה נוצר גירעון 

של חברת נמל בשל עובדים בפנסיה תקציבית של חברת הנמל, ולאחר שנקטה חברת הנמל בכל הצעדים הנדרשים 
 החברהובשל קשיי נזילות אין ביכולתה של חברת הנמל להשלים את הגירעון האמור, תעביר להשלמת הגירעון האמור, 

של חברת הנמל בשנה בה פורסם המאזן סכום עד להשלמת יתרת הגירעון האמור. התגלעה המרכזית לקצבה ה לקופ
לקופה המרכזית של הנמל  החברהבדבר מצבה הפיננסי של חברת הנמל, תעביר  החברהמחלוקת בין חברת הנמל לבין 

סכום כאמור בגין  החברה. העבירה סכום עד להשלמת יתרת הגירעון האמור מבלי לגרוע מטענותיה מול חברת הנמל
 את הסכום האמור.  לחברהעובדי חברת הנמל, תשיב חברת הנמל 

 

  את, בחינה כלכלית והסתברותית, בחנה החברה, בסיוע של מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי, 2017בדצמבר  31נכון ליום 
 שנת במהלך הפנסיונית הביטחון רשת לתלהפע ההסתברות ,הפנסיונית . להערכה זו הביטחון רשת להפעלת ההסתברות

 .50%-מ הינה נמוכה 2018
 
 

 IFRS 9הטיפול החשבונאי בקשר עם רשתות הביטחון תחת 
 

לעניין ההסתברות להעמדת הלוואות  2017בדצמבר  31יום על סמך הנתונים שיש בידי החברה ובשים לב לבחינה שבוצעה ל
ברה מעריכה כי סכום ההפרשה שתידרש, ככל שתידרש, בגין מחויבות הח )אשר כאמור לעיל הינה קלושה( לחברות הנמל

 כאמור הינו זניח.

 



 מ"בע פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל 
 2017בדצמבר  31ליום לדוחות הכספיים  באורים

 

89 

 

 
 התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך( - 22ביאור 

 

 )המשך( נוספות תלויות .ג
 

 ערבויות .3
 
משרד לטובת בעיקר  ש"חלפי א 68,994-החברה העמידה ערבויות בנקאיות בסך כ -רבויות שניתנו לצדדים שלישיים ע

 ורשות מקרקעי ישראל. , תאגיד המים מי כרמלהפנים
 

 היטלים .  4
 

 .14חשיפה להיטלי השבחה, ראה ביאור לעניין 
 

  מהותיות התקשרויות .ד 
 

חוזים חתומים להשקעות בנכסים בהקמה, מעבר לחשבונות חלקיים שאושרו ונרשמו בדוחות  לחברה. 1ד.
לסך  2017בדצמבר  31ן ההתקשרויות לפיתוח הנמלים מגיעה ליום הכספיים. יתרת ההתחייבויות הצפויות בגי

  חש" ןמיליו 2,507 -של כ
 

 :הנמלים החדשים הקמת
 

, כי יש להשלים התכנון והפיתוח של רציף אחד לפחות בכל אחד 2007במאי  27 ישראל החליטה ביום ממשלת
, התחבורה שר. 2015וחר מתחילת שנת מהנמלים, אשדוד וחיפה, ובכלל זה התשתיות הנדרשות להפעלתו, לא יא

 מימון שיטות את לאשר"ל הנ הממשלה בהחלטת הוסמכו האוצר ושר הלאומיות והתשתיות בדרכים הבטיחות
 (.הנמלים החדשים) הרציף והפעלת פיתוח של והעיתוי המיקום, וההפעלה ההקמה

 
 של בת חברה "מ,בע להנדסה חברה מדיטרניאן פאן חברת עם הסכם על החברה חתמה 2014 ספטמבר בחודש
 עומדת הנמל להקמת המכרז נשוא העבודות עלות. הדרום נמל להקמת במכרז כזוכה, מסין הרבור יינה'צ חברת

, מטרים 600-ב קיים ראשי גלים שובר הארכת, עבודה רציף הקמת כוללות העבודות. שקל מיליארד 3.34 -כ על
 רציף בהם, הרציף של העליון המטר למעט, רציפים קמתה, מטרים 1,500 ךבאור משניים גלים שוברי הקמת
 חפירה עבודות וביצוע ותפעול אחסון שטחי הקמת, מטרים 17.3 של מים ובעומק מטרים 800 של ךבאור ראשי
 .ימית

 
. המפרץ נמל להקמת חברת אשטרום שפיר הקמת נמל חדש בע"מ עם הסכם על החברה חתמה 2015 ינואר בחודש
 שובר הארכת כוללות העבודות. ש"ח מיליארד 3.98 על עומדת המפרץ נמל להקמת המכרז נשוא העבודות עלות
 אחסון שטחי הקמת, הרציף של העליון המטר למעט, רציפים הקמת, משני גלים שובר הקמת, ראשי גלים

 .ימית חפירה עבודות וביצוע, מטענים לרכבת מסוף בהם, ותפעול
  

 :הנמלים החדשים הפעלת
 

 במכרז זכתה אשר . איי. פי. ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ אס חברת עם חוזה החברה חתמה 2015 מאי בחודש
 הדרום נמל להפעלת במכרז זכתה אשר .The HadaromContainer Terminal Ltd נמל המפרץ ועם חברת   להפעלת
נים ואחד עשר חודשים. ש 24-ל היא, החוזים בשני ההפעלה תקופת .("המפעילים"או  "ההפעלהחברות ")להלן: 
 .2021 שנת במהלך בפעילות להתחיל צפויים החדשים הנמלים

 
, מים, חשמל: כגון תשתית מערכות השלמת כולל ברציפים תשתית העל תיבני את ישלימו ההפעלה חברות

, מנופים - התפעולי לרכש ולהתקנת הציוד יםהמפעיל םאחראי, כן כמושונים.  תפעוליים מבנים והקמת תקשורת
 .נמל להפעלת הנדרש אחר וציוד ומידע ניהול מערכות, ייעודיים רכב כלי
 

 מטעניםבעד  לחברהוכן רכיב משתנה אשר ישולם  הרשאהישלמו תשלום שנתי קבוע בגין שטח ה המפעילים
 .החברה לידי יחזרו הנמלים, ההפעלה תקופת בתום על ידם בנמל. ושונעיש
 

 מכשירים בדבר, 21 ביאורראה  הנמלים החדשיםהתקשרות מול קבלני בדבר הפרדת נגזרים משובצים ב למידע
 .פיננסיים
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 התקשרויות והתחייבויות תלויות )המשך( - 22ביאור 
 

 )המשך( מהותיות התקשרויות .ד
 

 . חזית ים עירונית2ד.

 
ית בחיפה, המועצה הארצית לתכנון ובנייה המליצה להעביר לאישור הממשלה את התוכנית לפיתוח חזית ים עירונ

תכנית אשר משתרעת על מאות דונמים בחלק המערבי של נמל חיפה. המשמעויות וההשלכות המלאות של 
 התוכנית, ככל שיש, אינן ידועות.

 
 . תכניות לשינוי ייעוד3ד.

 

דונם משטחי חנ"י בתחום  260-המדינה מקדמת במסגרת הותמ"ל תכנית שצפוייה לשנות ייעוד בשטח של כ .1
 תם הסכם עם המדינה לפיצוי ביחס לגריעת הנכס הנ"ל.אשדוד. טרם נח

דונם עבור כבישים ומסילות רכבת.  200-המדינה מקדמת תכנית באשדוד לטובת מערכי תחבורה בהיקף של כ .2
 לפגיעה הצפויה בשטחיה. סטרם גובש מנגנון פיצוי לחנ"י בהתייח

 
 

 חכירות תפעוליות - 23 ביאור
 

לתקופה של ולצווים חנ"י מעמידה נכסים לשימוש חברות הנמל חיפה ואשדוד  התאם לחוקב(, 1)7כאמור בביאור  .א
כמו כן קבעו הצווים את הסכומים שתשלם חברת נמל לחנ"י בגין (. 2005בפברואר  17שנה החל מיום התחילה ) 49

    מתן זכות השימוש במקרקעין.

 מינחתמה תוספת להסכ 2011פטמבר בס 11 ביוםהחברה מעמידה שטחים לתאגיד מורשה, מספנות ישראל בע"מ.  .ב
שנה  49הוארכה תקופת החכירה לתקופה נוספת של  לפיה, 1994-ו 1965חכירה עם מספנות ישראל בע"מ מהשנים 

. באם תקופת ההסמכה של 2054בפברואר  16. תקופת ההסמכה של חנ"י מסתיימת ביום 2058בנובמבר  23 עד ליום
 לגבי גם התוספת הוראות יחולו אזי"(, העודפת"התקופה – להלןתקופות )חנ"י תוארך כך שתכלול את ההפרש בין ה

 הגורם על תחול העודפת התקופה בגין האחריות, תוארך לא"י חנ של ההסמכה שתקופת ככל. העודפת התקופה
לתוספת, מספנות ישראל ישלמו  בהתאם. והתוספת החכירה חוזה פי על"י חנ של וחובותיה זכויותיה יועברו שאליו

 בהתאםמהשטח המוחכר  ישראלכום בסיסי וכן תוספת אשר תחושב כאחוז מההכנסות השנתיות של מספנות ס
 . ההכנסותלמדרגות של 

 שנים 24 עד של לתקופה לרוב הם, אלה חכירה הסכמי -העמדת נכסים לתאגידים שונים על קו המים ובעורף הנמל  .ג
 חידוש. משתנים וחלקם מראש קבועים בחלקם מלייםמיני חכירה דמי עם, לביטול ניתנת שאינה חודשים 11-ו

 והחוכרים. החברה להסכמת כפוף התקופה בתום החוזים

   החברה מעמידה משרדים ושטחי אחסנה לתקופות קצרות. .ד

 
 ואאלפי ש"ח כהכנסה בדוח רווח  413,103, הכירה החברה בסך של 2017בדצמבר  31במהלך השנה שהסתיימה ביום 

אלפי ש"ח,  345,755 -אלפי ש"ח ו 393,608 -2015 -ו 2016)בשנים  ש ומתן זכויות במקרקעיןשימוהפסד בגין דמי 
אלפי ש"ח בגין דמי שכירות קבועים, לרבות הצמדה למדד המחירים לצרכן )בשנים  238,996בהתאמה(, מתוכם סך של 

 אלפי ש"ח, בהתאמה(.  240,293 -אלפי ש"ח ו 230,327 – 2015 -ו 2016
 

ה שחוזי חכירת המשנה בעיקרם הינם חוזים ארוכי טווח, החברה מעריכה כי סכומים דומים בקשר לדמי לאור העובד
 החכירה הקבועים, יתקבלו בשנים הקרובות.
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 והלוואות מסגרות אשראי – 24 ביאור

 
 א. מסגרות אשראי

ם בנקאיים בדבר העמדת , התקשרה החברה בהסכמים עם מספר תאגידי2017בדצמבר  31במהלך השנה שהסתיימה ביום 
בדבר  22לצורך מימון בניית הנמלים החדשים )ראה גם ביאור יליוני ש"ח לתקופה של שנה, מ 2,300 מסגרות אשראי בסך של

 ,ת האשראיוממועד ניצול מסגר ., האשראי יינתן לתקופה של שנה. בהתאם לתנאי ההסכמיםהתקשרויות והתחייבויות תלויות(
 שנה מיום הניצול.  תוך ושנוצלת ויש להחזיר את המסגר

 :2017בדצמבר,  31להלן רשימת יתרות מסגרות האשראי של החברה נכון ליום 
 
 

 לוואהה
מועד לקיחת 

 ההלוואה
מועד פירעון 

 סכום  ההלוואה

   

 מיליוני ש"ח

1 10.4.2017 15.4.2018 600 

2 9.4.2017 9.4.2018 450 

3 9.4.2017 9.4.2018 250 

4 24.10.2017 30.4.2018 300 

 

   

2017בדצמבר,  31-סה"כ מסגרות אשראי מנוצלות נכון ל  1,600 
    

 700  מסגרות אשראי לא מנוצלות
 
 

לפריים מינוס  0.2%שנתית לא צמודה בשיעור הנע בין פריים מינוס בהתאם לתנאי ההסכמים, החברה תידרש לשלם ריבית 
בגין המסגרות  0.22% -ל 0.15%בשיעור הנע בין  מת החברה מדי שנה עמלה קבועה בגין המסגרות המנוצלות. בנוסף, משל 0.5%

 שטרם נוצלו.
מיליון ש"ח או  100-קיימת עילת פירעון מיידי במקרה של העמדה לפירעון מיידי של הלוואה מעל סכום של כההלוואות  רובב

 .(CROSS-DEFAULTמיליון ש"ח ) 250
 

 ם, החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.נכון למועד חתימת הדוחות הכספיי
 

 א' בדבר אירועים לאחר מועד הדיווח.25ראה בנוסף ביאור 

 ב. הלוואות
מיליון ש"ח, לצורך  320 -בסכום כולל של כ הלוואה , התקשרה החברה עם תאגיד בנקאי בהסכם להעמדת2017במרץ  6ביום 

 מימון בניית הנמלים החדשים.
( 2017, צמודה לעליית מדד הבסיס )מדד בגין חודש ינואר 2020במרץ  9ההלוואה תוחזר ביום  קרן בהתאם לתנאי ההסכם,

הריבית  .2017ביוני  30שתשולם בסוף כל רבעון החל מיום  1.88% ליעור שבשלעליית מדד הבסיס ריבית שנתית צמודה תישא ו
 .0.75%-עשויה בתנאים מסויימים לעלות ב

במידה וההון העצמי של החברה יפחת מסך  והריבית שנצברה עליה וטרם שולמה לפרעון מיידי להעמיד את ההלוואהיוכל הבנק 
  .ן ש"חמיליו 100בר של וכן במקרה של פרעון מידי של אשראי או הלוואה אחרת בסכום מצט מיליון ש"ח 3,000של 
 

 , החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות.לתאריך המאזןנכון 



 מ"בע פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל 
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 לאחר מועד הדיווחאירועים  – 25 ביאור
 
 מסגרות אשראי .א

, התקשרה החברה עם מספר תאגידים בנקאיים בדבר העמדת מסגרות אשראי נוספות 2018מרץ  -במהלך החודשים ינואר 
 והארכת מועד הפירעון של קווי האשראי הקיימים. כמו כן, מימשה החברה מספר קווי אשראי. 

 ון ליום חתימת הדוחות הכספיים.להלן רשימת יתרות מסגרות האשראי של החברה, נכ

 לוואהה
מועד לקיחת 

 ההלוואה
מועד פירעון 

 סכום  ההלוואה

   

 מיליוני ש"ח

1 10.4.2017 15.4.2018 (1)  600 

2 9.4.2017  10.4.2018 (2)  450 

3 9.4.2017 ( ׁ3)  9.4.2018 250 

4 24.10.2017 30.4.2018 300 

    

2017בדצמבר  31ליום סה"כ מסגרות  אשראי מנוצלות נכון   1,600 

    

5 22.3.2018 22.4.2018 250 

6 27.3.2018 30.4.2019 300 

 

   

 550 סה"כ מסגרות אשראי שנוצלו לאחר מועד הדיווח

  

יום חתימת הדוחות הכספייםסה"כ מסגרות אשראי מנוצלות נכון ל  2,150 
    

 1,430  מסגרות אשראי לא מנוצלות
 
 

 22נחתם הסכם להעמדת קו אשראי חדש מול התאגיד הבנקאי, לפיו מועד הפרעון הוארך ליום  2018, במרס 27ביום  (1)
 .2019למרס, 

 4נחתם הסכם להעמדת קו אשראי חדש מול התאגיד הבנקאי, לפיו מועד הפרעון הוארך ליום  2018במרס,  27ביום  (2)
 .2019באפריל, 

בתנאים הזהים לאלו של קו  2018ביוני,  15פירעון ליום החברה קיבלה אישור מהבנק אשר לפיו הוארך מועד ה (3)
 האשראי הקיים.

 
 

לפריים  0.2%שנתית לא צמודה בשיעור הנע בין פריים מינוס בהתאם לתנאי ההסכמים, החברה תידרש לשלם ריבית 
 0.3% -ל 0.15%בשיעור הנע בין  בגין המסגרות המנוצלות. בנוסף, משלמת החברה מדי שנה עמלה קבועה  0.65%מינוס 

 בגין המסגרות שטרם נוצלו.
 
 היטלי השבחה .ב

 לבניית נמל המפרץ ונמל הדרום. עם ייבוש שטחים ימיים (, על החברה הושתו היטלי השבחה בקשר2ד' ) 14כאמור בביאור 
 נתקבלה "תגובת שמאי הוועדה המקומית לתו"ב אשדוד לתחשיבי חנ"י כפי 2018, במרס 15ביום בקשר עם נמל הדרום, 

, אלפי ש"ח 284,665של המציגה גיש חדשה שלפיה ההיטל צריך להיות בסך ", 6/12/2017-שהוצג לשמאי המכריע בישיבה ב
 גבוה אף יותר מהדרישה המקורית.

סבורה כי נפלו בתגובה זו טעויות מקצועיות ועובדתיות וכי היא איננה מהווה שומת היטל השבחה כנדרש בחוק  החברה
 ובתקינה. 
שלא חלה רה הציגה בהתייחסויות קודמות, לרבות במסגרת תחשיבים בגישות שמאיות קודמות, החברה טוענת כפי שהחב

 .2018באפריל  30, ותשובתה לתגובת הוועדה המקומית תוגש עד ליום השבחה בשטח הנדון ואין מקום לתשלום היטל
 עדת הערר.אי המייעץ טרם נסתיימו וכך גם באשר להליכים בפני וומההליכים בפני הש

של  על חוות דעתהמבוססת החברה  להערכת הנהלתבשלב זה לא ניתן להעריך את גובה החשיפה של החברה, ובכל מקרה, 
, שצוין בתגובת הועדה המקומיתהסבירות שהחברה תידרש לשלם היטל השבחה בסך המשפטיים, ו השמאיים יועציה

 .50%-נמוכה מ
 אין השפעה על הונה העצמי של החברה ועל תוצאות פעילותה.  בנוסף, יש לציין כי להיטלי ההשבחה הנ"ל

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בדבר ההתחייבות האקטואריות של החברה  שווי הערכת
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 28/3/2018: תאריך

 לכבוד

 פיתוח ונכסים בע"מ -חברת נמלי ישראל 

 

 

 

 הסכמה להכללת הערכת שווי בתשקיףהנדון: 

 

פיתוח ונכסים בע"מ )להלן:  -לבקשתכם, אנו הח"מ, נותנים בזה את הסכמתנו לחברת נמלי ישראל 

, שהוכנה החברה , בדבר ההתחייבות האקטוארית של19/3/2018"(, כי הערכת השווי מיום החברה"

, תצורף 31/12/2017, ואשר נערכה לצרכי הדוחות הכספיים של החברה ליום 31/12/2017למועד הקובע 

, ובכל דוח 2018 מאילתשקיף הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף של החברה המיועד להתפרסם בחודש 

 הצעת מדף שיפורסם מכוחו.

 

 

 

 בכבוד רב,  

 

 ישעיהו אורזיצר       

 אקטואר              
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         19/3/2018 
 לכ'

 חברת נמלי ישראל
 74  מנחם בגיןדרך 

 תל  אביב
--------------------- 

 
 א.נ.

 
 7201/1/123 –ל  חנ"יהנדון: התחייבויות אקטואריות של 

 
 כללי . 1
 

התבקשתי ע"י חברת נמלי ישראל בע"מ להעריך את התחייבויותיה בגין יחסי עובד מעביד ליום  .1.1
חוות הדעת( בהתאם לחוזרי רשות החברות הממשלתיות וכללי חשבונאות  -)להלן  31/12/2017

 מקובלים בישראל.

  

 פרטים על השכלתי וניסיוני המקצועי .1.2
 

 השכלה  .1.2.1
 

 תואר ראשון בכלכלה ובמתימטיקה מאוניברסיטת בר אילן.  -  1973בשנת 
 

 אקטואר מוסמך מטעם אוניברסיטת תל אביב  -  1979בשנת 
 

 .1979אקטוארים משנת חבר מלא באגודת ה
 

 ניסיון מקצועי  .1.2.2
 

 .1/9/2002 -ועד ל  1974אקטואר במבטחים הוותיקה משנת 
 

 .2017ועד ל שנת  1995במבטחים החדשה משנת ראשי אקטואר 
 

בעל חברה לייעוץ אקטוארי המטפלת בין היתר במס' גדול של קרנות פנסיה: קרנות פנסיה 
, קרנות פנסיה חדשות רן הפנסיה של חברת החשמל(, קוותיקות )גילעד, הפניקס פנסיה יסוד

לטשולר שחם, הפניקס מקיפה( וקרנות פנסיה חדשות כלליות במסגרות המפורטות לעיל. כמו א)
כן החברה משרתת גופים נוספים שאינם קרנות פנסיה כגון: פנסיה תקציבית של עובדי המדינה, 

כמו כן עוסקת החברה  .ועוד סיטת חיפה, אוניבר, מכון וייצמןהאוניברסיטה העברית, הטכניון
 (.IFRSבחישובי חבויות מעבידים )

 

 בזאת בקשר לחוות הדעת כדלקמן:מצהיר אני  .1.3
 

אין לי כל קשרים עסקיים או אחרים עם החברה, חברות קשורות שלה ובעלי עיניין בה או בן     .1.3.1
 משפחה של מי מהם, מלבד עריכת חוות הדעת.

  

 לי ניגוד עיניינים. תשל החברה אינה יוצרעבודתי כאקטואר חיצוני    .1.3.2
 

ואני  31/12/2017ידוע לי כי חוות הדעת נערכת לצורך הדוחות הכספיים של החברה ליום    .1.3.3
 מסכים כי היא תיכלל בהם.
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לצורך עריכת חוות הדעת הסתמכתי על נתונים אשר נמסרו לי ע"י החברה. בקשותיי לקבלת    .1.3.4
 צורך עריכתה.מידע ונתונים נענו בצורה מספקת ל

 
 במידת הצורך השתמשתי גם על נתונים שנתקבלו ממקורות מהימנים אחרים.   .1.3.5

 
עת נקבעו ע"י דלחוות ה 1ההנחות האקטואריות ששימשו אותי בעבודתי והמפורטות בסעיף    .1.3.1

 החברה.
 

לעיל, הגעתי למסקנה כי   1.3.1 – 1.3.4לאחר שבחנתי את הנתונים וההנחות הנזכרים בסעיפים    .1.3.7
 סבירים, הולמים ומספקים, וכי ניתן להסתמך עליהם לצורך עריכת חוות הדעת. הם

 
השיטות לביצוע הערכת ההתחייבויות בגין יחסי עובד מעביד נקבעו ויושמו על ידי, לפי מיטב    .1.3.8

ניסיוני המקצועי, בהתאם לכללים אקטואריים מקובלים, חוזרי רשות החברות הממשלתיות 
 על החברה.ולתקינה החשבונאית החלה 

 
מיטב ידיעתי, ההערכה האקטוארית שנכללה בחוות דעתי, משקפת את ההתחייבויות של ל   .1.3.9

 .31/12/2017החברה בגין יחסי עובד מעביד ליום 
 

 כמפורט להלן בגוף הדוח.   IFRSהחישובים נערכו לפי כללי ה  .1.4
 

שובים מפורטים הנתונים, זכויות הפנסיה והבסיסים הטכניים והאקטואריים לפיהם נערכו החי .1.5
 בהמשך.

 
 נתונים .2
 

 החשובים מבוססים על הנתונים המפורטים להלן: .2.1
  

 נתוני הפנסיונרים: . 2.1.1
 

 מספר תעודת זהות.  .א
 מין.   .ב
 תאריך לידה   .ג
 31/12/2017– סכום הפנסיה החודשית נכון ל    .ד
 תאריך לידה של בן/בת זוג.   .ה
 תאריך תחילת מעמד )תאריך הפרישה הראשון לפנסיה(  .ו
 אחוז גמלה.   .ז
 סוג גמלה.   .ח
 אחוז הגורם המשתתף בפנסיה.   .ט
 מצב משפחתי.   .י
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נתוני העובדים: .2.1.2
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 מספר תעודת זהות. .א
 גיל העובד בעת תחילת צבירת זכויות הפנסיה. .ב
 מספר עובד. .ג
 תאריך לידה של בן/בת זוג. .ד
 ילדים צעירים. 3תאריכי לידה של  .ה
כולל החלק היחסי של רכיבי שכר חד  31/12/2017 –משכורת לצורך פנסיה נכון ל  .ו

 שנתיים.
 מצב משפחתי. .ז
 וותק פנסיוני מזכה )וותק בחודשים לא כולל חופשה ללא תשלום(. .ח
  

השתתפות החודשית של האוצר בגימלה של פורשי בחישובים הנחתי שה – השתתפות האוצר .2.1.3
רו אלי וזאת בהתאם לנתונים שהועב מסכום הגימלה הכולל  78% תהיה בשיעור של הרכבת 

  מחנ"י.
 

 סוגי האוכלוסיות של העובדים והפנסיונרים מפורטים בנספחים הרצ"ב. .2.1.4
 

והינם באחריותם. ריכוזי הנתונים מפורטים  חנ"יהחישובים מבוססים על הנתונים שקיבלתי מ .2.1.5
 בנספחים הרצ"ב. 

 
 
 יתהמבוטחים בפנסיה תקציבוהפנסיונרים עובדים בגין הפירוט ההתחייבויות הפנסיוניות  .3
 
 

 .פנסיית זקנה .3.1
 

לאישה. )בעבר הונח כי גיל הפרישה יהיה  13לגבר וגיל  14גיל  –לזקנה  גיל פרישה .3.1.1
הפרישה לא יעלה על גיל שנים.   25וותק של  55התנאים הבאים יחדיו: גיל   2בהתמלא 

  .(לנשים(  14לגברים ולגיל  17גיל הפרישה הקבוע בחוק )מעבר הדרגתי לגיל 
 

 מהשכר. 70%בגין כל שנת שירות עד לתקרה של  2% - וז הפנסיה מהשכראח .3.1.2
 

 פנסיית נכות. .3.2
 

 20%מהשכר או לפי  70%בגין כל שנת שרות בפועל עד לתקרה של  2% - אחוז הפנסיה .3.2.1
 (.50%פרומיל לכל אחוז נכות )תקרה  3בתוספת של 

 
 

 פנסיית שאירי פעיל. .3.3
 

מהשכר לכל יתום  10%מהשכר לאלמן או אלמנה. ליתומים  40% - אחוז הפנסיה .3.3.1
 לכלל היתומים. 5%בתוספת 

 
אלמן או אלמנה למשך כל ימי חייהם או עד לנישואין מחדש. בנישואין מחדש  - זכאים .3.3.2

גמלאות. יתומים זכאים לפנסיה עד  31זכאים האלמן או האלמנה למענק בגובה של 
 .21הגיעם לגיל 

 
 
 

התחייבויות בגין פנסיית שאירים מחושבת על בסיס נתונים סטטיסטיים ממוצעים של ה .3.3.3
בני זוג, מס' ממוצע של יתומים וגיל ממוצע של  2שעורי נישואין, הפרש גיל ממוצע בין 

 יתומים.
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 פנסיית שאירי פנסיונר. .3.4

 
מהשכר.   40% –מ  מהפנסיה של הפנסיונר ולא יותר 10% -אחוז הפנסיה לבן או בת זוג  .3.4.1

 מהפנסיה של הפנסיונר. 15% -אחוז הפנסיה ליתומים 
 

הפנסיה משולמת לאלמן או לאלמנה למשך כל ימי חייהם או עד לנישואין מחדש.  .3.4.2
גמלאות חודשיות. הפנסיה ליתומים  31בנישואין מחדש משולם מענק בגובה של 

 .21לגיל משולמת עד 
 

 פרישה מוקדמת. .3.5
 

הפרישה  ההתחייבויות בגין האופציה לפרישה לפנסיה מוקדמת קבלו ביטוי בקביעת גיל .3.5.1
 .17לפנסיית זקנה לפני גיל 

 
 מענקים. .3.6

 
סעיף מענקים כולל, בין היתר, את עלות תשלום מענק שנים  - מענק שנים עודפות .3.1.1

 שנות שרות.  35עודפות בגובה של משכורת אחת לכל שנה עודפת על 
 

במקרה של פטירת עובד משולם לשאירים מענק. בחשובים הונח כי  – נק פטירהמע .3.1.2
 משכורות. 3המענק הממוצע הינו בגובה של 

 
 

 פירוט ההתחייבויות הפנסיוניות לעובדים המבוטחים בפנסיה צוברת .  4
 

עובדים בפנסיה צוברת מבוטחים בקרנות הפנסיה "נתיב" או "נתיבות" על פי תקנות  .4.1
אין בגינם התחייבויות פנסיוניות למעט העברת דמי הגמולים  חנ"יה ולקרנות הפנסי

 השוטפים לקרן הפנסיה.
 

 , בגין עובדים הפורשים למוקדמת, הנן כדלקמן:חנ"יהתחייבויות של   .4.2
 

ממועד הפרישה למוקדמת ועד לקרן הפנסיה תשלום פנסיה מוקדמת  .4.2.1
ולים לקרן להמשיך ולהפריש דמי גמכמו כן  .על פי החוקלגיל הפרישה 

 שנים.  5לתקופה של הפנסיה 

  

 תשלום לביטוח לאומי בהיותם בפרישה מוקדמת. .4.2.2
 

 בגין כל שנת שרות. 2%הפנסיה המוקדמת מחושבת על בסיס של  .4.3
 
 
 פירוט ההתחייבויות בגין עובדי הרכבת. .5
 

התחייבויות אקטואריות בגין עובדי הרכבת  חנ"יעל פי נתונים שקבלתי אין כיום ל .5.1
 הפעילים.

   
 
 
 

המדינה משתתפת בתשלום הפנסיה התקציבית של גמלאי הרכבת שפרשו בעבר. חלקה  .5.2
של המדינה בתשלום הפנסיה מחושב על בסיס היחס המתקבל מחלוקת תקופת השרות 

 .  לעיל.2.1.3ראה סעיף  לבין תקופת העבודה הכוללת. חנ"ילפני המעבר ל
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בשרות המדינה בתוספת של  תשלום חלקה של המדינה מחושב על בסיס השכר הנהוג .5.3

 . חנ"ימההפרש שבין השכר הנהוג במדינה לבין השכר הנהוג ב  50%
 

וחלקה הממוצע של המדינה הינו  22%חלקה היחסי הממוצע של חנ"י הינו בשיעור של  .5.4
 .78%בשיעור של 

 
 בסיסים טכניים ואקטואריים. .1
 

 –נכון ל  מירווח הוגןב' שפורסם ע"י ח של "שוק עמוק"לפי ווקטור הריביות  – מחיר הון .1.1
31/12/2017. 

  

 . לשנה בכל גיל, מין וותק  1%שיעור קבוע של  –גידול ריאלי בשכר   .1.2
 

בעקרון  לוחות הגריעה ששימשו כבסיס להערכה האקטוארית התבססו על חוזר   -לוחות גריעה  .1.3
להלן  – 1/2013מחודש להלן לוחות האוצר )בעבר על בסיס חוזר האוצר  – 1/10/2017מ האוצר  

 להלן פירוט הלוחות:השפעת השינוי בלוחות מפורטת בדוח התנועה. . לוחות האוצר הקודמים(
 
א לפי 3 –לוח פ  לפי 10ומגיל  2לפי לוח פ 59עד גיל  –וחות תמותה לפנסיונרים ל -

 לפי לוח צווארון לבן.  25% –לוח צווארון כחול ו  75%הפרופורציה 
  

 –( עם לוח פ 75%ג צווארון כחול )5-משולב של לוח פלוח לפי  –וחות תמותה לשאירים ל -
 .( 25%ה )5

 
 .האוצרלוחות ב 1פלפי לוח  –לוחות תמותה לפעילים  -

 
הניסיון בחנ"י מצביע על יציאות מינוריות לנכות . 8 –לפי לוח פ  –שיעור היציאה לנכות  -

סה"כ וצר. לוחות האללא חזרה מנכות לפעילות. בהתאם לכך הלוח שנבחר נלקח מתוך 
החבות האקטוארית בגין יציאה לנכות הינה זניחה ולכן לשינוי בבחירת הלוחות לא 

 תהיה השפעה על החבות האקטוארית.
 

  .האוצרלפי לוחות  –שיפורים עתידיים בתוחלת החיים  -
 

 .האוצרות לפי לוח –יעורי נישואין ש -
 

 .האוצרות לפי לוח  -הפרש גיל בין בני זוג  -
 

 .האוצרות לפי לוח –ם נתונים על ילדי -
 

הונח שלא תהיינה עזיבות אחרות חוץ מפרישה לפנסיית נכות זקנה או   – שיעורי עזיבה -
 פטירה.  

 
 
 

בחישובים הונח כי הפנסיה תשולם לאלמנ/ה גם בנישואין  – שיעורי נישואין מחדש -
מחדש. אמנם על פי כללי הפנסיה התקציבית בנישואין מחדש תשלום הפנסיה לאלמנ/ה 

גמלאות אולם הניסיון המעשי מראה כי בפועל לא נפסקו   31נפסק ומשולם מענק של 
בהתאם לכך במודל האקטוארי פנסיות  תשלומי הפנסיה לאלמנים שנישאו מחדש.

השאירים מהוונות לכל החיים כאשר גם בנישואין מחדש פנסיית השאירים תמשיך 
 גימלאות.  31וכמובן שלא ישולם המענק של  להשתלם
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 כי הפנסיה תוצמד למדד בלבד ללא גידול ריאלי.הונח  – הצמדת הפנסיה .6.6

 
הונח כי התוספת הממוצעת בגין עידוד פרישה לפנסיית זקנה הנה  - וספת "עידוד פרישה"ת .1.5

 . 70%ובלבד שסה"כ אחוז הפנסיה לא יעלה על  4%בשיעור ממוצע של 
 

ן הוצאות ניהול ואינם כוללים החשובים אינם כוללים העמסה בגי - מס שכר והוצאות ניהול .1.1
 העמסה בגין מס שכר.

 

 שכר פנסיוני עובר לפרישה לפנסיה )שכר אחרון(. - שכר קובע לפנסיה .1.7
 

 ימי מחלהפידיון תשלום כוללים את החבות האקטוארית בגין החישובים  -וחופשה מחלה  .1.8
  המשולם בהתאם לחוק הגימלאות.וחופשה 

 
 :החישובים התבססו על הנתונים הבאים .1.8.1

 תעודת זהות.   .1.8.1.1

 מין.   .1.8.1.2

 תאריך לידה.   .1.8.1.3

 ימי מחלה לא מנוצלים או צבירת חופשה נכון למועד הדוחות.צבירת    .1.8.1.4
 
 .IFRSחישוב החבויות לפי שיטת ה  .7

 
 IFRSהחבויות האקטואריות לפי כללי ה  חושבו 31/12/2013 –החל מהדוח ל  .7.1

 המפורטים להלן:
 

 ס על היוון הפנסיה לפנסיונרים.מבוסחישוב החבויות בגין הפנסיונרים הקיימים  .7.1.1

 

ונכות חושבה לפי אחוז הפנסיה  , שאירי זקנההחבות האקטוארית בגין פנסיית זקנה .7.1.2
 שנצבר לזכות העובד עד למעד הדוח.

 

 לפי החבות המלאה.חושבה החבות האקטוארית בגין פנסיית שאירי פעיל   .7.1.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תוצאות החישובים .8
 

ות החישובים על בסיס מערכת ההנחות, הנתונים והבסיסים בנספח א' הרצ"ב מפורטים תוצא .8.1
 הטכניים המפורטים לעיל בהתאמה להתחייבויות שחושבו בעבר.

   
 ביתר הנספחים מפורטים נתונים סטטיסטיים של העובדים והפנסיונרים. .8.2
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 לפי ריבית חסרת סיכון. 31/12/2017בנספח ד' מפורטים תוצאות החישובים ל  .8.3
 

פרומיל בריבית ההיוון תגדיל את החבות   1הקטנה של  –שינויים בריבית רגישות התוצאות ל .8.4
פרומיל תקטין את  1ולהיפך, הגדלה של ריבית ההיוון בשיעור של ₪ מיליון  31.7האקטוארית ב 

  ₪.מיליון   31.1החבות ב 
 
 
 
 

 בכבוד רב,            
     
   
 ישעיהו אורזיצר        
  אקטואר              
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 ירוט החבויות לפי אוכלוסיותפ

 
 

 להלן פירוט קבוצות האוכלוסייה לפי המאפיינים של החבויות הפנסיוניות.
 
 בתקציבית פעילי חנ"י . 1
 

כללי חוק שירות המדינה )גימלאות( )נוסח זכויותיהם הפנסיוניות נקבעות על פי  - זכויות פנסיה .1.1
 .1970-משולב( התש"ל

 
תשלומי ב תושתתפיפרשו לפנסיה מוקדמת יהיו זכאים לההפעילים ש – החזר ביטוח לאומי .1.2

  העובד לביטוח לאומי בהיותם בפרישה מוקדמת )לפני הגיעם לגיל הפרישה לזקנה על פי החוק(.
  

 בטבלה להלן מפרטים התשלומים לביטוח לאומי בתקופה המוקדמת:
 

 חלק מעביד חלק עובד גובה שכר
 0.031 0.45*0.0039 4,430עד 

 0.05 0.45*0.0179 4,430 –מעבר ל 
 

 

העובדים זכאים למענק שי לחג בהיותם פעילים או פנסיונרים. המענק השנתי מסתכם  – שי לחג .1.3
 ש"ח והוא מתעדכן על פי שיעור העלייה במדד המחירים לצרכן.  1,844 –ב 

 
  גימלאי חנ"י בתקציבית   .2

  

 חלים על פנסיונרים בפנסיה תקציבית.גימלאים אלה זכאים לפנסיה על פי הכללים ה - זכויות פנסיה .2.1

 

ת בתשלומי העובד לביטוח לאומי בהיותם ולהשתתפהפנסיונרים זכאים  – החזר ביטוח לאומי  .2.2
 בפרישה מוקדמת )לפני הגיעם לגיל הפרישה לזקנה על פי החוק(.

 
 בטבלה להלן מפרטים התשלומים לביטוח לאומי בתקופה המוקדמת:

 
 דחלק מעבי חלק עובד גובה שכר

 0.031 0.45*0.0039 4,430עד 
 0.05 0.45*0.0179 4,430 –מעבר ל 

 
  

 המענק צמוד למדד ללא גידול ריאלי.₪.   1,844ונרים זכאים לקבלת שי לחג בסך של הפנסי – שי לחג .2.3
 
 

 גימלאי הרכבת   .3

  

 ציבית.גימלאים אלה זכאים לפנסיה על פי הכללים החלים על פנסיונרים בפנסיה תק - זכויות פנסיה .3.1

 

 מהפנסיה המשולמת לגימלאי הרכבת.בממוצע  78% -כ המדינה ממנת  – השתתפות מדינה .3.2

 

המענק צמוד למדד ללא גידול ₪.   1,844הפנסיונרים זכאים לקבלת שי לחג בסך של  – שי לחג   .3.3
 ריאלי.
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 ו גימלאים בפנסיה זמנית חנ"י תזמנים בתקציבית גימלאי   .4
   

לאחר שצברו זכויות פנסיוניות בקרן פנסיה צוברת. יחד עם  חנ"יוקדמת מגימלאים אלה פרשו לפנסיה מ
זאת בעת פרישתם לפנסיה מוקדמת זכאים לפנסיה מוקדמת על חשבון חנ"י על בסיס הכללים המפורטים 

 להלן.

 

 עד הגיעם לגיל פרישה על החוק. – תקופת תשלום פנסיה   .4.1

  

מהשכר בניכוי חלקו של  20.5%שיעור של המשך העברת דמי גמולים ב – תשלום דמי גמולים   .4.2
או עד לצבירת וותק של  17מקצבת הפרישה עד למועד בו העובד יגיע לגיל   7%העובד בשיעור של 

 מהפנסיה.  25%לצורך פישוט החישוב הנחתי שדמי הגמולים מהווים  שנה. 35
 

לאומי בהיותם ת בתשלומי העובד לביטוח והפנסיונרים זכאים להשתתפ – החזר ביטוח לאומי  .4.3
 בפרישה מוקדמת )לפני הגיעם לגיל הפרישה לזקנה על פי החוק(.

 
 בטבלה להלן מפורטים התשלומים לביטוח לאומי בתקופה המוקדמת:

 
 חלק מעביד חלק עובד גובה שכר

 0.031 0.45*0.0039 4,430עד 
 0.05 0.45*0.0179 4,430 –מעבר ל 

 
סכום הנאמד ב ב לתוספת קצבה בקרן הצוברתהפנסיונר בעת הפרישה לזקנה זכאי  –השלמת פנסיה  .4.4

 מהגמלה שקבל מחנ"י.  5% -
 

 המענק צמוד למדד ללא גידול ריאלי.₪.   1,844הפנסיונרים זכאים לקבלת שי לחג בסך של  – שי לחג .4.5
 
 פעילי חנ"י בצוברת  .5

 
ים שוטפים בשיעור בחישובים נכללו תשלומעובדים אלה צוברים זכויות פנסיוניות בקרן פנסיה צוברת. 

יחד עם זאת בעת פרישתם לפנסיה מוקדמת זכאים העובדים  מהשכר השוטף עד לפרישה.  7.17%של 
  . מפורטים להלןלפנסיה מוקדמת על חשבון חנ"י על בסיס הכללים ה

  

 החוק.פי עד הגיעם לגיל פרישה על  – תשלום פנסיה   .5.1

 

ועד פרישתם לפנסיה מוקדמת ועד לגיל לקרן הפנסיה לצורך שמירת זכויות ממ הפרשת ד"ג   .5.2
 הפרישה על פי החוק.

 
המענק צמוד למדד ללא גידול ₪.   1,844הפנסיונרים זכאים לקבלת שי לחג בסך של  – שי לחג   .5.3

 ריאלי.
 
 
 
 
 
 

ת בתשלומי העובד לביטוח לאומי בהיותם והפנסיונרים זכאים להשתתפ – החזר ביטוח לאומי  .5.4
 לגיל הפרישה לזקנה על פי החוק(. בפרישה מוקדמת )לפני הגיעם

 
 בטבלה להלן מפורטים התשלומים לביטוח לאומי בתקופה המוקדמת:

 
 חלק מעביד חלק עובד גובה שכר



                                                                Yeshayahu Orzitzerישעיהו אורזיצר
 .Actuarial Consultant L.T.D                                                                     ייעוץ אקטוארי בע"מ

                                       Zvulun Hamer St. Givat Shmuel ,11, גבעת שמואל11ן המר זבולו

                               03-5327566Tel: 03-5327561, Fax 03-5327566,  פקס: 03-5327561טל: 
-------------------------------------------------------------------------------- 

10 
 

 0.031 0.45*0.0039 4,430עד 
 0.05 0.45*0.0179 4,430 –מעבר ל 

 

 דול ריאלי.המענק צמוד למדד ללא גי₪.   1,844זכאים למענק שי לחג בסך של  –גימלאים בנתיב  .1
  

 המענק צמוד למדד ללא גידול ריאלי.₪.   1,844זכאים למענק שי לחג בסך של  – אחריםופעילים גימלאים  .7
 

קצבתם את י פסיקת בית המשפט משולמת לקבוצה סגורה של גמלאים המקבלים "עפ – שחיקת פנסיה .8
המשולמת , בות הצמדותלר ,בנתיב ומהווה חלק אינטגרלי של הקיצבה השוטפת)פנסיה רגילה( השוטפת 

התשלום  .מידי חודש ומשולם לגמלאים באמצעות נתיב חנ"י ידי כאשר חלק זה ממומן על לגמלאים אלו,
 החל לפני שנת הדוח ויימשך עד לסיום חיי הגמלאי ושאריו. סכום זה הינו צמוד למדד המחירים לצרכן.

 
. סכום )קבוצה סגורה( וטפת בנתיבמשולם לקבוצת זכאים מוגדרת המקבלים קיצבתם הש - מענק יובל .9

למשך כל חיי הפנסיונר ולאשתו אחריו עם פטירתו של הפנסיונר. סכום המענק , אחת לשנההמענק משולם 
 .צמוד למדד המחירים לצרכן

 
י "עפ היו שייכים לפנסיה צוברת. 2005אשר בפברואר   י"לעובדי חנ משולמת - השלמת פנסיה צוברת נתיב .10

 , מעבר לתקנון נתיב,בנתיב לתוספת חודשית םגמלאי םהיו זכאים בתקופת היותים העובדההסכמים דאז 
 שנערכה בחנ"י.בשיעור אחיד וקבוע על בסיס בדיקה . תוספת הפנסיה נאמדה ע"י חנ"י י"י חנ"הממומנת ע

בתקופה הפעילה העובד  .על פי תקנון נתיב סכום זה יועבר לנתיב עד לפרישת אחרון העובדים לגימלאות
ככל  ,ח המעביד"לאחר פרישתו מהעבודה הוא זכאי לפנסיה עינו רוכש זכויות פנסיה לפרישה מוקדמת. א

טרם  במידה ועד למועד יציאתו לגמלאות המוקדמת, מהגיל שבתקנון נתיב.  פנסיה מוקדמת  שאושרה לו
 מת עי המעביד,בהיותו בפנסיה זמנית המשול יאחוז[ אז 70תקנון נתיב ] לפי המירבי את השלים השיעור 

ישנה השתתפות ברכישת זכויות לתקופה נוספת של עד  מתוך הקרן הזו וככל שניתן אישור רשות החברות,
שיעור   לשם פישוט נערכה בחברה בדיקה של .אחוז מירביים נוספים 10של  רכישה של עד דהיינו שנים  5 

  .איםעל כל הנתיבאים הזכ  עלות תוספות אלו באופן ממוצע והיא הושלכה
 

 
 חבויות האקטואריות.ה: אשדוד, חיפה ואילת אינם כלולים בחישוב פעילים בנמלים .11
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פעילים וגימלאים בפנסיה תקציבית

התחייבות פעילי חנ"י בתקציבית                      54.48

)-( היוון דמי גמולים עתידיים )30%(                          -

התחייבות לפנסיונרים בתקציבית                 3,451.17

סה"כ בפנסיה תקציבית         3,505.64

פעילים וגימלאים בפנסיה צוברת

התחייבות לפעילי חנ"י בצוברת                        5.90

)-( היוון דמי גמולים עתידיים )7.17%(                          -

4.42                        

התחייבות לגימלאים צוברת של חנ"י )תקציבית 

זמנית(

סה"כ בפנסיה צוברת              10.32

התחייבויות אקטואריות אחרות

התחייבות לגימלאי רכבת                    103.91

)-( השתתפות מדינה                     84.17-

התחייבות נטו פנסיונרים רכבת              19.74

התחייבות לגימלאי תקציבית זמנית )נמ"ח(                        2.74

שחיקת פנסיה + השלמה )גימלאי נתיב(                      45.01

מענק יובל )גימלאי נתיב(                        1.04

השלמת פנסיה צוברת נתיב )ראה לעיל(                          -

סה"כ גימלאי צוברת רשות הנמלים              48.79

סה"כ גימלאי צוברת נמל אילת                5.05

שי לחג לגמלאים ולעובדים עוברים מרשות הנמלים            112.31

חופשה                3.21

מחלה                5.36

סה"כ התחייבויות אחרות            174.72

סה"כ התחייבויות נטו         3,710.44

התחייבות אקטוארית של חנ"י ליום 31/12/2017

ריבית שוק עמוק, במיליוני ₪.
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שנה זיקנה שאירים אחרות דמי גמולים סה"כ
0 210                  58              1                -            270              

1 202                  59              1                -            262              

2 194                  59              1                -            254              

3 187                  59              0                -            246              

4 179                  59              0                -            239              

5 171                  59              1                -            231              

6 163                  59              0                -            222              

7 154                  58              0                -            213              

8 146                  58              0                -            204              

9 137                  57              0                -            194              

10 128                  57              0                -            185              

11 119                  56              0                -            175              

12 111                  55              0                -            165              

13 102                  54              0                -            155              

14 94                    52              0                -            146              

15 85                    50              0                -            136              

16 77                    49              0                -            126              

17 70                    46              0                -            116              

18 62                    44              0                -            106              

19 55                    42              0                -            97                

20 49                    39              0                -            88                

21 43                    36              0                -            79                

22 37                    33              0                -            71                

23 32                    31              0                -            63                

24 28                    28              0                -            55                

25 24                    25              0                -            48                

26 20                    22              0                -            42                

27 17                    19              0                -            36                

28 14                    17              0                -            31                

29 12                    14              -            -            26                

30 10                    12              -            -            22                

31 8                      10              -            -            19                

32 7                      9                -            -            16                

33 6                      7                -            -            13                

34 5                      6                -            -            11                

35 4                      5                -            -            9                  

36 4                      4                -            -            8                  

37 3                      3                -            -            7                  

38 3                      3                -            -            6                  

39 2                      3                -            -            5                  

40 2                      2                -            -            4                  

41 2                      2                -            -            4                  

42 1                      2                -            -            3                  

43 1                      2                -            -            3                  

44 1                      1                -            -            2                  

45 1                      1                -            -            2                  

46 1                      1                -            -            2                  

47 1                      1                -            -            2                  

48 1                      1                -            -            2                  

49 1                      1                -            -            1                  

50 0                      1                -            -            1                  

51 0                      1                -            -            1                  

52 0                      1                -            -            1                  

53 0                      1                -            -            1                  

54 0                      1                -            -            1                  

55 0                      0                -            -            1                  

56 0                      0                -            -            1                  

57 0                      0                -            -            1                  

58 0                      0                -            -            0                  

59 0                      0                -            -            0                  

60 0                      0                -            -            0                  

61 0                      0                -            -            0                  

62 0                      0                -            -            0                  

63 0                      0                -            -            0                  

64 0                      0                -            -            0                  

65 0                      0                -            -            0                  

66 0                      0                -            -            0                  

67 0                      0                -            -            0                  

68 0                      0                -            -            0                  

69 0                      0                -            -            0                  

70 0                      0                -            -            0                  

71 0                      0                -            -            0                  

72 0                      0                -            -            0                  

73 0                      0                -            -            0                  

74 0                      0                -            -            0                  

75 0                      0                -            -            0                  

76 0                      0                -            -            0                  

77 0                      0                -            -            0                  

78 0                      0                -            -            0                  

79 0                      0                -            -            0                  

80 0                      0                -            -            0                  

תזרים מזומנים כולל 31/12/2017
)ללא חופשה ומחלה במיליוני ₪(
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דוח תנועה ל 31/12/2017

מחלה חופשה שי

 גימלאי תקציבית)

 זמנית, שחיקת

 ,פנסיה + השלמה

(יובל רכבת

צוברת: 

פעילים + 

פנסיונרים

פנסיה תקציבית: 

פעילים + 

פנסיונרים 

תקציבית

סה"כ התחייבות נטו לצורך הכללה במאזן החברה               3,505.64               10.32                      19.74                   53.84      112.31          3.21           5.36

הוצאה לצורך הכללה בדוח רווח והפסד

עלות שירות שוטפת                     0.33                 0.06                         -                      -           -            -            -

הוצאות ריבית                 120.27                 0.33                        0.60                    1.94         4.76          0.05          0.10

סה"כ הוצאה לצורך הכללה בדוח רווח והפסד לתקופה                   120.60                 0.39                        0.60                    1.94         4.76          0.05           0.10

שינוי בערך הנוכחי של ההתחייבויות

ערך נוכחי של ההתחייבויות – יתרת פתיחה               3,406.54               11.77                      21.92                   55.16      109.75          3.00           6.44

עלות שירות שוטפת                     0.33                 0.06                         -                      -           -            -            -

שינוי לוחות אקטואריים                 17.24-                 1.42                      0.32-                   0.31-        0.32-          0.16          0.12

הוצאות ריבית                 120.27                 0.33                        0.60                    1.94         4.76          0.05           0.10

פרישות לפנסיה במהלך שנת הדוח                   83.14                  -                         -                      -           -            -            -

 ההטבות ששולמו               257.33-                0.95-                      2.98-                   3.57-        6.28-         3.23-          1.49-

הפסד )רווח( אקטוארי                  169.94                2.31-                        0.52                    0.63         4.41          3.24          0.19

ערך נוכחי של ההתחייבויות – יתרת סגירה               3,505.64               10.32                      19.74                   53.84      112.31          3.21           5.36

תיאומים על בסיס ניסיון העבר במיליוני ₪.
שינוי הנחות )גיל פרישה לזקנה(                      -                   -                         -                      -           -            -            -

שינוי ווקטור ריביות                 219.89                 0.30                        0.88                    2.83         9.21          0.12          0.05

הפסד )רווח( אקטוארי הנובע מתיאומים על בסיס ניסיון העבר                  49.95-               2.61-                      0.36-                   2.20-       4.80-          3.12           0.14

1.79% 2.48% 2.817% 2.336% 1.930% 1.908% 2.378% IRR לחודש דצמבר שנה קודמת
מח"מ לחודש דצמבר שנה קודמת )בשנים(                     9.24                 5.99                        6.05                    8.92       14.10         5.28          1.01

-0.02% 0.91% 1.600% 1.260% 1.000% 1.000% 1.260% עליית מדד חזויה לדצמבר שנה קודמת
שוק עמוק שוק עמוק שוק עמוק שוק עמוק שוק עמוק שוק עמוק שוק עמוק  ריבית היוון שנה קודמת
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  תונים סטטיסטיים מקובציםנ
 

פנסיונרים

גיל ממוצע פנסיה ממוצעת פנסיה כוללת מס' קבוצה

תקציביים         2,155  21,376,097                  9,919        76.95

רכבת             217     1,110,063                  5,115        84.18

תקציביים זמניים צוברת                 5          82,552               16,510        62.87

תקציביים זמניים חני                 4            3,989                     997        62.54

נתיב שחיקה             269        263,023                     978        76.70

נתיב יובל               41          11,257                     275        88.68

נתיב השלמה

סה"כ         2,691  22,846,981                  8,490        77.64

פעילים

וותק ממוצע גיל ממוצע שכר ממוצע שכר כולל מס' קבוצה

פעילים תקציביים               12          319,983               26,665        59.13               34.42

פעילים צוברת               18          582,825               32,379        59.15               27.74

סה"כ               30        902,808            30,093.6        59.14               30.41

שי לחג

גיל ממוצע פנסיה ממוצעת פנסיה כוללת מס' קבוצה

פנסיונרים         3,338        512,939                  153.7        78.04

פעילים         1,493        229,424                  153.7        54.30

סה"כ         4,831        742,364                  153.7        70.70

גיל ממוצע צבירה ממוצעת צבירה כוללת מס' קבוצה

פידיון חופשה             139     3,075,264               22,124        49.24

 פידיון מחלה               84     5,249,814            62,497.8        50.72
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  12/2016 ,12/2017ריבית "פורוורד" שוק עמוק                                      
 
 
 

שנה 12/16 12/17 שנה 12/16 12/17

1 0.4755% 0.061% 40 3.8309% 3.622%

2 0.0680% -0.232% 41 3.8308% 3.622%

3 1.1713% 0.449% 42 3.8308% 3.622%

4 1.7990% 0.863% 43 3.8307% 3.622%

5 2.4277% 1.278% 44 3.8307% 3.622%

6 2.8115% 1.617% 45 3.8306% 3.622%

7 2.9503% 1.881% 46 3.8306% 3.621%

8 3.0898% 2.145% 47 3.8306% 3.621%

9 3.2298% 2.409% 48 3.8305% 3.621%

10 3.3699% 2.660% 49 3.8305% 3.621%

11 3.4450% 2.815% 50 3.8305% 3.621%

12 3.4552% 2.908% 51 3.8305% 3.621%

13 3.5068% 3.001% 52 3.8304% 3.621%

14 3.5999% 3.094% 53 3.8304% 3.621%

15 3.6930% 3.187% 54 3.8304% 3.621%

16 3.7561% 3.269% 55 3.8304% 3.621%

17 3.7891% 3.339% 56 3.8304% 3.621%

18 3.8222% 3.410% 57 3.8303% 3.621%

19 3.8554% 3.480% 58 3.8303% 3.621%

20 3.8886% 3.551% 59 3.8303% 3.621%

21 3.9014% 3.588% 60 3.8303% 3.621%

22 3.8939% 3.591% 61 3.8303% 3.621%

23 3.8864% 3.595% 62 3.8303% 3.621%

24 3.8790% 3.599% 63 3.8302% 3.621%

25 3.8716% 3.602% 64 3.8302% 3.621%

26 3.8643% 3.606% 65 3.8302% 3.621%

27 3.8570% 3.610% 66 3.8302% 3.621%

28 3.8497% 3.614% 67 3.8302% 3.621%

29 3.8425% 3.618% 68 3.8302% 3.620%

30 3.8352% 3.622% 69 3.8302% 3.620%

31 3.8316% 3.624% 70 3.8302% 3.620%

32 3.8314% 3.623% 71 3.8302% 3.620%

33 3.8313% 3.623% 72 3.8301% 3.620%

34 3.8313% 3.623% 73 3.8301% 3.620%

35 3.8312% 3.623% 74 3.8301% 3.620%

36 3.8311% 3.623% 75 3.8301% 3.620%

37 3.8310% 3.622% 76 3.8301% 3.620%

38 3.8310% 3.622% 77 3.8301% 3.620%

39 3.8309% 3.622% 78 3.8301% 3.620% 
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פעילים וגימלאים בפנסיה תקציבית

התחייבות פעילי חנ"י בתקציבית                      64.68

)-( היוון דמי גמולים עתידיים )30%(                          -

התחייבות לפנסיונרים בתקציבית                 3,803.36

סה"כ בפנסיה תקציבית         3,868.04

פעילים וגימלאים בפנסיה צוברת

התחייבות לפעילי חנ"י בצוברת                        6.27

)-( היוון דמי גמולים עתידיים )7.17%(                          -

4.54                        

התחייבות לגימלאים צוברת של חנ"י )תקציבית 

זמנית(

סה"כ בפנסיה צוברת              10.81

התחייבויות אקטואריות אחרות

התחייבות לגימלאי רכבת                    109.86

)-( השתתפות מדינה                     88.99-

התחייבות נטו פנסיונרים רכבת              20.87

התחייבות לגימלאי תקציבית זמנית )נמ"ח(                        2.92

שחיקת פנסיה + השלמה )גימלאי נתיב(                      50.11

מענק יובל )גימלאי נתיב(                        1.10

השלמת פנסיה צוברת נתיב )ראה לעיל(                          -

סה"כ גימלאי צוברת רשות הנמלים              54.13

סה"כ גימלאי צוברת נמל אילת                5.33

שי לחג לגמלאים ולעובדים עוברים מרשות הנמלים            132.58

חופשה                3.32

מחלה                5.44

סה"כ התחייבויות אחרות            200.80

סה"כ התחייבויות נטו         4,100.52

התחייבות אקטוארית של חנ"י ליום 31/12/2017

ריבית חסר סיכון, במיליוני ₪.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ערך של נכסי החברהבדבר בחינת ירידת הערכת שווי 



 

 

 2018, באפריל 15

 לכבוד

 בע"מ חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים

 

 , ג.א.נ

 הסכמה להכללת הערכת שווי בתשקיף :הנדון

: להלן) מ"בעפיתוח ונכסים  -חברת נמלי ישראל ל יהסכמת את בזה ןנות, מ"הח יאנ, לבקשתכם

 למועד השהוכנ ,בחינת ירידת ערך של נכסי החברה בדבר ,2016יולי מ השווי הערכת כי"(, החברה"

, 2015בדצמבר,  31 ליום החברה של הכספיים הדוחות לצרכי הנערכ ואשר ,2015 בדצמבר 31 הקובע

 מאי בחודש להתפרסם המיועדהחברה  של מדף ותשקיף לציבור ראשונה הנפקה לתשקיף ףתצור

 .ובכל דוח הצעת מדף שיפורסם מכוחו, 2018

 בברכה,

 ניר הרוש

 בע"מ ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלימנכ"ל                                                                          

 

 

        __________________ 

 חתימה   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

חברת נמלי ישראל פיתוח 

 ונכסים בע"מ

 

 2015בדצמבר  31הערכת שווי הוגן ליום 

 בחינת ירידת ערך במסגרת

 2016 יולי   



    

 

 

2 

 

 תוכן עניינים

 

 3 .............................................................................................................................. הקדמה - 1 חלק

 9 ................................................................................................................... מנהלים תמצית - 2חלק 

 11 .......................................................................................................... סקי החברהעתיאור  - 3חלק 

 18 .................................................................................................................. דוחות כספיים - 4חלק 

 19 ............................................................................................................... הוגןהערכת שווי  - 5חלק 

 29 .................................................................................................................................... . -נספחים 

 

  



    

 

 

3 

 

 הקדמה - 1חלק 

 כללי 1.1

 לצורך "(ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי)להלן: " י.אס.אי יעוץ כלכלי בע"מ'ג ידי על הוכנה זו עבודה

"חברת נמלי  " אוחנ"י": להלן) מ"בענמלי ישראל פיתוח ונכסים  חברתבחינת ירידת ערך של 

)להלן:  ההנהלה לדרישת בהתאם , וזאת2015בדצמבר  31ליום  "(החברה" או ישראל"

אין לעשות בעבודה זו כל שימוש אחר, לרבות הפצה, העתקה  ."(חוות הדעת" ו/או "העבודה"

 .ובכתבאו העברה בכל אמצעי אחר, ללא קבלת אישורנו מראש 

חוות דעת זאת כוללת תיאור של המתודולוגיה ועיקרי ההנחות והניתוחים, אשר שימשו 

. עם זאת, התיאור אינו חברת נמלי ישראלהנכסים התפעוליים של של השווי ההוגן לקביעת 

 . במהלך גיבוש חוות הדעתמתיימר להיות מלא ומפורט של כל הנהלים אשר יישמנו 

 הגבלת אחריות 1.2

 או מצגים שקיבלנו/או תחזיות ו/או הסברים ו/העבודה, התבססנו על מידע ו לצורך הכנת

מניחה שמידע זה הוא מהימן ואינה מבצעת ג'י.אס.אי ייעוץ כלכלי או ממי מטעמה. /מהחברה ו

 חוסר סבירות על להצביע העלול דבר לידיעתנו בא דיקה עצמאית של המידע, כמו כן, לאב

 מהווה העבודה המוגשת לכם אינה ולפיכך תלוי, בלתי ופןבא הנתונים לא נבדקו הנתונים.

 בצורה לשקף אמורה כלכלית אלה. הערכה נתונים של ולדיוקם אימות לנכונותם, לשלמותם

 יסוד להנחות התייחסות ותוך ידועים נתונים בסיס מסוים, על בזמן נתון מצב סבירה והוגנת

 ותחזיות שנאמדו. 

עבודה זו אינה מהווה בדיקת נאותות ואינה באה במקומה. כמו כן, העבודה איננה מיועדת 

 לקבוע את שווי החברה עבור משקיע ספציפי ואין בה משום ייעוץ או חוות דעת משפטית. 

ג'י.אס.אי ייעוץ העבודה אינה כוללת ביקורת חשבונאית לגבי ההתאמה לכללי החשבונאות. 

ופן ההצגה החשבונאית של הדוחות הכספיים של החברה לגבי דיוק אינה אחראית לא כלכלי

 ושלמות הנתונים ולהשלכות של אותה הצגה חשבונאית במידה וקיימות.

העבודה כוללת תאור עיקרי המתודולוגיה ועיקרי הניתוח. התיאור מתייחס לנהלים המהותיים 

 ה וסביבתה. העיקריים אותם יישמנו ואינו מהווה תיאור שלם ומפורט של החבר

אינם שלמים, מדויקים או  ייעוץ כלכלי ג'י.אס.איעליהם הסתמכה  ,היה והמידע והנתונים

מהימנים תוצאות עבודה זו עלולות להשתנות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשוב ולעדכן את 

העבודה לאור נתונים חדשים שלא הובאו בפנינו. למען הסר ספק, עבודה זו תקפה למועד 

 בלבד.  חתימתה
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, שנתקבל, בין 1968-עבודה זו כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

תחזיות שנמסרו לנו על ידי והיתר, מאת החברה. בחוות דעת זו התייחסנו, בין היתר, להערכות 

הנהלת החברה. התממשות מידע זה אינה ודאית. המידע מבוסס בחלקו על ידע קיים בחברה 

ועד העבודה, וכן על הנחות וציפיות שונות הנוגעות הן לחברה והן לגורמים חיצוניים רבים, למ

 לרבות מצב השוק בו 

החברה, מתחרים פוטנציאלים ומצב המשק בכללותו. יודגש כי אין כל וודאות שהשערות 

 וציפיות אלו יתממשו, באופן מלא או חלקי. 

 קשר אישי וכלכלי עם החברה 1.3

כי אין לנו תלות בעבודה או במזמינה, למעט העובדה שאנו מקבלים שכר  ת,אאנו מאשרים בז

 טרחה עבור עבודה זו. כמו כן, הרינו לאשר כי שכר טרחתנו אינו מותנה בתוצאות העבודה.

 כי אין לנו עניין אישי בחברה.  את,אנו מאשרים בז

 ,חברהבקשר עם הכי גיזה זינגר אבן הכינה בשנים האחרונות מספר עבודות כלכליות  ,יצוין

 :לרבות בחינת ירידת ערך לצרכי דוחות כספיים של שנים קודמות

 מועד ביצוע נושא העבודה
שיטת 

 העבודה

 תוצאות

 ההערכה

 (₪מיליוני )

 הנחות עיקריות

 שיעור היוון
שיעור 

 צמיחה לט"א

השטחים שהועמדו הערכת שווי 

 31.12.11ליום  לחברות הנמל
 DCF 3,101 6.40% 3.0% 2012מאי 

קביעת שיעור התשואה הכלכלית 

הראויה לנכסים המועמדים 

 לשימושם של צדדים שלישיים

 )שטחים לבנים( 

פברואר 

2013 
- - 7% - 

בחינת ירידת ערך נכסים ליום 

31.12.2014 
 - DCF 6,284 5.0% 2015יולי 

 31.12.2012שווי הוגן ליום הערכת 

במסגרת אימוץ לראשונה של 

 התקינה החשבונאית הבינלאומית

 - DCF 4,823 6.2% 2016יולי 

הערכת שווי הוגן השטחים 

הצהובים והשטחים הלבנים אשר 

בדצמבר  31בבעלות החברה ליום 

2012  

 

 DCF 2016יולי 

 -שטחים צהובים 

1,526 

 -שטחים לבנים 

593 

 - שטחים צהובים

6.7% 

 -שטחים לבנים 

7.0% 

- 
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נוסף, גיזה זינגר אבן מכינה מעת לעת חוות דעת כלכליות ונותנת שרותי ייעוץ כלכלי ופיננסי ב

 .חברהל

בע"מ וכל חברה הנשלטת על ידה במישרין ו/או בעקיפין וכן כל בעל עוץ כלכלי ג'י.אס.אי יי

שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן, אינם אחראיים לכל נזק, אובדן הפסד או הוצאה מכל סוג 

 שהוא, לרבות ישיר ו/או עקיף שייגרמו למי שמסתמך על האמור בעבודה זו כולה או חלקה. 

ן על פי חוזה או בנזיקין, לפי חוק או אחרת, סכום החברה לא תהיה זכאית לקבל מאתנו, בי

כלשהו בגין אובדן רווחים, נתונים או מוניטין, או בגין כל נזק תוצאתי, מקרי או עקיף, או 

כפיצוי עונשי או מיוחד, בקשר עם תביעות הנובעות משירותים שניתנו במסגרת עבודה זו או 

במסגרת עבודה זו, בין אם הסבירות של  הקשורות באופן אחר עם השירותים שסופקו על ידנו

 בזדון. או/ו רבתי ברשלנות פעלנו לא בו אובדן או נזק כאמור נצפתה או לא, במקרה

 שלישי בקשר לצד כלשהו סכום לשלם לעיל, ככל שנחויב האמור בכלליות לפגוע ומבלי ,בנוסף

 מתחייבת אחר, בהליך מחייב או משפטי בהליך זו, בעבודה המפורטים השירותים ביצוע עם

 .הראשונה דרישתנו עם מייד ידינו, על שישולם כאמור סכום כל בגין לשפותנו החברה

 מקורות מידע 1.4

 מקורות המידע העיקריים ששימשו בהכנת חוות הדעת מפורטים להלן:

 שהתקבלו מאת נציגי החברה:  ,נתונים והסברים ▪

 חיים, סמנכ"ל כספים וכלכלה;-רישאר בן -

 ;כלכלהצחי נחום, ראש אגף  -

 גיא שטיינברג, ראש אגף כספים; -

 ;חשבת החברה יעל מוכתר, -

תקציב החברה ותחזית תזרימי מזומנים של השטחים הצהובים, הלבנים, הכנסות  ▪

 ;מדמי תשתית, אגרות, נמלי העתיד וכיו"ב

 מידע ציבורי ופומבי אחר, כפי שיפורט בגוף חוות הדעת; ▪

 

 

 התקינה החשבונאית 1.5

תקן חשבונאות בינלאומי מספר העבודה, תשמש הערכת השווי לצורך יישום  לבקשת מזמינת

 בדוחותיה הכספיים. ("התקן" :, ירידת ערך נכסים )להלן36
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העולה  די להבטיח שנכסיו לא יוצגו בסכוםמטרת התקן היא לקבוע נהלים שעל תאגיד ליישם כ

בר בספרים עולה על הסכום של הנכס . כאשר ערכו )כמפורט להלן( ההשבה שלהם-על הסכום בר

חלה ירידה בערך הנכס והתקן דורש מהתאגיד להכיר בהפסד מירידת ערך. התקן  ההשבה שלו,

שחלה  דורש גילויים מסוימים לגבי נכסיםגם מפרט מתי על תאגיד לבטל הפסד מירידת ערך ו

ת ירידה בערכם, ולגבי השקעות בחברות מוחזקות, שאינן חברות בנות, המוצגות בדוחו

 הכספיים בסכום העולה משמעותית על שווי השוק שלהן או על מחיר המכירה, נטו שלהן. 

הפסד מירידת ערך יוכר בדוח רווח והפסד לגבי אותם נכסים המוצגים לפי העלות ויטופל 

כהפחתה של הערכה חדשה וזאת רק לגבי אותם נכסים המוצגים בסכום שהוערך מחדש, 

 או בהתאם להוראות כל דין. בהתאם לתקני חשבונאות אחרים 

לצורך הערכה אם מתקיים סימן כלשהו, המצביע על ירידת ערך של נכס, " :לתקן 12 סעיף פי על

 :םעל ישות לשקול כמינימום, את הסימנים הבאי

 מקורות מידע חיצוניים

קיימים סימנים שניתנים לצפייה שחלה ירידה משמעותית במהלך התקופה בערך הנכס  .א

 מעבר למה שניתן לצפות כתוצאה מחלוף הזמן או משימוש רגיל. 

שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או שיחולו  .ב

פטית, שבה פועלת בעתיד הקרוב, בסביבה הטכנולוגית, השיווקית, הכלכלית או המש

 הישות, או בשוק אליו מיועד הנכס.

במהלך התקופה חלה עלייה בשיעורי הריבית בשוק או בשיעורי תשואה אחרים על  .ג

השקעות בשוק, וסביר שעליות אלה ישפיעו על שיעור הניכיון, המשמש בחישוב שווי 

 ההשבה של הנכס.-השימוש של הנכס ויקטינו באופן מהותי את הסכום בר

 Marketבספרים של הנכסים נטו של הישות גבוה משווי השוק של הישות ) הערך .ד

capitalization.) 

 פנימיים מידע מקורות

 .סקיימות ראיות ניתנות להשגה להתיישנות או לנזק פיזי של נכ .א

שינויים משמעותיים בעלי השפעה שלילית על הישות חלו במהלך התקופה או חזויים  .ב

באופן שבו נעשה שימוש בנכס או חזוי שייעשה בו  לחול בעתיד הקרוב, בהיקף או

. שינויים אלה כוללים השבתת שימוש בנכס, תוכניות להפסקת פעילות או ששימו

לשינוי מבני בפעילות, שאליה שייך הנכס, תוכניות למימוש הנכס לפני המועד שנחזה 

תי קודם לכן והערכה מחדש של אורך החיים השימושיים של הנכס כמוגדר ולא כבל

 .רמוגד

קיימות ראיות ניתנות להשגה ממערכת הדיווח הפנימי, המצביעות על כך שהביצועים  .ג

 הכלכליים של הנכס הם גרועים מאלה שנחזו או יהיו גרועים מהם."
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השבה של -לצורך בדיקת סממנים אפשריים לירידת ערך בסכום ברלאמור לעיל,  בהתאם

בחינה של הפרמטרים תחילה ביצענו "(, הנכסיםהנכסים התפעוליים של החברה )להלן "

מבחינה זו עלה כי שיעור ההיוון ההשבה. -וההנחות המרכזיים המשפיעים על שווי הסכום בר

 השווי הערכת)להלן " 2014בדצמבר  31בהערכת השווי ליום  5%-של תזרים המזומנים עלה מכ

מזומנים של הפעילות למועד הערכה זו. לאור מאפייני תחזיות תזרימי ה 5.4%-לכ "(הקודמת

למסמך זה(, לא ניתן לכמת את השפעת השינוי בשיעור ההיוון על  5)כפי שיפורט בהרחבה בחלק 

בסיס תוצאות הערכת השווי הקודמת בלבד. על כן, במסגרת עבודה זו בצענו הערכת שווי מלאה 

 ההשבה. -לסכום בר

  :מבניהםהשימוש, כגבוה השבה יחושב כמחיר המכירה נטו או שווי -קובע שסכום בר התקן

מחיר המכירה נטו הוא הסכום שניתן לקבל ממכירת הנכס בעסקה בתום לב בין קונה  (1

מרצון ומוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת, בניכוי עלויות מימוש תוספתיות 

 ישירות כלשהן.

שווי השימוש של הנכס הוא הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים,  (2

משימוש מתמשך בנכס וממימושו של הנכס בתום החיים השימושיים  ם לנבוע הצפויי

 שלו. 

 :ל בין היתריש להתייחס  בקביעת שווי השימוש של הנכס

 תחזיות של תזרימי מזומנים על בסיס הנחות סבירות ומבוססות אשר:  (1

 משקפות את מצבו הנוכחי של הנכס. 

 התנאים הכלכליים, מייצגות את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי 

 .שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס  

לפני מס, המשקף הערכות שוק שוטפות של ערך הזמן של הכסף ואת  היווןשיעור  (2

לא ישקף סיכונים, שתזרימי המזומנים  היווןהסיכונים הספציפיים לנכס. שיעור ה

 העתידיים כבר הותאמו בגינם. 

השיקולים והנימוקים למסקנות, שהובאו בתקן חשבונאות בינלאומי לתמצית  85ע"פ סעיף 

באופן תיאורטי, היוון של תזרימי מזומנים לאחר מס, בשיעור ירידת ערך נכסים: "-36מספר 

ניכיון לאחר מס, והיוון של תזרימי מזומנים לפני מס, לפי שיעור ניכיון לפני מס, אמור לתת 

לפני מס, שווה לשיעור הניכיון לאחר מס, כשהוא מותאם  ןאותה תוצאה, כל עוד שיעור הניכיו

משיקולי  כך, שישקף את הסכום והעיתוי הספציפיים של תזרימי המזומנים, בגין מסים".
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נוחות, ובהתאם לפרקטיקה המקובלת, ביצענו את הערכת השווי, לפי תזרימי מזומנים לאחר 

 מס, ובשיעור היוון לאחר מס.

שב עבור כל נכס בנפרד. אם אין זה אפשרי לעשות זאת, תקן זה השבה יחו-אומדן סכום בר

מזומנים, אליה שייך -ההשבה עבור היחידה מניבה-מחייב את התאגיד לקבוע את הסכום בר

( היא קבוצת הנכסים המזוהה הקטנה Cash-generating unitמזומנים )-הנכס. יחידה מניבה

( משימוש מתמשך, שהם בלתי תלויים Inflowsביותר, אשר מניבה תזרימי מזומנים חיוביים )

בעיקרם בתזרימי המזומנים החיוביים מנכסים אחרים, או מקבוצות נכסים אחרות. עם זאת, 

אם התוצרת, המיוצרת על ידי נכס או על ידי קבוצת נכסים, נסחרת בשוק פעיל, הנכס או 

התוצרת, המיוצרת על מזומנים נפרדת, גם אם חלק או כל -קבוצת הנכסים יזוהו כיחידה מניבה

  ידי הנכס או על ידי קבוצת הנכסים, מיועדת לשימוש פנימי. 

 פרטי החברה המעריכה 1.6

 ניסיון לפירמהפירמת ייעוץ פיננסי ובנקאות להשקעות מובילה בישראל.  הינהגיזה זינגר אבן 

, הישראלי במשק החשובות והעסקאות הבולטות ההפרטות, הגדולות החברות בליווי עשיר

תחומים,  הבשלוש פועלת. גיזה זינגר אבן פעילותה שנות וחמש עשרים במהלך צברה אותו

כלכלי; בנקאות להשקעות; מחקר  ייעוץ: תלויות ובלתי עצמאיות עסקיותבאמצעות חטיבות 

 .אנליטי וממשל תאגידי

 בכבוד רב,

                                                                                                                           

                                                                                                             

  

  

   ג'י.אס.אי יעוץ כלכלי

 בע"מ

 2016יולי,  אריך:ת
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 תמצית מנהלים  - 2 חלק

 תיאור תמציתי של החברה ושל תחומי פעילותה 2.1

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, אשר נוסדה 

כחלק מהשינוי המבני בענף הנמלים בישראל. תפקידיה העיקריים הינם לפקח על  2004בשנת 

הנמלים ולהבטיח את תחזוקתם, לתכנן ולפתח את נמלי אשדוד, חיפה השימוש בנכסים בשטחי 

ואילת, לפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלים, לייעץ לרשות הספנות והנמלים 

 בדבר רמת השירות הנאותה ולהבטיח את תפעולם היעיל של הנמלים.

צדדים שלישיים. כחלק מפעילותה העסקית, חברת נמלי ישראל מעמידה נכסים לטובת 

 בתמורה להעמדת נכסים אלה )השטחים הלבנים(, משלמות החברות דמי חכירה ואגרות.

 ת הערכת השווימתודולוגי תאור תמציתי של 2.2

על פי שיטת היוון תזרימי מזומנים  במסגרת עבודתנו אמדנו את השווי ההוגן של החברה

(DCF.) המקובלת בתורת המימון לצורך  היוון תזרימי המזומנים הבלתי ממונפים הינה השיטה

בניתוח היוון תזרימי מזומנים, שווי פעילות הינו הערך הנוכחי של תזרים  הערכת "עסק חי".

הבסיס להערכה בשיטה זו . המזומנים החופשי הבלתי ממונף המיוצר בתקופת התחזית שנקבעה

תיד. זרמים אלו הינו ניתוח ואומדן יכולת העסק ליצור זרמי מזומנים ולהגדיל רווחיות בע

  מהוונים בשיעורי היוון מתאימים הנותנים תחום ערכים סביר לפעילויות המוערכות.

, וזאת בהתאם לתקופת ההסמכה 2054תקופת תזרים המזומנים שהונחה הינה עד לסוף שנת 

 .5.4%שיעור ההיוון שנקבע הינו  של החברה ממדינת ישראל.

כל עוד  הוסביר מהמתאי התזרימי מזומנים היניוון הערכת השווי ההוגן הינה ע"ב היודגש כי 

הנן נכונות, מדויקות יחסית ומשקפות את העתיד ברמת  כתמתסמא יה ההנחות היסוד עלי

המשקפים את לבחירת שיעורי ההיוון המתאימים,  הרגישהערכת השווי סבירות גבוהה. בנוסף, 

 המשפיעים על הפעילות.הסיכון הגלום בתחזית תזרימי המזומנים ולסיכוני השוק 
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 הוגן שוויתמצית הערכת  2.3

 31חנ"י ליום הנכסים התפעוליים של הערכנו את השווי ההוגן של תחת ההנחות המפורטות, 

על פי מידע שהתקבל מהנהלת החברה, היתרה  .ש"ח מיליוני 6,095 -כב 2015בדצמבר 

)לפירוט  ש"חמיליוני  5,993הינה כ  2015בדצמבר  31הפנקסנית של הנכסים התפעוליים ליום 

ראה נספח(. לפיכך, בהתבסס על עבודתנו והממצאים המפורטים בה, מסקנתנו הינה כי לא 

 נדרשת הפחתה לירידת ערך.

 ניתוח רגישות 2.4

תנועת  שלביחס לשינויים בשיעור ההיוון ולשיעורי הצמיחה  ההוגןלהלן ניתוח רגישות לשווי 

 :1 (TEUהמכולות בישראל )במונחי 

שיעורי צמיחה 
בתנועת המכולות 

 (TEU)במונחי 

 שיעור היוון

5.60% 5.50% 5.40% 5.30% 5.20% 

3.50% 
5,362 5,538 5,717 5,900 6,088 

4.00% 
5,603 5,782 5,965 6,152 6,344 

4.30% 
5,730 5,910 6,095 6,284 6,478 

4.50% 
5,808 5,990 6,175 6,366 6,560 

5.00% 
5,981 6,165 6,352 6,545 6,742 

 

 
  

                                                 

1 Twenty foot Equivalent Units 
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 תיאור עסקי החברה  - 3 חלק

 תיאור פעילות החברה 3.1

חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה, מכוח חוק רשות 

, 2005. החברה פועלת החל מחודש פברואר "(החוק)להלן: " 2004התשס"ד,  -הספנות והנמלים 

 "(. הרפורמה בנמלים"להלן: עם יישומו של השינוי המבני בענף הנמלים בישראל )

, המבוסס על עקרון ההפרדה Landlord-ה בנמלים הינו מודל ההמודל העומד בבסיס הרפורמ

בין תכנון, פיתוח וניהול תשתיות נמלי הים הלאומיות, לבין התפעול השוטף של המסופים 

 ע"י חברות פרטיות/ממשלתיות נפרדות.  מתבצעהשונים במרחב הנמל, אשר 

משלתיות )במקומה בהתבסס על מודל זה, במסגרת הרפורמה בנמלים הוקמו ארבע חברות מ

של רשות הנמלים, אשר חדלה לפעול(: החברות לתפעול נמלי הים באשדוד, חיפה ואילת וחברת 

נמלי ישראל, אשר הינה בעלת הזכויות בכלל המקרקעין בתחום הנמלים, ואשר הופקדה על 

 פיתוח תשתיות הנמלים בישראל וניהול הנכסים בתחומם. 

יווסדה )כאשר החברה תהא בבעלות ממשלתית מלאה שנים מיום ה 49ה לפעול מכחנ"י הוס

 לחוק, והינם כמפורט 9לאורך כל התקופה הנ"ל(. תפקידיה העיקריים של חנ"י הוגדרו בסעיף 

 :להלן

להחזיק את המקרקעין ונכסים אחרים, אשר יועברו אל החברה לפי החוק, וכן לרכוש  (1

 לפי תכניות הפיתוח; נכסים בנמלים )או נכסים המיועדים להיכלל בתחום הנמלים(

להעמיד את המקרקעין ואת הנכסים אחרים בתחום הנמל לשימושן של חברות הנמל  (2

ושל תאגידים מורשים אחרים לצורך מתן שירותי נמל כנגד תשלום, הקבוע בחוק, 

 וכנגד דמי שימוש שייקבעו;

לפקח על השימוש בנכסים שהועמדו כאמור לעיל ולהבטיח את תחזוקתם בידי הגורם,  (3

 אשר הם הועמדו לשימושו;

לתכנן ולפתח את נמלי אשדוד, חיפה ואילת במטרה לתת מענה לצורכי המשק,  (4

 ובהתאם למדיניות הממשלה בנושא;

 לפעול לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלים;  (5

לייעץ לרשות הספנות והנמלים בדבר רמת השירות הנאותה, שחברות הנמל יפעלו  (6

 את תפעולם היעיל של הנמלים;לפיה, במטרה להבטיח 
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 הרפורמה בתעריפי נמלי הים 3.1.1

, אישרו שרי התחבורה והאוצר 2009במאי  12מיום  197בהתאם להחלטת הממשלה מס' 

"(. הרפורמה הרפורמה בתעריפיםאת הרפורמה בתעריפי נמלי הים )להלן: " 2010באפריל 

שירותי הנמל ליבואנים  שנים, ומטרתה לשקף את עלות מתן 10בתעריפים פרוסה על פני 

עידוד התחרות בין חברות הנמל ויצירת  ,וליצואנים תוך ביטול סבסוד צולב בין שירותים שונים

 מנגנוני התייעלות. 

(, חלו שינויים 2010באוקטובר  1 -במסגרת הרפורמה בנמלים )אשר נכנסה לתוקף ב 

ארו התשלומים העיקריים, משמעותיים גם במבנה התשלומים של חברות הנמל לחנ"י. להלן יתו

 להם זכאית חנ"י לאחר הרפורמה:

: דמי התשתית הינם התשלום בעד ההעמדה, התחזוקה והפיתוח של דמי תשתית (1

תשתיות נמליות )מחליפים את אגרת הרציף, אשר הייתה נהוגה בעבר(. דמי התשתית, 

 -תש"ע אשר גובהם נקבע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )שירותי נמל(, ה

)באמצעות חברות הנמל(,  ע"י בעל המטען"(, ישולמו לחנ"י צו הפיקוח)להלן: " 2010

 בהתאם לסוגו ולמשקלו. 

: דמי השימוש, אשר גובהם נקבע בצו רשות הספנות והנמלים דמי שימוש משתנים (2

הפיתוח והנכסים(  )קביעת דמי שימוש משתנים ראויים שתשלם חברת הנמל לחברת

"(, הינם התשלום בגין הנכסים צו דמי השימוש)להלן " 2010 - "א)תיקון(, התשע

(, ויכללו מרכיב קבוע ומרכיב ע"י חברות הנמלהמוחכרים לחברות הנמל )ישולמו לחנ"י 

 משתנה, כמפורט:

 42סכום של  -: לגבי חברות נמל חיפה ואשדוד רכיב קבוע -דמי שימוש משתנים  ▪

)החל  מיליון ש"ח בשנה 1.6סכום של  -ת מיליוני ש"ח לשנה, ולגבי חברת נמל איל

 7-סכום דמי השימוש הקבועים בגין נמל אילת עמד על כ 2012; עד 2013משנת 

 .מיליון ש"ח בשנה(

סכומים, המחושבים כשיעור מהכנסותיהן : רכיב משתנה -דמי שימוש משתנים  ▪

של חברות הנמל ממתן שירותי נמל. שיעור הרכיב  המשתנה מוגדר בצו דמי 

 ימוש כמפורט להלן:הש

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 חברת נמל
 ואילך

 7.55% 8.06% 8.19% 8.32% 7.90% 5.53% 4.96% 4.33% חיפה

 8.10% 8.58% 8.66% 8.75% 8.22% 5.61% 4.98% 4.33% אשדוד

 5.00% 5.31% 4.97% 4.62% 4.26% 3.90% 3.53% 3.14% אילת
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בהתאם לצו הדמי השימוש, מדמי השימוש הראויים תקוזז הטבה לחברות הנמל:  ▪

מקרקעין ואגרות משל חנ"י  נטו מהכנסות 75%הטבה לחברות הנמל בשיעור של 

 להלן(. 4-ו 3)כמפורט בסעיפים 

: בנוסף להעמדת נכסים ומקרקעין לשימושן של חברות הנמל, מתן זכויות במקרקעין (3

של גורמים שלישיים )שאינם חברות מעמידה החברה גם נכסים ומקרקעין לשימושם 

הנמל(, כגון: חברת תשתיות נפט ואנרגיה )תש"ן(, חברת דגון )המפעילה את 

, חברות הפועלות בתחום הממגורות(, מספנות ישראל, חברת כימיקלים לישראל

 וכדומה.  הלוגיסטיקה

 גורמים שלישיים: אגרות אלו משולמות לחברה ע"י אגרות בגין שירותים נמליים (4

כגון: מלט )מנוטל מטענים, המנוטלים בתחומי הנמלים, שאינם חברות הנמל( בגין )

)מנוטל ע"י חברת כימיקלים לישראל(, דלק אשדוד(, מטעני צובר יבש  בשטחי נמל

 , גרעינים ותבואות )באמצעות ממגורות דגון וממגורות אשדוד()מנוטל ע"י תש"ן(

 וכדומה. 

 2לאור תמציתי של ענף הנמלים בישראית 3.2

 כללי 3.2.1

מסך מטעני  99%-ענף הנמלים הוא הצינור העיקרי בסחר החוץ של ישראל, לאור העובדה כי כ

היצוא והיבוא משונעים דרכם. לפיכך, למשק הישראלי תלות גבוהה במיוחד בנמלים בהשוואה 

הייתה שנת שיא  2014שנת  בהתאם לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, .למדינות אחרות

 94 -כהן ביבוא של סחורות ושירותים והן ביצוא של סחורות ושירותים. היבוא הסתכם ב

 .מיליארד דולר 5 -כהסתכם ב העודף המסחרי. מיליארד דולר 99 -כמיליארד דולר והיצוא ב

 מיליארד דולר. 72 -כמיליארד דולר והיבוא ב 69 -כהסתכם יצוא הסחורות ב 2014בשנת 

שבה ) 2013לעומת  35% -כ ירידה של, מיליארד דולר 4.3 -הסתכם לכהגירעון בסחר בסחורות 

 (3.5.0% -והיבוא ב 3.3% -בכ 2012יחס לשנת גדל היצוא ב

 פעילות נמלי הים של ישראל 3.2.2

שינוע מטעני היבוא והיצוא בישראל מבוצע בארבעת נמלי הים הפעילים: נמל חיפה, נמל 

(. עיקר 2007החל את פעילותו בשנת אשר והנמל הפרטי של מספנות ישראל )אשדוד, נמל אילת 

 מהסחורות. 91%-כ 2015אשר דרכם הועברו בשנת פעילות השינוע נעשית בנמלי חיפה ואשדוד, 

                                                 

מקור הנתונים בפרק זה )אלא אם נכתב אחרת(: אתר משרד התחבורה, רשות הספנות והנמלים, דיווח על תנועת  2
 .2015לשנת סיכום  -מטענים בנמלי ישראל 

 (16.1, יבוא וייצוא סחורות ושירותים )2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שנתון סטטיסטי לישראל  3
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טון, ומכולות בהיקף מיליון  48.2 -נפרקו ונטענו בנמלי ישראל מטענים בהיקף של כ 2015בשנת 

 .(Transshipment4 - כולל שטעון) TEU מיליוני 2.5 –של כ 

 1998-2015: סך תנועת המטענים בנמלי ישראל, 1גרף 

 
 

 בין נמלי הים של ישראל: 2015ת התפלגות סך תנועת המטענים בשנת להלן גרף, המציג א

 2015: התפלגות תנועת המטענים בנמלי ישראל בשנת 2גרף 

 

בנמלי ישראל בשנים  -)לרבות שטעון  להלן גרף, המציג את התפתחות סך תנועת המכולות

 (:TEU)באלפי  2003-2015

                                                 

 תהליך פריקת/ טעינת מכולה/מטען, שיעדה הסופי הוא נמל בחו"ל  4

16.7 17.2 18.5 16.7 17.1 18.8 20.5 21.0 19.2 21.5 22.6 19.8 21.8 22.6 24.0 25.8 24.7 24.1 

15.5 16.2 15.8 
13.6 14.7 14.1 14.4 14.2 15.1 

16.2 15.9 
14.9 

18.5 18.6 19.5 19.2 19.3 19.8 1.7 1.7 1.8 
1.7 1.6 2.0 2.1 2.5 1.9 

2.5 2.6 
1.8 

2.3 2.3 1.6 2.1 2.3 2.1 
0.5 

0.7 1.0 1.3 1.7 1.9 2.1 

0
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20

30

40

50

60

1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   

 מיליוני טונות

 מספנות ישראל נמל אילת נמל אשדוד נמל חיפה

 נמל חיפה
 נמל אשדוד 50%

41% 

 נמל אילת
6% 

 מספנות ישראל
5% 
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2003-2015: סך תנועת המכולות בנמלי ישראל בשנים 3גרף 

 

 

 היעילות התפעולית של נמלי הים בישראל 3.2.3

זמן שהייה של אוניה הוא הזמן הנמדד מתחילת המשמרת הראשונה אליה הוזמנו הידיים ועד 

)ירידת הנתב ביציאה(. במקרה של איחור, כלומר, הגעת האוניה אחרי תחילת  להפלגת האוניה

 המשמרת אליה הוזמנו ידיים יחושב זמן השהייה ממועד ההגעה.

זמן ההמתנה הוא משך הזמן מתחילת המשמרת הראשונה שהוזמנו הידיים ועד תחילת עבודת 

 הצוות הראשון על האוניה בפקידה מסוימת.

לאוניות  הממוצעים )בשעות לאוניה( ואת זמני ההמתנהזמני השהייה  להלן גרף, המציג את

  2011-2015:5 בשנים בנמלי ישראלמכולות 

 

 

 

 

 

 

 בנמלי חיפה ואשדוד, )שעות( של אוניות מכולות הממוצעים זמני השהייה וההמתנה: 4גרף 

2011-2015 

                                                 

  .2015והנמלים, "שנתון סטטיסטי ספנות ונמלים" לשנת מקור הנתונים: אתר משרד התחבורה, רשות הספנות  5

1,014  1,031  1,107  1,053  1,149  1,251  1,134  1,266  1,236  1,371  1,357  1,196  1,215  

514  545  586  693  
809  828  893  

1,018  1,159  
1,170  1,182  1,250  1,307  22  30  21  23  

7  2  5  
0  0  

0  0  0  0  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   

 TEUאלפי 

 נמל אילת נמל אשדוד נמל חיפה
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 מבנה ענף הנמלים בישראל 3.2.4

 הרפורמה בנמלים. המודל אשר עמד בבסיס הרפורמה יצאה אל הפועל 2004כאמור לעיל, בשנת 

, המבוסס על עקרון ההפרדה בין תכנון, פיתוח וניהול תשתיות נמלי הים Landlord-הינו מודל ה

הלאומיות )אשר נעשה ע"י זרוע של המדינה(, לבין התפעול השוטף של המסופים השונים 

 דות. במרחב הנמל, אשר נעשה ע"י חברות פרטיות/ממשלתיות נפר

בהתבסס על מודל זה, במסגרת הרפורמה בנמלים הוקמו ארבע חברות ממשלתיות )במקומה 

של רשות הנמלים, אשר חדלה לפעול(: החברות לתפעול נמלי הים באשדוד, חיפה ואילת וחברת 

נמלי ישראל, אשר הינה בעלת הזכויות בכלל המקרקעין בתחום הנמלים, ואשר הופקדה על 

 .ים בישראל וניהול הנכסים בתחומםפיתוח תשתיות הנמל

היתר מיוחד לחברת מספנות ישראל בע"מ  2005בנוסף, במסגרת הרפורמה בנמלים ניתן בשנת 

לפעול כנמל פרטי, בעל היתר לפרוק מטעני סוכר. הנמל הפרטי של מספנות ישראל החל את 

וגי המטענים, הורחב ההיתר שניתן לנמל לפריקה של כל ס 2008, ובשנת 2007פעילותו בשנת 

 בנמלי חיפה, אשדוד ואילת. המשונעיםמסך המטענים  5%-שלא יהוו יותר מ ובלבד

 

 

 

 

 נמלי הים של ישראל בראייה בינלאומית 3.2.5

תיכוניים, בעלי מיקום אסטרטגי מבחינה תחרותית בשל -נמלי חיפה ואשדוד הנם נמלים ים

קרבתם לתעלת סואץ, ובשל הימצאותם על הנתיב בין מדינות ערב לאירופה. תפוקת נמלי הים 

34 

23.4 22.8 23.4 21.1 

7.5 
3.7 4.8 4.2 4.1 

2011 2012 2013 2014 2015 

 נמל חיפה

 זמן המתנה ממוצע זמן שהייה ממוצע

28.1 27.5 

34.1 
31.3 32.8 

8 6.5 
10.5 

7.3 7.5 

2011 2012 2013 2014 2015 

 נמל אשדוד

 זמן המתנה ממוצע זמן שהייה ממוצע
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של ישראל מבחינת פעילות הפריקה והטעינה של מכולות הינה בסדר גודל דומה לזו של נמלי 

 6 כון )למעט נמל סעיד, הסמוך לתעלת סואץ(, כמתואר בתרשים להלן:מרכז ומזרח הים התי

 (TEU: תנועת מכולות בנמלי הים התיכון )באלפי 5גרף 

 

מלבד פעילות סחר החוץ המקומי, נמצאים נמלי ישראל בתחרות עם נמלי האזור על פעילות 

, וכפועל תר לנמליםפעילות זו חשובה, משום שהיעדרה גורר הגעה של ספינות קטנות יו .השטעון

 מאריך את זמני ההובלה הימית.יוצא 

 מגמות עתידיות צפויות בענף הנמלים בישראל 3.2.6

בהתאם למגמה העולמית של צמיחה ארוכת טווח בהיקפי סחר החוץ, גם בישראל צפויה 

להימשך הצמיחה בענף זה בטווח הארוך. בשל הקשר הישיר בין סחר החוץ לבין הפעילות 

לאור הצמיחה  של נמלי ישראל עבור הכלכלה הישראלית צפוי לגדול בעתיד.הנמלית, חשיבותם 

והגידול המתמיד בכלי השיט, קיים צורך בפיתוח באופן מואץ של הנמלים  הצפויה בביקושים

 על ידי שיפור התשתיות ועידוד התחרות.

 דוחות כספייםניתוח   - 4 חלק

  :2012-2014החברה לשנים נתוני דוחות רווח והפסד של  תמצית הלןל

 2014 2013 2012 אלפי ש"ח
    הכנסות:

 339,756 346,970 339,673 דמי תשתית
 180,274 151,995 145,585 דמי שימוש

                                                 

 AAPA World Ports Ranking, 2011-2014מקור הנתונים:  6 
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,  פורט סעיד חיפה אשדוד
 מצרים

,  (מרסין)איסל 
 טורקיה

 איטליה, גנואה לבנון, ביירות

2011 2012 2013 2014 

חלה עליה בסך  2014בשנת 

בעיקר בשל העלייה , ההכנסות

בדמי השימוש ובאגרות בגין 

 שירותים נמליים

העלייה בדמי השימוש, על אף 

הירידה בתנועת המכולות, 

מי נובעת מן העלייה באחוז ד

השימוש המשולם לחנ"י 

 מההכנסות הנמליות
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 249,131 216,908 206,076 בגין שירותים נמליים אגרות
 141,523 164,021 142,192 זכויות שימוש במקרקעין מתן

 1,071 1,344 1,811 אחרות
לחברות נמל בגין הכנסות  העברה

 (144,680) (157,888) (128,795) מאגרות ומתן זכויות במקרקעין

 767,075 723,350 706,542 הכנסות סך
 6.0% 2.3%  שיעור שינוי

    הוצאות:
 399,760 360,048 354,298 והפעלה אחזקה
 196,358 101,997 116,823 וכלליות הנהלה

 596,118 462,045 471,121 סך הוצאות
 29.0% (2.0%)  מההכנסות שיעור

 170,957 261,305 235,421 מפעולות  רווח
 22.2% 36.1% 33.3% מההכנסות שיעור

 67,024 44,385 43,769 נטו -מימון  הכנסות
 237,981 305,690 279,190 מסים על ההכנסה רווח לפני
 (120,707) (126,799) 107,960 ההכנסה מסים על

    
 117,274 178,891 387,150 לשנה רווח נקי

 15.3% 24.7% 54.8% מההכנסות שיעור
 203,225 199,188 196,498 פחת

EBITDA 583,648 378,079 320,499 
 41.8% 52.2% 82.6% מההכנסות שיעור

 

 -כ 2014שיעור גידול בהכנסות בשנת  - ש"חמיליון  767 -הסתכם בכ 2014סך ההכנסות בשנת 

6%.  

, 2013מיליון ש"ח בשנת  179 -מיליון ש"ח לעומת כ 117 -רשמה חנ"י רווח נקי של כ 2014בשנת 

 .2013מההכנסות בשנת  24.7% -לעומת כ 2014בשנת  מההכנסות 15.3%

מיליון  320 -( עמד על כEBITDAהרווח של חנ"י לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות )

, 2013מיליון ש"ח בשנת  378-מההכנסות, לעומת כ 41.8%-המייצגים כ 2014ש"ח בשנת 

  מההכנסות. 52.2%-המייצגים כ

 -חלה עלייה של כ 2014בשנת 

מיליון ש"ח בהכנסות  23

בעיקר של הכנסות המימון נטו 

 ריבית מרשויות המס

בסך  עליה חלה 2014בשנת 

ההוצאות, בעיקר כתוצאה 

מעלייה בהעברת תמלוגים 

 למדינת ישראל.
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בחינה לירידת ערך – 5פרק   
 התחזיתתקופת  5.1

-המקצועית והפרקטיקה המקובלת בהערכות שווי המבוססות על מתודולוגיית ה על פי הספרות

DCF שנים, כאשר בסוף התחזית מחושב  5, אורך תחזית תזרים המזומנים הינו בדרך כלל

נאלי על בסיס נתוני השנה מייצגת. גישה זו מבוססת בעיקרה על ההנחה כי לאחר יהערך הטרמ

לרמה נורמטיבית ועל כן ניתן באמצעות שיעורי היוון  מספר שנים תוצאות החברה מתייצבות 

וצמחיה פרמננטית לחשב את הערך השיורי של התחזית, וביחד עם השנים הראשונות שפורטו 

 כאמור(, את השווי ההוגן.  5בתחזית )בדרך כלל 

מאחר והחברה צפויה להשקיע סכומים נכרים ומשתנים לצורך הקמת שני נמלי ים חדשים, 

(, כאשר התוצאות 2023שנים ממועד הערכת השווי )שנת  8פה שתסתיים רק לאחר לאורך תקו

של השקעות אלו צפויות להשפיע על תחזית תזרים המזומנים באופן משתנה לאורך זמן 

ובתקופה שתחל רק לאחר השלמת השקעות אלו, אומדן התזרים הנורמטיבי לשנה המייצגת 

בשווי ההוגן. כמו כן, אופי הפעילות ותחזית תזרימי הינו מורכב וצפוי להביא לסטיות מהותיות 

 לתחזית תזרים מזומנים של לפרויקט רב שנתי.  םמאפייניההמזומנים של חנ"י דומים במרבית 

שנים, בהתאם  39תחזית תזרימי מזומנים לתקופה של  אמדנולפיכך, במסגרת הערכת השווי 

(. להערכתנו תקופה זו 2054יימת ב תסשנים המ 49תקופת ההסמכה של חני )תקופה של יתרת ל

מביאה לידי ביטוי את כלל המשתנים שצפויים להשפיע על התחזית וכפועל יוצא על שווי 

 החברה.  

 הכנסות 5.2

 דמי תשתית 5.2.1

דמי התשתית משולמים על ידי בעלי המטען עבור פריקת וטעינת מטענים בנמלים, בהתאם 

)להלן:  2010 -ותים )שירותי נמל( התש"ע למחירים שנקבעו בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושיר

(. דמי התשתית נגבים בפועל על ידי חברות הנמל ומועברים לחנ"י תמורת עמלת "הפיקוח"צו 

מגזרי  לשלושה. במסגרת הערכת השווי אמדנו את תחזית תנועת המטענים 0.5%-גביה של כ

 הכנסות עיקריים, כמפורט להלן: 

 מכולותמטעינה ופריקה של דמי תשתית  5.2.1.1

דמי התשתית בצו הפיקוח משתנים בהתאם לסוג המכולה )מלאה/ריקה(; לנפח המכולה 

(; ולסוג הפעולה )פריקה/טעינה(. )להלן: TEU 2 -רגל  40או באורך    1TEU -רגל  20)באורך 

 "(סיווג המכולה"
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( תעריף דמי iהכנסות דמי התשתית מטעינה ופריקה של מכולות מחושבות כמכפלה של: )

( תנועת המכולות השנתית בכל נמל. תחזית תנועת iiשתית בהתאם לסיווג המכולה; )הת

 המכולות נבנתה בהתאם להנחות להלן:

i. בנמלים בהתאם למידע שהתקבל מהחברה מקסימליתהקיבולת להלן ה: 

 מקסימלית במודל TEU: קיבולת 1לוח 

 

ii.  ויישאר  4.3%יעמוד על המשקי למטען מובל במכולות  בביקוששיעור הצמיחה השנתי

תנועת המכולות בנמלים תגדל בהתאם לגידול בביקוש יציב לכל אורך שנות התחזית. 

 .7של הקיבולת בכל אחד מהנמלים ימקסימאלעד לניצול המשקי ו

iii. ינמלבכל אחד מ. הונח כי הרציף הראשון חד מנמלי העתיד יושלם בשני שלביםכל א 

לכל נמל(,   1,100,000TEUקסימאלית של )קיבולת מ 2021 העתיד יחל לפעול בשנת

לכל   1,500,000TEU)קיבולת מקסימאלית של  2028ושהרציף השני יחל לפעול בשנת 

 נמל(.

 50/50ס של מלים הקיימים לבין נמלי העתיד נקבעה לפי יחנחלוקת נתח השוק בין ה 

נמל . נתח השוק של נמל חיפה ושל החל משנת הפעילות הראשונה של הנמלים החדשים

כי יחס זה ישמר לאורך , בהתאמה. הונח 52% -ו 48% -הסתכם לכ 2015אשדוד בשנת 

 .שנות התחזית

iv.  תמהיל סיווג המכולות בכל אחד מהנמלים הקיימים לאורך שנות התחזית נקבע לפי

. הונח כי תמהיל המכולות בנמלי 2012-2015הממוצע בפועל, בכל נמל, בשנים התמהיל 

, 2012-2015בשנים  המצרפי של הנמלים הקיימיםהממוצע  העתיד יהיה זהה לתמהיל

 לפי סיווג המכולה, כמפורט להלן:

 

 

 

                                                 

הונח כי כאשר הביקוש המשקי יעלה על הקיבולת, תידרש הרחבה של הנמלים ו/או הקמה של נמלים נוספים בהשקעה ניכרת.  7

 השקעה זו וההכנסות בגינה, לא נכללו בתחזית. 

חברת נמל
קיבולת 

מקסימלית
1,800,000נמל חיפה

1,800,000נמל אשדוד

3,000,000נמלי עתיד )מצרפי(
6,600,000סה"כ
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 2015 ,1: תמהיל שירותי מכולות בנמלי חיפה ואשדוד2לוח 

 

 .ב'פירוט תחזית תנועת המכולות מצורף בנספח 

 מרכביםדמי תשתית  5.2.1.2

, ובהתאם לתעריפים בצו הפיקוח. דמי ו עבור כל נמל בנפרדדמי התשתית מרכבים חושב

דמי התשתית בנמלים חיפה, ח. "מיליון ש 45.6 -הסתכמו בכ 2015התשתית מרכבים בשנת 

מיליון ש"ח, בהתאמה.  14.9 -מיליון ש"ח ו 23.4מיליון ש"ח,  7.3 -אשדוד ואילת, הסתכמו לכ

 אורך שנות התחזית.ל 3%השונים, תצמח בשיעור שנתי של  כמות הרכבים, על סוגיההונח כי 

 דמי תשתית ממטען כללי 5.2.1.3

חושבו ברמת כלל  )מטען אשר לא מובל במכולות, למעט רכבים( דמי התשתית ממטען כללי

ממטען  תהנמלים, בפילוח לסוגי המטען הכללי, ובהתאם לתעריפים בצו הפיקוח. דמי התשתי

כמות המטען בהתאם לניתוח נתוני צמיחה . ח"מיליון ש 24.6 -הסתכמו בכ 2015כללי בשנת 

הונח כי ( 2010החל משנת  3.3%-)צמיחה שנתית ממוצעת של כבחמש השנים האחרונות הכללי 

נציין  לאורך שנות התחזית. 3%כמות המטען הכללי, על סוגיו השונים, תצמח בשיעור שנתי של 

 .9.6%-נאמד בכ 2015כי שיעור הצמיחה בכמות המטען הכללי בשנת 

 ניכויים מדמי תשתית 5.2.1.4

 מסך הכנסות מדמי התשתית נוכו ההוצאות המפורטות להלן:

i.  החל מסוף שנה זו 2010"דמי השבה": בעקבות ההתייקרות התעריפית שחלה בשנת ,

יבואנים של בין מתבצע סבסוד בין יבואנים של מכולות המכילות מטען בעל ערך גבוה ל

מסובסד על ידי חנ"י. לתשלומים בולים מכולות בעלות ערך נמוך, כאשר הפער בין התק

 2016מיליון ש"ח בשנת  45-על פי הנחות הנהלת החברה, סך ההטבה תעמוד על כ

 23-תעמוד ההטבה על סך של כסוף תקופת הסדר דמי ההשבה(, עד ) 2017-2019ובשנים 

 . מיליון ש"ח בשנה

 תנועת 

)TEU( מכולות
%

 תנועת 

)TEU( מכולות
%

130,01010%194,88315%324,89312%פריקת מכולות 20 מלאות

12,2801%2,1920%14,4721%פריקת מכולות 20 ריקות

281,19220%426,39231%707,58425%פריקת מכולות 40 מלאות

40,2026%39,4843%79,6865%פריקת מכולות 40 ריקות

73,8836%41,1054%114,9885%טעינת מכולות 20 מלאות

77,1775%138,96510%216,1428%טעינת מכולות 20 ריקות

240,36219%124,11810%364,48015%טעינת מכולות 40 מלאות

79,5967%327,32623%406,92215%טעינת מכולות 40 ריקות
934,7021,294,4652,229,167סה"כ

1. לא כולל שטעון

סה"כסיווג מכולה
נמל אשדוד נמל חיפה

תמהיל נמלי 

עתיד )%(
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ii.  איות בשעות מש תנועת"לילה טוב": הנחה בתעריף דמי התשתית לצורך עידוד הסדר

הונח כי  .ח"מיליון ש 8.0-הסתכמה לכ 2015סך ההוצאה בגין ההסדר בשנת הלילה. 

 6-מיליון ש"ח ו 7-יסתכמו לכ 2017-ו 2016בשנים  "לילה טוב"בגין הסדר הוצאות 

 . TEU-שיעור צמיחת ההתאם ליצמחו ב 2018והחל משנת  מיליון ש"ח, בהתאמה, 

iii.  מדמי התשתית )לפני ניכוי "דמי השבה" ו"לילה  0.5%עמלת גביה: עמלה בשיעור של

 טוב"( המשולמת לחברות הנמל בגין גביית דמי התשתית בעבור חנ"י.

 דמי שימוש 5.2.2

 דמי שימוש משתנים 5.2.2.1

. הנמליות לחנ"י ע"י חברות הנמל כשיעור מסך הכנסותיהן מיםדמי השימוש המשתנים משול

שימוש המשתנים מושפעת מתחזית ההכנסות של חברות הנמל ומשינוי לפיכך, תחזית דמי ה

במקדמי השימוש המשתנים אשר נקבעו בצו רשות הספנות והנמלים )קביעת דמי שימוש 

"צו דמי )להלן:  2005 -ראויים( שתשלם חברת נמל לחברת הפיתוח והנכסים(, תשס"ה 

 (, כמפורט בטבלה להלן:השימוש"

 השימוש המשתנים: מקדמי דמי 3לוח 

 

 הכנסות נמליות

הכנסות חברות הנמל מושפעות מהיקף התנועה במכולות ובמטען כללי )שאינו מובל המכולות( 

תחזית ההכנסות הנמליות של חברות הנמל והתעריפים שגובות חברות הנמל מבעלי המטען. 

 נבנתה בהתאם להנחות להלן:

i.  בצו הפיקוח ויופחתו בשיעור של תעריפי הניטול המקסימאליים של המטענים נקבעו

פחת בשיעור של ת התחזית הנחנו כי רמת המחירים ת. במסגר2019בשנה עד לשנת  1%

וזאת לאור הנחת החברה בקשר לשיעור  2019עד לשנת  2015 -בשנה מרמתם ב 1.0%

 ההכנסות הנמליות המושפעות מדמי הניטול. 

ii. לשיעור השינוי השנתי  בהתאםתצמחנה נמל אשדוד ונמל חיפה ב כמות המטענים

, כאשר משקלו של שיעור המשוקלל של תנועת המכולות ושל תנועת המטען הכללי

  בהתאמה. 60% -ו 80% -השינוי בתנועת המכולות בנמל חיפה ואשדוד הינו כ

2016201720182019חברת נמל
 2020

ואילך

7.9%8.3%8.2%8.1%7.6%חיפה

8.2%8.8%8.7%8.6%8.1%אשדוד

4.3%4.6%5.0%5.3%5.0%אילת
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iii.  הכנסות מייבוא רכבים וייצוא כוללות בעיקרן נמל אילת של ההכנסות הנמליות

שנות כל לאורך  3%-כימיקלים, ועל כן הנחנו כי היקף ההכנסות הנמליות יצמח בכ

 התחזית, בהתאם לשיעור הצמיחה בתנועת המטען הכללי.

 דמי שימוש קבועים 5.2.2.2

הקבועים דמי השימוש המשתנים נקבע בצו דמי השימוש. דמי השימוש בהמרכיב הקבוע 

)במיליוני  2015בדצמבר  31ליום  . להלן פירוט דמי השימושלמדד המחירים לצרכן צמודים

 ש"ח(:

 : דמי השימוש הקבועים4לוח 

 

 נמלי העתיד -דמי שימוש  5.2.2.3

יצוין כי בהתאם להנחות בדבר  תחזית דמי השימוש מנמלי עתיד מבוססת על מצגי החברה.

ין הנמלים הקיימים לנמלי העתיד תחזית הביקוש למטען מובל במכולות וחלוקת נתח השוק ב

מסה"כ שמי השימוש נע בטווח של  דמי השימוש המשתניםלעיל( שיעור  5.2.1.1)ראה סעיף 

  לאורך שנות התחזית. 70%-ל 50%שבין 

 הטבה )קיזוז מדמי שימוש( 5.2.3

תפוסים )כמפורט מהכנסות נטו בגין אגרות והשכרת ומקרקעין  75% צו דמי השימוש,על פי 

. ("ההטבהלהלן" ") נמל חיפה ואשדוד, יקוזזו מדי השימוש של חברות (5.2.4-5.2.6בסעיפים 

 68.5 -מיליון ש"ח ולכ 81.5 -בנמל אשדוד ובנמל חיפה, הסתכמה לכ 2015סך ההטבה בשנת 

 מיליון ש"ח, בהתאמה.

 הכנסות מאגרות 5.2.4

ינים ם שלישיים עבור פריקה של גרעגורמיתשלומים של כוללות הכנסות חנ"י מאגרות 

שבו כמכפלה של וקלים ומלט. האגרות חיתזקיקים, כימנפט, יצוא של /או )ממגורות(, יבוא ו

 -הכמות החזויה לכל סוג מטען ותעריפי צו הפיקוח הרלוונטיים )כולל הפחתה של דמי הניטול ב

 2012(. לצורך בניית התחזית התבססנו על נתוני כמויות בפועל בשנת 2019בשנה עד שנת  1%

 להלן:והתעריפים נחות החברה בדבר שיעורי הצמיחה ועל ה

חברת נמל
דמי שימוש 

)רכיב קבוע(
43.3חיפה

43.3אשדוד

1.6אילת 

88.1סה"כ דמי שימוש קבועים לשנה



    

 

 

24 

 

 ההצמיח: הנחות החברה לגבי התעריפים ושיעורי 5לוח 

 

 הכנסות ממקרקעין 5.2.5

 מקרקעין תפוסים

על פי צו דמי השימוש, ההטבה לחברות נמל אשדוד וחיפה בקשר לרווחי חנ"י ממקרקעין 

בניית תחזית ההכנסות . לצורך ן שהיו מושכרים לפני הרפורמהתתייחס רק למקרקעי

 67.5בחיפה,  ח"מיליון ש 36.8) 2015בשנת  תפוסים התבססנו על הכנסות חנ"י ממקרקעין

, בהתאם 1.36%ל שנתי של כ ( ועל שיעור גידומיליון ש"ח באילת 8.5-ו באשדוד ח"מיליון ש

 שנים. 5כל  7%-ת החברה להעלאת דמי השכירות בולמדיני

הרפורמהמקרקעין שהושכרו לאחר   
 

לצורך בניית  .הכנסות ממקרקעין שהושכרו לאחר הרפורמה אינן נכללות במסגרת ההטבה

בחיפה  ח"מיליון ש 3.6) 2015בשנת  אלו התבססנו על הכנסות חנ"י תחזית ההכנסות ממקרקעין

ת החברה ו, בהתאם למדיני1.36%ל שנתי של כ באשדוד( ועל שיעור גידו ח"מיליון ש 34.7-ו

 שנים. 5כל  7%-השכירות ב להעלאת דמי

 שטחים פנויים

 864-היו בידיה שטחים פנויים להשכרה בהיקף של כ 2015על פי הבהרות החברה, בסוף שנת 

-ובסה"כ כדונם באילת,  10-דונם באשדוד וכ 739-כבחיפה )לרבות בצת ואדמירליטי(,  דונם

תחזית ההכנסות בגין  פירוט ההנחות ששימשו לצורך בניית דונם של שטחים פנויים. 1,613

 .ה' בנספחמצורף  שטחים אלו

שיעור צמיחההכנסותמתקן

דמי ניטול - לפי צו התעריפים, כולל הפחתה של 1% בשנה עד 2019ממגורות - חיפה

דמי תשתית - לפי צו התעריפים

אחסנה - בשיעור של 0.21 מכמות הממגורות )ממוצע 2015(

1.5%

דמי ניטול - לפי צו התעריפים, כולל הפחתה של 1% בשנה עד 2019ממגורות - אשדוד

דמי תשתית - לפי צו התעריפים

אחסנה, שימוש בממגורה והובלה  )5.1 מלש"ח בשנת 2015( - צמיחה 

לפי השינוי בכמות

1.5%

3.0%דמי תשתית - לפי צו התעריפיםיבוא נפט במקשר - חיפה ואשדוד

3.0%דמי תשתית - לפי צו התעריפיםיבוא תזקיקים ברציף - חיפה

3.0%דמי תשתית - לפי צו התעריפיםיצוא תזקיקים ברציף - חיפה

3.0%דמי תשתית - לפי צו התעריפיםיבוא כימיקלים - חיפה

3.0%דמי תשתית - לפי צו התעריפיםיצוא כימיקלים - אשדוד ואילת

3.0%סה"כ הכנסות ב 2015 - 14.0 מלש"חמלט - אשדוד

0.0%סה"כ הכנסות ב 2015 - 2.0 מלש"חמעגן הדיג חיפה

1.0%סה"כ הכנסות ב 2015 - 6.1 מלש"חמנגש - חיפה

1.0%סה"כ הכנסות ב 2015 - 4.4  מלש"חמנגש- אשדוד
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 הוצאות בגין ההכנסות הנכללות במסגרת ההטבה 5.2.6

החזר ההוצאות הנכלל בחישוב ההטבה כולל את ההוצאות הקשורות בהכנסות הנכללות 

 וצאות:ששימשו לצורך בניית תחזית החזר הבמסגרת ההטבה. להלן ההנחות 

i.  2015בשנת  ח"מיליון ש 66-ההטבה הסתכמו לכו במסגרת לההוצאות שנכל -חיפה ,

בגין הוצאות  מיליון ש"ח 29.0-כעבור תפעול הממגורות ו מיליון ש"ח 37.4-מתוכן כ

. הונח כי ההוצאות בגין תפעול נוספות כגון: אבטחה ותפעול )למעט ממגורות(

יוותרו קבועות  ההוצאותיתר וש( 1.5%גדלו בהתאם לשיעור הכמויות )הממגורות י

 .2015לאורך שנות התחזית בדומה לרמתן בשנת 

ii.  2015ח בשנת "מיליון ש 24-ההוצאות שנכללו במסגרת ההטבה הסתכמו לכ -אשדוד ,

בגין הוצאות מיליון ש"ח  2-מיליון ש"ח עבור תפעול הממגורות וכ 22.4-מתוכן כ

. הונח כי ההוצאות בגין תפעול נוספות כגון: אבטחה ותפעול )למעט ממגורות(

יוותרו קבועות ושיתר ההוצאות ( 1.5%גורות יגדלו בהתאם לשיעור הכמויות )הממ

 .2015לאורך שנות התחזית בדומה לרמתן בשנת 

 הכנסות נוספות 5.2.7

 מספנות ישראל

 13%חנ"י מקבלת תמלוגים בהיקף של מספנות ישראל, על פי ההסכם בין חנ"י לבין חברת 

)ללא דמי הרשאה שנכללו  2015מיליון ש"ח בשנת  13.1-מהכנסות הנמל. סכום זה עמד על כ

עד בשנים  5%במסגרת ההכנסות ממקרקעין(. הונח כי הכנסות אלה יצמחו בשיעור שנתי של 

 .2024-2054בשנים  3%ר של  יעוובש 2016-2023

 שונות

 מיליון ש"ח. 1.0עוד הונח כי בשנות המודל צפויה לחנ"י הכנסה קבועה נוספת בסך של 

 תזרימיותהוצאות  5.3

(. להלן לא כולל מימון) ח"מיליון ש 246 -הסתכמו לכ 2015בשנת התזרימיות סה"כ ההוצאות 

 פירוט ההנחות ששימשו בבניית תחזית ההוצאות התזרימיות:

i. הונח ש"חמיליון  79.7 -הסתכמו לכ 2015בשנת הוצאות תפעול הממגורות  - ממגורות .

 בכמות הגרעינים, למעט מרכיב קבוע כי הוצאות אלו יצמחו בהתאם לשיעור הגידול

 11.5 -מיליון ש"ח ו 1.9 -, בסך של כאשדודחיפה ונמל בגין תפעול הממגורות בנמל 

מהוצאות אלו מקוזזות מההטבה של  75% ,5.2.6 )כאמור בסעיף מיליון ש"ח, בהתאמה

 חברות נמל חיפה ואשדוד(.
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ii. מההכנסות הנמליות  4% ,על פי כתב ההסמכה של חנ"י - תמלוגים מהכנסות נמליות

ו כתמלוגים למדינה. ההכנסות הנמליות לצורך חישוב התמלוגים ולמיששל חנ"י 

מורכבות מדמי התשתית נטו )בניכוי דמי ההשבה ו"לילה טוב"( לפני קיזוז עמלת 

( וחלקה 25%הגביה, בתוספת חלק חנ"י מהכנסות האגרות בנמלי חיפה ואשדוד )

 . (25%בהכנסות מקרקעין תפוסים )

iii.  הונח כי 2015בשנת  ח"מיליון ש 21.2 -הוצאות אלו הסתכמו לכ -טיפול בנכסים .

 .מקרקעיןת הכנסות משכירומתוך ה 6%-יהוו כהוצאות אלו 

iv.  ומורכבות בעיקר ₪ מיליון  126.2 -הסתכמו לסך של כ 2015יתר ההוצאות בשנת

מיליון ש"ח(,  18-מיליון ש"ח(, הוצאות בגין שירותי מחשוב )כ 58-מהוצאות שכר )כ

מיליון ש"ח( והוצאות  7.5 -מיליון ש"ח(, הוצאות ביטוח )כ 10-הוצאות ביטחון )כ

. הונח כי מיליון ש"ח( 10-אחזקת תשתיות משותפות, בטיחות ואיכות סביבה )כ

 קבועות לאורך שנות התחזית. ויישארהוצאות אלו 

 השקעות, פחת והון חוזר  5.4

 השקעות  5.4.1

מיליארד ש"ח. תחזית  8.2 -לכ יסתכמו 2016-2025קעות בשנים ע"פ תחזיות החברה, סך ההש

כן וההשקעות נבנתה בהתאם להנחות החברה בקשר לעלות ופריסת ההשקעות בנמלי העתיד 

לתוכנית ההשקעות בנמלים הקיימים ובשטחים העורפיים )השטחים הלבנים  המושכרים 

 להרחבה ראה נספח ו'.  .לצדדים שלישיים(

 החזר השקעות  5.4.2

במסגרת תוכנית ההשקעות בתשתיות ובמתקנים, חנ"י מבצעת השקעות בשיתוף חברות הנמל 

וגורמים נוספים הפועלים בשטחי הנמלים )להלן "המפעילים"(, כאשר חנ"י מעמידה את חלקה 

או את מלוא הסכום וחלקם של המפעילים נפרס ומוחזר לאורך זמן כולל ריבית. להלן פירוט 

 החזר ההשקעות הצפוי:

 : החזרי השקעות מחברות הנמל וצדדים שלישיים6לוח 

 

 

החזר שנתיתקופהשטח
20166.0ערוגת רכבת - מרכבת ישראל

20166.5רציפים 1-6 וררציף מזרחי

2016-20542.6מספנות ישראל -תשתית

2016-20251.5מספנות ישראל - מנופים )ממוצע(

2019-20244.75נמל אילת - מנופים )ממוצע(
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 פחת 5.4.3

 להלן פירוט ההנחות ששימשו בבניית תחזית הפחת לצרכי מס

i.  הקבוע הרכושיתרת של תחזית הפחת . 

ii. בהתאםהונח כי ההשקעות בנמלים החדשים יופחתו  - פחת בגין השקעות בנמלי העתיד 

 5%שנה ) 20ולמשך  הושלםכאשר כל שלב יופחת החל מהשנה בה  ,שלבי השלמתםל

 בשנה(. 

iii. שנה, החל  20יופחתו על פני  השנתיותהשקעות יתר  הונח כי  -השקעות ה יתר פחת בגין

 לשנה(. 5%ה )עבה בוצעה ההשקתום השנה מ

 שיעור המס 5.5

בישראל  י, בהתאם לשיעור המס הסטטוטור25%הונח כי שיעור המס שתשלם החברה יעמוד על 

 .2015בשנת 

 הון חוזר 5.6

 מיליון ש"ח )יתרה שלילית(. 60 -יתרת ההון החוזר התפעולי למועד הערכת השווי הסתכמה לכ

ההון החוזר התפעולי ) 2013-2015החברה ולאור התנודות בהון החוזר בשנים  בהתאם להנחות

הסתכם  2014לשנת מיליון ש"ח וההון החוזר התפעולי  14-לכסתכם הוהיה שלילי  2013לשנת 

 .0% -כ , הנחנו כי שיעור ההון החוזר מהכנסות בשנות התחזית יעמוד עלמיליון ש"ח( 11.3-לכ

  בהתאמה, יתרת ההון החוזר הונחה כהוצאה תזרימית בשנת התחזית הראשונה.

נציין כי מדובר בהנחה שמרנית שכן על פי תתנאי התשלום מול הלקוחות והספקים )כדוגמא, 

ת של דמי התשתית( ניתן להניח ששיעור ההון החוזר יהיה שלילי כך שהגידול בפעילות גביה יומי

 צפוי להניב תזרים חיובי מהון חוזר )מימון ע"י ספקים( ולהביא לגידול בשווי הפעילות.

 שיעור ההיוון  5.7

במסגרת הערכת השווי אמדנו את הערך הנוכחי של תזרימי המזומנים המיוחסים לכלל פעילות 

ומבוסס על מתודולוגיות מקובלות  5.4%החברה. שיעור ההיוון הריאלי ששימש בעבודתנו הינו 

להלן לאמידת שיעור התשואה המשקף את הסיכונים הגלומים בתחזית תזרימי המזומנים. 

  (.'ז)להרחבה ראה נספח  התשואהשו בחישוב  שיעור פירוט הפרמטרים ששימ
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 : שיעור ההיוון המשוקלל של חנ"י7לוח 

 

 שווי הוגן 5.8

הנכסים התפעוליים של הערכנו את השווי ההוגן של , בעבודתנו ההנחות המפורטותבהתבסס על 

על פי מידע שהתקבל מהנהלת החברה,  .ש"ח מיליוני 6,095-כב 2015בדצמבר  31חנ"י ליום 

מיליוני ש"ח  5,993הינה כ  2015בדצמבר  31היתרה הפנקסנית של הנכסים התפעוליים ליום 

)לפירוט ראה נספח(. לפיכך, בהתבסס על עבודתנו והממצאים המפורטים בה, מסקנתנו הינה כי 

 לא נדרשת הפחתה לירידת ערך.

 ניתוח רגישות 5.9

ולשיעורי שיעור ההיוון ביחס לשינויים בהנכסים התפעוליים שווי ללהלן ניתוח רגישות 

 :(5.2.1ראה סעיף תנועת המכולות בישראל )של הצמיחה 

 ביחס לשיעור ההיוון ושיעורי הצמיחה ההוגן: טבלת רגישות לשווי 8לוח 

שיעורי צמיחה 
בתנועת המכולות 

 (TEU)במונחי 

 שיעור היוון

5.60% 5.50% 5.40% 5.30% 5.20% 

3.50% 
5,362 5,538 5,717 5,900 6,088 

4.00% 
5,603 5,782 5,965 6,152 6,344 

4.30% 
5,730 5,910 6,095 6,284 6,478 

4.50% 
5,808 5,990 6,175 6,366 6,560 

5.00% 
5,981 6,165 6,352 6,545 6,742 

 

ערךפרמטר
1.5%ריבית חסרת סיכון

6.5%פרמיית השוק

Beta0.92

1.81%פרמיית סיכון ספציפית

9.3%מחיר ההון העצמי של החברה

2.1%מחיר החוב

25.0%שיעור מס

50.0%שיעור מינוף

5.4%מחיר ההון המשוקלל של החברה
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 (2מתוך  1תחזית תזרים המזומנים ) -נספח א' 

 

 

 

 

  

2015A2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034תקופה

הכנסות:
     507     487          469          451          434          417          401          386          371           357          343          330          318           306         294         260          284            378            335         339דמי תשתית )נטו(1

     522     509          496          484          472          460          449          420          409           400          390          381          373           366         260         264          261            258            244         194דמי שימוש

    (226)    (221)         (216)         (211)         (206)         (202)         (197)         (193)         (189)          (185)         (181)         (177)         (174)          (170)        (177)        (172)         (169)           (163)           (160)        (150)הטבה

     352     343          336          328          320          313          306          299          292           285          279          273          266           260         255         249          245            235            233         219אגרות

     266     262          259          255          252          278          274          283          287           283          279          295          264           242         225         214          195            186            155         152מקרקעין

       28       27            26            25            25            24            23            23            22             21            21            20            19             18           18           17            16              15              15           14הכנסות אחרות

1,408      1,370      1,332      1,296      1,290      1,256      1,217      1,192       1,161      1,131      1,122      1,067       1,023        876        832         832           910           821        767סה"כ הכנסות  1,449  

YOY7.1%10.8%-8.6%0.1%5.2%16.8%4.3%5.2%0.8%2.6%2.7%2.1%3.2%2.7%0.4%2.8%2.8%2.8%2.9%

הוצאות:

      (92)      (91)           (90)           (89)           (88)           (87)           (86)           (84)           (83)            (82)           (89)           (87)           (86)            (85)          (84)          (83)           (82)             (81)             (80)          (80)ממגורות

      (36)      (35)           (34)           (33)           (32)           (32)           (31)           (31)           (30)            (30)           (29)           (29)           (27)            (26)          (24)          (22)           (22)             (26)             (23)          (19)תמלוגים

      (16)      (16)           (16)           (15)           (15)           (17)           (16)           (17)           (17)            (17)           (17)           (18)           (16)            (15)          (14)          (13)           (12)             (11)               (9)          (21)טיפול בנכסים

    (126)    (126)         (126)         (126)         (126)         (126)         (126)         (126)         (126)          (126)         (126)         (126)         (126)          (126)        (126)        (126)         (126)           (126)           (126)        (126)הוצאות אחרות

   (270)   (268)        (266)        (263)        (261)        (262)        (260)        (259)        (257)         (255)        (260)        (260)        (255)         (252)       (248)       (244)        (242)          (244)          (238)       (246)סה"כ הוצאות

YOY-3.2%2.4%-0.7%0.8%1.5%1.5%1.5%1.9%0.1%-2.0%0.8%0.5%0.3%0.8%-0.3%0.9%0.9%0.9%0.9%

EBITDA521        583           666           589         588        628        771           811         862         871         906          935         958         997         1,028      1,035      1,069      1,104      1,140  1,178  

    (412)    (413)         (423)         (434)         (444)         (443)         (443)         (444)         (446)          (447)         (447)         (449)         (468)          (456)        (449)        (129)         (124)           (119)           (134)        (207)פחת

     766     727          681          635          591          585          554          515          489           459          424          412          343           315         178         459          465            547            449         314רווח תפעולי

    (192)    (182)         (170)         (159)         (148)         (146)         (138)         (129)         (122)          (115)         (106)         (103)           (86)            (79)          (45)        (115)         (116)           (137)           (112)הוצאות מס

      (15)      (15)           (15)           (15)           (15)           (15)           (15)           (15)           (15)            (15)           (25)           (25)         (352)          (490)        (349)        (814)      (1,613)        (1,930)        (2,495)        (974)השקעות

         3         3              3              3              3              3              3              3              3               4              8            10            10             10           10             7              5                5              17החזר השקעות

      -      -           -           -           -           -           -           -           -            -           -           -           -            -          -          -           -             -             (60)          -שינויים בהון חוזר

     974     946         921         898         875         870         846         817         800          780         748         743         383           212        244       (334)     (1,135)       (1,396)       (2,067)       (453)תזרים מזומנים

    18.5    17.5         16.5         15.5         14.5         13.5         12.5         11.5         10.5            9.5           8.5           7.5           6.5            5.5          4.5          3.5           2.5             1.5             0.5תקופה

     368     377         387         397         408         428         438         446         461          473         478         501         272           159        192       (278)        (996)       (1,290)       (2,013)תזרים מהוון

1 בניכוי דמי השבה, הוצאות בגין הסדר "לילה טוב" ועמלת גביה
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 (2מתוך  2תחזית תזרים המזומנים ) -נספח א' 

 

 

 

 

 

  

20352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054תקופה

הכנסות:
     658     653          648          643          638          633          628          624          620           615          611          607          603           600         592         584          570            557            544         527דמי תשתית )נטו(1

     625     622          619          616          613          610          607          604          601           598          596          593          590           587         582         577          568            560            550         536דמי שימוש

    (314)    (309)         (305)         (301)         (296)         (292)         (288)         (284)         (280)          (276)         (273)         (269)         (270)          (266)        (260)        (254)         (248)           (242)           (237)        (231)הטבה

     569     555          541          528          516          503          491          479          468           457          446          435          425           415         405         396          386            377            369         360אגרות

     342     337          333          328          324          319          315          311          307           303          299          295          296           292         288         284          281            277            273         269מקרקעין

       49       48            46            45            44            43            41            40            39             38            37            36            35             34           33           32            31              30              29           28הכנסות אחרות

1,905      1,882      1,859      1,837      1,816      1,795      1,774      1,754       1,735      1,715      1,697      1,680       1,662     1,641     1,618      1,588        1,559        1,528     1,490סה"כ הכנסות  1,928  

YOY2.9%2.6%2.0%1.9%1.9%1.4%1.3%1.1%1.0%1.1%1.1%1.1%1.1%1.2%1.2%1.2%1.2%1.2%1.2%1.2%

הוצאות:

    (120)    (118)         (117)         (115)         (113)         (112)         (111)         (109)         (108)          (106)         (105)         (104)         (102)          (101)        (100)          (98)           (97)             (96)             (95)          (93)ממגורות

      (50)      (49)           (49)           (48)           (47)           (47)           (46)           (45)           (45)            (44)           (43)           (43)           (42)            (42)          (41)          (40)           (40)             (39)             (38)          (37)תמלוגים

      (20)      (20)           (20)           (20)           (19)           (19)           (19)           (19)           (18)            (18)           (18)           (18)           (18)            (18)          (17)          (17)           (17)             (17)             (16)          (16)טיפול בנכסים

    (126)    (126)         (126)         (126)         (126)         (126)         (126)         (126)         (126)          (126)         (126)         (126)         (126)          (126)        (126)        (126)         (126)           (126)           (126)        (126)הוצאות אחרות

   (317)   (314)        (311)        (309)        (306)        (304)        (302)        (299)        (297)         (295)        (292)        (290)        (289)         (286)       (284)       (282)        (280)          (278)          (275)       (273)סה"כ הוצאות

YOY0.9%0.9%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.7%0.6%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%0.8%

EBITDA1,217     1,253        1,281        1,308      1,336     1,356     1,376       1,391      1,406      1,423      1,440       1,457      1,475      1,493      1,512      1,531      1,550      1,570      1,591  1,612  

      (15)      (15)           (15)           (15)           (15)           (15)           (15)           (15)           (15)            (15)           (15)           (16)           (16)            (33)          (57)        (382)         (387)           (395)           (404)        (413)פחת

  1,597  1,576       1,555       1,535       1,516       1,497       1,478       1,460       1,442        1,425       1,408       1,391       1,375        1,342      1,300         955          921            886            849         805רווח תפעולי

    (399)    (394)         (389)         (384)         (379)         (374)         (370)         (365)         (361)          (356)         (352)         (348)         (344)          (336)        (325)        (239)         (230)           (222)           (212)        (201)הוצאות מס

      (15)      (15)           (15)           (15)           (15)           (15)           (15)           (15)           (15)            (15)           (15)           (15)           (15)            (15)          (15)          (15)           (15)             (15)             (15)          (15)השקעות

         3         3              3              3              3              3              3              3              3               3              3              3              3               3             3             3              3                3                3             3החזר השקעות

      -      -           -           -           -           -           -           -           -            -           -           -           -            -          -          -           -             -             -          -שינויים בהון חוזר

1,184      1,169      1,154      1,139      1,125      1,111      1,098      1,084       1,071      1,059      1,046      1,035       1,028     1,019     1,085      1,066        1,047        1,028     1,004תזרים מזומנים  1,200  

    38.5    37.5         36.5         35.5         34.5         33.5         32.5         31.5         30.5          29.5         28.5         27.5         26.5          25.5        24.5        23.5         22.5           21.5           20.5        19.5תקופה

     158     165         171         178         186         193         201         209         218          227         236         246         257           269        281        315         326           338           350        360תזרים מהוון

1 בניכוי דמי השבה, הוצאות בגין הסדר "לילה טוב" ועמלת גביה
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 ודמי תשתית תחזית תנועות מכולות -נספח ב' 

 

  

2015A2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034תקופה

)TEU תנועת מכולות )באלפי

  1,351  1,296  1,242  1,191  1,142  1,095  1,050   1,006      965       925       887     850      815      782       1,499       1,437       1,378     1,321    1,267     1,215נמל חיפה

  1,454  1,394  1,337  1,281  1,229  1,178  1,129   1,083   1,038       995       954     915      877      841       1,613       1,546       1,483     1,422    1,363     1,307נמל אשדוד

  2,805  2,690  2,579  2,473  2,371  2,273  2,179   2,089   2,003    1,921    1,841  1,766   1,693   1,623           -           -           -         -        -         -נמלי עתיד

3,531  3,385  3,246      3,112      2,984      2,861    2,743   2,630    2,521סה"כ  3,683   3,841   4,006  4,179  4,358  4,546  4,741  4,945  5,158  5,380  5,611  

YOY4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%

דמי תשתית בגין מכולות1 )במיליוני ש"ח(

       85       82       78       75       72       69       66        64        61         58         56       54        51        49            95            91            98        133       123        134נמל חיפה

     114     110     105     101       97       93       89        85        82         78         75       72        69        66          127          122          140        202       194        196נמל אשדוד

     198     190     182     175     168     161     154      148      142       136       130     125      120      115           -           -           -         -        -         -נמלי עתיד

     398     382     366     351     336     322     309      296      284      273      261     251      240      230         221          212         238        335      317       330סה"כ

YOY-4.1%5.9%-29.0%-10.8%4.3%4.0%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%4.3%

1 לפני ניכוי דמי השבה, הוצאות בגין הסדר "לילה טוב" ועמלת גביה

)TEU 20352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054תנועת מכולות )באלפי

)TEU תנועת מכולות )באלפי

  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800   1,800   1,800    1,800    1,800  1,800   1,800   1,800       1,740       1,668       1,599     1,533    1,470     1,410נמל חיפה

  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800  1,800   1,800   1,800    1,800    1,800  1,800   1,800   1,800       1,800       1,795       1,721     1,650    1,582     1,517נמל אשדוד

  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000  3,000   3,000   3,000    3,000    3,000  3,000   3,000   3,000       3,000       3,000       3,000     3,000    3,000     2,926נמלי עתיד

6,600  6,600  6,600      6,540      6,463      6,320    6,183   6,052    5,852סה"כ  6,600   6,600   6,600  6,600  6,600  6,600  6,600  6,600  6,600  6,600  6,600  

YOY4.3%3.4%2.2%2.2%2.3%1.2%0.9%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

דמי תשתית בגין מכולות1 )במיליוני ש"ח(

     114     114     114     114     114     114     114      114      114       114       114     114      114      114          110          105          101          97         93          89נמל חיפה

     142     142     142     142     142     142     142      142      142       142       142     142      142      142          142          141          135        130       124        119נמל אשדוד

     212     212     212     212     212     212     212      212      212       212       212     212      212      212          212          212          212        212       212        207נמלי עתיד

     467     467     467     467     467     467     467      467      467      467      467     467      467      467         464          459         448        439      429       415סה"כ

YOY4.3%3.4%2.2%2.2%2.3%1.1%0.8%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

1 לפני ניכוי דמי השבה, הוצאות בגין הסדר "לילה טוב" ועמלת גביה



    

 

 

32 

 

  (2מתוך  1תחזית הכנסות מאגרות ) -נספח ג' 

 

2015A2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034תקופה

הכנסות מאגרות

נמל חיפה

ממגורות

       4,010       3,951       3,892       3,835       3,778       3,722       3,667        3,613       3,560       3,507       3,455        3,404      3,354      3,304       3,256         3,207         3,160      3,113       3,067     3,022כמות )אלפי טון(

       104.6       103.1       101.5       100.0         98.6         97.1         95.7          94.3         92.9         91.5         90.1          88.8        87.5        86.2         84.9           83.7           83.1        82.6         85.4       90.0הכנסות מממגורות

דלקים

     13,206     12,821     12,448     12,085     11,733     11,392     11,060      10,738     10,425     10,121       9,826        9,540      9,262      8,993       8,731         8,476         8,229      7,990       7,757     7,531כמות )אלפי טון(

         83.6         81.2         78.8         76.5         74.3         72.1         70.0          68.0         66.0         64.1         62.2          60.4        58.7        56.9         55.3           53.7           52.1        50.6         49.1       36.6הכנסות מדלקים

יבוא כמקלים

          884          858          833          809          785          762          740           718          698          677          657           638         620         602          584            567            551         535          519        504כמות )אלפי טון(

         21.1         20.5         19.9         19.3         18.8         18.2         17.7          17.2         16.7         16.2         15.7          15.3        14.8        14.4         14.0           13.6           13.8        13.9         14.1       14.4הכנסות מיבוא כימיקלים

יצוא כימיקלים

          894          868          843          818          794          771          749           727          706          685          665           646         627         609          591            574            557         541          525        510כמות )אלפי טון(

         21.4         20.7         20.1         19.6         19.0         18.4         17.9          17.4         16.9         16.4         15.9          15.4        15.0        14.6         14.1           13.7           13.3        12.3         12.0       11.2הכנסות מיצוא כימיקלים

מעגן הדייג

           2.0           2.0           2.0           2.0           2.0           2.0           2.0            2.0           2.0           2.0           2.0            2.0          2.0          2.0           2.0             2.0             2.0          2.0           2.0         2.0הכנסות
מנגש

           7.4           7.4           7.3           7.2           7.1           7.1           7.0            6.9           6.9           6.8           6.7            6.7          6.6          6.5           6.5             6.4             6.3          6.3           6.2         6.1הכנסות

      240.2      234.9      229.7      224.7      219.8      215.0      210.3       205.7      201.3      197.0      192.7       188.6     184.6     180.6      176.8        173.0        170.7     167.8      168.9    160.3סה"כ חיפה

נמל אשדוד

ממגורות

          565          557          549          541          533          525          517           509          502          494          487           480         473         466          459            452            445         439          432        426כמות )אלפי טון(

         20.1         19.8         19.5         19.2         18.9         18.6         18.4          18.1         17.8         17.6         17.3          17.0        16.8        16.5         16.3           16.2           16.0        16.4         16.4       15.9הכנסות מממגורות

דלקים

       4,249       4,125       4,005       3,888       3,775       3,665       3,559        3,455       3,354       3,257       3,162        3,070      2,980      2,893       2,809         2,727         2,648      2,571       2,496     2,423כמות )אלפי טון(

         26.9         26.1         25.4         24.6         23.9         23.2         22.5          21.9         21.2         20.6         20.0          19.4        18.9        18.3         17.8           17.3           16.8        16.3         15.8       15.5הכנסות מדלקים

יצוא כימיקלים

       4,518       4,387       4,259       4,135       4,014       3,898       3,784        3,674       3,567       3,463       3,362        3,264      3,169      3,077       2,987         2,900         2,816      2,734       2,654     2,577כמות )אלפי טון(

         19.2         18.6         18.1         17.5         17.0         16.5         16.0          15.6         15.1         14.7         14.3          13.8        13.4        13.0         12.7           12.3             9.0          8.7           6.4         6.9הכנסות מיצוא כימיקלים

יבוא מלט

         24.6         23.9         23.2         22.5         21.9         21.2         20.6          20.0         19.4         18.9         18.3          17.8        17.3        16.8         16.3           15.8           15.3        14.9         12.8       12.4הכנסות
מנגש

           5.3           5.3           5.2           5.2           5.1           5.1           5.0            5.0           4.9           4.9           4.8            4.8          4.7          4.7           4.6             4.6             4.5          4.5           4.4         4.4הכנסות

        96.1        93.7        91.3        89.1        86.8        84.7        82.6         80.5        78.5        76.6        74.7         72.9       71.1       69.4        67.7          66.1          61.6       60.7        55.9      55.1סה"כ אשדוד

נמל אילת

יצוא כימיקלים

       3,314       3,217       3,124       3,033       2,944       2,859       2,775        2,694       2,616       2,540       2,466        2,394      2,324      2,257       2,191         2,127         2,065      2,005       1,947     1,890כמות )אלפי טון(

        14.5        14.1        13.6        13.2        12.9        12.5        12.1         11.8        11.4        11.1        10.8         10.5       10.2         9.9          9.6            9.3            9.0         6.6          6.4        3.9סה"כ אילת

      350.7      342.6      334.7      327.0      319.5      312.1      305.0       298.1      291.3      284.7      278.2       271.9     265.8     259.8      254.0        248.4        241.3     235.1      231.1    219.3סך הכנסות מאגרות



    

 

 

33 

 

  (2מתוך  2תחזית הכנסות מאגרות ) -נספח ג' 

 

20352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054תקופה

הכנסות מאגרות

נמל חיפה

ממגורות

       5,401       5,321       5,242       5,165       5,089       5,013       4,939        4,866       4,794       4,724       4,654        4,585      4,517      4,451       4,385         4,320         4,256      4,193       4,131     4,070כמות )אלפי טון(

       140.9       138.8       136.8       134.7       132.7       130.8       128.8        126.9       125.1       123.2       121.4        119.6      117.8      116.1       114.4         112.7         111.0      109.4       107.8     106.2הכנסות מממגורות

דלקים

     23,851     23,157     22,482     21,827     21,192     20,574     19,975      19,393     18,828     18,280     17,748      17,231    16,729    16,242     15,769       15,309       14,863    14,430     14,010   13,602כמות )אלפי טון(

       151.0       146.6       142.4       138.2       134.2       130.3       126.5        122.8       119.2       115.8       112.4        109.1      105.9      102.8         99.9           96.9           94.1        91.4         88.7       86.1הכנסות מדלקים

יבוא כמקלים

       1,596       1,549       1,504       1,460       1,418       1,377       1,336        1,298       1,260       1,223       1,187        1,153      1,119      1,087       1,055         1,024            994         966          937        910כמות )אלפי טון(

         38.1         37.0         36.0         34.9         33.9         32.9         31.9          31.0         30.1         29.2         28.4          27.6        26.8        26.0         25.2           24.5           23.8        23.1         22.4       21.8הכנסות מיבוא כימיקלים

יצוא כימיקלים

       1,615       1,568       1,522       1,478       1,435       1,393       1,352        1,313       1,275       1,238       1,202        1,167      1,133      1,100       1,068         1,036         1,006         977          949        921כמות )אלפי טון(

         38.6         37.5         36.4         35.3         34.3         33.3         32.3          31.4         30.5         29.6         28.7          27.9        27.1        26.3         25.5           24.8           24.1        23.4         22.7       22.0הכנסות מיצוא כימיקלים

מעגן הדייג

           2.0           2.0           2.0           2.0           2.0           2.0           2.0            2.0           2.0           2.0           2.0            2.0          2.0          2.0           2.0             2.0             2.0          2.0           2.0         2.0הכנסות

מנגש

           9.1           9.0           8.9           8.8           8.7           8.6           8.5            8.5           8.4           8.3           8.2            8.1          8.0          8.0           7.9             7.8             7.7          7.7           7.6         7.5הכנסות

      379.8      370.9      362.4      354.0      345.9      337.9      330.2       322.6      315.3      308.1      301.1       294.3     287.7     281.2      274.9        268.7        262.7     256.9      251.2    245.6סה"כ חיפה

נמל אשדוד

ממגורות

          761          750          739          728          717          707          696           686          676          666          656           646         637         627          618            609            600         591          582        574כמות )אלפי טון(

         27.5         27.0         26.6         26.3         25.9         25.5         25.1          24.7         24.4         24.0         23.7          23.3        23.0        22.6         22.3           22.0           21.6        21.3         21.0       20.7הכנסות מממגורות

דלקים

       7,674       7,451       7,234       7,023       6,818       6,620       6,427        6,240       6,058       5,882       5,710        5,544      5,383      5,226       5,074         4,926         4,782      4,643       4,508     4,377כמות )אלפי טון(

         48.6         47.2         45.8         44.5         43.2         41.9         40.7          39.5         38.4         37.2         36.2          35.1        34.1        33.1         32.1           31.2           30.3        29.4         28.5       27.7הכנסות מדלקים

יצוא כימיקלים

       8,161       7,923       7,692       7,468       7,251       7,039       6,834        6,635       6,442       6,254       6,072        5,895      5,724      5,557       5,395         5,238         5,085      4,937       4,794     4,654כמות )אלפי טון(

         35.6         34.6         33.6         32.6         31.7         30.7         29.8          29.0         28.1         27.3         26.5          25.7        25.0        24.3         23.6           22.9           22.2        21.6         20.9       20.3הכנסות מיצוא כימיקלים

יבוא מלט

         44.5         43.2         41.9         40.7         39.5         38.4         37.3          36.2         35.1         34.1         33.1          32.1        31.2        30.3         29.4           28.6           27.7        26.9         26.1       25.4הכנסות

מנגש

           6.5           6.4           6.4           6.3           6.2           6.2           6.1            6.0           6.0           5.9           5.9            5.8          5.8          5.7           5.6             5.6             5.5          5.5           5.4         5.4הכנסות

      162.7      158.4      154.3      150.3      146.5      142.7      139.0       135.4      132.0      128.6      125.3       122.1     119.0     116.0      113.0        110.2        107.4     104.7      102.0      99.5סה"כ אשדוד

נמל אילת

יצוא כימיקלים

       5,985       5,811       5,642       5,477       5,318       5,163       5,012        4,866       4,725       4,587       4,453        4,324      4,198      4,076       3,957         3,842         3,730      3,621       3,516     3,413כמות )אלפי טון(

        26.1        25.4        24.6        23.9        23.2        22.5        21.9         21.3        20.6        20.0        19.4         18.9       18.3       17.8        17.3          16.8          16.3       15.8        15.4      14.9סה"כ אילת

      568.6      554.8      541.3      528.3      515.5      503.2      491.1       479.3      467.9      456.7      445.9       435.3     425.0     415.0      405.2        395.7        386.4     377.4      368.6    360.0סך הכנסות מאגרות



    

 

 

34 

 

 (2מתוך  1) הטבה –' דנספח 

 נמל חיפה

 

  

2015A2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034תקופה

נמל חיפה

         78.5         77.3         76.2         75.0         73.9         72.8         71.8          70.7         69.6         68.6         67.6          66.6        65.6        64.6         63.7           62.8           62.3        61.9         64.1       67.5ממגורות

         62.7         60.9         59.1         57.4         55.7         54.1         52.5          51.0         49.5         48.1         46.7          45.3        44.0        42.7         41.5           40.3           39.1        37.9         36.8       27.5דלקים

         31.9         30.9         30.0         29.2         28.3         27.5         26.7          25.9         25.2         24.4         23.7          23.0        22.3        21.7         21.1           20.5           20.3        19.7         19.6       19.2כימיקלים

           5.6           5.5           5.5           5.4           5.4           5.3           5.2            5.2           5.1           5.1           5.0            5.0          4.9          4.9           4.8             4.8             4.8          4.7           4.7         4.6מנגש

           1.5           1.5           1.5           1.5           1.5           1.5           1.5            1.5           1.5           1.5           1.5            1.5          1.5          1.5           1.5             1.5             1.5          1.5           1.5         1.5מעגן הדיג

         35.7         35.2         34.7         34.2         33.8         33.3         32.9          32.4         32.0         31.6         31.1          30.7        30.3        29.9         29.5           29.1           28.7        28.3         27.9       27.6מקרקעין תפוסים

        (43.7)        (43.1)        (42.5)        (41.9)        (41.3)        (40.7)        (40.1)         (39.5)        (39.0)        (38.4)        (43.3)         (42.6)       (42.0)       (41.4)        (40.8)          (40.3)          (39.7)       (39.1)        (38.6)      (37.4)החזר הוצאות תפעול ממגורות

        (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)         (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)         (29.0)       (29.0)       (29.0)        (29.0)          (29.0)          (29.0)       (29.0)        (29.0)      (29.0)החזר הוצאות אחרות

      111.2      108.5      106.0      103.6      101.2        99.0        96.8         94.7        92.7        90.8        89.0         87.2       85.5       83.8        92.3          89.6          88.1       86.1        87.0      81.5סה"כ הטבה נמל חיפה

20352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054תקופה

נמל חיפה

       105.7       104.1       102.6       101.1         99.6         98.1         96.6          95.2         93.8         92.4         91.1          89.7        88.4        87.1         85.8           84.5           83.3        82.0         80.8       79.6ממגורות

       113.3       110.0       106.8       103.7       100.6         97.7         94.9          92.1         89.4         86.8         84.3          81.8        79.5        77.1         74.9           72.7           70.6        68.5         66.5       64.6דלקים

         57.6         55.9         54.2         52.7         51.1         49.6         48.2          46.8         45.4         44.1         42.8          41.6        40.4        39.2         38.0           36.9           35.9        34.8         33.8       32.8כימיקלים

           6.8           6.7           6.7           6.6           6.5           6.5           6.4            6.3           6.3           6.2           6.2            6.1          6.0          6.0           5.9             5.9             5.8          5.7           5.7         5.6מנגש

           1.5           1.5           1.5           1.5           1.5           1.5           1.5            1.5           1.5           1.5           1.5            1.5          1.5          1.5           1.5             1.5             1.5          1.5           1.5         1.5מעגן הדיג

         46.7         46.1         45.5         44.9         44.3         43.7         43.1          42.5         41.9         41.4         40.8          40.3        39.7        39.2         38.7           38.1           37.6        37.1         36.6       36.1מקרקעין תפוסים

        (58.4)        (57.5)        (56.7)        (55.9)        (55.1)        (54.3)        (53.5)         (52.7)        (52.0)        (51.2)        (50.5)         (49.8)       (49.1)       (48.4)        (47.7)          (47.0)          (46.3)       (45.6)        (45.0)      (44.3)החזר הוצאות תפעול ממגורות

        (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)         (29.0)        (29.0)        (29.0)        (29.0)         (29.0)       (29.0)       (29.0)        (29.0)          (29.0)          (29.0)       (29.0)        (29.0)      (29.0)החזר הוצאות אחרות

      139.5      138.9      138.4      137.8      137.2      136.7      136.1       135.5      135.0      134.5      133.9       133.4     132.8     132.3      129.4        126.0        122.8     119.7      116.8    113.9סה"כ הטבה נמל חיפה



    

 

 

35 

 

 

 (2מתוך  2הטבה ) –' דנספח 

 נמל אשדוד

 

 

2015A2016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034תקופה

נמל אשדוד

         15.3         15.1         14.8         14.6         14.4         14.2         14.0          13.8         13.6         13.4         13.2          13.0        12.8        12.6         12.4           12.2           12.1        12.0         12.3       11.9ממגורות

         20.2         19.6         19.0         18.5         17.9         17.4         16.9          16.4         15.9         15.5         15.0          14.6        14.2        13.7         13.3           13.0           12.6        12.2         11.9       11.6דלקים

         14.8         14.4         13.9         13.5         13.1         12.8         12.4          12.0         11.7         11.3         11.0          10.7        10.4        10.1           9.8             9.5             9.2          6.7           6.5         4.8כימיקלים

         18.5         17.9         17.4         16.9         16.4         15.9         15.5          15.0         14.6         14.2         13.7          13.3        13.0        12.6         12.2           11.9           11.5        11.2         10.9       10.5מלט

           4.0           3.9           3.9           3.9           3.8           3.8           3.8            3.7           3.7           3.6           3.6            3.6          3.5          3.5           3.5             3.4             3.4          3.4           3.3         3.3מנגש

         69.2         68.3         67.4         66.5         65.6         64.7         63.8          63.0         62.1         61.3         60.5          59.6        58.8        58.0         57.3           56.5           55.7        55.0         51.3       50.6מקרקעין תפוסים

        (25.5)        (25.2)        (25.0)        (24.8)        (24.5)        (24.3)        (24.0)         (23.8)        (23.6)        (23.4)        (23.2)         (22.9)       (22.7)       (22.5)        (22.3)          (22.1)          (21.9)       (21.7)        (21.5)      (22.4)החזר הוצאות תפעול ממגורות

          (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)           (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)           (1.9)         (1.9)         (1.9)          (1.9)            (1.9)            (1.9)         (1.9)          (1.9)        (1.9)החזר הוצאות אחרות

      114.6      112.1      109.6      107.2      104.9      102.6      100.4         98.2        96.1        94.0        92.0         90.0       88.0       86.2        84.3          82.5          80.8       76.9        72.7      68.5סה"כ הטבה נמל אשדוד

20352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054תקופה

נמל אשדוד

         20.6         20.3         20.0         19.7         19.4         19.1         18.8          18.6         18.3         18.0         17.7          17.5        17.2        17.0         16.7           16.5           16.2        16.0         15.8       15.5ממגורות

         36.4         35.4         34.4         33.4         32.4         31.4         30.5          29.6         28.8         27.9         27.1          26.3        25.6        24.8         24.1           23.4           22.7        22.1         21.4       20.8דלקים

         26.7         26.0         25.2         24.5         23.7         23.1         22.4          21.7         21.1         20.5         19.9          19.3        18.7        18.2         17.7           17.2           16.7        16.2         15.7       15.2כימיקלים

         33.4         32.4         31.4         30.5         29.6         28.8         27.9          27.1         26.3         25.6         24.8          24.1        23.4        22.7         22.1           21.4           20.8        20.2         19.6       19.0מלט

           4.9           4.8           4.8           4.7           4.7           4.6           4.6            4.5           4.5           4.4           4.4            4.4          4.3          4.3           4.2             4.2             4.1          4.1           4.1         4.0מנגש

         85.8         84.6         83.5         82.4         81.3         80.2         79.1          78.0         77.0         75.9         74.9          73.9        77.1        76.1         75.1           74.1           73.1        72.1         71.1       70.2מקרקעין תפוסים

        (31.4)        (31.0)        (30.7)        (30.4)        (30.0)        (29.7)        (29.4)         (29.1)        (28.8)        (28.5)        (28.2)         (27.9)       (27.6)       (27.3)        (27.1)          (26.8)          (26.5)       (26.3)        (26.0)      (25.7)החזר הוצאות תפעול ממגורות

          (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)           (1.9)          (1.9)          (1.9)          (1.9)           (1.9)         (1.9)         (1.9)          (1.9)            (1.9)            (1.9)         (1.9)          (1.9)        (1.9)החזר הוצאות אחרות

      174.5      170.6      166.7      162.9      159.2      155.6      152.1       148.6      145.3      142.0      138.8       135.7     136.9     133.8      130.9        128.0        125.2     122.4      119.8    117.1סה"כ הטבה נמל אשדוד
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  מקרקעין פנויים –' הנספח 

 

  

שטחשטחים פנויים
מחיר 

למ"ר
סיוםהתחלה

נמל חיפה

20192054           150    90,000רציף A1, 90 8 דונם להשכרה ב 270 ש

20202054             40    30,000מרגלות הר הזבל

A3-5 53,000    40             20192054

20182054             75    50,000שטח מפותח מסוף מכולות לא בשימוש )95 דונם(

20162054             75    12,000שימוש נמלי אחסנת מכוניות

20202054             80    37,000שטחים במסוף

---    65,000שטח ומפותח לשימושי מרינה

20212054             65  117,430מסוף כימיקלים 

20212054             80    41,000מסוף רכבת

20222026             40  170,000סדנת קישון

20172054             40      2,495שטח אחסנה - חלקה 7

20172054             40    28,672שימוש נמלי- אדמירליטי

20172054             40      7,079שימוש נמלי - אדמירליטי 

20172054             57    85,000בצת 

20212054             40    75,000אבן וסיד

נמל אשדוד

20172023             60  300,000עורף צפוני

20172054             60    15,000עורף דרומי

20192054             60    18,000עורף דרומי

20232029           180  150,000טלפורט/חלופה 

20182054             70    30,000עורף מרכזי

20202054             70    56,000עורף מרכזי 

B 20222027             70  170,000שטח

נמל אילת

20182054             30    10,000חניית חוף הדקל
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  תחזית השקעות –' ונספח 

 

 

 

 

 

  

2025 ואילך2015A201620172018201920202021202220232024תקופה

תחום חברת נמלי ישראל

       -       -        -          133          183           108             171             677       1,025       1,605        328נמל המפרץ

           -           -            -          219          302           196             515             765          704          701        558נמל הדרום

           -           -            -           -           -            -               60               60           60           -            3רכישה ופיתוח שטחים

           -           -            -           -              5               5                 5                 6           20            20            2פרויקטים כלליים ותכנון כללי

פרויקטים בשטח לבן נמל חיפה

           -           -            -           -           -            -              -               31           46            43            3שער מטענים

           -           -            -           -           -            -                 1                 1             1              1            1העמקת תעלת כניסה

           -           -            -           -           -            -              -                 3             4              3            2מעגן שביט

           -           -            -           -           -            -                 4                 6             6              6-פרויקטים אחרים ) מבנה מועדוני ספורט, מסוף עורפי, 95 דונם(

           -           -            -           -           -            -                 3                 3             2              2-פיתוח שטחים לצרכי עורף

פרויקטים בשטח לבן נמל אשדוד

           -           -            -           -           -            -              -              -           -              3            2פיתוח שטחים, כבישים ותשתיות עורף צפוני

           -           -            -           -           -            -              -                 4             4              4            0השלמות בכבישים וצמתים

           -           -            -           -           -            -              -              -           -              6            6שער

           -           -            -           -           -            -              -              -           -              5          10ערוגת רכבת

           -           -            -           -           -            -              -              -           -              2-שינויים במערך תנועה עורף דרומי - מבוא הספנים

           -           -            -           -           -            -              -              -           -              3            3שיקום תשתיות מים באזורי מתחם תפזורת, חיל הים

           -           -            -           -           -               2                 3                 4           -           --שיקום רציף 10 )דלק - יונקס(

           -           -            -           -           -             37               40               20             1              1            1מערך שינוע גרעינים אשדוד, כולל הרחבת הממגורה )מסוע(

           -           -            -           -           -            -              -              -             4              2-השקעות בממגורות אשדוד )איכס+בקרה(

           -           -            -           -           -            -              -              -             4              2            1אחר )קרית המשרדים, מסוף הפחם, שיקום קו יונקס, עמוד הכוון(

השקעות חנ"י בממגורות דגון בחיפה

           -           -            -           -           -            -              -              -             1              1            1שיפורים במערכת המסירה 

           -           -            -           -           -            -              -                 3             4              2            0שיפורי בטיחות וכיבוי אש+בקרה

           -           -            -           -           -            -              -              -           -              3            0מודרניזציה בדגון

           -           -            -           -           -            -              -              -             8            16-החלפת מדלה 5

אחר

           -           -            -           -           -            -                 3                 3             4              6            6מחשוב

           -           -            -           -           -            -              -              -           -              2            1ציוד בטחוני

תחום חברת נמל חיפה

           -           -            -           -           -            -              -              -           -            12            8שיקום רציף מכולות מזרחי

           -           -            -           -           -            -              -              -           -            11          21רציפים 1-6

           -           -            -           -           -            -              -              -           -              3            2שיקום מע' מיגון היקפי )גדר(

            15            25             25           -           -            -              -              -           ---מתחם רציף קישון מזרח )יבוצע לאחר נמל המפרץ(

תחום חברת נמל אשדוד

           -           -            -           -           -            -              -              -             2              1         -שיקום רציף 9

           -           -            -           -           -            -              -               13           18            13            2שיקום רציף 5 - חלק חנ"י

           -           -            -           -           -            -              -              -             4              5            2מתקן לטיפול במים ברציף 

תחום חברת נמל אילת

           -           -            -           -           -            -              -                 4             3              3            1שיקום רציף ראשי

תחום חברת מספנות ישראל

           -           -            -           -           -            -               10               10             5              5            6שיקום רציפים, פיתוח שטח ושער

תחום חברת תש"ן

           -           -            -           -           -            -              -              -           -              3            4שיקום מזח הדלק

           15           25             25         352         490          349            814         1,613      1,930      2,495       974סה"כ השקעות
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 (WACCב שיעור ההיוון המשוקלל )וחיש - ז'נספח 

 אומדן מחיר ההון העצמי .1

 )לאחר מס(. 5.4%-כהשתמשנו במחיר הון משוקלל לחברה בשיעור של  הערכתנוב

 , כמפורט להלן:CAPM-שיעור התשואה הנדרשת על ההון העצמי חושב על מודל ה

 

 :הערות לטבלה

דצמבר  31שנה, צמודה למדד, נכון ליום  25שיעור תשואת אג"ח ממשלת ישראל של  .1

2015.  

  .2015לפרמיית השוק בישראל בינואר  בהתבסס על נתוני דמודראן .2

בכדי לקבוע את הביטא של החברה בחנו קבוצה של חברות דומות לחברה. הטבלה להלן  .3

  מפרטת את הבטאות ושיעורי המינוף של חברות המדגם:

 

 31.12.2015 -, ליום הCapitalIQמקור: 

 

 

 

 

 

 

הערהערךפרמטר
1.5%1ריבית חסרת סיכון

6.5%2פרמיית השוק

Beta0.923

1.81%4פרמיית סיכון ספציפית

9.3%שיעור תשואה על ההון העצמי

חברה
ביטא לא 

ממונפת
D/V

Marsden Maritime Holdings Limited0.254.0%

South Port New Zealand Limited0.008.0%

EUROKAI GmbH & Co. KGaA0.3511.8%

Tianjin Port Company Limited0.9511.9%

Dalian Port (PDA) Company Limited0.6020.6%

Xiamen International Port Co., Ltd.0.6714.5%

Yingkou Port Liability Co., Ltd. 0.819.0%

Ningbo Port Company Limited0.815.3%

Global Ports Investments PLC0.2859.8%

0.5216.1%ממוצע חברות מדגם
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 של החברה: להלן פירוט הפרמטרים ששימשו בחישוב הביטא הממונפת

                     

 

)בהתאם לנוהלי הפירמה ביחס לחברה המוערכת(. מאחר   Ibbotsonבהתאם לנתוני .4

והחברה נמצאת בשלבי גידול משמעותיים בפעילותה, פרמיית הגודל הספציפית חושבה 

 . Mid Cap -ו Low Capע"ב אינטרפולציה לינארית לפרמיות הגודל לקבוצת חברות 

 החובמחיר  .2

מעל  1% -בהתאם להבהרות החברה, מחיר החוב הנורמטיבי של החברה משקף מרווח של כ

שיעור הריבית של אג"ח ממשלתית. לפיכך, מחיר החוב ששימש בחישוב שיעור התשואה 

 31שנה, ליום  15-, בהתבסס על שיעור התשואה של אג"ח ממשלתי צמוד ל2.1%המשוקלל הינו 

 .2015בדצמבר 

מאחר ולא קיימים נתונים ציבוריים של חברות מדגם בעלות מאפיינים דומים לחברה )חברות 

ממשלתיות הפועלות בתחום הנמלים(, לצורך ביסוס מחיר החוב של החברה בחנו את התשואות 

 לפדיון של חברות ממשלתיות ישראליות שאיגרות החוב שלהן נסחרות. להלן ממצאי בדיקתינו:

 :ל בע"מלישרא חברת החשמל

 

 :לישראל בע"מ ויריתואהתעשיה ה

שנים. הריבית האפקטיבית  7.5למח"מ של כ  2013החברה הנפיקה אג"ח לא צמודה בינואר 

 ביחס לאג"ח ממשלתי שקלי למח"מ דומה. 0.95% -ומשקפת מרווח של כ 4.1%הינה 

  

פרמטר

0.52ביטא לא ממונפת - ממוצע חברות מדגם

)D/E( 100.0%שיעור מינוף נבחר

25.0%שיעור מס טווח ארוך

0.92ביטא ממונפת

תשואהמח"מדירוגהצמדהאג"ח

תשואה של 

אג"ח ממשלתי 
למח"מ זהה1

מרווח

Aa3          1.10 1.65%-0.17%1.82%מדד מחירים לצרכןחשמל אגח 22

Aaa          2.50 0.11%-0.16%0.27%מדד מחירים לצרכןחשמל אגח 24

Aaa          4.40 0.33%0.13%0.20%מדד מחירים לצרכןחשמל אגח 25

1אינטפולציה לעקום שקלי צמוד של מרווח הוגן ליום 31 בדצמבר 2012
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 :בע"מ מיםחברת מקורות 

. הריבית 14.5( למח"מ של כ 8בת סדרה החברה הנפיקה אגרות חוב צמודות )הרח 2013באפריל 

ביחס לאג"ח ממשלתי צמוד למח"מ  1.2%ומשקפת מרווח של כ  3.18%האפקטיבית הינה כ 

 דומה.

הינו איתן ביחס לחברת החשמל ומקורות מים. כמו כן, רמת  להערכתנו מצבה הפיננסי של חנ"י

 ההסיכון של הפעילות נמוכה באופן ניכר מרמת הסיכון הגלומה בפעילותה של התעשיי

 האווירית. לפיכך, להערכתנו המרווח שנאמד על ידי החברה הינו סביר.

 (V/Dשיעור מינוף ) .3

בהתאם להערכות החברה, שיעור המינוף הנורמטיבי לטווח הארוך )לאחר גיוס המימון להקמת 

. לצורך ביסוס הנחת החברה בקשר לרמת המינוף הנורמטיבית בחנו את 50%נמלי העתיד( הינו 

שיעור המינוף של חברות ממשלתיות נוספות. נציין בהקשר זה את שיעור המינוף של חברת 

במועד הערכת השווי וכן את שיעור המינוף הנורמטיבי שנקבע  60% -ה מכהחשמל אשר היה גבו

)יחס הון עצמי להון זר(. כמו כן, שיעור המינוף של חברת מקורות  2:1על ידי רשות החשמל של 

. להערכתינו, מצבה הפיננסי האיתן של החברה 50% -מים במועד הערכת השווי היה גבוה מ

לותה, תומכים באפשרות גיוס חוב בשיעור שאף עולה על כמו גם רמת הסיכון הגלומה בפעי

. לאור מרחק הזמן וחוסר הודאות לגבי האופן בו תבחר החברה לממן את פעילותה 50%

העתידית, הנחנו כי שיעור המינוף שהוערך על ידי החברה הינו סביר והשתמשנו בו במסגרת 

 הערכת שיעור ההיוון המשוקלל.

 (WACCל )שיעור ההיוון המשוקלסיכום  .4

 להלן ריכוז הפרמטרים ותוצאות חישוב שיעור ההיוון המשוקלל:

 

  

ערךפרמטר
1.5%ריבית חסרת סיכון

6.5%פרמיית השוק

Beta0.92

1.81%פרמיית סיכון ספציפית

9.3%מחיר ההון העצמי של החברה

2.1%מחיר החוב

25.0%שיעור מס

50.0%שיעור מינוף

5.4%מחיר ההון המשוקלל של החברה
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 יתרה פנקסנית – ח'נספח 

 

במיליוני ₪

  4,218יתרת עלות רכוש קבוע ליום 31.12.2015

  1,716יתרת תשלומים על חשבון

       79היטלי השבחה

     135היטלי השבחה

       10נגזרים שמומשו

     215נגזר משובץ

      (17)נגזר פורוורד

בניכוי -

    (214)התחייבות להיטלי השבחה

התחייבות לספקים בקשר לנמלי העתיד:

        (3)זכאים בקשר לנגזר משובץ

      (76)שפיר אשטרום

PMEC(164)    

5,900סה"כ שווי רכוש קבוע  

נוסף - 

השקעות אחרות ויתרות חובה לזמן ארוך:

       50הלוואה להקמת תשתיות נמליות למספנות ישראל

       43הלוואה להשקעות בציוד למספנות ישראל ולנמל אילת

5,993סה"כ שווי נכסי  



  

 

 

  

 

 בעל רשיון עריכת דין במדינת ניו יורק *

 וסטס'מסצו בעל רשיון עריכת דין במדינות ניו יורק **

 בעל רשיון עריכת דין במדינות אנגליה ווויילס ***

 קליפורניהבעל רשיון עריכת דין במדינת  ****

 ויקטוריה, אוסטרליהבעל רשיון עריכת דין במדינת  *****

 (1921 - 1997) ירוחם גורניצקי

 (1930 - 2006) בועז נהיר

 (1955 - 2009) אריאל זליכוב

 (1956 - 2000) דליה רונן

 (1978 - 2013) וינדמן-אלון הגר

 (1954 - 2015) דפנה טלגם

 1,  הרצליה פיתוח:  שד' אבא אבן 45תל אביב:  שד'  רוטשילד  

 03-5606555פקס:    03-7109191טלפון:  

 6578403תל אביב  29141דואר:  ת.ד.   office@gornitzky.comדוא"ל:  
 

ם י נ ו י ר ט ו נ ו ן  י ד י  כ ר ו  ע

www . g o r n i t z k y . c om 
ב ד  ס ו 1 -נ 9 3 8 

 פנחס רובין
 מוריאל מטלון
 ג'ק סמית
 איל מרום
 עופר צור
 איתי גפן
 איל רז
 ארז הראל
 *חיים פרידלנד
 ליאור פורת
 ירון אלכאוי

 שגיא-שרון ורקר
 אלית אלקון
 אלי אליה
 שלמה כהן

 )רו"ח( דניאל פסרמן
 )רו"ח(גיל גריידי 

 נועם רונן
 אלי כהן
 כפיר ידגר
 תימור בלן

 פילוסוףאבי ד. 
 אבירם הנדל
 דניאל מרכוס
 *שלמה לנדרס
 יאיר שילוני
 ***דובי גרוס
 הראל שחם
 **ארי פריד
 אורלי טננבאום
 עידן בקי
 שירי שני

 ליבנה-שגית אוחנה
 אבנר פינקלשטיין
 מיכאל איילון
 נורית טראוריק
 תמר כהן
 ליאור רלוי
 עופר פליישר

 חור עפרוני-עדי בן
 חורב-ענבל זכאי

 איצקוביץאיתי 
 בראל-רונית רוזנשטיין

 שלמה אביעד זידר
 אורי יצחק
 יצחק לזר
 יפתח פרבר

 תוינה-עדי נחמיאס
 בדנר-ענבל רביד

 אסף אבטובי
 יהונתן ראף
 אורי הלר
 עודד אוני
 ניר קידר
 אסף הראל
 הילה שמעון

 בכרך-דפנה מיכלביץ
 שרי אהרוני )רו"ח(
 יועד כוכבי
 שרית נעמן שאג
 איתי רובין

 שוסטרשמואל 
 מאיה הופטמן
 אהוד כצנלסון

 שלוש-***גילה פונטה
 אסף פרוסק
 *אבי מיר
 דניאל סקאלד )רו"ח(

 הולצר רעות אושעיה
 שרון זיתוני
 דניאל לסרי
 אריאל זאבי
 שני מזרחי

 סלומון-טיגיסט ביילייאי
 ליאור ברן
 נטע פלד
 אריאל רואימי
 אלון פלד
 *יואב מר
 ג'ואנה ינובסקי
 שגיא פדוראנו

 בן יהודהאיתמר 
 ליאור גרינבלט
 עמית לוי
 טל סלע
 אורי סמיט

 מצגר-שירין גבאי
 ורדילביא אלינור 

 נגה חרובי
 יעל קלינמן

 בילו )רו"ח(-ענבר ברק
 עדי חיה רבן
 לליב אמיתי
 לירון גילאור
 נמרוד סביל
 דנה סואידמן
 בועז אורמן
 דן פישר
 אמנון ביס
 אביעד רבינוביץ
 מיכל קרצברון )רו"ח(

 אלקלעיתום 
 משהשימרית 

 שחר אושרי
 אריאל שיינקמן
 עידן זוהר
 *ניר קנול
 נתלי דרגות
 שני וייס
 ****שמואל ברקוביץ
 מרינה פורטוגלוב
 אולג אומלי
 עדי שובל
 מאור ישראלי
 מורן בן משה
 יעד גורדון
 עופר לוי )רו"ח(
 הגר פלג
 סמדר רון
 נועה שוייצר עמר
 איתן מור
 נופר ארד

 שהם-אילה לבני
 למלסוןגאל 

 שירה פלוטניק
 יהונתן פרוסק
 אילונה לרנר
 מאיה רכניץ
 רז קרני
 זאב ביננשטוק
 דניאל בר לב
 מיה דביר
 אלכס לזרוביץ
 קורל לשץ
 ענבל נבון
 שירי נס מגיד
 אלכס פלדשר
 ליאור שרעבי
 אסף חסון
 קארין אביחיל
 נוי אור
 אסף אלתרמן
 קארין בלנק

 לי  אביב-נטע
 אמיר צמח
 לירון קורן

 קרס לירון
 דליה קרצברון )רו"ח(
 שרון ריינגוירץ
 גני שני
 קארין שני
 נועה אבן ספיר
 גיל פלקוביץ'
 דפנה צדקיהו
 עמית קפון
 אביגיל לבטון
 דניאל רשף
 מאור אילוז
 תומר בסון
 דניאל פדלון
 עמית רון
 ענבל רונאל
 שרון שטראוס
 יצחק חפץ
 יצחק )צחי( ו. חסדאי
 חנה אטיאס
 לורה טל הדר
 טל כהן
 יערה זיסקינד
 אורן מאירי
 נתנאל נחמיה
 ענת פרימוביץ'
 עומר רוסו האזרחי
 עומר רזין
 רן שמיע
 ליאור עופר
__________ 

 , יועץ בכירצבי אפרת
 צבי זוהר, יועץ

 , יועץיחיא-ראני מ. חאג'

  

 פרטים נוספים - 10פרק 

 חוות דעת עורך דין 1.010

 :הבאהמשפטית הדעת החוות החברה קיבלה את 

 

 
 
 
 כבודל

 2.18 ,באפריל 15              בע"מפיתוח ונכסים  -חברת נמלי ישראל 
 

 ג0א0נ0,
 

  - פיתוח ונכסים בע"מ )"החברה"( -חברת נמלי ישראל הנדון: 

 )"התשקיף"( 2018 באפריל 15מיום  הנפקה וכן טיוטת תשקיף מדף תשקיףטיוטת 

 

 כדלקמן:בקשר עם התשקיף שבנדון, חוות את דעתנו לבקשתכם, הרינו לבהתאם 

 בתשקיף תוארו נכונה בתשקיף0המוצעים לניירות הערך  תהזכויות הנלוו 10

 בתשקיף0בצורה המוצעת  המוצעיםחברתכם מוסמכת להנפיק את ניירות הערך  20

 0בתשקיף כלליםושמותיהם נ 1נתמנו כדין חברתכםהדירקטורים של  30

 0בתשקיףמסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל אנו 

                                                      

 כבוד רב,ב

 

    שרון שטראוס, עו"ד    יהודה, עו"ד-איתמר בן     , עו"דשגיא-שרון ורקר   

      

 דין-גורניצקי ושות', עורכי       

 

  

                                                 

 : חוות הדעת ניתנת בהנחה של השלמת תיקון תקנון החברה0הערה 1

http://www.gornitzky.com/
http://www.gornitzky.com/


 
 2 -י 

 

 חשבון-חוות דעת רואה 1.020

 0זה לתשקיף 9ראו פרק לדוחות הכספיים השנתיים של החברה לחוות דעת רואה החשבון של החברה 

 הערכת שווי 1.030

 תחייבויותההבדבר ובחינת ירידת ערך של נכסי החברה בדבר  ת שוויוהערכביחס לפרטים ל

-1.5מדה משפטית מספר בעמהותיות מאוד כמשמעותן  הערכות שווי שהינן  ,האקטואריות של החברה

בדוח  6ראו סעיף (, שווי פרמטרים לבחינת מהותיות הערכותבדבר )של רשות ניירות ערך  23

הערכות השווי מצורפות בפרק  0לתשקיף 6033בסעיף  ףהמצור ,3101202.17הדירקטוריון של החברה ליום 

 לתשקיף0 9

 בקשר להצעהועמלות הוצאות  1.010

-המהווים כ"ח )משוער( שאלפי ]__[ -בכ יסתכםזה  תשקיף פי-על בהנפקה הכרוכותסך כל ההוצאות 

 :להלן כמפורט, שכל היחידות המוצעות על פי תשקיף זה תימכרנה( ה)בהנח ההנפקה מתמורת]__[ %

]__[  -הפצה, ניהול, התחייבות מוקדמת כמפורט בתשקיף זה, בסכום כולל של כ עמלות 1.01010

 0ההנפקה מתמורת]__[ % -ש"ח )משוער(, המהווים כ אלפי

 ערך ניירותבהכנת התשקיף בהגשתו לרשות  הכרוכות הוצאות לרבות אחרות הוצאות 1.01020

 .ההנפקה מתמורת]__[ % -"ח )משוער(, המהווים כש אלפי]__[  -, בסך של כולבורסה

 הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה למזומנים 1.050

 של החברה תשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערךמועד הבשנתיים שקדמו ל

  0במזומניםאינה כולה שבתמורה 

 עיון במסמכים 1.060

ממסכי העתקים מהדוחות, מהאישורים ומחוות הדעת, המוזכרים בתשקיף וכן  ,ףתשקיההעתקים מ

, תל 71בבית מעיא, בדרך מנחם בגין  של החברה,הרשום עומדים לעיון במשרדה  ההתאגדות של החברה,

קיף ובדו"חות שפרסמה החברה, תשבכמו כן, ניתן לעיין  0ובתיאום מראש בשעות העבודה הרגילות, אביב

ובאתר האינטרנט של  www.magna.isa.gov.ilבאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו 

 http://maya.tase.il0 בכתובת בע"מהבורסה לניירות ערך בתל אביב 
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 חתימות - 11פרק 

 

 החברה

 
  בע"מ פיתוח ונכסים -חברת נמלי ישראל 
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