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תיאור עסקי דוח ") מתכבד להגיש בזאת את פז" או "החברהדירקטוריון פז חברת נפט בע"מ (להלן: "
"), הסוקר את התאגיד וחברות בנות שלו והתפתחות הדוח": (להלן 2017בדצמבר  31התאגיד ליום 

. הדוח נערך בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), 2017בשנת  עסקיהם, כפי שחלו
 . 1970 -התש"ל

 למען הנוחות, בדוח זה תהיה לקיצורים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:
  מקרא

 אינסטנז הולדינגס בע"מ  ................................ "אינסטנז" 
 בתי זיקוק לנפט בע"מ  ...................................... "בז"ן"

 באשדוד שבבעלות פז"אבית הזיקוק   ............. "בז"א" או "בית הזיקוק"
 בינו אחזקות בע"מ   ........................... אחזקות"-"בינו

 גז פחמימני מעובה  .................................... "גפ"מ"
 דולפין אנרגיות בע"מ  ................................... "דולפין"

 דולר ארה"ב  ......................................"דולר"
 ) בע"מ1998דור אלון אנרגיה בישראל (  ................................ אלון"-"דור

 "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ  ...................................... "דלק"
 דלק סילוני המשמש לתדלוק מטוסים  ....................................."דס"ל"
 במרץ 20 ביום שפורסם כפי, 2016 לשנת החברה של התקופתי הדוח  ..... "2016 לשנת התקופתי"הדוח 

 ).2017-01-022780' מס(אסמכתא  2017
 פז חברת נפט בע"מ  .. "החברה" או "פז" או "התאגיד"

 מדינת ישראל  ................................. "המדינה"
 הממונה על הגבלים עסקיים  ................................ "הממונה" 

 חברת נפט בע"מ וחברות הבת שלהפז   ........... "הקבוצה" או "קבוצת פז"
חברה העוסקת בזיקוק ו/או ביצוא ו/או ביבוא ו/או בשיווק של דלק ו/או   ............................. "חברת דלק" 

 במתן שירותי תשתית דלק
 2008-יר נקי, התשס"חוחוק או  .......................... יר נקי" ו"חוק או

 "חוק ההגבלים העסקיים" או 
  .......................... "חוק ההגבלים"

 1988-חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח

 1999-חוק החברות, התשנ"ט  ........................... החברות" "חוק
 1993-חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג  ............... "חוק חומרים מסוכנים"

 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח  ...................... "חוק ניירות ערך" 
 1968-חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  .................... "חוק רישוי עסקים"

 חברת החשמל לישראל בע"מ  ........."חח"י" או "חברת החשמל"
"Yellow" .................................   חנויות הנוחות של החברהרשת 

  ....... / "תזקיקי נפט" "מוצרי נפט"
 

בנזין, סולר (תחבורה והסקה), דלק סילוני (דס"ל), מזוט, קרוסין 
 (נפט), נפטא, גפ"מ, ביטומן (זפת), חומרי זינה ושמנים

 סטנדרד & פורס מעלות בע"מ  .................................. "מעלות" 
ושטחים נוספים  Yellowמתחם תדלוק הכולל תחנת תדלוק, חנות   ...................... "מתחם קמעונאי" 

 במתחם שקבוצת פז משכירה לצדדים שלישיים
 Yellowמתחם הכולל תחנת תדלוק וחנות נוחות    .......................... "מתחם תדלוק"

 ניתוב תחנות תדלוק בע"מ  .................................... "ניתוב"
 פז נכסי תעופה בע"מ  ............................ תעופה"-"נכסי

 נמל התעופה על שם דוד בן גוריון  ................................... "נתב"ג"
 סונול ישראל בע"מ  ..................................... "סונול"
 פזגז בע"מ  ..................................... "פזגז"

 אשדוד בע"מ  פז בית זיקוק  .................................... "פז"א" 
 פזומט מקבוצת פז בע"מ  ................................... "פזומט"

 פז מוביל בע"מ  ................................ מוביל" "פז
 פז שמנים וכימיקלים בע"מ  ............................... שמנים"-"פז
 פז תעשיות ושירותים (נפט) בע"מ  ............................ תעשיות" -"פז

 פזקר בע"מ   ..................................... "פזקר"
 בע"מגלילות מסופי נפט וצינורות -פי  ............................... גלילות"-"פי

 קו מוצרי דלק בע"מ (חברה בת בבעלות מלאה של תש"ן)  .................................. "ק.מ.ד." 
) 50%קו צינור אילת אשקלון בע"מ (חברה בבעלות מדינת ישראל (  ................................ "ק.צ.א.א." 
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  מקרא
 וצד ג') 

 רשות ההגבלים העסקיים  ......................"רשות ההגבלים" 
 רשות החברות הממשלתיות  ........................ "רשות החברות"

 בע"מפז שרותי תעופה   .......................... תעופה"-"שרותי
 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ (חברה בבעלות מלאה של מדינת ישראל)  .................................... "תש"ן"

 התאמות למדד ולשער חליפין 

 2.3בביאור מוצגים בסכומים מדווחים כמתואר  2004בינואר  1הנתונים הכספיים לתקופה החל מיום 
חוץ כלשהו לש"ח, . מקום בו מתורגם בדוח מטבע 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 

, למעט מקום בו נאמר אחרת 2017בדצמבר  31נעשה הדבר לפי שער החליפין היציג של אותו מטבע ליום 
 במפורש.
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 מידע צופה פני עתיד

, כללה החברה, ביחס לעצמה וביחס 2017לדצמבר  31בדוח זה, הכולל תיאור עסקי התאגיד ליום 
ניירות ערך. מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות,  לקבוצה, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק

מטרות, הערכות ואומדנים, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית 
ואינה בשליטת החברה. מידע צופה פני עתיד בדוח זה יזוהה בדרך כלל באופן ספציפי, או באמירות 

 "בכוונת החברה" וביטויים דומים. כמו "החברה צופה", "החברה מעריכה",

מידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה מוכחת והוא מבוסס רק על הערכתה הסובייקטיבית של 
החברה, אשר הסתמכה בהנחותיה, בין השאר, על ניתוח מידע כללי, שהיה בפניה במועד עריכת דוח 

שלמותו לבהם התחייבות לנכונותו או זה, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה 
 ידי החברה באופן עצמאי.-של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על

בנוסף התממשותו ו/או אי התממשותו של המידע הצופה פני עתיד תושפע מגורמים אשר לא ניתן 
ילות להעריכם מראש והם אינם מצויים בשליטת החברה ובכללם, גורמי הסיכון המאפיינים את פע

להלן וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים החיצוניים  6.11 החברה כמפורט בסעיף 
 להלן בדוח זה. 2.2 המשפיעים על פעילות החברה, כמפורט בסעיף 

לפיכך, על אף שהחברה מאמינה שציפיותיה, כפי שמופיעות בדוח זה, הינן סבירות, הרי שאין כל 
חברה בעתיד תהיינה בהתאם לציפיות אלה והן עשויות להיות שונות וודאות כי תוצאותיה בפועל של ה

 מאלו שהוצגו במידע צופה פני עתיד כמובא בדוח זה.

  במקרים בהם נכלל מידע צופה פני עתיד כאמור, צוין הדבר באופן מפורש. 
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 חלק ראשון: תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד

.1.1 פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו  

.1.1.1 מבוא 

 קבוצת פז היא הקבוצה הגדולה בישראל בענף האנרגיה במרבית תחומי העיסוק העיקריים שלה.
מפעילה רשת תחנות תדלוק, רשת חנויות נוחות, מתחמי תדלוק ומתחמים קמעונאיים, הקבוצה 

עוסקת בשיווק ישיר של מוצרי נפט לתעשיה ולצריכה פרטית ובבעלותה אחד משני בתי הזיקוק 
השני בגודלו. קבוצת פז פעילה גם בתחומים תעשיתיים משיקים: ביצור שמנים לתעשיה בישראל, 

 ולרכב, ביצור מוצרי איטום ועוד. 

 החטיבות ותחומי הפעילות של החברה שהינם גם מגזרי הפעילות בדוחות הכספיים הם:

כוללת שלושה מערכים המופעלים בחברה עצמה  -) הקו"מ"-"חטיבת(להלן:  פז קמעונאות ומסחר
  ובמספר חברות בנות. 

שיווק בהובלה,  ,הפצה של מוצרי נפט בתחנות התדלוקושיווק עוסק בהובלה,  המערך הראשון
, בין ובמתן שירותים מגוונים ללקוחות, הכוללים ,yellowהפצה של מוצרי מזון ומוצרי נוחות בחנויות ו

למכירת מוצרי צריכה ואיסופם ממתחמי התדלוק ו/או  Yellow Click & Pick: אתר מקוון היתר
לאיסוף מוצרים שונים שנרכשים על  Yellow Boxנקודות איסוף / לוקרים ומהמתחמים הקמעונאיים 

  "). מערך הקמעונאות(להלן: "ידי הלקוחות, בין היתר, גם מאתרים מקוונים 
חברה על ידי איתור ופיתוח קרקעות לצורך בהרחבת הבסיס הקמעונאי של ה עוסקהמערך השני 

הקמת תחנות תדלוק, חנויות נוחות, מתחמי תדלוק ומתחמים קמעונאיים. מערך זה עוסק גם בניהול 
שוטף של הסכמים הכרוכים בפעילות זו, בהשכרת נכסים ובמתן שירותי הנדסה, תחזוקה ולוגיסטיקה 

זה למיצוי  מערך פועל, בנוסףך הסחר. למתחמים הקמעונאיים וללקוחות מערלתחנות התדלוק, 
ו/או  שבבעלות המקרקעין והשבחת יעוד שינוי ידי על לרבות של החברה, "ניהנדל הפוטנציאל

בחכירת החברה. מערך זה פועל באמצעות שתי זרועות: האחת, תפעול ונדל"ן והשניה, ייזום נדל"ן 
  "). מערך ייזום עסקים, נדל"ן ותפעול(להלן: "

הפלשתינאית, לתעשיה  לרשותשי עוסק בשיווק ישיר של דלקים ללקוחות מוסדיים, המערך השלי
 ").מערך הסחרוללקוחות גדולים אחרים ועוסק גם בשיווק דלקים לציי רכב (להלן: "

כוללת את פז תעשיות, המחזיקה במישרין  -") התעשיות-חטיבת(להלן: " פז תעשיות ושירותים
תעופה. חטיבה זו -תעופה ונכסי-שמנים, שרותי-ובעקיפין, בין היתר, בחברות הבנות: פזגז, פזקר, פז

מתמקדת באמצעות היחידות השונות, ביצור, ביבוא, באחסון, בשיווק, במכירת מוצרים, ביצוא, 
 רגיה בין היחידות השונות. במיחזור ובפיתוח מוצרים חדשים, יחד עם יצירת סינ

ומתקן האחסון והניפוק  עוסקת בניהול בז"א -") הזיקוק-חטיבת(להלן: " פז זיקוק ולוגיסטיקה
, ביבוא נפט גולמי ומוצריו, ביצור תזקיקי נפט, ביצור חשמל וקיטור לשימוש עצמי וביצור בחיפה

ם הלוגיסטיים בקבוצת פז הזיקוק מרכזת את השירותי-חשמל למכירה ללקוחות חיצוניים. חטיבת
איחסון דלקים וניפוק (בחצרי בז"א, במתקני האחסון והניפוק בחיפה ומחוצה להם), הזרמה  :לרבות

. כל המלאי של הנפט הגולמי ומוצריו, למעט מלאי תפעולי לחלק מיחידות הקבוצה ושירותי רכש
 הזיקוק. -בתחנות התדלוק, מנוהל על ידי חטיבת

בוצה מאפשר למצות את הסינרגיה הטבעית הורטיקלית של כל שרשרת המבנה האירגוני של הק
הזיקוק ועד שיווק תזקיקי הנפט על ידי -הערך והאספקה של פז, מיבוא נפט גולמי על ידי חטיבת

התעשיות, תוך ראיה כוללת של הרווחיות המאוחדת של הקבוצה. מערך -הקו"מ וחטיבת-חטיבת
סימאלי קהמכירות לשוק המקומי של בית הזיקוק למיצוי מהקו"מ מהווה את זרוע -הסחר של חטיבת

 של תפוקות היצור למול ביקושי השוק מחד, וצרכיו משמשים לתיכנון היצור של בית הזיקוק מאידך. 

 ;באיחוד מערך הרכש והמערך הלוגיסטי המשותף :הסינרגיה בין חטיבות הקבוצה מקבלת ביטוי גם
זום יבסיוע של מערך י ;בהפעלת מטה משותף לקבוצה ;במיצוי היתרונות לגודל בתהליך הרכש

שמנים -בשיווק ומכירה של שמנים של פז ;בפעילות הנדל"ן של חברות הקבוצה ותפעולעסקים, נדל"ן 
התעשיות, עפ"י -הקו"מ ולחטיבת-באספקת חומרים ומוצרים מפז"א לחטיבת ;הקו"מ-על ידי חטיבת

בהפצת מוצרי נפט, מוצרי מזון ומוצרי נוחות לתחנות  ;צורכי הקבוצה ובכפוף למגבלות רגולטוריות
-תעופה ולנכסי-לשרותיבהנהלה משותפת  ;וללקוחות אחרים yellow נוחותחנויות הרשת התדלוק, ל
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-שרותיעם  ביחדמשותף של מערך הסחר  ובניהול, שמנים ולפזקר-בהנהלה משותפת לפז ;תעופה
  . תעופה-ונכסי תעופה

קבוצה הכולל את: מנכ"ל הקבוצה, מנהל ההקבוצה מפעילה מטה משותף, כשבראשו פורום הנהלת 
ראשית (סמנכ"ל), היועצת המשפטית הראשית הספים הכהזיקוק ומנכ"ל פז"א, מנהלת -חטיבת

סחר ומ סיטונאות(סמנכ"ל), סמנכ"ל הון אנושי מחשוב ומינהל, סמנכ"ל קמעונאות ומסחר, סמנכ"ל 
 . וסמנכ"ל תקשורת ורגולציה ן, סמנכ"ל תפעול ונדל"תעופה-ונכסי תעופה-ישרות"ל ומנכ

ראשית ימיה, נובעים מחשיבה אסטרטגית מיתרונותיה היחסיים של פז במתחמי התדלוק, עוד 
 לרכישת זכויות קניין במקרקעין, במיקומים מרכזיים, לתחנות תדלוק. 

את הקבוצה  מיצבהיוותה מהלך אסטרטגי, אשר  2006רכישת בית הזיקוק באשדוד בסוף שנת 
כקבוצת האנרגיה היחידה בישראל שהינה ורטיקלית אינטגרטיבית ולה פעילות סינרגטית בענף 
האנרגיה, החל מיבוא נפט גולמי, זיקוקו בבז"א ומכירה והפצה של מוצרי הנפט על ידי חברות 

יה בין פז"א ובין חברות הקבוצה, אשר משווקות את מוצרי הנפט, מייצרת ערך הקבוצה. הסינרג
 מוסף לקבוצה. 

פעילות לוגיסטית  ;לחברה מערך יצור, אחסון, שיווק ומכירה של מוצרי נפט ומוצרים אחרים
פעילות הנדסה ותחזוקה של תחנות  ;המאפשרת הפצה עצמאית של מוצרי הנפט ומוצרים אחרים

אתר מקוון  ,תדלוק אלקטרוני ;ומתקני התדלוק של לקוחות השיווק הישיררה של החבהתדלוק 
והכל תוך הפחתת למכירת מוצרי צריכה ונקודות איסוף / לוקרים לאיסוף מוצרים בתחנות התדלוק 

 התלות בגורמים חיצוניים. 

הקבוצה רואה בקיום סביבת מחשוב מתקדמת כלי אסטרטגי לניהול ותמיכה בעסקי הקבוצה. 
בוצה משקיעה באופן שוטף בחבילות תוכנה, בטכנולוגיות מחשוב, במערכות מידע, באבטחת הק

מידע ובשמירה על רציפות תפעולית, על מנת לשמר ולפתח יכולות קיימות וחדשות אשר מסייעות 
בניהול וקידום עסקיה. מערכות המידע של הקבוצה פועלות בתקשורת אינטגרטיבית לכל הנקודות 

ועלת: משרדים, תחנות תדלוק, מחסנים ומסופים. מערכי החומרה והתקשורת בהן הקבוצה פ
המרכזיים מותקנים במשרדים הראשיים של החברה, ומתבססים על חדר מחשב מרכזי מתקדם 
הכולל בתוכו שרתי עיבוד, תשתיות תקשורת, מערכות אחסון מרכזיות, מערכות גיבוי ומערכות 

  .Yellow Boxואת  Yellow Click & Pickחברה את כאמור לעיל, לאחרונה השיקה ה בקרה.

 החברה רואה בפיתוח וטיפוח ההון האנושי נדבך חשוב המאפשר את מיצוי יכולות הקבוצה. 

.1.1.2 מבנה ענף האנרגיה והדלקים בישראל בו פעילה הקבוצה  

להלן תיאור ענף האנרגיה בישראל, הכולל את שרשרת האספקה, מיבוא נפט גולמי לישראל, דרך 
 יצור מוצרי הנפט ועד למכירה לצרכן הסופי.

.1.1.2.1 יבוא נפט גולמי  

שיון יבוא, רשאים לייבא יבתי הזיקוק בישראל ובהם פז"א, חברות הדלק הישראליות ואחרים בעלי ר
 וקונדנסט, ומוצרי נפט לישראל.  SRנפט גולמי, לרבות מזוט 

.1.1.2.2  מיבוא פריקה ואחסנה של נפט גולמי ושל תזקיקים 

ולמי מיבוא נעשית בשלושה נמלים (חיפה, אשקלון ואילת) באמצעות תש"ן פריקת הנפט הג
במקשר חברת חשמל באשדוד.  נעשית(הנצרך כחומר גלם על ידי פז"א)  SR מזוט פריקת וק.צ.א.א..
 מוזרם למתקן נובל אנרג'י באשדוד.נצרך על ידי פז"א) שאינו מייבוא וש( הקונדנסט

עד העברתו לחצרי בתי הזיקוק, נעשה  ,על ידי בתי הזיקוק אחסון הנפט הגולמי, המיובא לישראל
במסופים באזור נמלי הפריקה. המסופים מתופעלים על ידי תש"ן וק.צ.א.א.. הזרמת הנפט הגולמי 
 ,לזיקוק במפעל בז"ן בחיפה נעשית מהטרמינל של תש"ן בקרית חיים, בצנרת שבבעלות בז"ן ותש"ן

שבבעלות ק.צ.א.א.. הזרמת הנפט הגולמי לזיקוק בבז"א וגם ממסוף ק.צ.א.א. אשקלון, בצנרת 
וממקשרים של חברת  ,נעשית ממסופי ק.צ.א.א. באשקלון ובאילת, בצנרת המופעלת על ידי ק.צ.א.א.

 החשמל בנמל אשדוד. 
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תעריפי שירותי תשתית (פריקה, אחסון והזרמה) של נפט גולמי, מהטרמינל בחיפה בלבד, נקבעו בצו 
 1995-מצרכים ושירותים (הוראת שעה) (תעריפי תשתית במשק הדלק), התשנ"ויציבות מחירים ב

 ועדכוניו. 

פריקת מוצרי נפט (להבדיל מנפט גולמי) מיבוא נעשית בשלושה אתרים: בשני נמלים (חיפה 
 ואשקלון) באמצעות תש"ן וק.צ.א.א. ובמקשרים של חברת החשמל באשדוד. 

 של השונים במתקנים, הזיקוק בבתיהפריקה, נעשה במסופים באזור נמלי מייבוא אחסון מוצרי הנפט 
ובמתקני פזגז. המסופים מתופעלים על ידי תש"ן, ק.צ.א.א., בתי הזיקוק, החברה  הדלק חברות

  וחברות דלק נוספות.

הזרמת מוצרי  .למסופי האחסון והניפוק נעשית בצנרת בבעלות ק.מ.דמייבוא הזרמת מוצרי הנפט 
 נעשית בצנרת יבשתית שבאחזקת פז"א.לבז"א ממקשרי חברת החשמל באשדוד יבוא מינפט 

 מתבצעת באמצעות מיכליות כביש.  .הובלת גפ"מ מייבוא ממסופי ק.צ.א.א

תעריפי שירותי תשתית (פריקה, אחסון, ניפוק והזרמה) של מוצרי נפט נקבעו בצו פיקוח על מחירי 
צו הפיקוח על מחירי (להלן: " 1995-תשנ"והדלק), מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק ה

 "). התשתיות

.1.1.2.3 זיקוק  

ועל ידי החברה באמצעות  ,בבית הזיקוק בחיפה ,זיקוק הנפט הגולמי בישראל נעשה על ידי בז"ן
 פז"א, בבית הזיקוק באשדוד. 

.1.1.2.4 הולכה, אחסון וניפוק של מוצרי נפט  

ן תזקיקים מיבוא, מוזרמים ומולכים באמצעות מוצרי נפט שיוצרו בבתי הזיקוק בחיפה או באשדוד וכ
ממוקמים באזור אשדוד, (שגלילות -פי דלקצנרת תזקיקים ארצית, השייכת בעיקר לק.מ.ד, למסופי 

, למסופי חברת תש"ן, למסוף החברה שבאזור חיפה, למסופי חברות דלק )באר שבע וירושלים
 ,תעופה בנתב"ג-למתקן האחסון של נכסיאחרות באזור חיפה, למתקן הגפ"מ של פזגז בקרית אתא, 
בחיפה  מזוט למתקני חברת החשמל כגוןובמישרין לצרכנים גדולים שאתריהם קרובים לבתי הזיקוק (

 ובאשדוד וסולר לטורבינות הגז ברחבי ישראל).

גלילות, -פידלק אחסון מוצרי הנפט (תזקיקים) נעשה בעיקר בבתי הזיקוק, במסופי תש"ן, במסופי 
בתחנות התדלוק של חברות הדלק, במתקני יצרני חשמל פרטיים, במסופי חברות הדלק, בק.צ.א.א., 

ובמתקני חברת  שמנים-, במפעל פזבמפעל פזקרתעופה בנתב"ג, -במתקני פזגז, במתקן נכסי
  החשמל (מזוט וסולר).

ליות כביש. בחירת אתר באתרי הניפוק מאוחסנים מוצרי הנפט במיכלים ומשם הם מנופקים למיכ
האחסון ואופן הזרמת מוצרי הנפט השונים נעשית, מעת לעת, על ידי חברות הדלק בהתאם 

 לשיקוליהן העסקיים. 

החברה מנפקת מוצרי נפט למרבית לקוחותיה מאתר הניפוק בבז"א וממתקן הניפוק בחיפה. מתקן 
ולניפוק מוצרי נפט ללקוחותיה  הניפוק בחיפה ומתקן פזגז בקרית אתא משמשים את החברה לאחסון

 תעופה מנפקת ללקוחותיה דס"ל ובנזין תעופתי מחוות המיכלים בנתב"ג. -בצפון הארץ. נכסי

מחושב ו צו הפיקוח על מחירי התשתיותהינו מפוקח על פי תעריף שירותי ההזרמה (ללקוחות קצה) 
על מחירי התשתיות תעריף  על בסיס הכמויות המוזרמות ומרחק ההזרמה. בנוסף, נקבע בצו הפיקוח

לניפוק מוצרי נפט לגבי חלק מאתרי הניפוק הקיימים בארץ, אך לא לגבי אתרי ניפוק בצפון הארץ, 
 לרבות אתר הניפוק של החברה באזור חיפה. 

גלילות, ממסופי חברות הדלק, ממסופי בתי -פידלק ניפוק מוצרי הנפט למיכליות כביש נעשה ממסופי 
 וד, וכן ממסופים של תש"ן ושל ק.צ.א.א.. הזיקוק בחיפה ובאשד
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.1.1.2.5 הובלת מוצרי הנפט מאתרי הניפוק לתחנות התדלוק וללקוחות 

 הובלת מוצרי נפט מאתרי הניפוק נעשית, עבור חברות הדלק השונות, באמצעות מיכליות כביש. 

ערך הפצת והובלת מוצרי הנפט של החברה מאתרי הניפוק אל תחנות התדלוק, אל חצרות לקוחות מ
ו/או  פזגזידי  עלמוביל ו/או  הסחר ואל לקוחות אחרים של הקבוצה, מבוצעת על ידי מיכליות של פז

על ידי קבלני הובלה שונים, באמצעות מיכליות כביש. מרבית פעילות הניפוק של החברה מבוצעת 
 במתקן הניפוק שבבז"א.

.1.1.2.6 שיווק מוצרי נפט 

למיטב ידיעת החברה, רשומות במינהל הדלק עשרות חברות דלק, אשר להן אישור מרשות המיסים 
בישראל, המורשות לרכוש מוצרי נפט במישרין מבתי הזיקוק. להערכת החברה פועלים עוד מספר רב 

לקוחות סיטונאיים אשר רוכשים מוצרי נפט מחברות הדלק המורשות ושל חברות, סוכנים, מפיצים 
 קים אותם ללקוחות. ומשוו

.1.1.2.7 להלן תרשים ענף הדלקים בישראל: 

 
  

"ל, חו סחר חברות, הבטחון משרד באמצעות
 "מגפ וחברות זיקוק בתי, הדלק חברות

 * שיווק ומכירת גפ"מ מתבצע באמצעות חברות גפ"מ.
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.1.1.3 תולדות הקבוצה 

 ANGLO ASIATICהחלה החברה את פעילותה כחברה שנרשמה באנגליה בשם 1922בשנת 
PETROLEUM העולמיהחלה החברה לפעול תחת קונצרן הנפט  1927. בשנתSHELL  ושמה

. לאחר גלגולים שונים, במסגרתם, בין THE SHELL COMPANY OF PALESTINE -שונה ל
בשנת היתר, הוקנו הזכויות של החברה האנגלית לחברה ישראלית, בראשות ה"ה וולפסון ונחמיאס, 

 PAZ OIL COMPANYפז חברת נפט בע"מ ( -הישראלית לשמה הנוכחי שונה שם החברה  1960
LIMITED הופרטה החברה  1988הועברו מניות החברה לממשלת ישראל ובשנת  1981). בשנת

רכשו  1999והמניות נרכשו על ידי תאגיד בשליטת מר ג'ק ליברמן ז"ל מאוסטרליה. בחודש דצמבר 
"). בחודש לשעבר השליטה בעלי: "להלןבחברה ( אחזקות, דולפין ואינסטנז את השליטה-בינו

, נרשמו 2006הושלמה רכישת בית הזיקוק באשדוד על ידי החברה. בחודש דצמבר  2006ספטמבר 
קיבלה החברה היתר , 2016לראשונה ניירות הערך של החברה למסחר בבורסה. בחודש אוגוסט 

, 2016 ספטמבר בחודש. חברהלשליטה ולאחזקה בפז"א, בנסיבות שבהן לא יהיה בעל שליטה ב
 חלק ומכירת, החברה מדירקטוריוןזיקה אליהם  ובעלי לשעברבעלי השליטה  התפטרות לאחר

 באותו 30% -ל מתחת אל חזקותיהםה את שהוריד באופן, בחברה לשעבר השליטה בעלי מהחזקות
, הפכה החברה שקיבלההשליטה  היתרבחברה, ובהמשך ל השליטה מאמצעי אחד מכל ,מועד

 24 מיום יםמידי דוחותלהלן,  5.18.1  סעיףהחברה לחברה ללא גרעין שליטה. לפרטים נוספים ראה 
 -(אסמכתא מס' 2016בספטמבר  18מיום ו) 2016-01-109279 -(אסמכתא מס'  2016באוגוסט 

 פרטים נוספים על התאגיד. -ד'  לפרקא' 21תקנה ו) 2016-01-124645

בעלי השליטה לשעבר בחברה מלהיות בעלי עניין בחברה. לפרטים חדלו  2017במרץ  30ביום 
 2) ומיום 2017-01-025009 -(אסמכתא מס' 2017במרץ  27מידיים מיום  ותנוספים ראה דוח

  .)2017-01-029173 -ו 2017-01-029170, 2017-01-029164 -(אסמכתאות מס' 2017באפריל 

.1.1.4 מבנה אירגוני קבוצת פז  

  

 דירקטוריון

 מנכ"ל

 כספים

 חטיבת 
 קמעונאות ומסחר

יעוץ משפטי 
 ומזכירות חברה

 חטיבת 
 ולוגיסטיקה זיקוק

 הפצה קמעונאות
 והובלה

עסקים נדל"ן  ייזום
 ותפעול

 פזגז בית זיקוק אשדוד

פז שמנים 
 וכימיקלים

 פזקר

 תעופה-שרותיפז 

 תעופה-פז נכסי

הון אנושי, 
 מחשוב ומינהל

 חטיבת 
 תעשיות ושירותים

 ורכש לוגיסטיקה ופזומט סחר
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.1.1.5 תרשים חברות קבוצת פז 

להלן תרשים ובו תיאור קבוצת פז ושיעורי האחזקה, במישרין ובעקיפין, של החברה בחברות הבנות 
 העיקריות שבקבוצה, בכל אחד מתחומי פעילותה של קבוצת פז: 

 

.1.1.6 רכישה, מכירה או העברה של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל 

 להלן. 3.20 ראה סעיף מימוש החזקות החברה בשופרסל פיננסים לפרטים נוספים בדבר 

.1.2 תחומי הפעילות של החברה: 

 החטיבות ותחומי הפעילות שהינם גם מגזרי הפעילות בדוחות הכספיים הם:

 להלן. שלישי חלקלפרטים נוספים אודות תחום קמעונאות ומסחר ראה  - פז קמעונאות ומסחר

 להלן. רביעי חלקלפרטים נוספים אודות תחום תעשיות ושירותים ראה  - פז תעשיות ושירותים

 להלן. חלק חמישילפרטים נוספים אודות תחום זיקוק ראה  - פז זיקוק

.1.3 השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו 

.1.3.1 השקעות בהון התאגיד  

 וצעו השקעות בהון התאגיד.לא ב 2017 -ו 2016בשנים 

 

100% 

100% 

קמעונאות חטיבת 
 ומסחר

 ושירותים (נפט) בע"מ תעשיותפז 
  

  שמנים פז
 בע"מ וכימיקלים

 

 "מבע פזגז

תעופה  שרותי פז
 בע"מ

פז נכסי תעופה 
 בע"מ

 "מבע פזקר
 

 תחנות ניתוב
 בע"מ  תדלוק

 מקבוצת פזומט
 פז בע"מ 

100% 

100% 

 

חטיבת זיקוק 
 ולוגיסטיקה

אשדוד  זיקוק בית פז
 בע"מ

100% 

יבת תעשיות חט
 ושירותים

100% 

100% 

 בע"מ מובילפז 

100% 

100% 

100% 
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.1.3.2 ברהידי הח רכישה עצמית של אג"ח על 

 כנית רכישה עצמית של אג"ח של החברה.ולחברה ת

אגרות החוב (סדרה ד'), אגרות חוב  על תוכנית רכישה עצמית של אגרות חוב (סדרה ג'), לפרטים
 22דוח מידי מיום  ראה 2018בדצמבר  31') של החברה עד ליום ואגרות חוב (סדרה  ,(סדרה ה')
למועד פרסום דוח זה לא רכשה החברה  עד. )2017-01-108753(אסמכתא מס'  2017בנובמבר 

') ו/או אגרות חוב (סדרה ה') ו/או אגרות חוב (סדרה דו/או חברת בת של החברה אגרות חוב (סדרה 
  ו').

.1.3.3 רכישה עצמית של מניות על ידי החברה 

   לחברה תוכנית רכישה עצמית של מניות החברה.
מניות רגילות של  22,000עצמית של עד כנית לרכישה ואימצה החברה ת 2015במאי  20 ביום

"). תוכנית תוכנית הרכישההחברה בתקופות ובתנאים שנקבעו בתוכנית הרכישה העצמית (להלן: "
 בגין לנאמן הקצאתן לצורך רדומות כמניות שתוחזקנה, החברה מניות רכישתהרכישה נועדה ל

כנית תגמול הוני למנהלים ות), שיבשילו וימומשו למניות בהתאם לRSU( חסומות למניות יחידות
-2015-01 -(אסמכתא מס'  2015במאי  20בחברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 

023556.( 

) למנהלים RSU( חסומות מניה יחידות להקצאת ובהמשךכנית הרכישה העצמית ולתנאי ת בהתאם
מניות).  22,000מניות (חלף  16,964במסגרת תוכנית הרכישה  בחברה, נרכשו על ידי החברה

 ף) למנהלים ולמנכ"ל החברה ראה סעיRSUלפרטים נוספים אודות הקצאת יחידות מניה חסומות (
 להלן.  6.1.5.3 

.1.3.4 עסקאות מהותיות במניות החברה על ידי בעלי ענין 

בעלי שליטה  ובוצעו על ידי בעלי ענין שהי 2017 -ו 2016למיטב ידיעת החברה, במהלך השנים 
 בחברה עסקאות מהותיות למכירת מניות החברה מחוץ לבורסה, כמפורט להלן:

כמות המניות  בעל העניין תאריך
 שער העסקה הנמכרות

  ש"ח 582.66 14,093 אחזקות*-בינו 18.9.2016
  ש"ח 582.66 1,714 *דולפין 28.9.2016
  ש"ח 582.66 2,599 *אינסטנז 27.9.2016

  ש"ח 590 1,194,111 אחזקות-בינו 15.12.2016
 )לדיבידנד התאמה(לאחר  ש"ח 560.44 145,251  דולפין 21.12.2016
 )לדיבידנד התאמה(לאחר  ש"ח 560.44 220,226 אינסטנז 22.12.2016
 ש"ח  580 605,734 אחזקות**-בינו 27.3.2017
 ש"ח  580 149,961 אינסטנז** 30.3.2017
 ש"ח  580 98,909 דולפין** 30.3.2017

לפרטים נוספים ראה  .בעלי שליטה בחברה להיותאחזקות, דולפין ואינסטנז -בינועם ביצוע המכירה חדלו    *
 .להלן 5.18.1 סעיף 

 עם ביצוע המכירה חדלו בינו אחזקות, דולפין ואינסטנז להיות בעלי ענין בחברה. ** 

ונמכרו לגוף פיננסי אשר הפיץ את המניות העסקאות המפורטות לעיל נעשו בעסקאות מחוץ לבורסה 
 לגופים מוסדיים. 

.1.4 חלוקת דיבידנדים  

החליט דירקטוריון החברה על חלוקה מותרת של דיבידנד במזומן, בסכום  2016בנובמבר  23ביום 
 -(אסמכתא מס'  2016בנובמבר  24מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראה דוח מידי מיום  300כולל של 

2016-01-081564.( 
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 כולל בסכום, במזומן דיבידנד של מותרת חלוקה על החברה דירקטוריון החליט 2018 במרץ 17 ביום
-2018  -(אסמכתא מס' 2018במרץ  18מיליוני ש"ח. לפרטים נוספים ראה דוח מידי מיום  400 של

01-020706.( 

 לעיל. 1.3.3 ראה סעיף  2015לפרטים בדבר רכישה עצמית של מניות החברה בשנת 

.1.4.1 יתרת עודפים 

 2,630 -כ, הינה 2017בדצמבר  31יתרת העודפים של החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים ליום 
 מיליוני ש"ח.

לדוחותיה מיליוני ש"ח), בהתאם  188 -עודפים של החברה, בניכוי מניות באוצר (בסך של כהיתרת 
 . ש"חיליוני מ 2,442 -, הינה כ2017בדצמבר  31הכספיים ליום 

"ח ומניות ש מיליוני 432 -כ בסךיתרת הרווחים של החברה הראויים לחלוקה (בניכוי רווחי שיערוך 
  מיליוני ש''ח. 2,010 -, הינה כ2017בדצמבר  31מיליוני ש"ח), ליום  188 -באוצר בסך כ

במרץ  17שהוחלט עליה ביום  ת הדיבידנדאת חלוק יםלא כוללזה  1.4.1 הנתונים האמורים בסעיף
 .לעיל 1.4. לפרטים נוספים ראה סעיף 2018

.1.4.2 מגבלות חיצוניות על יכולת התאגיד לחלק דיבידנד 

, אחת 2014ביוני  11בהתאם לשטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ד') של החברה מיום 
החוב (סדרה ד') היא אם החברה תחלק דיבידנד או תבצע רכישה מהעילות לפירעון מיידי של אגרות 

 ש"ח. ימיליארד 2 -עצמית של מניותיה אשר בעקבותיה יפחת ההון העצמי של החברה אל מתחת ל

 29אגרות החוב (סדרה ו') של החברה מיום  ,')הבהתאם לשטרי הנאמנות של אגרות החוב (סדרה 
אחת מהעילות לפירעון מיידי של  2017 בדצמבר 12 יוםמ) אגרות החוב (סדרה ז', 2016 נובמברב

היא אם החברה תחלק  ואגרות החוב (סדרה ז') החוב (סדרה ו') אגרות ,')האגרות החוב (סדרה 
דיבידנד או תבצע רכישה עצמית של מניותיה אשר בעקבותיה יפחת ההון העצמי של החברה אל 

  מיליארדי ש"ח. 2.3 -מתחת ל
 

גבלות חיצוניות על יכולת התאגיד לחלק דיבידנד, למעט המגבלות הקבועות בדין אין מ ,למועד הדוח
 לעיל.  ותהאמור ותוהמגבל

.1.4.3 מדיניות חלוקת דיבידנד 

אימץ דירקטוריון החברה מדיניות דיבידנד לפיה: מידי שנה, החל משנת  2016בנובמבר  23 ביום
מרווחיה  70%ידנד, בשיעור של ואילך, החברה תחלק לבעלי מניותיה דיב 2017ובגין שנת  2017

הנקיים השנתיים הראויים לחלוקה, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה באותה שנה 
 שבגינה מחולק הדיבידנד. 

כל חלוקת דיבידנד תהיה כפופה להחלטה נפרדת של הדירקטוריון. החלטה בדבר חלוקת הדיבידנד 
עילות העסקית השוטפת של החברה, בתוכנית תתקבל רק במידה ותשלום הדיבידנד לא יפגע בפ

ההשקעות שלה, בנזילות החברה, בדירוג אגרות החוב של החברה, בהתחייבויות ואמות מידה 
פיננסיות, במדיניותה הפיננסית של החברה ובצורכי החברה. חלוקת הדיבידנד תהיה כפופה 

 להוראות חוק החברות, לרבות לקיום מבחני החלוקה. 

בהחלטה זו כדי לגרוע מסמכות הדירקטוריון לבחון מעת לעת את המדיניות ולהחליט בכל יצוין כי אין 
עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהוראות הדין, על שינוי המדיניות או על שינוי שיעור הדיבידנד 

 שיחולק בגין תקופה מסוימת או להחליט שלא לחלק דיבידנד כלל. 

 ).2016-01-081567 -(אסמכתא מס' 2016בנובמבר  24לפרטים נוספים ראה דוח מידי מיום 
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 חלק שני: מידע אחר

.2.1 התאגיד מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של  

.2.1.1 נתונים כספיים לפי תחומי הפעילות של קבוצת פז  

לדוחות הכספיים של החברה  29לענין מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של קבוצת פז ראה ביאור 
 . 2017בדצמבר  31ליום 

 להלן נתונים כספיים בחלוקה לתחומי הפעילות של קבוצת פז:

קמעונאות  ש"ח)מיליוני ( 2017
 ומסחר

תעשיות 
 זיקוק ושירותים*

לא מוקצה 
והתאמות 

 למאוחד
 מאוחד

      הכנסות .1
 11,285 - 3,645 1,117 6,523 הכנסות התחום מחיצוניים

הכנסות המהוות עלויות של תחום 
 פעילות אחר בתאגיד

153 461 4,195 )4,809( - 

 11,285 )4,809( 7,840 1,578 6,676 סך הכל
      עלויות  .2

 752 27 237 107 381 קבועותעלויות 
 9,842 )4,750( 7,443 1,267 5,882 עלויות משתנות

 10,594 )4,723( 7,680 1,374 6,263 סך עלויות
 10,594 86 7,676 1,202 1,630 עלויות התחום לחיצוניים

עלויות המהוות הכנסות של תחום 
 אחר בתאגיד

4,633 172 4 )4,809( - 

 10,594 )4,723( 7,680 1,374 6,263 סך הכל
 )16(  )4( )16( 2 2 הכנסות אחרות

 675 )90( 144 206 415 רווח תפעולי .3
 671 )90( 144 202 415 רווח תפעולי המיוחס לבעלים
רווח תפעולי המיוחס לזכויות 

 שאינן מקנות שליטה
- 4 - - 4 

סך הנכסים המיוחסים לתחום  .4
 31.12.17הפעילות ליום 

3,579 1,116 5,230 3,095 13,020 

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 31.12.17הפעילות ליום 

1,009 445 1,610 5,824 8,888 

ש"ח ורווח  מיליוני 1,066כוללים הכנסות של פזגז בסך של  והשירותים התעשיות חטיבתשל  הפעילות תחוםנתוני   *
 "ח.ש מיליוני 135תפעולי בסך של 

קמעונאות  ש"ח)מיליוני ( 2016
 ומסחר

תעשיות 
 זיקוק ושירותים*

לא מוקצה 
והתאמות 

 למאוחד
 מאוחד

      הכנסות .1
 10,885 - 3,963 1,100 5,822 הכנסות התחום מחיצוניים

הכנסות המהוות עלויות של תחום 
 פעילות אחר בתאגיד

126 376 3,670 )4,172( - 

 10,885 )4,172( 7,633 1,476 5,948 סך הכל
      עלויות  .2

  32 260 113 367 עלויות קבועות
  )4,111( 7,272 1,126 5,162 עלויות משתנות

 10,221 )4,079( 7,532 1,239 5,529 סך עלויות
 10,221 93 7,503 1,082 1,543 עלויות התחום לחיצוניים

עלויות המהוות הכנסות של תחום 
 אחר בתאגיד

3,986 157 29 )4,172( - 

 10,221 )4,079( 7,532 1,239 5,529 סך הכל
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קמעונאות  ש"ח)מיליוני ( 2016
 ומסחר

תעשיות 
 זיקוק ושירותים*

לא מוקצה 
והתאמות 

 למאוחד
 מאוחד

 92 60 )1( 32 1 הכנסות אחרות
 756 )33( 100 269 420 רווח תפעולי .3

 751 )33( 100 265 419 רווח תפעולי המיוחס לבעלים
רווח תפעולי המיוחס לזכויות 

 שאינן מקנות שליטה
1 4 - - 5 

סך הנכסים המיוחסים לתחום  .4
 31.12.16הפעילות ליום 

3,481 1,146 5,301 2,326 12,254 

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 31.12.16הפעילות ליום 

1,026 452 1,412 5,806 8,696 

ש"ח ורווח  מיליוני 967כוללים הכנסות של פזגז בסך של  והשירותים התעשיות חטיבתשל  הפעילות תחוםנתוני    *
 "ח.ש מיליוני 181תפעולי בסך של 

קמעונאות  ש"ח)מיליוני ( 2015
 ומסחר

תעשיות 
 זיקוק *ושירותים

לא מוקצה 
והתאמות 

 למאוחד
 מאוחד

      הכנסות. 1
 12,860 - 4,949 1,140 6,771 הכנסות התחום מחיצוניים

הכנסות המהוות עלויות של תחום 
 פעילות אחר בתאגיד

142 398 4,808 )5,348( - 

 12,860 )5,348( 9,757 1,538 6,913 סך הכל
       עלויות. 2

  37 270 104 386 עלויות קבועות
  )5,281( 8,994 1,221 6,146 עלויות משתנות

 11,877 )5,244( 9,264 1,325 6,532 סך עלויות
 11,877 104 9,243 1,142 1,388 עלויות התחום לחיצוניים

עלויות המהוות הכנסות של תחום 
 אחר בתאגיד

5,144 183 21 )5,348(  

 11,877 )5,244( 9,264 1,325 6,532 סך הכל
 8 )3( )2( 5 8 הכנסות אחרות

 991 )107( 491 218 389 רווח תפעולי. 3
 988 )107( 491 215 389 רווח תפעולי המיוחס לבעלים

רווח תפעולי המיוחס לזכויות שאינן 
 מקנות שליטה

- 3 - - 3 

סך הנכסים המיוחסים לתחום . 4
 31.12.15הפעילות ליום 

3,667 1,250 5,182 343 10,442 

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
 31.12.15הפעילות ליום 

1,034 441 1,253 4,407 7,135 

מיליוני ש"ח ורווח  1,005נתוני תחום הפעילות של חטיבת התעשיות והשירותים כוללים הכנסות של פזגז בסך של    *
 ."חש מיליוני 136תפעולי בסך של 

לפרטים בדבר הרווח התפעולי המתואם בחלוקה למגזרי הפעילות (בהתאמת השפעות מסויימות על 
לדוח  3.5.5מנת להציג את הרווח התפעולי השוטף של הקבוצה ללא השפעות חריגות) ראה סעיף 

 הדירקטוריון. 

לפרטים בדבר הרווח הנקי המתואם של החברה (בהתאמת השפעות מסויימות על מנת להציג את 
 לדוח הדירקטוריון.  3.10סעיף הרווח הנקי השוטף של הקבוצה ללא השפעות חריגות) ראה 

 לדוח הדירקטוריון. 3סעיף להסבר בדבר התפתחויות שחלו במידע הכספי הנ"ל ראה 
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.2.1.2 מהות ההתאמות למאוחד 

מות למאוחד כוללות את הוצאות ההנהלה והכלליות של החברה שלא ניתן ליחס לאחד ההתא
המגזרים (כגון הוצאות מטה החברה: לשכת מנכ"ל, כספים, משפטיות וכו') וכן את ביטולי העסקאות 

 מגזריות.-ןהבי

.2.2 סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד  

קבוצת פז חשופה למגמות, אירועים והתפתחויות במשק הדלק בישראל ובעולם, אשר עשויה להיות 
 להם השפעה על פעילות הקבוצה ועל מתחריה, ובכלל זה: 

.2.2.1 המצב הכלכלי בעולם ובישראל והשפעות על שוק הנפט  

 דוח הדירקטוריון. ל 1.2לפרטים ראה סעיף 

.2.2.2 המצב הביטחוני והמדיני  

והמדיני בעולם משפיע באופן ישיר על המצב הכלכלי העולמי, על מחירי הנפט המצב הביטחוני 
העולמיים ועל מחירי תזקיקי הנפט ולפיכך, גם על פעילות החברה. המצב הביטחוני בישראל משפיע, 

בישראל, וכתוצאה מכך על  יםבין היתר, על נוהגי הבילוי והנופש של ציבור בעלי כלי הרכב הפרטי
להביא לירידה בצריכת תזקיקי נפט של  הלהם. החמרה או מתיחות ביטחונית עלולצריכת הדלקים ש

הציבור בישראל וברשות הפלשתינאית. לפרטים נוספים בדבר ההסכם של החברה עם הרשות 
 להלן. 3.5.2.2 הפלשתינאית ראה סעיף 

השפעה על התיירות הנכנסת והיוצאת לישראל ועל היקף הפעילות  בישראלבנוסף, למצב הביטחוני 
של חברות התעופה (הפעילות גדלה בעיתות רגיעה וקטנה בעיתות בהן קיימת החמרה במצב 

 על היקף מכירות הדס"ל בישראל.  יםהביטחוני), אשר משפיע

.2.2.3 מחירי מוצרי נפט בעולם ובישראל  

מחיר מוצרי נפט באגן הים  :רי נפט בישראל הינםמשפיעים על מחירי מוצשהגורמים העיקריים 
התיכון, מרווח הזיקוק, שער ההמרה של הדולר לש"ח וסכום הבלו והמע"מ המוטלים על מכירת 

 מוצרי נפט בישראל. 

שוק הנפט בעולם מאופיין בתנודתיות קיצונית בכל הקשור למחירי נפט גולמי ולמרווחי הזיקוק, 
טרים העיקריים לקביעת מחירי מוצרי הנפט, ולפיכך מוצרי הנפט ששניהם יחדיו מהווים את הפרמ

חשופים לתנודתיות גדולה, אשר לא ניתן לצפותה מראש ולהיערך לה ברמה שתאפשר מניעת ירידת 
ערכי מלאי נפט גולמי ומוצרי נפט המוחזקים על ידי קבוצת פז, בטווחי זמן בהם יש ירידה במחירים 

 אלו בעולם.

פחות ועמד על שפל של יותר מעשור במחירי הנפט, היה מחיר הנפט הגולמי ב 2016שנת  בתחילת
 לחבית דולר 44ין נע מחיר החבית בטווח שב 2017עלו המחירים ובשנת דולר לחבית. מאז,  30 -מ 
ועד למועד פרסום דוח זה, נע מחיר החבית בטווח שבין  2018 שנתדולר לחבית. מתחילת  61 -ל

סעיף  . לפרטים נוספים בדבר מחירי חבית נפט גולמי ראהלחבית דולר 70.5 - ללחבית  דולר 66.5
  לדוח הדירקטוריון. 1.2
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ועד  2014החל מינואר ) באירופה, Brentהגרף שלהלן מתאר את תנודתיות מחירי הנפט הגולמי (
  (מקור: סוכנות הידיעות "רויטרס"): 2018ינואר 

 BRENTהתפתחות מחיר הנפט הגולמי מסוג 

 

כפי שהיא מחשבת אותו, כולל את הפער בין מחירי תמהיל הנפט הגולמי  מרווח הזיקוק של פז"א,
בניכוי צריכה מוצג ו ,את ההכנסות מחשמל ומניפוקואת השפעת מבנה השוק לבין מחירי התזקיקים, 

, "ט)ליצור החשמל (גז ואובדנים. המרווח אינו כולל הוצאות משתנות וקבועות אחרות, הוצאות אנרגיה
  .פחת והפחתות

 
מרווח הזיקוק של נפט גרף של לשם השוואה לסביבה העסקית בה פועלת החברה, מוצגים להלן 

 שלפי המתודולוגיה  על, אשר מחושב BRENT NORTH WEST EUROPE FCC+VBגולמי מסוג 
באתר סוכנות האנרגיה העולמית  מתפרסם(חברת יעוץ בינלאומית בתחום האנרגיה) ו KBCחברת 

)IEAמרווחי היחוס, אינם מייצגים בהכרח את מרווחי היחוסמרווח האורל (להלן: "גרף של ), ו .("
 מרווח הזיקוק של פז"א, אך מהווים אינדיקציה רלוונטית לסביבה העסקית שבה פועלת החברה.

 2017בשנת  NORTH WEST EUROPE FCC+VBלהלן גרף המתאר את תנודתיות מרווח 
 "): IEA) (מקור: "(הנתונים בדולר לחבית
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, מדמה מצב בו רכישת נפט גולמי מסוג  IEAשיטת החישוב של מרווח היחוס, המתפרסם על ידי
BRENT  ומכירת תזקיקי הנפט נעשות באותו מועד ומתבססת על ממוצע תמהיל מייצג של תזקיקים

שבירת בצפון מערב אירופה (פצחן קטליטי ומתקן ל VB +FCCהמופקים בבית זיקוק בתצורת 
 צמיגות), הדומה לתצורת פעילותה של פז"א. 

 2017 דצמברחודש ועד  2017להלן גרף המתאר את התנודתיות של מרווח האורל מחודש ינואר 
 "פלאטס"):  (הנתונים בדולר לחבית) (מקור: סוכנות המידע

 

 

.2.2.4 תקני מוצרי הנפט 

בכל הנוגע לאיכות המוצר והרכבו. מוצרי הנפט בשוק הישראלי כפופים לתקנים בינלאומיים ומקומיים 
שינויים בתקני מוצרי הנפט, המשווקים בישראל או בחו"ל, עלולים להשפיע על דרישות הלקוחות לגבי 

 א מייצרת. פז"א מספקת ללקוחותיה דלקים העומדים בדרישות התקנים.”מפרטי מוצרי הדלק שפז

.2.2.5 שיעורי הריבית ומדד המחירים לצרכן 

 . 2017בדצמבר  31דוחות הכספיים ליום ל 30ביאור לפרטים ראה 

.2.2.6 שער החליפין של הדולר מול השקל 

 .2017בדצמבר  31הכספיים ליום  לדוחות 30לפרטים ראה ביאור 

.2.2.7 בלו על מוצרי נפט  

מרכיב הבלו (שעליו מוטל גם מע"מ) בחלק ממחירי מוצרי הנפט הינו משמעותי ביותר. הבלו מוטל על 
ימים (למעט בלו בגין גפ"מ, אשר  10ניפוק הדלק, באשראי של  חברות הדלק ומשולם על ידן בעת

משולם לבתי הזיקוק עם התשלום עבור הגפ"מ ובתי הזיקוק מעבירים את הבלו בגין הגפ"מ לרשות 
המיסים), וזאת בעוד שמספר ימי האשראי הניתנים על ידי החברה ללקוחותיה גבוה משמעותית 

 מכך. 

הדלק, להגביר את האכיפה ולשפר את ההרתעה, קובע חוק הבלו במטרה לייעל את גביית הבלו על 
, בין היתר, כי מקום בו נעשה שימוש בדלק במקום היצור, למעט שימוש 1958-על הדלק, התשי"ח

בדרך של עיבוד הדלק לסוג אחר של דלק חב בלו, ישולם הבלו בעת השימוש בדלק על ידי מי שעשה 
היא כי,  זויהיה החזר בלו בגין חובות אבודים. משמעות קביעה בו שימוש. כמו כן, קובע החוק כי לא 

 1961-בעוד שחובות אבודים מוכרים כהוצאה על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א
 חוב בגין בלו, חוק הבלו על הדלק אינו מכיר ב1975-"והתשל, מוסף ערך מס חוק פי על וכהוצאה

 . כהוצאה אבוד חוב בגין בבלו להכרה/או ו הבלו זרלהח זכאיות לא הדלק וחברות כהוצאה אבוד
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, 1958-תשי"חה, שנחקק מכוח חוק הבלו על הדלק, 2004-תשס"דהצו הבלו על דלק (הטלת בלו), 
 קובע שיעורים ספציפיים של בלו לכל מוצר נפט.

העלאת שיעורי הבלו גורמת להגדלת החשיפה של החברה לאשראי לקוחות וכן לגידול בהוצאות 
  המימון שלה. 

כנית הכלכלית של הממשלה ואושרה בממשלה הצעת מחליטים, במסגרת הת 2016בחודש אוגוסט 
לתיקון צו הבלו בפרק העברת המשק לגז טבעי, הוטל על שר האוצר לפעול  .2017-2018לשנים 

, כך שהסדר ההישבון על סולר לתחבורה יבוטל בהדרגה החל 2005-ור והישבון) התשס"ה(פט
ריך בשלב זה את , עבור משאיות ואוטובוסים. החברה אינה יכולה להע2027ועד  2018משנת 

 ההשפעה שתהיה להחלטה על פעילותה, במידה וצו הבלו יתוקן כאמור. 

 להלן.  4.18.12 נזין תעופתי ראה סעיף לפרטים בדבר פטור מתשלום בלו על דס"ל ועל ב

לפרטים בדבר הטבות בשיעור הבלו על מנת לעודד מעבר לשימוש בגז טבעי דחוס או במתנול ראה 
 להלן, לפי הענין.  2.2.16  -ו 2.2.14  סעיפים 

 להלן.  6.2.1.3 לפרטים נוספים בדבר מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות ראה סעיף 

.2.2.8 רגולטוריות התפתחויות 

פעילות הקבוצה מושפעת משינויים רגולטוריים שחלים מעת לעת במשק הדלק בישראל, ובכלל זה   2.2.8.1.
 ביחס למחירי מוצרי נפט. 

אוקטן  95כך, במסגרת הרגולציה הקיימת במשק הדלק, הוטל פיקוח על מרווח השיווק במכירת בנזין 
(למעט על גפ"מ שאינו הגפ"מ בשער בית זיקוק  רווחיותדיווח על  ברמתפיקוח בתחנות התדלוק, 

דיווח על מחיר גפ"מ  פיקוח על מחיר מיכל גפ"מ נייח, פיקוח ברמת גז ללא ריח), -מכיל מרקפטן 
, פיקוח ברמת דיווח על סולר זללקוחות ביתיים, פיקוח על מחירים מירביים לפיקדון בגין ציוד ג

תעופה, פיקוח על מחירי בנזין -תנים על ידי נכסילתחבורה, פיקוח על מחירי שירותי תשתית שני
תעופתי לשדות תעופה פנים ארציים ופיקוח על מחירי שירותי תדלוק למטוסים שניתנים על ידי 

 תעופה בנתב"ג.-שרותי

משרד חברות הדלק, חברות הגז ובתי הזיקוק מקבלים, מעת לעת, דרישות להעברת נתונים ל
 בין היתר, לצורך בחינת הטלת פיקוח על מחירים.  ולרשות להגבלים עסקיים, האנרגיה

המליצה הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) לעדכן את  2011בחודש ספטמבר 
המתודולוגיה המשמשת כיום לפיקוח על מחירים ועל רווחיות, הואיל ולדעתה שיעורי התשואה 

עולים במידה ניכרת על הראוי כיום, זאת בין השאר, נוכח העובדה ששיטת הפיקוח  ההנקובים ב
הקיימת נקבעה בתקופה של ריבית גבוהה, באופן ניכר, מסביבת הריבית כיום, ולאור השפעת 

  .2011השינויים בכללי התקינה החשבונאית. המלצה זו הפכה להחלטת ממשלה בחודש דצמבר 

 מחירים על לפיקוח למתודולוגיה כלליים מנחים קווים מסמךרד האוצר פרסם מש 2017ינואר  בחודש
בתהליך הפיקוח  המחירים וועדת את להכווין הינה המסמך מטרתפי המסמך,  על"). המסמך(להלן: "

על המחירים תוך יצירת אחידות מתודולוגית, ככל האפשר, בתהליך הפיקוח על מצרכים ושירותים 
 בין וועדה וכל בהדרגתיות ייעשה המתודולוגיה יישוםפי המסמך,  על. השונים הממשלה רדישל מש

 מהווה אינו המסמךמצויין במסמך כי  עוד. המתודולוגיה ביישום ההדרגתיות על תחליט משרדית
המחירים הסמכות לסטות מקווים מנחים אלו אם  ולוועדת, המחירים ועדת דעת לשיקול תחליף

ים יחודיים או אם חל שינוי מהותי בנסיבות הכלכליות או אם השתכנעה כי בשוק האמור שוררים תנא
 את שנימקה ובלבד זה בשוק שבמסמךסברה כי קיים קושי תפעולי ממשי ביישום הקווים המנחים 

 . החלטתה

 בנזין של השיווק מרווח על לפיקוח הקשור בכל המתודולוגיה שונתה 2011 שנת במהלך כבר כי יצויין
לפיקוח על מרווח השיווק  במתודולוגיה נכללוהחדשה  במתודולגיה מהשינויים שחלק כך ,אוקטן 95

 . 2011בשנת  כבר אוקטן 95 בנזיןשל 
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, המיישמת את 2017באוקטובר  3לפרטים בדבר טיוטת דוח יחוס עלויות, שקיבלה החברה ביום 
 להלן. 3.18.8.3  המתודולוגיה החדשה, כולה או חלקה, ראה סעיף

.2.2.8.2 2012-לק, התשע"בהצעת חוק משק הד 

(להלן:  2012-את טיוטת הצעת חוק משק הדלק התשע"ב משרד האנרגיהפרסם  2012בחודש מרץ 
 .")החוק הצעת"

בהצעת החוק מספר סעיפים שעשויים להשפיע על החברה במידה והצעת החוק תאושר ללא שינויים. 
 הסעיפים העיקריים שבהם הינם: 

רישיון לפעילויות במשק הדלק ובלבד שתוקפו של השר רשאי לקבוע הוראות לענין תקופת  -
 שנים.  3רישיון אחר לא יעלה על תוקפו של שנים ו 25רישיון זיקוק או תשתית לא יעלה על 

מהבנזין והסולר המנופקים בישראל וכן בעל שליטה  25% -בעל רישיון זיקוק המספק למעלה מ -
מתחנות  33% -חזיק זכות בלמעלה מבו או בעל ענין בו לא יהיה בעל רישיון שיווק דלק, המ

התדלוק הציבוריות ולא יהיה בעל שליטה או בעל ענין בבעל רישיון שיווק כאמור. השר 
מתחנות התדלוק  33% -בהתייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים רשאי לקבוע שיעור נמוך מ

וק שערב קביעה , בעל רישיון זיק25% -ובלבד שיתקיימו שני אלה: השיעור שייקבע לא יפחת מ
כאמור החזיק זכות בתחנות תדלוק ציבוריות, בשיעור העולה על זה שנקבע, יהיה רשאי 

  להמשיך ולהחזיק באותן זכויות. 
מהבנזין והסולר המנופקים בישראל וברשות הפלשתינאית. החברה  35% -פז"א מספקת כ
 מתחנות התדלוק הציבוריות. 23% -מחזיקה זכות בכ

מתחנות התדלוק הציבוריות במחוז מסויים, אלא  60% -זכויות בלמעלה מלא יהיה אדם בעל  -
לפקודת  3 עיףבספי שפורסם כ –אם כן אישר זאת מנהל מינהל הדלק ובתנאים שאישר ("מחוז" 

  ). 1948 -סדרי השלטון והמשפט, תש"ח 
 מתחנות התדלוק. 60% -נכון למועד דוח זה, אין מחוז בו החברה מחזיקה ביותר מ

") סמכויות הסדרה רחבות ביותר, אגב "המנהלהחוק מקנה למנהל מינהל הדלק (להלן:  הצעת -
פגיעה בשיקול דעת וסמכות השר הממונה והממשלה. סמכויות אלו מאפשרות, בין היתר, הטלת 

על פעילותם של  )שחלקן, לדעת החברה, בלתי סבירות ולא מידתיות(מגבלות ומתן הוראות 
על בתי הזיקוק, כך לדוגמא: מתן הוראות לבתי זיקוק לענין  העוסקים במשק הדלק לרבות

החזקת מלאי חירום תפעולי, לרבות אחסון מלאי של בעל רישיון אחר, התנית רישיון בית הזיקוק 
בהתקשרות להובלת דלק באמצעות כלי שיט ישראלי, קביעה בכל הנוגע לאופן השימוש בנכסי 

להשקעה / הקמה של מתקנים בבית הזיקוק, בית הזיקוק, דרישה לקבלת אישור מהמנהל 
 הגבלת פעילות בית הזיקוק לזיקוק בלבד וכו'.

שיון זיקוק או בעל שליטה או בעל ענין בו לא יקיים פעילות תשתית ולא יהיה בעל יבנוסף, בעל ר -
שליטה או בעל ענין ברישיון תשתית. המנהל רשאי לאשר המשך מתן שירותי תשתית שניתנו 

וק לתוקף בנכסי שירות המשמשים לזיקוק או להמשיך ליתן שירותי תשתית טרם כניסת הח
לתדלוק מטוסים או אוניות, או לפעילות אחרת במשק הדלק שהיא בתחום פעילות מוגדר 
ומצומצם בלבד, אם בעל הרישיון עסק בכך קודם לחקיקת החוק, ובלבד ששוכנע שפעולת 

תעופה מספקת -חרת ממטרות החוק. נכסיהזיקוק לא תפגע בתחרות במשק הדלק או במטרה א
 שירותי אחסון.

שהיו לה השלכות כבדות יותר על פעילות  2011להצעת חוק זו קדמה הצעת חוק מחודש ינואר 
החברה, לרבות מגבלה בשיווק גפ"מ ומגבלה חמורה יותר על הגידול האורגני של החברה בתחנות 

דת לכל מגבלה נוספת שתוטל עליה בחקיקה, כי היא מתנג משרד האנרגיהתדלוק. החברה הודיעה ל
לפרטים נוספים החברה עם פז"א.  שלמיזוג ה תנאימעבר למגבלות הקשות שהוטלו על החברה ב

 .להלן 5.18.2 בדבר המגבלות שהוטלו על החברה בתנאי המיזוג של החברה עם פז"א ראה סעיף 
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לרעה  השפעהלהיות לכך  הבנוסח המוצע או דומה לו, עשוי ,במידה והצעת חוק זו או אחרת תתקבל
על פעילות החברה ופגיעה קשה בזכויות הקנין של החברה. החברה תשקול נקיטת הליכים משפטיים 
על מנת למנוע פגיעה בלתי הוגנת בחברה ועל מנת למנוע מגבלות בלתי סבירות על המשך 

 התפתחותה הטבעית.

.2.2.8.3 2013-הריכוזיות, התשע"דהחוק לקידום התחרות וצמצום  

(להלן  2013-פורסם החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד 2013בחודש דצמבר 
חזקות בתאגידים מהותיים ה"). החוק כולל, בין היתר, הוראות בדבר הפרדה בין החוקבסעיף זה: "

הפיננסי (גוף  חזקות בגופים משמעותיים בתחוםהבתחום הריאלי (תאגיד ריאלי משמעותי) לבין 
הוועדה לצמצום הריכוזיות  לעת תמע מפרסמתפיננסי משמעותי), כהגדרתם בחוק. בהתאם לחוק, 

הריכוזיים, רשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים ואת רשימת הגופים  הגורמיםאת רשימת 
הפיננסיים המשמעותיים. החברה נמנית ברשימת התאגידים הריאלים המשמעותיים והבנק 

 לשעבר"), הנשלט בעקיפין על ידי בעלי השליטה הבנקאומי הראשון לישראל בע"מ (להלן: "הבינל
 בעליקבוצת הקטינה , נמנה ברשימת הגופים הפיננסים המשמעותיים. לפיכך, על פי החוק בפז

 .5% -פחות מחזקותיה בחברה לה אתבחברה  לשעברהשליטה 

  .החברה מדירקטוריון אליהם זיקה בעליו לשעבר השליטה בעלי התפטרוכמו כן, בהתאם לחוק, 

התפטרות בעלי השליטה לשעבר  ,לשעבר השליטה בעלי מניותחלק מ מכירתלפרטים נוספים בדבר 
היתר השליטה שניתן לחברה, לשליטה  של לתוקף תווכניס ובעלי זיקה אליהם מדירקטוריון החברה

 2016 באוגוסט 24 מיום ייםמיד דוחותלהלן,  5.18.1  סעיף ראהולאחזקת אמצעי שליטה בפז"א, 
-2016-01 -'מס(אסמכתא  2016בספטמבר  18 ומיום) 2016-01-109279 -'מס(אסמכתא 

 .התאגיד על נוספים פרטים - ד' בפרקא' 21 תקנהו) 124645

גם מגבלות על הקצאת זכות, לרבות על הקצאת זכות בתחום תשתית  , בין היתר,החוק כולל ,בנוסף
חיונית (כהגדרת הקצאת זכות בסימן ב' לפרק א' בחוק) לגורמים ריכוזיים. בהתאם לחוק ולרשימה 

גורם ריכוזי. תחומי התשתית החיונית כוללים, בין תאגיד ריאלי משמעותי והחברה מהווה  ,שפורסמה
חברת דלק, זיקוק דלק ורישיון ספק גז. בהתאם לחוק, המבקש להקצות  היתר, גם תחומי פעילות של

משקית,  זכות בתחום תשתית חיונית לגורם ריכוזי יעשה זאת רק לאחר ששקל שיקולי ריכוזיות כלל
ושיקולים של קידום התחרות הענפית ובהתייעצות עם הוועדה לצמצום הריכוזיות והממונה על 

 ום התחרות הענפית). הגבלים עסקיים (במקרה של קיד

, פרסמה ועדת הריכוזיות טיוטת מדיניות, בנושא מתודלוגיה לבחינת ריכוזיות 2017בינואר  17ביום 
. מטיוטת המדיניות עולה כי הוועדה תתמקד 2017במרץ  17כלל משקית, לשימוע ציבורי עד ליום 

להפעיל את כוח המיקוח בחששות הנובעים מהפוטנציאל של גוף ריכוזי בעל כוח מיקוח משמעותי, 
כלפי קובעי המדיניות בין בדרג הרגולטורי ובין בדרג הפוליטי. טיוטת המדיניות מתארת שלוש 
קבוצות של פרמטרים, אשר בהתאם למידע שיעמוד לרשות הוועדה, יאפשרו להעריך את שיעור 

הפעילות  הגידול בריכוזיות הכלל משקית כתוצאה מהקצאת זכות לגורם ריכוזי מסוים: תחומי
מאפייני הקשר והחיוניים של הגורם הריכוזי; נתוני הפעילות המאקרו כלכלית של הגורם הריכוזי; 

 שבין הגורם הריכוזי לבין קובעי המדיניות.

פרסמה הרשות להגבלים עסקיים את רשימת הזכויות,  ,2017 ספטמברבחודש מעת לעת ולאחרונה 
ורם מאסדר, חלה חובה להתייעץ עם הממונה על , שבטרם הקצאתן על ידי גלחוק 13לפי סעיף 

 ים, בין היתר,הגבלים עסקיים בנוגע לשיקולי התחרות הענפית. במסגרת רשימת הזכויות הנ"ל נכלל
, 1989-תחום פעילות יצור שלגביה נדרש רישיון ספק גז לפי חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט

לחוק ההסדרים במשק  12לפי סעיף  הדלק,תחום פעילות של חברת דלק הרשומה במרשם חברות 
; 2001-), התשס"א2001המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 

תחום פעילות ו ;1996-תחום פעילות שלגביו נדרש רשיון הספקה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו
קוני חקיקה להשגת יעדי לחוק ההסדרים במשק המדינה (תי 9זיקוק של דלק כהגדרתו בסעיף 

פעילות החברה כוללת את תחומי  .2001-), התשס"א2001התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 
 הפעילות שנזכרו לעיל.
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.2.2.8.4 דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) 

פורסם דוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) אשר כלל, בין  2011בחודש ספטמבר 
 , את ההמלצות המפורטות להלן:היתר

וצע להטיל פיקוח על מחירי הגפ"מ בשער בית הזיקוק ופיקוח על מרווח השיווק של חברות ה -גפ"מ  )א(
וצע להקים צוות ממשלתי שיציע רפורמה נוספת בענף. ה. במקביל, לצורך הגברת התחרות הגז

 4.18.4 ל גפ"מ ראה סעיף לפרטים נוספים בדבר הטלת פיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים ש
 להלן.

. ליזום הליך חקיקה שישחרר מידית את כל תחנות התדלוק שהיו נושא 1וצע: ה -תחנות תדלוק  )ב(
בהתאם לאמור בחוות (בכל הנוגע להסדרי חכירה  1993 שנתקביעת הממונה על הגבלים עסקיים מ

שהתייחסה לתחנות ריאליות). לפרטים נוספים  ,9959/03הדעת של היועץ המשפטי לממשלה בע"א 
. ליתן עדיפות 2להלן.  (ג) 3.1.11.2 בדבר חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ראה סעיף 

. להנחות 3בהליכי תכנון תחנות תדלוק לעצמאים (יזמים שאינם נימנים על חברות הדלק הגדולות). 
תחנות תדלוק חדשות לעצמאים  40 -ות לאת רשות מקרקעי ישראל ומוסדות התכנון לתכנן קרקע

 משרד האנרגיה. להנחות את 4בסיום התכנון.  ןבתוך שנתיים ואת רשות מקרקעי ישראל לשווק
למפות אזורים גיאוגרפים  משרד האנרגיה. להטיל על 5לפעול ליישום תקנות תדלוק אוניברסלי. 

ף, בדגש על מרכזי ערים, ולאור החברות הגדולות ביותר בענ 4ספציפיים שבהם קיימת נוכחות של 
רמת התחרות שתמצא באיזורים אלה, לקבוע מנגנון המחייב מכירת תחנות תדלוק באזורים אלה 

. כי מנגנון זה ואופן יישומו 6לחברות קטנות, בעלות נתח שוק קטן יותר, באופן שיעודד את התחרות. 
 2.2.8.2 ק משק הדלק ראה סעיף בטיוטת חוק משק הדלק. לפרטים נוספים בדבר טיוטת חו ויוטמע
 לעיל.

להטיל פיקוח מידי על מחירי סולר לתחבורה בשערי בתי הזיקוק, ובתחנות  -ענף הסולר לתחבורה  )ג(
התדלוק בדומה למנגנון הפיקוח בשוק הבנזין. יצוין כי המלצה זו מצטרפת לפיקוח ברמת דיווח 

 להלן. 3.18.8.1 ים ראה סעיף שהוטל על מכירת סולר תחבורה בתחנות תדלוק. לפרטים נוספ

ועדה בענין תחנות תדלוק, כמפורט לעיל, קיבלה הממשלה מספר הצעות ובעקבות המלצות ה
החלטה לפיהן תוגש טיוטת תזכיר חוק לשחרור של מפעילי תחנות תדלוק, הקשורים עם חברות 
הדלק בהסכם קנייני ובהסכם קמעונאי, והגבלה על שיווק קרקעות כאמור לגורמים מסויימים בשל 

טענה לפגיעה בקניינה ובחופש ואת התייחסותה להצעות אלו שיקולים תחרותיים. החברה העבירה 
 העיסוק שלה.

לפרטים אודות  .להלן 3.18.12.1  סעיף ראה משרד האנרגיהלפרטים אודות "קול קורא" שפרסם 
בענין תחרות גיאוגרפית בין תחנות הדלק ראה סעיף  דוח הרשות להגבלים עסקיים תטיוט

 להלן. 3.18.12.4 

עדה, לפיה יש להנחות את וקיבלה הממשלה החלטה, ברוח המלצות הו 2011דצמבר כמו כן, בחודש 
 כדלקמן:  1996-ועדת המחירים הפועלת על פי חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו

לבחון את רמת הפיקוח הנדרשת על מחירי גפ"מ בשער בית הזיקוק ובכלל זה את המחיר  .1
 המירבי המפוקח;

הצורך בהטלת פיקוח על מרווח השיווק של גפ"מ, להתייחס למקטעי השיווק במסגרת בחינת  .2
 השונים ובהם שיווק גפ"מ לשוק המוסדי, שיווק גפ"מ ביתי לצוברים ושיווק גפ"מ ביתי במיכלים;

 ,לקבוע(כיום שר האנרגיה) להנחות את שר האוצר ושר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים  .3
 ירים, ככל שניתן, כי מרווח השיווק של גפ"מ יהיה מפוקח. על בסיס המלצה של ועדת המח

 4.18.4 לפרטים נוספים בדבר הטלת פיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים של גפ"מ ראה סעיף 
 להלן.
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.2.2.8.5 מיסוי  

 . 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  28לפרטים ראה ביאור 

.2.2.9 איכות סביבה  

רי נפט כפוף להסדרה ופיקוח נרחבים, שמטרתם מניעת פגיעה באיכות העיסוק בנפט גולמי ובמוצ
ויר, קרקע וים) ושמירה על בטיחות הציבור ובטיחות העובדים. מוצרי והסביבה (בעיקר זיהום מים, א

נפט מוגדרים כרעלים על פי חוק חומרים מסוכנים. לפיכך, הטיפול והעיסוק בהם, לרבות זיקוק, 
הסדרה ולפיקוח. בשנים האחרונות ניכרת מגמת החמרה בחקיקה אחסון והובלה, כפופים ל

הרלבנטית לתחום וקביעת תקנות, תקנים ותנאים מחמירים לרשיונות עסק בהקשר של איכות 
הסביבה וכן ניכרת מגמת החמרה באכיפת הוראות הדין. יצויין כי החברה מקיימת תוכנית אכיפה 

עילות החברה בתחום איכות הסביבה ראה סעיפים פנימית בתחום איכות הסביבה. לפרטים בדבר פ
 להלן. 6.11.2.6  -ו 5.17 , 4.17 , 3.17 

.2.2.10 בטיחות  

נפט גולמי ומוצרי הנפט שברשות קבוצת פז הינם חומרים מסוכנים, הן לעוסקים בהם והן לסביבה. 
 לפיכך, העיסוק בהם כפוף להוראות רגולטוריות שונות ודורש הקפדה על בטיחות בעבודה. 

-בוצה עומדת בדרישות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"גהק
ושמטרתן לקבוע תוכנית שיטתית לניהול הבטיחות  2014, שנכנסו לתוקף בחודש אוגוסט 2013

במקום העבודה כדי למנוע תאונות, לצמצם סיכונים ולמלא אחר דרישות החוק בנושאי בטיחות 
 ת. יצויין כי החברה מקיימת תוכנית אכיפה פנימית בתחום הבטיחות. ובריאות תעסוקתי

.2.2.11 תחרות 

 תחומי הפעילות בהם פועלת הקבוצה הינם תחרותיים ביותר. 
 להלן.  3.8 בענין תנאי התחרות בתחום הקמעונאות והמסחר ראה סעיף 
 להלן.  4.8 בענין תנאי התחרות בתחום התעשיות והשירותים ראה סעיף 

 להלן.  5.8 בענין תנאי התחרות בתחום הזיקוק ראה סעיף 

.2.2.12 גז טבעי המהווה תחליף לגפ"מ לתעשיה, מזוט וסולר -שינויים בהרגלי הצריכה בישראל  

הגז הטבעי הפך למקור אנרגיה משמעותי במשק הישראלי והוא החל להחליף את השימוש בגפ"מ 
תשתית הולכה וחלוקה או באמצעות לתעשיה, במזוט ובסולר, במקומות בהם הוקמה ומוקמת 

). הגידול בצריכת הגז הטבעי נובע מטעמים כלכליים CNG -כליות כביש (להובלת גז טבעי דחוס ימ
לגידול  ונערכתפז"א נערכה  (מחיר הגז הטבעי אל מול מחיר תזקיקי נפט) ומטעמים סביבתיים.

ועל מנת לאפשר השבחת סולר  בצריכת הגז הטבעי על מנת לצמצם את כמויות המזוט לשוק המקומי
שמנים ופזקר נערכים למעבר לשימוש בגז טבעי, מהלך שיקטין -הסקה לסולר תחבורה. מפעלי פז

 את עלויות היצור שלהם (ככל ומחירי הגז הטבעי יהיו נמוכים יותר ממחירי תזקיקי הנפט).

לים. זיכיונות לחלוקת גז טבעי נמכר ללקוחות מוסדיים כגון: חברת החשמל, תחנות כח ומפעלים גדו
גז טבעי במספר אזורים בארץ ניתנו על פי מכרזים שפרסמה המדינה. הרחבת השימוש בגז טבעי 

 עלולה להקטין את היקף המכירות של החברה. 

, הותר לחברות המוגדרות כמזקק נפט או 2014-), התשע"ה6בחוק משק הגז הטבעי (תיקון מס' 
גז טבעי. החברה נערכת לכניסה לפעילות לשיווק ולמכירת גז  גורם קשור למזקק נפט לשווק ולמכור

 טבעי לתעשייה ולתחבורה.

.2.2.13 מעבר לתדלוק בגפ"מ 

לתדלוק כלי רכב בתחנות תדלוק  ), מאפשר שימוש בגפ"מ אוטומטיבי3(שינוי מס'  18תיקון לתמ"א 
 "). גפ"מ אוטומטיבי(להלן: "
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בל בהיקפו, והחברה אינה צופה כי הוא יגדל המעבר לשימוש בגפ"מ אוטומטיבי לתדלוק כלי רכב מוג
 באופן מהותי בתקופה הקרובה ו/או ישפיע באופן מהותי על תוצאותיה הכספיות. 

הקבוצה מפעילה עמדות לתדלוק בגפ"מ אוטומטיבי בחלק מתחנות התדלוק של החברה. כמו כן 
 שמאפשרות מספקת פזגז גפ"מ אוטומטיבי לתחנות חצר. הקבוצה מרחיבה את מספר העמדות

גפ"מ אוטומטיבי, לרבות בתחנות תדלוק. שילוב תדלוק בגפ"מ אוטומטיבי בתחנות התדלוק ב תדלוק
 אינו כרוך בהשקעות מהותיות לחברה. 

מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. יתכן שבפועל המעבר לתדלוק 
פה, כתוצאה מסיבות שונות כגון: מחיר תחרותי בגפ"מ אוטומטיבי יהיה נרחב יותר ממה שהחברה צו

של גפ"מ אוטומטיבי, בעיקר כתוצאה משיעור בלו נמוך, ויתרונות אחרים על פני השימוש בבנזין (כגון 
 פליטה מופחתת של מזהמים).

.CNG( 2.2.14תדלוק בגז טבעי דחוס ( 

לתחבורה. התקבלה החלטת ממשלה בנושא הפחתת התלות הישראלית בנפט  2013בחודש ינואר 
לאומית להפחתת התלות  כניתוהחלטה זו מהווה המשך להחלטות ממשלה קודמות, בדבר הפעלת ת

מעבר של  2025עד  2013כנית הינה לקדם במהלך השנים והעולמית בנפט לתחבורה. מטרת הת
התחבורה בישראל למקורות אנרגיה חליפיים לנפט, ולאפשר הפחתה של משקל הנפט כמקור 

, ביחס 2025בשנת  60%-, ושל כ2020בשנת  30%-כ ה בישראל בשיעור שלאנרגיה לתחבור
כאמור יהיה כדאי כלכלית, תוך הורדת מחירים,  לתחזיות הצריכה בשנים אלו, וזאת ככל שמעבר

  עידוד צמיחה כלכלית והתאמת הרגולציה. 
ימים את הדרישות  180מספר משרדי ממשלה, בין היתר, לגבש בתוך  הנחתהההחלטה 

), את המתווה CNG -טיחותיות והביטחוניות לשימוש באוטובוסים מונעים בגז טבעי דחוס (גט"ד הב
מבוססי נפט (חשמלי, היברידי,  לרגולציה לכלי רכב המונעים על ידי מקורות אנרגיה חליפיים, שאינם

כנות של דלקים, מתנול וכו'), לבחון קידום תעשית דלק מבוסס גז טבעי ובכלל זה את ההית-גזים, ביו
מתקן המרה של גז טבעי לדלק וניצול פסולת ליצור דלקים. בנוסף, הוחלט לבחון את מדיניות המיסוי 

 .והאופן שבו היא מעודדת שימוש בדלקים חלופיים

-פורסם צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגז טבעי), התשע"ד 2013בחודש דצמבר 
, אם קיימת ברכב מערכת הנעה בגז טבעי דחוס, בין , המאפשר הפעלת רכב בגז טבעי דחוס2014

 כמערכת בלעדית ובין ליד מערכת הנעה בדלק אחר, שמותר להניע בו כלי רכב.

, בשיתוף עם משרדי ממשלה נוספים, טיוטה להערות משרד האנרגיהפרסם  2016בחודש ינואר 
דלוק בגז טבעי דחוס. הציבור של נוסח קול קורא למענקים ורשת בטחון לתמיכה בהקמת תחנות ת

על פי המתווה המוצע, ינתן מענק כספי לתחנת תדלוק שתתחיל לספק גז טבעי ללקוחות, ומנגנון 
רשת בטחון לפיו היה ותחנת התדלוק לא תגיע להיקף מכירות מסוים של גז טבעי תהיה זכאית 

תנאי סף  תחנת התדלוק לתמיכה שנתית באופן ובתנאים שפורסמו במתווה. עוד נקבעו במתווה
לתחנות תדלוק שיגישו בקשות, אמות מידה לבחינת ההצעות להכלל בתוכנית וכו'. החברה העבירה 

וטענה, בין היתר, שהמענק ורשת הביטחון המצויינים  2016את התייחסותה לטיוטה בחודש פברואר 
 במתווה המוצע אינם כלכליים. 

כנית הכלכלית של הממשלה ות התאושרה בממשלה הצעת מחליטים, במסגר 2016אוגוסט  בחודש
בפרק העברת המשק לגז טבעי הוטל על שר האוצר לפעול לתיקון צו הבלו על  .2017-2018לשנים 

, באופן שיינתנו, בין היתר, הטבות בשיעור הבלו בגין גז טבעי 2004-הדלק (הטלת בלו), התשס"ד
, 30%פחת מואץ בשיעור של דחוס, הטבות לכלי רכב כבד שיעברו לשימוש בגז טבעי דחוס בדמות 
עבור תחנות תדלוק בגז  20%והטבה בדמות ביטול תשלום אגרת רישוי ופחת מואץ בשיעור של 

טבעי דחוס. החברה אינה יכולה להעריך, בשלב זה, את ההשפעה שתהיה להחלטה, ככל שתהיה, 
 על פעילותה. 

וק בגז טבעי דחוס ואינה החברה אינה צופה כי בשנים הקרובות יהיה מעבר בכמות גדולה לתדל
צופה שתדלוק בגז טבעי דחוס ישפיע, בתקופה הקרובה, באופן מהותי על תוצאותיה הכספיות. עם 

החלטת  .דחוס טבעי בגז לתדלוק עמדות של בודד מספר קמתהל היערכות בוחנתהחברה זאת, 
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בגז טבעי  החברה תלויה, בין היתר, במענקים הכספיים וברשת הביטחון שתינתן לתחנת תדלוק
   דחוס.

מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. יתכן שבפועל המעבר לתדלוק בגז 
טבעי דחוס יהיה נרחב יותר ממה שהחברה צופה, כתוצאה מסיבות שונות כגון: כניסה מהירה של 

טבעי דחוס, שיעור כלי רכב עם מערכת הנעה בגז טבעי דחוס למשק הישראלי, מחיר תחרותי של גז 
בלו נמוך על גז טבעי דחוס ויתרונות אחרים של גז טבעי דחוס על פני השימוש בבנזין (כגון פליטה 

 מופחתת של מזהמים).

.2.2.15  בעלי הנעה חלופית רכבכלי  

במהלך השנים האחרונות החלו מספר יבואני רכב לשווק בישראל רכבים היברידיים (מכוניות 
 המופעלות(מכוניות  PLUG INמנוע חשמלי ומנוע בעירה) ורכבי  המופעלות באמצעות שילוב של

אשר צורכים פחות מוצרי נפט לתחבורה. כמו כן, בשנים האחרונות  ,)בעירה ומנוע חשמל באמצעות
החלה פעילות לשיווק רכבים חשמליים ופעילות ליצירת תשתית טעינה לרכבים חשמליים. שיעור 

ים החדשים העולים לכביש בישראל בכל שנה, עולה בהדרגה הרכבים בהנעה חלופית מתוך כל הרכב
 במהלך השנים האחרונות.

, לקידום תחליפי דלקים בתחבורה, 2013במסגרת הפעילות למימוש החלטת הממשלה מינואר 
פרסם המשרד להגנת הסביבה הוראות למניעה ולצמצום של זיהום אוויר מציי כלי רכב, לפי סעיפים 

חברות המנהלות ציי כלי רכב גדולים, במסגרתן  28 -. ההוראות ניתנו לנקי וירוא חוקל 16 -ו 14
, יעד פליטת חלקיקים ממוצע לציי כלי רכב, אשר יביא להפחתה 2018בינואר  1נקבע, החל מיום 

מציי כלי הרכב של  3%הדרגתית בפליטת מזהמים. עוד קובעות ההוראות יעד חדירה לפיו לפחות 
, עם אמצעי הנעה חלופיים (הנעה חשמלית, הנעה היברידית, 2020שנת אותן חברות יהיה, החל מ

הנעה בגז טבעי, הנעה בסולר סינטטי שמקורו בגז טבעי או בביומסה, הנעה בתערובת סולר וביודיזל 
  שהופק מפסולת, שמן משומש או עודפי שומן בעלי חיים). 

הפליטות מציי כלי הרכב ואת  מחוייבות אותן חברות לפרסם נתונים לגבי רמת 2015החל משנת 
הנתונים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה מ חלקאופן עמידתן בהוראות. 

 נדרשים לפרסום באתרי האינטרנט של אותן חברות.  כולםו

כנית הכלכלית של הממשלה ואושרה בממשלה הצעת מחליטים, במסגרת הת 2016בחודש אוגוסט 
העברת המשק לגז טבעי, לפיה הוטל על שר האוצר לפעול לתיקון תקנות  , בפרק2017-2018לשנים 

שנים מיבוא האוטובוסים לארץ,  4לאוטובוס חשמלי למשך  33%הפחת ולהעניק פחת מואץ בשיעור 
יבוטל מכס על יבוא של אוטובוס  2021ועד ינואר  2017ולתקן את צו תעריף המכס כך שהחל מינואר 

להעריך, בשלב זה, את ההשפעה שתהיה להחלטה, ככל שתהיה, על  חשמלי. החברה אינה יכולה
 פעילותה.

 ,2017), נכון לשנת (IEA International Energy Agency -ה פי נתוני לעלמיטב ידיעת החברה, 
(רכבים פרטיים כמות רכבי הנוסעים כלל מ 0.2% -הרכב החשמליים הקיימת בעולם הינה ככלי כמות 

עפ"י  ,מהוות ,2017נכון לשנת  ,רכב חשמלייםכלי בעולם, והמכירות של  הקיימתומשאיות קלות) 
עולה  IEA -מכלל המכירות של רכבי הנוסעים בעולם. מניתוח של ה 1.2% -עד כ 1% -כ ,ההערכות

 20 -ל 9בין  יעמוד על 2020המצטבר בשנת  יםהחשמלי הרכב יכלעפ"י תרחישים אופטימיים סך  כי,
. יצויין כי חשמליים מיליוני כלי רכב 70 -ל 40יעמוד על בין  2025ים ובשנת וני כלי רכב חשמלימילי

 2017נמכרה בשנת כלל כלי הרכב שמכמות  כהנמו ההינחשמליים מיליוני כלי רכב  70 הכמות של
 מיליוני כלי רכב). 90 -כנמכרו  2017(בשנת 

המכירות של רכב חשמלי על פי נתונים של יבואני הרכב בישראל, אחוז יטב ידיעת החברה, מל
, 0.5%ביב סונע המכירות של רכבים חשמליים בעולם  מממוצעהינו נמוך  ,2017בשנת  ,בישראל

וחלקן  )זאת לאור הטבת המס הגבוהה( יוקרתיים  PLUG INשל רכבי ינהכאשר מרבית המכירות ה
 ) הינה של כל רכב חשמליים.0.05% -הקטן של המכירות (כ

ל פי נתוני רשות המיסים, אחוז הרכבים ההיברידיים שנמכרו בחודשים ינואר למיטב ידיעת החברה, ע
החדשים שנמכרו בתקופה זו (אחוז המשקף  הנוסעים מכמות רכבי 10% -כ והינ 2017עד אוגוסט 

כלי רכב היברידיים). עוד עולה מנתוני רשות המיסים שכמות כלי  28,000 -קצב מכירות שנתי של כ
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מצבת כלי הרכב מ 2.5% -מהווה כ, 2017עד שנת שנמכרה בישראל  ,טברתהרכב ההיברידיים המצ
  .2017בישראל (רכב נוסעים ורכב מסחרי) נכון לשנת 

 
 3.1.10 לפרטים נוספים אודות תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם ראה סעיף 

 להלן.

כלי רכב עם הנעה של כניסת יכולה להעריך, בשלב זה, את ההשפעה לטווח ארוך החברה אינה 
 הנעה עם רכב בכלי שימושיתכן שבפועל המעבר לחלופית על תוצאותיה הכספיות של החברה. 

חדירה מהירה ובהיקפים גדולים של כלי רכב עם עקב  וזאת החברהתוצאות ישפיע לרעה על  חלופית
תמריצים אחרים על פני , בין היתר, כתוצאה מסיבות שונות לרבות שיעור בלו נמוך או הנעה חלופית

מעבר מסיבי יותר לכלי רכב עם הנעה  צותמריברגולציה ש יםהשימוש בבנזין או סולר או משינוי
  חלופית.

.2.2.16 במתנול תדלוק 

כנית הכלכלית ואושרה בוועדת שרים לחקיקה הצעת מחליטים, במסגרת הת 2016בחודש אוגוסט 
עי הוטל על מספר שרים לפעול בפרק העברת המשק לגז טב .2017-2018של הממשלה לשנים 

באופן שיתמרץ תדלוק במתנול, וזאת בין היתר, במתן הקלות בבלו לתדלוק במתנול, בהקטנת אגרות 
מההשקעה בהסבת תחנת תדלוק לתדלוק  15% -תחנות תדלוק, השווה ל 50 -רישוי, במתן מענק ל

להחלטה, ככל שתהיה,  במתנול ועוד. החברה אינה יכולה להעריך, בשלב זה, את ההשפעה שתהיה
 על פעילותה. 
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 תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות

 להלן תיאור מפורט של תחומי הפעילות של החברה. 

לגבי תחום פעילות ); התיאור 3 התיאור לגבי תחום פעילות קמעונאות ומסחר מובא בחלק השלישי (סעיף 
); התיאור לגבי תחום פעילות הזיקוק מובא בחלק החמישי 4 תעשיות ושירותים מובא בחלק הרביעי (סעיף

 ); 5(סעיף 

 חלק שלישי: תחום פעילות קמעונאות ומסחר

.3.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו  

.3.1.1 הפעילויות הכלולות בתחום הפעילות 

 תחום הקמעונאות והמסחר כולל שלושה מערכים עיקריים: 

צרי מזון ונוחות במתחמי והפצה ומכירה של דלקים ומ ,שיווקהובלה, אחראי על  מערך הקמעונאות
והפרוסים  Yellowתדלוק ובמתחמים קמעונאיים, הכוללים את תחנות התדלוק וחנויות הנוחות 

העוסק  Yellow Click & Pickמערך הקמעונאות אחראי על המכירות באתר המקוון ברחבי הארץ. 
במכירת מוצרי צריכה ואיסופם ממתחמי התדלוק ו/או מהמתחמים הקמעונאיים, ואחראי על הפעילות 

המשמשים לאיסוף מוצרים שונים שנרכשים על ידי  Yellow Boxבנקודות האיסוף / הלוקרים 
על ו הסביבה איכות על גם אחראי הקמעונאות מערךמאתרים מקוונים. הלקוחות, בין היתר, גם 

 .הציבוריות התדלוק בתחנות הבטיחות

(המשווקים אחראי על שיווק ישיר של דלקים ללקוחות מסחריים, תעשייתיים ומוסדיים  מערך הסחר
על  גם . מערך הסחר אחראי, וכן אחראי לשיווק דלקים לרשות הפלשתינאית)בעיקר לחצר הלקוח

 ללקוחות התדלוק האלקטרוני (פזומט).שיווק דלקים 

יזום נדל"ן והשניה: תפעול ונדל"ן) יפועל בשתי זרועות (האחת:  ותפעול מערך ייזום עסקים, נדל"ן
להתקשרויות עם בעלי נכסים ו/או בעלי זכויות  ;למכירת קרקעות ונכסים ;לאיתור ורכישת קרקעות

להקמת והרחבת מתחמי  ;"עות ורישוי למיצוי הפוטנציאל הנכסילקידום היתרים, תב ;חוזיות אחרות
במתחמי תדלוק ובמתחמים  לתעסוקה ולמסחרלהשכרת שטחים  ;תדלוק ומתחמים קמעונאיים

לציוד של החברה. בנוסף, מערך ייזום עסקים, לתשתיות וולמתן שירותי הנדסה ותחזוקה  ;קמעונאיים
 מסייע לחברות הקבוצה בפעילות הנדל"ן. ותפעולנדל"ן 

.3.1.1.1 מערכי הקמעונאות והנדל"ן 

פעילות הקבוצה בתחנות התדלוק הציבוריות הינה מתחומי העיסוק העיקריים של קבוצת פז. 
במתחמי התדלוק נמכרים ללקוחות הקבוצה דלקים, שמנים, מוצרי מזון ושתיה, מוצרים שונים 

במהלך התרחבות והעמקה של פעילות המסחר הקמעונאי ושירותים נלווים לנהג. החברה ממשיכה 
במתחמי התדלוק. במסגרת מהלך זה, ממשיכה החברה להרחיב את מגוון המוצרים הנמכרים 

, העוסק Yellow Click & Pick, גם באמצעות מכירות באתר המקוון Yellowבחנויות הנוחות 
ולספק לצרכנים  הקמעונאיים, במכירת מוצרי צריכה ואיסופם ממתחמי התדלוק ו/או מהמתחמים

שעות ביממה.  24ימים בשבוע,  7ית קניה במתחמי התדלוק. מרבית המתחמים פתוחים וחו
 במתחמים הקמעונאיים, משכירה פז שטחים מסחריים לעסקים שונים כגון: מסעדות ובתי קפה.

 239 -וכן בתחנות תדלוק ציבוריות הפרוסות ברחבי ישראל, מת 273 לחברה 2017נכון לסוף שנת 
מחוץ לתחנות תדלוק).  Yellowחנויות נוחות  3(ועוד  Yellowתחנות תדלוק פועלות חנויות נוחות 

תדלוק מהוות מתחם קמעונאי. להערכת החברה, לחברה מספר  תחנות 59מתוך סך תחנות התדלוק 
 ל. תחנות תדלוק, חנויות נוחות ומתחמים קמעונאיים הגדול ביותר מבין חברות הדלק בישרא

 להלן. 3.1.11 לגבי שיטות ההפעלה ופירוט זכויות החברה בתחנות תדלוק ראה סעיף 
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.3.1.1.2 מערך הסחר 

פעילות קבוצת פז במערך הסחר כוללת שיווק, מכירה, הפצה ואספקה של דלקים ללקוחות מחוץ 
לתחנות תדלוק ציבוריות, ללקוחות מסחריים (תעשיתיים ומוסדיים) וללקוחות פרטיים. בנוסף מערך 
הסחר עוסק בשיווק ומכירה של דלקים לרשות הפלשתינאית ובשיווק ומכירה של דלקים בתחנות 

 התדלוק, באמצעות מערכת תדלוק אלקטרונית (פזומט), בעיקר לציי רכב. 

מבוצעת הן  מערך הסחר למכירה, הפצה ואספקה של דלקים מחוץ לתחנות ציבוריות,פעילות 
סוכנים ומפיצים עצמאיים הקשורים בהסכמים עם פז. פעילות במישרין על ידי החברה והן באמצעות 

  . קבלני הובלה חיצונייםפז מוביל ובאמצעות ההובלה מתבצעת 
 בתחום פעילות מערך הסחר, החברה מתקשרת עם הלקוחות בהסכם או בהזמנה חד פעמית. 

חלק  בחצריתחנות תדלוק פנימיות הממוקמות  200 -בין השאר, לכ ,שיווק מוצרי הנפט נעשה
 מהלקוחות. 

כוללים: מפעלי תעשייה, קיבוצים, מושבים, חברות בתחום פעילות מערך הסחר,  ,לקוחות החברה
לקוחות החברה המוסדיים כוללים  ממשלתיות, גופי ביטחון, חברות הובלה, קבלני תשתיות ואחרים.

 גם גופים המחוייבים במכרזים מכוח הדין. 

(המכירה לרשות הפלשתינאית  לקוח הגדול ביותר של החברההרשות הפלשתינאית מהווה את ה
  היתה לקוח מהותי של הקבוצה. 2017ובשנת  מבוצעת על ידי מערך הסחר),

פעילות מערך הסחר כוללת גם מכירה של דס"ל למטוסים, שמתבצעת ברובה על בסיס מכרזים 
באמצעות סוכנים  צעמתבשנתיים. חלק מהמכירות מתבצע ישירות לחברות התעופה וחלקן האחר 

 . QAS -ו AIR BP –בינלאומיים 

מערך הסחר אחראי, כאמור, גם על שיווק ומכירת מוצרי נפט באמצעות תדלוק אלקטרוני אשר נעשה 
בתחנות התדלוק על ידי פזומט, המתמחה בתדלוק ממוחשב, תוך שליטה ובקרה על הוצאות 

 התדלוק והרחיצה של ציי הרכב.

.3.1.1.3 :2017 -ו 2016של מכירות מוצרי נפט בתחום הפעילות בשנים להלן נתונים כמותיים  

 
סה"כ מכירות 

 מוצרי נפט
 ליטרים)-(בקילו

 ממוצע
 מכירות

 לתחנת תדלוק
 ליטרים)-(בקילו

תחנות תדלוק 
שמכרו מוצרי 
נפט בכמות 

הגבוהה 
מהממוצע 

 השנתי

תחנות תדלוק 
שמכרו מוצרי 
נפט בכמות 

הנמוכה 
מהממוצע 

 השנתי
2017:     
 165 107 4,909 1,335,286 *ציבוריות תדלוק תחנות
 תדלוק בתחנות פזומט

 ציבוריות
436,994    

    1,630,959 ישיר שיווק
    23,486 בהזרמה דלקים
2016:     
 166 106 4,804 1,308,302 *ציבוריות תדלוק תחנות
 תדלוק בתחנות פזומט

 ציבוריות
431,008    

    1,646,357 ישיר שיווק
    24,944 בהזרמה דלקים

 * כולל מכירות באמצעות פזומט 

.3.1.2 התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  

 להלן.  3.8לפרטים ראה סעיף 
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.3.1.3 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות 

פעילות החברה כפופה למגבלות חקיקה ותקינה שונות. לתיאור נרחב בענין מגבלות החקיקה 
 להלן.  3.18  -ו 3.17 והתקינה בתחום הפעילות ראה סעיפים 

.3.1.4 שינויים בהיקף הפעילות וברווחיות 

  ן.לדוח הדירקטוריו 3.5.2 -ו 3.3.2, 3.2.2ראה סעיפים 

.3.1.5 התפתחויות בשווקים  

מגמה של פיתוח תחנות תדלוק למתחמי תדלוק ולמתחמים קמעונאים,  בעשור האחרון מתרחשת
כאשר כל אחת מחברות הדלק הגדולות פיתחה רשת חנויות נוחות ממותגת. בשנים האחרונות 
חברות הדלק הגדולות, המתחרות בחברה (דלק, סונול ודור אלון), מצמצמות פערים הקיימים בינן 

ויות הנוחות המופעלות על ידן. כמו כן, בשנים האחרונות תדלוק וחנהתחנות  כמותלבין החברה, ב
המגמה של הקמת תחנות תדלוק, שאינן של אחת מחברות הדלק הגדולות, מקבלת תאוצה גבוהה, 

 תוך יצירת מותגים פרטיים בשוק. 

.3.1.6 שינויים טכנולוגים  

השקעות הן בשנים האחרונות הוחמרה התקינה בנושא איכות הסביבה לגבי תחנות תדלוק, ונדרשות 
בתשתית להגנה על הקרקע ועל מקורות המים והן בתחום מישוב אדי הדלק במיכלים ובמשאבות, 

המנפקות הישנות  את התדלוק תחנותבהחברה  החליפהכהגנה על איכות האוויר. במסגרת זו 
במנפקות חדישות ומודרניות, המאפשרות ניטור רציף של אדי הדלק ברמת מנפקה, על מנת לעמוד 

 שאומץ על ידי המשרד להגנת הסביבה.  BIMSCH 21 -בתקן גרמני, ה

שירות עצמי, הביאו לפיתוח תוכנות וציוד תדלוק בהתחרות, רמת השירות הגבוהה והמעבר ל
ת התדלוק ולשכלול התדלוק האלקטרוני והשירותים וטה מרכזיים בתחנהמאפשרים ניהול ושלי

הנלווים לו. לחברה תשתית אלחוטית בתחנות התדלוק, המאפשרת להתקני התדלוק ולמשאבות 
 להלן.  3.18.11 לשדר באלחוט ולא באמצעות חיווט. לענין תקנות התקן תדלוק אוניברסלי ראה סעיף 

.3.1.7 פעילות והשינויים החלים בהםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום ה 

בין גורמי ההצלחה הקריטיים במתחמי התדלוק ובמתחמים הקמעונאיים ניתן למנות את הגורמים 
 הבאים:

איתנות פיננסית המאפשרת ביצוע השקעות בהקמת תחנות  ;פריסה ארצית במיקומים אסטרטגים
ת ניכרות בתחום הבטיחות, שיפוץ והרחבת תחנות תדלוק קיימות (תוך ביצוע השקעו ;תדלוק חדשות

 ;הקמת רשת חנויות נוחות והקמת מתחמים קמעונאיים ;ההתייעלות האנרגטית ואיכות הסביבה)
תנאי ההתקשרות  ;זכויות קנייניות במקרקעין עליהם בנויים מתחמי התדלוק והמתחמים הקמעונאיים

ושימור המשאב  ;וניהענקת אשראי ללקוחות ציי הרכב בתדלוק אלקטר ;עם מפעילי תחנות התדלוק
 האנושי המקצועי בחברה. 

  בין גורמי ההצלחה הקריטיים בשיווק הישיר ניתן למנות את הגורמים הבאים: 
הקו"מ מהווה את זרוע -הסינרגיה שבין פז"א לבין פעילות השיווק הישיר (מערך הסחר של חטיבת

 ;צור למול ביקושי השוק)המקומי וזאת למיצוי מכסימאלי של תפוקות הי בשוקז"א פהמכירות של 
מערכי שיווק  ;יכולת תחרותית במכרזים של לקוחות מוסדיים ;זמינות מוצרים ויכולות אחסון

מערך גביה  ;איתנות פיננסית המאפשרת גמישות במתן אשראי ללקוחות ;ולוגיסטיקה מפותחים
י שיווק והפצה והישענות על ערוצ ;איכות ומקצועיות השירותים הניתנים ללקוחות ;ובקרה מפותח

  מגוונים בפריסה ארצית. 
 להלן. 6.2.1.3 לפרטים נוספים בדבר מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות ראה סעיף 

  



 תיאור עסקי התאגיד –פרק א' 
  תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות: תחום פעילות קמעונאות ומסחר –חלק שלישי 

 

 30 -א   

.3.1.8 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם 

ידי החברה מפז"א. את -מרבית מוצרי הנפט הנמכרים על ידי החברה מזוקקים בבז"א ונרכשים על
 פיםזקוקה החברה, רוכשת החברה מבז"ן ומיבוא. לפרטים נוספים ראה סעי יתרת מוצרי הנפט להם

 להלן. 3.15.3  -ו 3.15.2 

תשתית  ספקתאל יםספקעם  התקשרולצורך תדלוק באמצעות התקן תדלוק פזומט, החברה ופזומט 
תחנות התדלוק, המורכבת מקורא התקנים אלחוטי המורכב על אקדח התדלוק, לאלחוטית 

משדר ומתוכנה לניהול התקשורת והעברת המסרים בין רכיבי המערכת -ת מקלטמיחידה/יחידו
 להלן.  3.18.11 השונים. לפרטים נוספים בדבר תקנות התקן תדלוק אוניברסלי ראה סעיף 

לצורך התקנת מנפקות, התקשרה החברה עם ספק יחיד המייצר, מספק ונותן שירות למנפקות עבור 
 ., למעט לענין רכישת חלפים יעודיים עבור המנפקותחיד זההחברה. לחברה אין תלות בספק י

.3.1.9 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בו 

השקעות גבוהות, שדורשות מקורות אשראי בהיקפים ניכרים ואיתור  כהכניסה לתחום הפעילות מצרי
(שכרוך בזמן ממושך). השקעות אלה  מיקומים להקמת מתחמי תדלוק ומתחמים קמעונאיים

מושפעות מהסטנדרטים הגבוהים הנדרשים בבניית המתחמים, ממגבלות תכנוניות ומדרישות חקיקה 
ותקינה בתחום התכנון והבניה, בתחום איכות הסביבה ובתחום הבטיחות (לרבות קבלת אישורים, 

  להלן). 3.18 רשיונות והיתרים לפעילויות השונות, כמפורט בסעיף 

 שיון לפעול כחברת דלק, אינו מהווה חסם כניסה משמעותי.ימובהר כי קבלת ר

בשיווק מוצרי הנפט בתחום השיווק הישיר, חסמי הכניסה הינם נמוכים ביותר ולפיכך התחרות 
 בתחום זה גדולה. 

.3.1.10 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 

לענין שימוש בגפ"מ אוטומטיבי לתדלוק כלי רכב בתחנות תדלוק, לרבות בתחנות תדלוק של החברה 
 לעיל. 2.2.13 ראה סעיף 

המאפשר תדלוק כלי  2014-לענין צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב בגז טבעי), התשע"ד
 לעיל.  2.2.14 ) ראה סעיף CNGרכב בגז טבעי דחוס (

 יעה וצמצום של זיהום אוויר מציי כלי רכב באמצעות הנעה חלופית ראה סעיףלענין הוראות למנ
 לעיל.  2.2.15 

מספר יבואני רכב משווקים רכבים היברידיים (מכוניות המופעלות באמצעות שילוב של מנוע חשמלי 
אשר צורכים (מכוניות המופעלות באמצעות חשמל ומנוע בעירה)  PLUG INורכבי ומנוע בעירה) 

 PLUG IN -ורכבי ה. להערכת החברה, מספר כלי הרכב ההיברידיים לתחבורה מוצרי נפטפחות 
 .נמוךבישראל הינו 

בשנים האחרונות החלה פעילות לשיווק רכבים חשמליים ופעילות ליצירת תשתית טעינה לרכבים 
חשמליים. בשלב זה, החברה אינה יכולה להעריך את ההשפעה לטווח ארוך של פעילות זו על 

 צאותיה הכספיות. תו

לפרטים נוספים בדבר החלטת הממשלה בנושא הפחתת התלות במוצרי נפט לתחבורה ועידוד מעבר 
את יכולה להעריך, בשלב זה, לעיל. החברה אינה  2.2.15 למקורות אנרגיה חליפיים לנפט ראה סעיף 

צרי נפט על הביקושים למו פיתוח מקורות אנרגיה חלופיים כאמור שלההשפעה לטווח ארוך 
 .לתחבורה
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 השפיעאו בתחליפי נפט לתחבורה עשוי ל PLUG IN ורכביחשמליים  ,השימוש בכלי רכב היברידיים
 מתןקידום רגולציה,  בשלחדירה מהירה ובהיקפים גדולים ו/או  ותהיה ככל, החברה עסקי עללרעה 

 הטבות מס וכו'.

.3.1.11 שיטות ההפעלה וזכויות החברה בתחנות התדלוק 

.3.1.11.1 כללי - התדלוק של החברהסוגי מתחמי  

אופי הזכויות  -מתחמי התדלוק של החברה נחלקים למספר סוגים על פי שני מאפיינים. האחד 
 אופי ההפעלה של המתחם. -הקנייניות של החברה במקרקעין עליהן בנוי המתחם, והשני 

התדלוק לחברה אין תלות באיזו מתחנות התדלוק בהן היא משווקת את מוצריה ולאף אחד ממתחמי 
 של החברה אין השפעה מהותית על תוצאות פעילותה.

להלן פירוט תחנות התדלוק של החברה, לפי מאפייני הזכויות הקנייניות במקרקעי תחנת התדלוק, 
 :2017ומאפייני הפעלת תחנות התדלוק, נכון לסוף שנת 

 
הסכם קמעונאי  קשת בשליטה רשת סוג תחנת תדלוק

 פעיל
הסכם 
 סה"כ אספקה

 104 1 3 15 85 בעלות
 40 - 12 4 24 נכים

 24 - 7 1 16 ריאליות
 50 - - 9 41 שכירות ארוכה
 41 - 1 9 31 שכירות קצרה
 14 14 - - - ללא זכות קנין

 273 15 23 38 197 סה"כ

  -להלן ריכוז מאפיינים עיקריים של תחנות התדלוק בחלוקה לפי זכות הקניין ושיטת ההפעלה 

 זכות הקנין: )א(

סוג זכות הקניין 
מס'  –(בסוגריים 

תחנות התדלוק של 
 החברה מסוג זה)

סיכון 
בתביעות 
הגבלים 
 עסקיים

מהות הזכות  זכויות ההפעלה
 תקופה (בשנים) הקניינית של פז

 )104(בעלות 
 

נתונות לפז לצמיתות  לא קיים 
 11ט ללא הגבלה, למע

תחנות תדלוק בבעלות 
 9 -משותפת. מתוכן ב

תדלוק תחנות 
ההפעלה הועברה לפז 

 2לזמן קצוב. לגבי 
תחנות התדלוק 

 האחתהנוספות: 
מופעלת על ידי השותף 

מופעלת  והשניה
 במשותף

בעלות או חכירה 
 ראשית 

ללא הגבלה 
(בקרקעות רשות 
מקרקעי ישראל 

 49+  49לרוב 
 )שנים

 

בעיקרון נתונות לנכה,  קיים )40(תחנות נכים 
חנות ת 28 -אך ב

קיים הסכם תדלוק 
 העברת הפעלה

 לתקופה קצובה לחברה

חכירת משנה 
בקרקעות רשות 
 מקרקעי ישראל

 שנים 49+  49

בעיקרון אינן נתונות  קיים )24(תחנות ריאליות 
תחנות  17 -לפז, אך ב

תדלוק קיים הסכם 
 העברת הפעלה

חכירה ראשית 
מבעלים (שאינו 
רשות מקרקעי 

ישראל) או חכירת 

שנים.  49לרוב 
בחלק מהמקרים 
 -קיימת אופציה ל

 שנים נוספות 49
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סוג זכות הקניין 
מס'  –(בסוגריים 

תחנות התדלוק של 
 החברה מסוג זה)

סיכון 
בתביעות 
הגבלים 
 עסקיים

מהות הזכות  זכויות ההפעלה
 תקופה (בשנים) הקניינית של פז

 משנה בקרקעות לחברה
רשות מקרקעי 

 ישראל
שנים פחות  25לרוב  חכירה נתונות לחברה לא קיים )50(שכירות ארוכה 

חודש ממועד קבלת 
 החזקה

שנים  10לרוב עד  שכירות נתונות לחברה לא קיים )41(שכירות קצרה 
ממועד קבלת 

 החזקה
(למעט  אין זכות קניין לא נתונות לחברה לא קיים )15(הסכמי אספקות 

בתחנה אחת 
 בעלות משותפת)ב

 3 עדשנה אחת 
 שנים 

 שיטת הפעלה: )ב(

סוג ההפעלה 
מס'  –(בסוגריים 

תחנות תדלוק של 
 החברה מסוג זה)

 מהות
 ההפעלה

בעלות על 
 המלאי

סיכון 
אשראי 
ללקוח 
 הסופי

תקופת 
 ההסכם

קביעת 
המחיר 
 לצרכן

רמת 
 בטחונות

תחנות רשת 
)197( 

תחנות תדלוק 
פז  ידי עלהפעלה ב

באמצעות ניתוב או 
מנהל עצמאי שנותן 

שירותי ניהול 
 והפעלה 

 1לרוב  על פז של פז
 3 עד

 שנים

לרוב קיימים  פז
בטחונות 

נאותים 
להבטחת 

 ההתחייבויות

       )76תחנות קשת (
קשת בשליטה 

)38( 
 ןבה תחנות תדלוק
לאחר רכישת 

ושכירת זכויות 
בתחנת  ההפעלה
הקנתה פז  התדלוק

את הזכויות לזכיין 
 3לתקופה של עד 

 שנים 
 

של 
 המפעיל

על 
 המפעיל

 3לרוב 
 שנים

לרוב קיימים  המפעיל
בטחונות 

לאספקות 
בגובה חלק 
 מהאוביליגו

תחנות תדלוק בהן  )23(קמעונאי 
לפז זכות קניינית 

והיא מינתה מפעיל 
קצובה  לתקופה לא

בהסכם קמעונאי, 
לפיו הקמעונאי רוכש 

מפז דלקים במחיר 
 שיקבע על ידי פז

של 
 המפעיל

על 
 המפעיל

לא קצוב 
 בזמן

במרבית  המפעיל 
המקרים אין 

בטחונות 
 מספקים

הסכמי אספקות  )15(אספקות 
קצרי טווח במקרים 
בהם אין לפז זכויות 

קניניות במקרקעי 
 תחנת התדלוק 

של 
 המפעיל

על 
 המפעיל

 3 עד 1
 שנים

במרבית  המפעיל
המקרים אין 

בטחונות 
 מספקים

.3.1.11.2 סוגי תחנות תדלוק בהיבט זכויות במקרקעין  

תחנות התדלוק של החברה נחלקות לשישה סוגים בהיבט הזכויות הקנייניות במקרקעין של תחנת 
 התדלוק, כמפורט להלן: 
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 בבעלות  תדלוקתחנות  )א(

תחנות תדלוק בחכירה ראשית מרשות מקרקעי ישראל (להלן: "תחנות תדלוק בבעלות החברה או 
") הינן תחנות תדלוק בהן לחברה זכות בעלות במקרקעין עליה בנויה תחנת התדלוק (בחלק בבעלות

קטן מהמקרים בבעלות משותפת עם צד ג'), או שהחברה היא חוכרת ראשית מרשות מקרקעי 
(שאינו רשות מקרקעי ישראל), למעט תחנת ישראל או שהחברה הינה חוכרת משנה מחוכר ראשי 
תחנות תדלוק בבעלותה,  104. לחברה 2033תדלוק אחת שהחברה חוכרת מקרן ציבורית עד לשנת 

תחנות  15 -להלן ו )א3.1.11.3(תחנות תדלוק מופעלות כתחנות רשת, כהגדרתן בסעיף  85כאשר 
תחנות תדלוק  3להלן.  )ב(3.1.11.3 תדלוק מופעלות כתחנות קשת בשליטה, כהגדרתן בסעיף 

שבבעלות החברה מופעלות על ידי קמעונאים בהתאם להסכם קמעונאי, כהגדרתו בסעיפים 
 מופעלת במסגרת הסכם אספקות. אחתתחנה  להלן. (ב) 3.1.11.3  -ו (ב) 3.1.11.2 

ן לאחרים תחנות תדלוק בה 11קיימות תחנות התדלוק שבבעלות החברה  104כי במסגרת  ,עוד יצוין
יש זכויות בעלות במקרקעין ביחד עם החברה, בחלקן מדובר בזכויות בעלות ביחד עם החברה בכל 
המתחם ובחלקן הבעלות בשטח תחנות התדלוק היא של החברה, והבעלות ביתר המתחם היא של 

 הצדדים האחרים. 

טת שי בבחירתבעלות של החברה במקרקעי תחנת התדלוק מאפשרת לה גמישות תפעולית 
 ההפעלה המתאימה.

 תחנות נכים )ב(

 הן ")תחנות הנכיםתחנות תדלוק בחכירת משנה של פז בהסדר שיקום נכי צה"ל (לעיל ולהלן: "
תחנות תדלוק שהוקמו מכח הסדר בין משרדי שהיה נהוג בין מדינת ישראל לבין חברות הדלק. על פי 
ההסדר האמור, נקבע שלא תוקצה קרקע של רשות מקרקעי ישראל להקמת תחנת תדלוק, אלא אם 
כן זכות ההפעלה בתחנת התדלוק תימסר לנכה צה"ל, שיבחר על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון, 

שנים ובמרבית  49 -שיקומו. על פי ההסדר האמור תוענק לנכה צה"ל זכות חכירה ראשית ל לצורך
שנים. בד בבד, לחברת הדלק תוענק  49תחנות התדלוק ניתנה אופציה להארכה לתקופה נוספת של 

זכות חכירת משנה לאותן תקופות. המערכת ההסכמית של תחנות תדלוק אלו מורכבת מארבעה 
"), הסכם חכירה ראשית הסכם המסגרתרת בין נכה צה"ל לבין החברה (להלן: "הסכמים: הסכם מסג

החברה, נכה צה"ל ורשות מקרקעי  ביןבין רשות מקרקעי ישראל לבין נכה צה"ל, הסכם חכירת משנה 
הסכם ישראל וכן הסכם הפעלה בין החברה לבין המפעיל המכונה "הסכם קמעונאי" (לעיל ולהלן: "

 "). קמעונאי

מסגרת נקבע, בין השאר, שהחברה תקים על חשבונה את תחנת התדלוק על הקרקע בהסכם ה
שיחכור נכה צה"ל מרשות מקרקעי ישראל, תציידה במרבית הציוד הדרוש לשם פעילותה התקינה 
ותתחזק את כל מערכותיה. נכה צה"ל התחייב בהסכם זה כי בד בבד עם קבלת החכירה מרשות 

עין לחברה בחכירת משנה. החברה התחייבה בהסכם זה כי מקרקעי ישראל, יחכיר את המקרק
לאחר שתקים את תחנת התדלוק, תמנה את נכה צה"ל למפעיל מטעמה בהתאם להסכם קמעונאי 

 כמפורט להלן.

מעניק לחברה  ,שנכרת בין נכה צה"ל לבין החברה לבין רשות מקרקעי ישראל ,שטר חכירת המשנה
נת התדלוק וקובע שהחברה תשלם לנכה צה"ל דמי חכירה את זכויות החזקה והשימוש במקרקעי תח

תקופת החכירה בסכום זהה לסכום המשולם בגין אותה שנה לרשות מקרקעי ישראל בעבור כל שנה 
על ידי נכה צה"ל. בהסכמת נכה צה"ל, החברה משלמת את דמי החכירה ישירות לרשות מקרקעי 

 ישראל.

כוש מהחברה בלבד את מוצרי הנפט, ומחיר מוצרי בהסכם הקמעונאי נקבע שנכה צה"ל מחוייב לר
המקרים לא מ חלקהנפט לתחנת התדלוק (היינו, מחיר המכירה לנכה צה"ל) יקבע על ידי החברה. ב

 קיימים בטחונות מספקים לאספקת הדלקים.

עדכן הממונה על הגבלים עסקיים את קביעתו משנת  1995להלן, בשנת  3.18.12.1 כמפורט בסעיף 
סגרת הסדר מוסכם שבינו לבין החברה וחברות דלק נוספות. על פי הקביעה המעודכנת , במ1993
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בתחנות  -הסכמי בלעדיות ארוכי טווח  -עסקיים, הסכמים קמעונאיים ההגבלים השל הממונה על 
תדלוק שאינן בבעלות של חברות הדלק, מהווים הסדר כובל כמשמעותו בחוק ההגבלים העסקיים, 

כי היא אינה מונעת  ,לגביהן מתקיים "הסכם חכירה מקובל". בקביעה צוין למעט בתחנות תדלוק
ממפעילי תחנות תדלוק פרטניים לפנות לערכאות משפטיות ולטעון אחרת. ההסכמים של החברה עם 
נכי צה"ל ועם תחנות התדלוק הריאליות כהגדרתן להלן, מהווים "הסכם חכירה מקובל" כהגדרתו 

קביעת הממונה הוגשה עתירה לבג"צ על ידי נכה צה"ל כנגד ההסדר, . בעקבות 1995 שנתבהסדר מ
 במסגרתה הועלו טענות כנגד תוקף ההסדר. בית המשפט דחה את העתירה.

הקשורים עם החברה בהסכמים המתוארים לעיל, פתחו בהליכים משפטיים , לרבות מספר נכי צה"ל
רת המשנה של החברה, וכן טענות כי טענות נגד תוקף זכויות חכיבפרטניים במספר עילות, לרבות 

זכות האספקה הבלעדית שהוקנתה לחברה, הזכות לקבוע את מחיר מכירת מוצרי הנפט לתחנות 
התדלוק והזכות לבטל את ההסכם ללא תשלום פיצוי, ביחד עם הזכות לפנות את נכה צה"ל, מהווים 

מחוזיים בסוגיות היו כובלים או תניות מקפחות בחוזה אחיד. הכרעות בתי המשפט ההסדרים 
פסקי דין נוספים  ארבעהפסקי דין בסוגיה (חמישה שהחברה היתה צד להם ו תשעהסותרות. ניתנו 

, קבעו בהם צד היתה שהחברה בהליכיםלגבי תחנות תדלוק של חברות דלק אחרות). כל פסקי הדין 
שהחברה לא היתה צד  בהליכים נודין, שנית יפסק שנישזכות חכירת המשנה של החברה תקפה. 

כי מערכת ההסכמים בכללותה בין חברת הדלק לבין הנכה, לרבות זכויות הקניין של  ו, קבעהםל
פסקי הדין דחו את הטענה  תשעתחברת הדלק הנ"ל והסכם ההפעלה, בטלה. ארבעה מתוך 

שה מפסקי הדין קבעו שמדובר בהסדר כובל לא פטור. חמי חמישהשמדובר בהסדר כובל לא פטור, ו
פסקי דין קבעו שקיימים  ארבעהפסקי הדין דחו את טענת התנאי המקפח בחוזה אחיד ו תשעתמתוך 

פסקי דין הוגשו ערעורים. עם השנים הגיעה פז בכל  שמונהתנאים מקפחים בחוזה אחיד. כנגד 
"ל את צה נכיחמשת ההליכים שהיא היתה צד להם להסדרי פשרה שונים, שבמסגרתם מחקו 

ישו, ואילו הערעורים שהגישה פז כנגד פסקי הדין המחוזיים, שקבעו שמדובר בהסדר הערעורים שהג
אחיד עם תנאים מקפחים, התקבלו בהסכמה במישור היחסים בין הצדדים.  חוזהכובל לא פטור ו/או 

הליכים משפטיים בענין תחנות נכים  חמישההחברה  כנגדנכון למועד פרסום דוח זה תלויים ועומדים 
 בבית המשפט העליון.  ט המחוזי, ולא עומדים נגדה הליכיםבבית המשפ

 להלן.  6.8 לפרטים נוספים אודות הליכים משפטיים המתנהלים ביחס לתחנות תדלוק ראה סעיף 

במסגרת  ,הגיש היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט העליון חוות דעת 2008בספטמבר  1ביום 
ועומד בבית המשפט. מסקנות חוות הדעת היו כי ושהיה תלוי  לו צד היתה החברהערעור בתיק ש

תניית הבלעדיות בהסכם הקמעונאי מהווה הסדר כובל לא פטור ולפיכך בטלה, וכי תניית הבלעדיות 
והתנייה המקנה לחברה את הכוח לקבוע את המחיר לתחנת התדלוק מהוות תנאי מקפח בחוזה 

דעתו כי חכירת המשנה הינה ממשית,  מציין בחוותלממשלה אחיד ולפיכך בטלות. היועץ המשפטי 
אך לטענתו, אינה מקבלת ביטוי כלשהו במערכת ההסכמית, פרט להיותה בגדר "שוט קנייני" לאכיפת 

דן באפשרות לפצות את החברה בגין לממשלה הוראות ההסכם הקמעונאי. היועץ המשפטי 
ההליך בבית יצויין כי די. השקעותיה אם וכאשר תחנות התדלוק יחדלו לרכוש ממנה דלקים באופן בלע

הסתיים בהסדר מסחרי. בית  , בו ניתנה חוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה,המשפט העליון
המשפט העליון נתן תוקף של פסק דין לבקשה בהסכמה, שהוגשה על ידי הצדדים, במסגרתה 

, במובן של התקבל ערעור החברה בביהמ"ש העליון ונדחה הערעור שכנגד שהוגש על ידי נכה צה"ל
בחודש ביטול פסק הדין שניתן בבית המשפט המחוזי במישור היחסים שבין הצדדים וחליפיהם. 

, במסגרת הליך תלוי ועומד בין הגיש היועץ המשפטי לממשלה לבית המשפט המחוזי ,2018פברואר 
משנת לממשלה של היועץ המשפטי  ונכה צה"ל, חוות דעת המאמצת את חוות דעתבין החברה ל

2008. 

תחנות הנכים של החברה, נחתם במהלך השנים הסכם  40מתוך  28 -תחנות נכים. ב 40ה לחבר
ו של ההסכם הקמעונאי לפרק זמן קצוב של מספר שנים, נוסף, שבמסגרתו השעו הצדדים את תוקפ

חברה כנגד תשלום דמי הפעלה לנכה לובפרק זמן זה הומחתה הזכות להפעיל את תחנת התדלוק 
"). בחלק מההסכמים קיימת לחברה אופציה להאריך את הסכם הסכם העברת הפעלה" צה"ל (להלן:

ההפעלה. דמי ההפעלה, שמשלמת החברה לנכה צה"ל, צמודים לשינויים במדד המחירים לצרכן 
שהינו מוצר (באופן מלא או חלקי),  אוקטן 95או למרווח השיווק של בנזין  )באופן מלא או חלקי(

העברת ההפעלה קיים סעיף של ויתור על טענות ותביעות לגבי העבר ועד  בפיקוח. במרבית הסכמי
נכים, שבהן אין הסכם העברת הלתום תקופת הסכם העברת ההפעלה. בנוסף, בחלק מתחנות 
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סכמי ה 16יסתיים תוקפם של  2018-2020הפעלה, נחתם הסכם תנאים מסחריים. במהלך השנים 
הסכמי העברת הפעלה.  11תיים תוקפם של יס 2021-2024העברת הפעלה ובמהלך השנים 

החברה מעריכה שגם אם הסכמי העברת ההפעלה לא יוארכו ו/או לא יחודשו, לא תפגע רווחיות 
החברה באופן מהותי שכן, בין היתר כאמור לעיל, בתום תקופת ההפעלה מחוייב מפעיל תחנת 

 התדלוק על פי ההסכם הקמעונאי לרכוש מוצרי נפט מהחברה בלבד.

 העבר ןרכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על ניסיוהע
. אי חידוש מרבית הסכמי העברת ההפעלה עלול להקטין את נתח השוק של החברה של החברה

 ולהשפיע לרעה על עסקי החברה.

וקמים בתחנות פנה אגף השיקום של משרד הביטחון לנכי צה"ל המש 2009 -ו 2008במהלך השנים 
התדלוק ולחברות הדלק בבקשה לקבל פרטים בדבר הסכמי העברות הפעלה. בפניה זו צוין כי 

העברות  הצדדים היו חייבים לקבל את הסכמת אגף השיקום ו/או רשות מקרקעי ישראל להסדרי
וכי עמדתו העקרונית של אגף השיקום היא שלא להסכים להסדרים כאמור. עמדת החברה,  ההפעלה

תבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, היא כי המערכת ההסכמית אינה מחייבת את קבלת בה
הסכמת אגף השיקום ו/או רשות מקרקעי ישראל להסדרים כאמור, וכי ממילא, המדינה ידעה על 
הסדרים אלו ולא התנגדה להם. החברה השיבה לאגף השיקום במכתב מפורט שלא נענה. למיטב 

דיונים בנושא שיקום נכי צה"ל בתחנות התדלוק בין הרשויות השונות. ידיעת החברה התקיימו 
 החברה אינה מעורבת בדיונים שהתקיימו ואינה מכירה את תוכנם.

, בנושא: 2014של הנהלת רשות מקרקעי ישראל, שהתפרסמה בחודש ינואר  3473בהחלטה מס' 
בתום תקופת החכירה  "מדיניות רשות מקרקעי ישראל להקצאת קרקע לתחנות דלק" נקבע כי:

מערך הקרקע על פי  51%שנים, חוכר, נכה צה"ל, אשר ישלם דמי היוון בשיעור  49הראשונה של 
שנים. אם התקופה תקוצר,  49 -קביעת השמאי הממשלתי, יהיה זכאי להארכת תקופת החכירה ב

כי שיעור דמי  החוכר יהיה רשאי לקבל החזר של התשלום בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק. יצוין,
כי במקרה בו התבצעה  ,. כן נקבע22.5%ההיוון החלים על חוכר (שלא על פי החלטה זו) הינם 

העברת זכויות החכירה לאחר, טרם קבלת החלטת זו, ההעברה תיוותר על כנה ולא יהיה ניתן 
ות להשיב את המצב למצב שלפני ההעברה. יצוין, כי למיטב ידיעת החברה, קביעה זו הינה בעקב

ההמלצה לאסור על העברת זכויות חכירה שקיבל נכה צה"ל. לאור חוסר הבהירות ו/או חוסר 
של ההחלטה על החברה אינה יכולה להעריך את השפעתה  ,החוקיות (לדעת החברה) של החלטה זו

 תחנות התדלוק שבחכירת משנה של החברה על פי הסדר השיקום עם נכי צה"ל. 

 תחנות ריאליות  )ג(

חכירת משנה או חכירה ראשית מצד ג' לחברה יש בהן ריאליות הן תחנות תדלוק  תחנות תדלוק
את החוכר הראשי / בעלים למפעיל לפי הסכם  החברהשאינו רשות מקרקעי ישראל, ובהן מינתה 

קמעונאי. בתחנות תדלוק אלו המערכת ההסכמית מורכבת לרוב משלושה הסכמים: הסכם מסגרת, 
 "). תחנות ריאליותהסכם חכירה או חכירת משנה, והסכם קמעונאי (לעיל ולהלן: "

הבעלים / חוכר ראשי הסכם המסגרת בתחנות ריאליות מסדיר את מערכת היחסים בין החברה לבין 
תקים את תחנת התדלוק על חשבונה, תציידה במרבית  החברהשל הקרקע, ובדרך כלל קובע כי 

הציוד הדרוש לשם פעילותה התקינה ותתחזק את כל מערכותיה. הבעלים מתחייב להחכיר את 
ולהעביר לה את זכות החזקה. החברה מתחייבת בהסכם זה כי  חברהמקרקעי תחנת התדלוק ל

ר שתקים את תחנת התדלוק תמנה את הבעלים, או מי מטעמו, למפעיל מטעמה בהתאם לאח
 לעיל. (ב) להסכם הקמעונאי כהגדרתו בסעיף

בתחנות התדלוק בהן הבעלות בקרקע הינה פרטית, החברה חוכרת את הקרקע בחכירה ראשית 
הצדדים. מבעליה. דמי החכירה במקרים אלו נקבעים ומתעדכנים בהתאם לחוזה שנחתם בין 

בתחנות תדלוק בהן הבעלות בקרקע הינה של רשות מקרקעי ישראל, חוכרת החברה את המקרקעין 
לאלו שמשלם החוכר הראשי למנהל  השוויםדמי החכירה ל בתמורהבחכירת משנה מהחוכר הראשי, 

 או בסכום הגבוה מדמי חכירה אלו. דמי החכירה נקבעו ו/או נקבעים במשא ומתן בין הצדדים. 
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בחלק מתחנות תדלוק אלו, זכויות הקנין של החברה, על פי המערכת ההסכמית, הינן לתקופה של 
שנים  49 -שנים מיום קבלת החזקה ובמרביתן קיימת אופציה להארכת תקופת החכירה ב 49

שנים. הואיל ומדובר  49 -נוספות. בחלק מתחנות התדלוק הריאליות תקופת החכירה קצרה יותר מ
 2 -בו 2018-2020תחנות תדלוק יסתיימו הסכמי החכירה בין השנים  3 -ותיקות, ב בתחנות תדלוק

. בחלק מההסכמים יש לחברה 2021-2024חנות תדלוק יסתיימו הסכמי החכירה בין השנים ת
 אופציה להאריך את הסכם החכירה. 

. הםתנאיחכירה לתקופה נוספת, ואם כן מה יהיו  מיהסכ מוהחברה אינה יכולה להעריך אם ייחת
כי אי הארכת הסכמי החכירה ו/או שינוי בתנאי הסכמי החכירה לא ישפיעו מהותית  ,החברה מעריכה

  לרעה על רווחיות החברה.
 העבר ןהערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על ניסיו

עלולה להקטין את נתח השוק של . השפעת אי חידוש מרבית הסכמי החכירה לזמן ארוך של החברה
 החברה ולהשפיע לרעה על עסקי החברה.

בהסכם הקמעונאי נקבע שהמפעיל מחוייב לרכוש מהחברה בלבד את מוצרי הנפט ושמחיר מוצרי 
הנפט לתחנת התדלוק (היינו, מחיר המכירה למפעיל), יקבע על ידי החברה. ברוב המקרים לא 

 אספקת הדלקים. קיימים בטחונות מספקים לתשלום בגין

הקביעה המעודכנת של הממונה על הגבלים עסקיים בהתייחס להסכמים קמעונאיים, ביחס לתחנות 
חלה גם ביחס לתחנות הריאליות.  ,להלן 3.18.12.1 בסעיף בפסקה (ב) לעיל ונכי צה"ל, כמפורט 

 -הסדר מלדעת החברה, ההסכמים עם התחנות הריאליות מהווים "הסכם חכירה מקובל" כהגדרתו ב
1995 . 

מספר חוכרים ראשיים בתחנות תדלוק ריאליות הגישו בעבר הליכים משפטיים נגד החברה, 
טענות נגד תוקף זכויות החכירה של החברה, וכן טענות כי זכות בשהתבססו על מספר עילות, לרבות 

 האספקה הבלעדית מהווה הסדר כובל לא פטור או תניה מקפחת בחוזה אחיד. רק לגבי תחנת
תדלוק אחת ניתנה הכרעה בפסק דין של בית המשפט המחוזי. באותו מקרה השאלה היתה האם 

השנים  49שנים נוספות, לאחר שתקופת  49 -לחברה זכות לממש את האופציה לחכירת המשנה ל
הראשונות הסתיימה. בית המשפט פסק נגד החברה בנימוק שזכות הקנין של החברה מהווה אך ורק 

אכיפת תניית הבלעדיות בהסכם הקמעונאי שמהווה הסדר כובל לא פטור, ולכן אין "שוט קנייני" ל
בשנת לאפשר את מימוש האופציה. במסגרת ערעור שהגישה החברה לביהמ"ש העליון, הוגשה 

חוו"ד מטעם היועץ המשפטי לממשלה. על פי חוות הדעת, הוראת הבלעדיות ברכישת מוצרי  2010
י שבין חברות הדלק לבין מפעילי תחנות התדלוק, מהווה הסדר דלק, המופיעה בהסכם הקמעונא

וה"ד לא נקטה עמדה בשאלות הקנייניות נשוא הסכסוך בין וכובל לא פטור העלול לפגוע בתחרות. ח
בו הוסכם, בין היתר, על קבלת בין הצדדים נחתם הסכם פשרה  2012הצדדים. בחודש אוגוסט 

במישור היחסים בין הצדדים וחליפיהם והפעלת תחנת ערעור החברה, באופן שפסק הדין יבוטל 
 התדלוק הועברה לחברה. 

הליכים משפטיים נוספים שהוגשו על ידי מפעילים בתחנות  שני תלויים ועומדיםהדוח נכון למועד 
 .להלן 6.8 ריאליות כנגד החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

(ועדת טרכטנברג), בכל הנוגע לחוות הדעת לפרטים אודות התייחסות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי 
 לעיל. 2.2.8.4 של היועץ המשפטי לממשלה לענין שחרור תחנות תדלוק ראה סעיף 

חנות תדלוק ריאליות, נחתם במהלך השנים ת 17 -במתוכן, תחנות תדלוק ריאליות.  24לחברה 
נם לתקופות הסכם העברת הפעלה, בדומה להסכמים עם נכי צה"ל. הסכמי העברת ההפעלה הי

-2021תחנות תדלוק ובין השנים  10 -תסתיים תקופת ההפעלה ב 2018-2020קצובות. בין השנים 
תחנות תדלוק. בחלק מההסכמים יש לחברה אופציה להאריך  5 -תסתיים תקופת ההפעלה ב 2024

את הסכם ההפעלה. החברה מעריכה שגם אם הסכמי העברת ההפעלה לא יוארכו ו/או לא יחודשו, 
לא תפגע רווחיות החברה באופן מהותי שכן, בין היתר כאמור לעיל, בתום תקופת ההפעלה מחוייב 

 , לרכוש מוצרי נפט מהחברה בלבד.מפעיל תחנת התדלוק, על פי ההסכם הקמעונאי
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 העבר ןהערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על ניסיו
. אי חידוש מרבית הסכמי העברת ההפעלה עלול להקטין את נתח השוק של החברה של החברה

 ולהשפיע לרעה על עסקי החברה.

 תחנות תדלוק בשכירות ארוכה  )ד(

וק אלו הוקמו על מקרקעין שבבעלות או בחכירה ראשית של צד ג', שמרביתן הוחכרו תחנות תדל
לתקופת שנה פחות חודש. בחלק מהמקרים לחברה זכות סירוב ראשונה  25לחברה לתקופה של 

בתום תקופת השכירות. תחנות תדלוק אלו (למעט בודדות) הוקמו על ידי החברה ו/או שכירות נוספת 
לחברה על ידי בעלי הקרקע למשך תקופת  וה והשימוש, לרבות ההפעלה, נמסרבמימונה. זכות החזק

החכירה. החברה התחייבה כי בתום תקופת החכירה וההפעלה, היא תפנה את המקרקעין תוך שהיא 
לבעל המקרקעין, למעט הציוד העילי (קרי, מטלטלין, לרבות ציוד מחובר  תשאיר את הציוד והמבנים

ב לחלק מהמקרקעין). במהלך תקופת החכירה וההפעלה משלמת החברה שניתן לפרקו ואינו נחש
לבעל המקרקעין דמי חכירה, כפי שהוסכם בין הצדדים בהסכם להקמת תחנת התדלוק. בחלק 
מהמקרים מדובר בסכום קבוע הצמוד לשינויים במדד המחירים לצרכן או לשינויים בשער הדולר, 

אוקטן, שהינו  95לשינויים במרווח השיווק של בנזין  בחלק אחר, הסכום צמוד באופן חלקי או מלא
מוצר בפיקוח, וביתרת תחנות התדלוק, דמי החכירה משתנים בהתאם לכמות מכירות מוצרי הנפט 
בתחנת התדלוק. בחלק מהמקרים בהם דמי החכירה משתנים, התחייבה החברה לסכום מינימום 

 מסוים שאינו תלוי בכמויות. 

 6 -תסתיים תקופת השכירות ב 2018-2020בשכירות ארוכה. בשנים  תחנות תדלוק 50 לחברה
תחנות תדלוק. החברה  10 -תסתיים תקופת השכירות ב 2021-2024תחנות תדלוק ובין השנים 

אינה יכולה להעריך אם ייחתם הסכם שכירות לתקופה נוספת, ואם כן מה יהיו תנאיו. עם זאת, 
בתום תקופת לתקופת שכירות נוספת ות סירוב ראשונה כאמור לעיל, בחלק מהמקרים לחברה יש זכ

כי אי הארכת הסכמי השכירות ו/או שינוי בתנאי הסכמי השכירות לא  ,השכירות. החברה מעריכה
 ישפיעו מהותית לרעה על רווחיות החברה.

 העבר וןהערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על ניסי
. אי חידוש מרבית הסכמי השכירות לזמן ארוך עלול להקטין את נתח השוק של החברה ברהשל הח

 ולהשפיע לרעה על עסקי החברה.

 תחנות תדלוק בשכירות קצרה  )ה(

החברה מבעלי תחנת תדלוק פעילה  שוכרתתחנות תדלוק בשכירות קצרה הינן תחנות תדלוק בהן 
דלוק) לתקופה מוגבלת של מספר שנים, את תחנת התדלוק (המקרקעין, לרבות מבנה תחנת הת

שנים ממועד קבלת החזקה, בתמורה לתשלום דמי שכירות ומקבלת  10 -בדרך כלל לא יותר מ
את זכות ההפעלה של תחנת התדלוק למשך תקופת השכירות. בחלק מהמקרים  מבעלי התחנה

חנת התדלוק. והיא הבעלים של הציוד בת החברהמדובר בתחנות תדלוק ותיקות שהוקמו על ידי 
במקרים אלה מדובר בתחנות תדלוק בהן הסתיימו זכויות חכירת המשנה של החברה, בין אם מכח 

בפסקה כמפורט  1995סיום תקופת החכירה המוסכמת ובין אם בעקבות ההסדר עם הממונה משנת 
להלן, ובתום תקופות חכירת המשנה, חתמה החברה על הסכמי  3.18.12.1 בסעיף (ב) לעיל ו

שכירות עם בעלי תחנות התדלוק. בחלק מהמקרים, מדובר בתחנות תדלוק שלא הוקמו על ידי 
 יםלא הייתה בהן זכות חכירת משנה. דמי השכירות בהסכמי שכירות אלו נקבע חברהושל החברה

זכות סירוב ראשונה  חברהק מהמקרים נתונה לבמשא ומתן, ולרוב אינם נגזרת של המכירות. בחל
 בתום תקופת השכירות.

 24 -תסתיים תקופת השכירות ב 2018-2020תחנות תדלוק בשכירות קצרה. בין השנים  41לחברה 
תחנות תדלוק. החברה  11 -תסתיים תקופת השכירות ב 2021-2024תחנות תדלוק ובין השנים 

רות לתקופה נוספת, ואם כן מה יהיו תנאיו. החברה אינה יכולה להעריך אם ייחתם הסכם שכי
מעריכה כי אי הארכת הסכמי השכירות ו/או שינוי בתנאי הסכמי השכירות לא ישפיעו מהותית לרעה 

 על רווחיות החברה. 
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 העבר ןהערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על ניסיו
דוש מרבית הסכמי השכירות לזמן קצר עלולה להקטין את נתח השוק של . השפעת אי חישל החברה

 החברה ולהשפיע לרעה על עסקי החברה. 

 תחנות תדלוק ללא זכות קניין (הסכמי אספקה)  )ו(

תחנות תדלוק בהן אין לחברה זכות קניין, זכות חזקה או זכות שימוש. בחלק מהמקרים מדובר 
ין של החברה, בין מכח סיום תקופת החכירה המוסכמת בתחנות תדלוק בהן הסתיימו זכויות הקני

להלן.  3.18.12.1 בסעיף בפסקה (ב) לעיל ו, כמפורט 1995ובין בעקבות ההסדר עם הממונה משנת 
זכויות קניין והן מופעלות על ידי  חברהבחלק מהמקרים מדובר בתחנות תדלוק בהן מעולם לא היו ל

מטעמו. בחלק מהמקרים החברה חתמה על הסכמים הבעלים של מקרקעי תחנת התדלוק או נציג 
אספקת מוצרי הנפט לתקופות בעם הבעלים של מקרקעי תחנת התדלוק, המבטיחים לה בלעדיות 

של שנה עד שלוש שנים, ובחלק אחר קיימות הסכמות בנוגע לתנאים המסחריים. במרבית המקרים 
את תחנת התדלוק  החברהזקת אין בטחונות מלאים לאספקת מוצרי הנפט. במרבית המקרים מתח

ותחנה אחת נוספת  תחנות תדלוק ללא זכות קנין 14בהתאם לקריאה מתחנת התדלוק. לחברה 
 שהינה בבעלות משותפת ומופעלת בהסכם אספקה.

כי לרוב תחנות תדלוק  ,מנסיון העבר ולאור הקשרים עם בעלי תחנות תדלוק אלו, החברה מעריכה
רה בתום תקופת הסכם האספקה, ואולם, אין וודאות כי שיעורי אלו תימשך האספקה באמצעות החב

הרווחיות בעת חידוש הסכמים אלו לא ישתנו. החברה מעריכה כי במקרה של אי הארכת הסכמים 
 מסויימים, תצליח החברה להתקשר בהסכמי אספקה חלופיים. 

צופה פני  הערכת החברה בדבר השפעת אי חידוש הסכמי האספקה על עסקי החברה הינה מידע
. אי חידוש הסכמי של החברה העבר ןעתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבססת על ניסיו

 האספקה עלול להקטין את נתח השוק של החברה באופן לא מהותי. 

.3.1.11.3 כללי  - סוגי תחנות תדלוק בהיבט ההפעלה 

הקמעונאית של תחנות תדלוק מתבצעת המכירה  197 -ב תחנות התדלוק של פז, 273מתוך כלל 
תחנות תדלוק בהפעלה עצמית, באמצעות  20 -מוצרי הנפט לציבור באמצעות החברה. מתוכן ב

תחנות תחנות תדלוק באמצעות אגוראים (כהגדרתם להלן) (להלן: " 177 -ובחברת הבת ניתוב, 
תחנות התדלוק מתבצעת המכירה הקמעונאית של מוצרי הנפט לציבור באמצעות  76"). ביתר רשת

תחנות מתוך  38 -"). בתחנות קשתעונאים/זכיינים, אשר רוכשים מפז את מוצרי הנפט (להלן: "קמ
תחנות קשת לחברה הזכות להפעלת התחנות והחברה בחרה להפעילן באמצעות זכיינים המכונים: 

 כהגדרתם להלן.  "קשתים בשליטה"

 תחנות רשת  )א(

בתחנות תדלוק אלו (ככול שקיימות), , הממוקמות Yellowמרבית תחנות רשת וחנויות הנוחות של 
מופעלות מטעמה של החברה על ידי מנהל בעל עסק עצמאי, הנותן לחברה שירותי ניהול לרבות 
העסקת עובדי מתחם התדלוק, תמורת עמלה הנגזרת ממכירות מוצרים שונים באותה תחנת תדלוק 

 ").אגוראי(לעיל ולהלן: "

וראים לבין החברה מעניקה החברה לאגוראי, למשך בהתאם להסכמים שנחתמים מעת לעת בין האג
תקופת זמן קצובה של עד כשלוש שנים (עם זכות הדדית לסיים את ההתקשרות בהודעה מוקדמת 
של עד חודשיים), זכות בלעדית לנהל תחנת תדלוק אחת או יותר, כתחנת תדלוק ברשת תחנות 

י המסחר של קבוצת פז. האגוראי התדלוק של החברה, תוך שימוש מוגבל (בהתאם להסכם) בסימנ
מתחייב למכור בתקופת ההסכם מוצרי נפט של החברה בלבד. במסגרת התפעול השוטף של תחנת 
התדלוק נושא האגוראי בעלויות כוח אדם לתפעול תחנת התדלוק. החברה נושאת בעלויות הקבועות 

ם במתחם התדלוק. ובכל יתר עלויות התחזוקה השוטפת והינה הבעלים של הציוד ומלאי הדלקי
 בטחונות להבטחת קיום ההסכם. לחברה האגוראי נותן 
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קיבל בית המשפט את עמדת החברה לפיה שיטת הפעלה  2014בפסק דין שניתן בחודש מרץ 
 .בין החברה לבין האגוראי באמצעות אגוראי לא יוצרת יחסי עובד מעביד

מעניק  ההסכם עם האגוראי. בתחנות תדלוק אלו, Yellowבמרבית תחנות רשת קיימת חנות 
הרשאה לשימוש מוגבל לרבות לתקופה זהה,  Yellowהנוחות  חנותגם את הרשאה לנהל לאגוראי 

. החברה נושאת באופן Yellow(בהתאם להסכם) בסימני המסחר, במותגים ובשיטות העבודה של 
מלא בעלויות הקמת החנות, רכישת הציוד ותחזוקת החנות. האגוראי נושא בעלויות התפעול 
השוטפות. בשונה מתחנת התדלוק, הבעלות במלאי המוצרים בחנות עד למכירתם ללקוח היא של 

החנות  האגוראי ועוברת לבעלות החברה בסמוך לפני המכירה לצרכן הסופי. בגין הזכות לנהל את
ומכלול השירותים שהוא מקבל מהחברה, משלם האגוראי לחברה דמי שירותים או דמי זיכיון שהינם 

. החברה Yellowתמורה שלרוב מורכבת מסכום קבוע ואחוז ממחזור המכירות בחנות הנוחות 
על חשב, נהלי עבודה וכח אדם, בין היתר, על מגוון ומלאי המוצרים וומממפקחת באמצעות מערך 

  ת השירות שבכל תחנת תדלוק וחנות. רמ
תחנות תדלוק בהפעלה עצמית של החברה,  20כאמור לעיל, במסגרת תחנות רשת נכללות 

 . אגוראי ידי על המופעלות תדלוק חנותת 177 -המתבצעת באמצעות חברת הבת ניתוב, ו

 תחנות קשת )ב(

 התקשרויות החברה עם מפעילי תחנות קשת נחלקות לשלושה:

תחנות תדלוק, הזכות לתפעול תחנת התדלוק היא של החברה, בין  38 -ב -ליטה הסכם קשת בש
לצמיתות ובין לתקופה קצובה מכוח הסכם שכירות או הסכם להעברת הפעלה, אך החברה הקנתה 

תחנות את הזכות לתפעול תחנת התדלוק לתקופה קצרה של עד כשלוש שנים לזכיין (לעיל ולהלן: "
בשליטה נבדלות מתחנות תדלוק המנוהלות על פי הסכם קמעונאי,  "). תחנות קשתקשת בשליטה

בין היתר, במשך הזמן הקצוב והקצר של ההסכם במסגרתו מוענקת למפעיל הזכות להפעיל את 
 תחנת התדלוק.

קמעונאי, ההסכם התחנות תדלוק פועלות על פי "הסכם קמעונאי". על פי  23 -הסכם קמעונאי 
נוטל על עצמו את עיקר  הואוצרי החברה בלבד בתחנת התדלוק והקמעונאי מתחייב לשווק את מ

הסיכונים הכרוכים בהחזקת מלאי הדלק שרכש מהחברה, לרבות שינויים במחיר מכירת מוצרי הנפט 
לצרכן הסופי, ולמעט מכירות בתדלוק אלקטרוני. הקמעונאי מחוייב לשלם לחברה את תמורת מוצרי 

לבין החברה. בחלק מהמקרים המכירה נעשית ללא בטחונות הנפט בתנאי האשראי המוסכמים בינו 
 ו/או עם בטחונות חלקיים.

תחנות תדלוק נחתם הסכם אספקה קצר מועד, לתקופות שבין שנה לבין  15 -ב -הסכם אספקה 
שלוש שנים. בהסכמי האספקה בין החברה לבין מפעילי תחנות התדלוק מתחייבים האחרונים לרכוש 

במחירים ובתנאי אשראי מוסכמים, את כל מוצרי הנפט והמוצרים האחרים  מהחברה באופן בלעדי,
שישווקו בתחנת התדלוק ולמכרם תחת סימני המסחר של החברה. מפעילי תחנות התדלוק 
מתחייבים למכור את מוצרי הנפט במסגרת מגבלות הפיקוח על המחירים ובהתאם להנחיות החברה. 

ת קרקעי היא של החברה, המשאילה את הציוד למפעיל בחלק מתחנות התדלוק, הבעלות בציוד הת
תחנת התדלוק. החברה מתקינה בתחנת התדלוק את הציוד העילי הדרוש להפעלתה ומספקת לבעל 
הזכויות בתחנת התדלוק שירותי תחזוקה לציוד שבבעלותה והדרכה מקצועית. בחלק מהמקרים אין 

 בטחונות מספקים לאספקות.

.3.2 פעילותמוצרים ושירותים בתחום ה 

) 1בתחום הפעילות בקמעונאות ומסחר, לקבוצת פז הכנסות משלוש קבוצות מוצרים עיקריות: (
) דלקים בשיווק 3) מוצרי נוחות והשכרת נכסים בחנויות ובמתחמים (2דלקים בתחנות התדלוק (

 ישיר.
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.3.2.1 דלקים -קבוצת המוצרים  

.3.2.1.1 כללי 

בנזין לסוגיו, סולר תחבורה, גפ"מ  מוצרי הנפט המשווקים במתחמי התדלוק של החברה כוללים:
אוטומטיבי, אוריאה (מוצר משלים לסולר תחבורה לשימוש ברכבים כבדים) ושמני מנוע וסיכה 

 המשמשים לכלי רכב.

תחבורה, בנזין לסוגיו (לתחנות  הסקה, סולרמוצרי הנפט הנמכרים בשיווק הישיר כוללים: סולר 
 וחומרי זינה.  , אוריאהמזוטס"ל, "מ, דגפתדלוק פנימיות וללקוחות ישירים), 

.3.2.1.2 מחירי מוצרי הנפט בתחנות התדלוק 

(תחנות רשת), נקבעים מחירי המכירה של מוצרי הדלק  החברהבתחנות התדלוק המופעלות על ידי 
 ללקוח הסופי על ידי החברה. 

אוקטן בתחנות תדלוק נמצא תחת פיקוח. לפרטים בדבר צו  95מחיר המכירה לצרכן של בנזין 
 להלן. 3.2.1.3 אוקטן ראה סעיף  95הפיקוח על בנזין 

לענין בחינת הטלת פיקוח על מרווח השיווק של סולר לתחבורה בתחנות התדלוק ראה סעיף 
 להלן. 3.18.8.1 

(בניכוי בלו ומע"מ) לבין מחיר הדלק בשער בית הזיקוק, הפער בין מחיר המכירה ללקוח הסופי 
 ").מרווח השיווקמכונה מרווח השיווק (להלן: "

  להלן.  3.18.8.3 אוקטן ראה סעיף  95לפרטים אודות מרווח השיווק של בנזין 

(תחנות קשת), מסכמים פז ומפעיל תחנת התדלוק את  מופעלות על ידי פזבתחנות התדלוק שאינן 
מחיר המכירה של מוצרי הנפט מפז למפעיל תחנת התדלוק. על פי ההסכם, נוטל על עצמו מפעיל 
תחנת התדלוק את הסיכונים הכספיים הכרוכים בהחזקת מלאי הדלק שרכש מהחברה ובמתן אשראי 

 מכירה של מוצרי הנפט לצרכן הסופי. ללקוחותיו, וכן קובע מפעיל תחנת התדלוק את מחיר ה

המרווח בין מחיר המכירה למפעיל ובין מחיר הרכישה של מוצרי הנפט על ידי החברה בשער בית 
 הזיקוק (לאחר תשלום הבלו והמע"מ), מכונה המרווח הסיטונאי. 

המחיר שמשלמים לקוחות השיווק הישיר נקבע בהסכמים בין החברה לבין הלקוחות או על פי 
 זים בהם זוכה החברה.מכר

המחיר שמשלמים לקוחות פזומט נקבע במשא ומתן בין לקוחות פזומט לבין פזומט ו/או במכרזים. 
במרבית תחנות התדלוק מקבלים מפעילי תחנות התדלוק עמלות בגין מכירות פזומט ובנוסף 

זומט נושאים ו/או פ החברהמשלמים עמלה לפזומט בגין השירות הניתן על ידה. בתחנות תדלוק אלו 
בהנחות הניתנות ללקוחות כמו גם בסיכוני האשראי. בחלק אחר מתחנות התדלוק, מפעילי תחנות 
התדלוק משתתפים במרבית מהנחות פזומט ובנוסף משלמים עמלה לפזומט בגין השירות הניתן על 

 ידה. בתחנות תדלוק אלו פזומט נושאת בסיכוני האשראי.

.3.2.1.3 מחיר מירבי למוצרי נפט שבפיקוח 

לעיל ( 2002-תשס"בהבצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מירביים בתחנות תדלוק), 
אוקטן. לפרטים נוספים אודות מרווח  95"), נקבע המחיר המירבי לצרכן של בנזין צו הפיקוחלהלן: "ו

 להלן. 3.18.8.3 אוקטן ראה סעיף  95השיווק של בנזין 

ח השיווק של סולר לתחבורה בתחנות התדלוק ראה סעיף לענין בחינת הטלת פיקוח על מרוו
 להלן. 3.18.8.1 
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.3.2.2 קבוצת מוצרי נוחות והשכרת נכסים 

.3.2.2.1 כללי  - Yellowמוצרי נוחות בחנויות  

כיונות, לתקופות זמן קצובות, להפעלת יהחברה מעניקה לצדדים שלישיים (מפעילי תחנות התדלוק) ז
 Yellow. חלק מחנויות הנוחות החברהלצד תחנות התדלוק של  Yellowחנויות נוחות תחת המותג 

מופעלות על ידי קבוצת פז בעצמה ושאר החנויות מופעלות על ידי צדדים שלישיים במנגנון לפיו 
פועלות כרשת  Yellowתמורה קבועה ו/או שיעור מההכנסות. חנויות הנוחות  חברהמשולמת ל

צרי מזון לדרך (קפה, כריכים, דברי מאפה, חטיפים, ומתמחות במכירת מוצרי נוחות, הכוללים מו
משקאות קלים מקוררים, גלידות וכיו"ב), במכירת מוצרי מזון אחרים לקניה משלימה, במכירת מוצרי 

(כגון: מוצרי פארם ומוצרי חשמל), ובמתן שירותים מתקדמים  Non-Foodעישון, במכירת מוצרי 
ימים בשבוע.  7שעות ביממה,  24פועלות  Yellowת הנוחות להלן). רוב חנויו 3.2.2.2 (כאמור בסעיף 

, בין Yellowנוספות ולהגדלת פעילות חנויות הנוחות  Yellowהחברה פועלת לפתיחת חנויות נוחות 
היתר, על ידי הגדלת מגוון המוצרים לקניה משלימה, מתן שירותים מתקדמים, מיקוד בקטגורית 

מנוע צמיחה של החברה וחלק  Yellowה בחנויות הנוחות הקפה והגדלת מכירות הקפה. החברה רוא
יש כר לצמיחה,  Yellowמפעילות משלימה במתחמי התדלוק. החברה מעריכה כי לחנויות הנוחות 

בין היתר בהשוואה לפעילות חנויות נוחות במדינות אחרות בחו"ל. במהלך השנים האחרונות, 
. Yellowתג הקפה הנמכר בחנויות הנוחות החברה שידרגה את איכות הקפה, ופועלת לחיזוק מו

החברה התקשרה בהסכם לשיווק ומכירה של קפה לוואצה ולשיווק ומכירה של מכונות קפה ביתיות 
 Non-Food -הרחיבה החברה את מגוון מוצרי ה האחרונותוקפסולות קפה של לוואצה. בשנים 

פלאפל  ולמכירתם לאפיית לחמים הוסיפה החברה מתחמי . כמו כן,Yellowהנמכרים בחנויות הנוחות 
 .Yellowבחלק מחנויות הנוחות 

.Yellow  3.2.2.2שירותים מתקדמים בחנויות הנוחות  

שבתחנות התדלוק ניתנים, בין היתר, שירותים מתקדמים כגון:  Yellowבמרבית חנויות הנוחות 
מהמתחמים  בחלק( ATMמכשירי משיכת מזומנים מ ,שירותי משיכת מזומנים ("כספומן")

 pre-paidשירותי ו )Yellowעונאיים ו/או בחלק ממתחמי התדלוק ו/או בחלק מחנויות הנוחות הקמ
  (טעינת מכשירים סלולריים והטענת כרטיסי חניה).

 פועלת החברה להגדלת המכירות מעבר לשטח המדף ולפיתוח בתחום חנויות הנוחות כמובילת שוק
 Yellowחברה אתר מקוון . כך, לYellow טכנולוגיות מתקדמות למכירת מוצרים בחנויות הנוחות

Click&Pick  למכירת מוצרי צריכה ואיסוף המוצרים על ידי הלקוחות בחנויות הנוחותYellow. 

הזמנת ירקות ללרבות  Yellow Click&Pickפעילות האתר המקוון  הורחבה 2017במהלך שנת 
, במתחמי התדלוק Yellowואיסוף ההזמנה מחנויות הנוחות , וטואלטיקה מוצרי ניקויום ופירות טריי
 של החברה.

כמו כן, מתוך מטרה לתת פתרון ללקוחות בהזמנת מוצרים שונים על ידי לקוחות והגעת המוצרים 
מתחמים קמעונאיים ו/או  105 -השיקה החברה בכ 2017במהלך שנת בטווח זמן קצר,  םליעד

לוקרים לאיסוף מוצרים שונים  -Yellow Boxאת  Yellowמתחמי תדלוק ו/או חנויות הנוחות 
חתמה על הסכמים עם חברות  החברה שנרכשים ע"י הלקוחות, בין היתר, גם מאתרים מקוונים.

פברואר  בחודש ,זו במסגרת, ללקוחות שנשלחוות חביל להפצת Yellow Box בתאי לשימוששילוח 
 .2018מרץ  חודשב החלהזו פעילות  .ישראל דוארהסכם בין החברה לבין  נחתם 2018

שירותים המסייעים ללקוחות החברה  הכולליםחברה אפליקציה סלולארית המרכזת ששה יישומים ל
טיולים, אוסף משחקים,  מסלולי"על הדרך". בין היישומים: מועדון חברים המעניק הטבות שונות, 

ועוד. האפליקציה מאפשרת יצירת תקשורת בין החברה לבין הלקוח וקיום מבצעי צבירה ברכישת 
  .Yellowקפה בחנויות הנוחות 
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.3.2.2.3 השכרת נכסים ומכירת חשמל 

במתחמים הקמעונאיים משכירה פז שטחים מסחריים מגוונים, לרבות שטחים להצבת שילוט 
לאיסוף חבילות (שהוזמנו על ידי לקוחות באינטרנט) ולאנטנות סלולאריות. לפרסום, למתקנים 

, בתי קפה ומסעדות, מרביתם תחת Yellowבתחום המזון וההסעדה ניתן למצוא, לצד חנויות הנוחות 
פועלים במתחמים הקמעונאיים חנויות  Non-Food -הרשתות המובילות בישראל. בתחום עסקי ה

נאי, אופנה, בנקאות, סלולאר ופארם. בעשרות ממתחמי התדלוק של פז ועסקים מגוונים למוצרי פ
פועלות מכונות לרחיצת רכבים, המספקות מענה לצרכי הלקוחות במסגרת המתחם הקמעונאי. כמו 

 50וולטאיות) עד -כן, החברה הקימה על חלק מגגות תחנות התדלוק מערכות סולאריות (פוטו
 20 -לחברת החשמל בהתאם להסכמים ארוכי טווח (ל קילוואט ורושמת הכנסות ממכירת חשמל

 שנה).

.3.3 מוצרים ושירותים בתחום הפעילות  ורווחיות פילוח הכנסות 

להלן פרטים אודות ההכנסות בתחום הפעילות בחלוקה לקבוצות מוצרים: דלקים ושמנים בתחנות 
מהשכרת נכסים  והכנסות Yellowתדלוק, דלקים בשיווק ישיר, מוצרים הנמכרים בחנויות הנוחות 

  מגזריות בקבוצה):-(הנתונים כוללים מכירות בין

 מיליוני ש"ח
 הכנסות
לשנת 
2017 

 שיעור
 מהכנסות
 הקבוצה
לשנת 
2017 

 הרווח
 הגולמי
לשנת 
2017 

 הכנסות
 לשנת
2016 

 שיעור
 מהכנסות
 הקבוצה
 לשנת
2016 

 הרווח
 הגולמי
 לשנת
2016 

 הכנסות
 לשנת
2015 

שיעור 
מהכנסות 
 הקבוצה
 לשנת
2015 

הרווח 
 הגולמי

 2015 לשנת

דלקים 
ושמנים 

בתחנות 
תדלוק 
(כולל 

 פזומט)

2,772 24% 716 2,528 23% 709 2,870 22% 700 

דלקים 
בשיווק 

 ישיר
3,131 28% 157 2,690 25% 163 3,340 26% 170 

מוצרי 
Yellow ,

זיכיון 
והשכרת 
 נכסים**

773 7% 257 730 7% 246 703 6% 230 

 1,100 54% 6,913 1,118 55% 5,948 1,130 59% 6,676 סה"כ

 ההכנסות מזיכיון והשכרת נכסים אינן מהותיות ביחס להיקף ההכנסות של החברה. ** 

המגזר. שיעור  ממכירות 59% -כ היוואוקטן וממכירת סולר  95ההכנסות ממכירת בנזין  2017בשנת 
אוקטן וסולר), בש"ח לק"ל, ממכירות  95הרווחיות הגולמית של כל אחד מהמוצרים הנ"ל (בנזין 

מהכנסות המגזר,  0.3% -כ היוואוקטן  98ההכנסות ממכירת בנזין  דומה., הדלקים בתחנות התדלוק
  ר המוצרים.גבוה יותר ביחס לשאאוקטן  98אך שיעור הרווחיות הגולמית בש"ח לק"ל של בנזין 

, לרבות מחזור המכירות באמצעות זכיינים, שאינו כלול בספרי Yellowמחזור מכירות חנויות הנוחות 
מיליוני ש''ח  841 -לסך של כ 2017החברה, אך החברה נהנית מהרווחים בגינו, הסתכם בשנת 

להסבר על השינויים בהיקף הפעילות וברווחיות ראה  .2016ש''ח בשנת מיליוני  790 -לעומת כ
 הדירקטוריון. לדוח 3.5.2 -ו 3.2.2סעיפים 

.3.4 מוצרים חדשים בתחום הפעילות  

ומתחם  Yellowבשנים האחרונות הוסיפה החברה מתחם לאפיית לחמים בכעשר חנויות נוחות 
 אלו פעילויותהרחבת ל פועלת. החברה Yellowקטן יותר של חנויות נוחות  במספרלמכירת פלאפל 

 בחנויות נוחות נוספות. 
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 .לעיל 3.2.2.2 ראה סעיף  Yellowמתן שירותים מתקדמים בחנויות הנוחות  לענין

 לעיל. 3.2.2.1 ראה סעיף  Yellowלענין חיזוק קטגורית הקפה בחנויות הנוחות 

.3.5 לקוחות בתחום הפעילות 

.3.5.1 לקוחות מתחמי התדלוק  

לקוחות החברה בתחום פעילות מתחמי התדלוק, הם ציבור הנוסעים / המבקרים הפוקד את תחנות 
, מפעילי תחנות קשת של תחנות Yellowהתדלוק, לרבות לקוחות פזומט, לקוחות חנויות הנוחות 

התדלוק וכן שוכרי הנדל"ן במתחמים הקמעונאיים. לחברה אין תלות במי מלקוחות מתחמי התדלוק 
 ד מלקוחות אלו אין השפעה מהותית על תוצאות פעילותה של החברה. ולאף אח

.3.5.2 לקוחות השיווק הישיר  

.3.5.2.1 לקוחות קצה 

החברה משווקת ומוכרת מוצרי נפט, באמצעות מערך הסחר, ללקוחות מוסדיים, ללקוחות עסקיים, 
סדיים ללקוחות על פי מכרזים, ללקוחות ביתיים (פרטיים) ולרשות הפלשתינאית. לקוחות החברה המו

כוללים גם גופים ממשלתיים וגופים המחויבים במכרזים מכוח הדין. הלקוחות העסקיים כוללים מפעלי 
תעשייה, קיבוצים ומושבים, חברות תעופה, חברות הובלה, קבלני תשתיות וכדומה. החברה משווקת 

 יצים.ללקוחות ביתיים (לקוחות פרטיים) סולר או נפט לשימוש ביתי, באמצעות סוכנים או מפ

 Air BPהמכירה של דס"ל לחברות תעופה מתבצעת על ידי מערך הסחר או באמצעות סוכן בינלאומי 
. החברה או הסוכן הבינלאומי משתתפים במכרזים ומתחייבים לאספקת הדס"ל. החברה QAS -ו

מספקת בפועל את הדס"ל לחברות התעופה. חלק מהמכרזים לרכישת דס"ל כוללים גם שירותי 
תעופה או ספק תדלוק אחר. הלקוח הגדול ביותר של החברה לדס"ל -תנים על ידי שרותיתדלוק הני

 ויר לישראל בע"מ.והוא אל על נתיבי א

 להלן. 6.11.3.3  -ו 6.2.1.3 לענין אשראי לקוחות שיווק ישיר ראה סעיפים 

.3.5.2.2 הרשות הפלשתינאית  

, שנחתמו גם על ידי 2007, ותוספת לו מחודש דצמבר 2006בספטמבר  29בהמשך להסכם מיום 
, מזכר 2010בדצמבר  30"), מזכר הבנות מיום ההסכםהממשלה הפלשתינאית הנוכחית (להלן: "

") 2014 הבנות מזכר(להלן: " 2014בספטמבר  30 מיום הבנות ומזכר 2012הבנות מחודש מאי 
לבין הרשות נחתם בין החברה  2016בדצמבר  29 ביום"), מזכרי ההבנות הקודמים(להלן יחדיו: "

 2014הבנות  מזכר") מזכר הבנות מחייב להארכת הרשותהפלשתינאית (להלן בסעיף זה: "
ממוצרי נפט, גפ"מ וביטומן, לפי צרכי  50%לאספקה (על ידי החברה וחברות בנות) של לפחות 

 הבנות מזכר") ובהיקף דומה ל2016מזכר הבנות הרשות, לשטחי הגדה המערבית ועזה (להלן: "
2014 . 

ועד לחתימת הסכם חדש בין הצדדים  2017בינואר  1החל מיום הינו  2016תוקפו של מזכר הבנות 
, המוקדם מביניהם. בדומה להסכם ולמזכרי ההבנות הקודמים, שני 2018בדצמבר  31או עד ליום 

 יום, מכל סיבה שהיא.  90הצדדים רשאים להביא את ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בת 

, כמו מזכרי ההבנות הקודמים, התחייבה החברה, בין היתר, לספק 2016הבנות במסגרת מזכר 
. עוד נקבעו במזכר 2014לרשות שירותי תחזוקה, ציוד והדרכה בתנאים הקבועים במזכר הבנות 

בדומה לאלו שנקבעו במזכר הבנות  ,הסדרים לגבי תנאי התשלום לרבות מתן אשראי 2016הבנות 
2014 . 

רי ההבנות הקודמים, להבטחת התשלום, התחייבה הרשות לאפשר לחברה בדומה להסכם ולמזכ
לגבות את המגיע לה מכספי המיסים המוחזקים עבור הרשות ע"י ממשלת ישראל (התחייבות 
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שנחתמה גם על ידי הממשלה הפלשתינאית הנוכחית). בענין זה יצויין, כי החברה מעמידה לרשות 
נה יכולה להעריך את היכולת ואת משך הזמן שיידרש על היקפי אשראי בסכומים מהותיים והיא אי

מנת לגבות את הכספים מממשלת ישראל, אם וככל שהחברה תדרוש את הכספים מממשלת ישראל. 
 לא הועמדו לטובת החברה בטוחות נוספות. 

מיום ו) 2014-01-167490 -(אסמכתא מס' 2014באוקטובר  1לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 
 ).2017-01-000040 -(אסמכתא מס' 2017ואר בינ 1

 85% -כו צריכת מוצרי הנפט של הרשותמ 50%החברה לפחות  סיפקה 2017כי בשנת  יצויין
 , הן לגדה המערבית והן לרצועת עזה. מצריכת הגפ"מ

 להלן. 3.5.3 החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף  לקוח מהותי שלהרשות היתה  2017בשנת 

.3.5.2.3 סיטונאייםלקוחות  

לחברה התקשרויות עם לקוחות סיטונאיים (סוכנים ומפיצים) אשר רוכשים את מוצרי החברה 
ומוכרים אותם ללקוחותיהם. המוצרים המשווקים על ידי הלקוחות הסיטונאים אינם מזוהים בהכרח 

החברה מתקשרת עם הלקוחות הסיטונאיים בהסכם לתקופה שאינה  ,עם מותגי החברה. לרוב
בזמן. ההסכם עומד בתוקפו, אלא אם מי מהצדדים מודיע אחרת. לפרטים בדבר סוכני ומפיצי קצובה 

 להלן. 3.6.4.1 החברה ראה סעיף 

.3.5.2.4 לקוחות ציי הרכב  

לקוחות ציי הרכב כוללים, בין השאר, לקוחות ממשלתיים, עסקיים או מוסדיים אחרים ולקוחות 
בארגונים שונים. הלקוחות הממשלתיים וחלק לקוחות המאוגדים בוועדי עובדים או  לרבותפרטיים 

מהלקוחות המוסדיים מחוייבים לקיים מכרזים על פי דין. במקרים בהם מתקבלת הצעת החברה, היא 
מתקשרת עם מפרסם המכרז בהסכם לאספקת מוצרים, בנוסחאות מחיר ואשראי, אשר בדרך כלל 

נות את מינהל הרכב הממשלתי, מראש לכל תקופת ההתקשרות. בין לקוחות אלו ניתן למ יםנקבע
משא ומתן מסחרי  לאחרועוד. כן לחברה לקוחות מוסדיים אחרים הרוכשים דלקים מהחברה  טבע

ולא על פי מכרז. לקוחות ציי הרכב מתדלקים בתחנות התדלוק הציבוריות של החברה וחלקם 
ים בהתקני תדלוק מתדלקים גם בתחנות תדלוק פנימיות שבחצריהם. הרכבים של לקוחות אלו מצוייד
 או בכרטיסי תדלוק "פזומט", המאפשרים תדלוק אלקטרוני וחיוב ישיר של הלקוח. 

בהתאם לתקנות משק הדלק (קידום תחרות) (כללים , החלה תקופת המעבר 2018חודש ינואר ב
 31שמסתיימת ביום  ,")התקנות(להלן: " 2011-להתקני תדלוק אוטומטיים כלליים), התשע"ב

. החברה התאימה את כל פיות התדלוק בכל תחנות התדלוק של החברה, לתדלוק 2018בדצמבר 
 שנקבע הזמנים לוח את המקדים באופן וזאת, "אוניברסלי"פזומט  -בהתקן תדלוק אוניברסלי 

באמצעות התקן תדלוק יהיה  תדלוק, המעבר תקופת תום, 2018בדצמבר  31החל מיום  .בתקנות
החברה אינה  .בהתאם לתקנות ",אוניברסלי פזומט" - ניברסליהתקן תדלוק אואך ורק באמצעות 

יכולה להעריך, בשלב זה, את השפעת המעבר לתדלוק בהתקני תדלוק אוניברסלים על התחרות, 
 להלן. 3.18.11 הלקוחות ותוצאות החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

זכתה במכרז לאספקת דלקים ושירותים נלווים (שירותי רחיצה ושירותי תחזוקה) למשרדי  החברה
"). תקופת האספקה על פי מנהל הרכבהממשלה ולגופים ממשלתיים / עירוניים נוספים (להלן: "

 5עם אפשרות להארכה לתקופות נוספות ובסה"כ עד  2017מינואר  החל שנתייםהמכרז הינה ל
ה על זוכה אחר במסגרת תיחורים עתידיים שייערכו, ככל ויערכו, בין כל הספקים שנים, או עד להכרז

שיעמדו בתנאי הסף ויחתמו על הסכם ההתקשרות. אספקת הדלקים למנהל הרכב מתבצעת 
פזומט. בנוסף מספקת החברה  תדלוקבאמצעות התקני של החברה בתחנות התדלוק הציבוריות 

 -פים השונים במנהל הרכב. סה"כ, על פי המכרז, מדובר בכדלקים לתחנות תדלוק פנימיות של הגו
לספק  התחייבות של החברהק"ל מוצרי נפט לשנה. המכרז כולל  57,000 -כלי רכב וכ 10,000

התקני תדלוק ומערכות הגנה קתודיות, לקיים בדיקות תקופתיות לאטימות הציוד ולתחזק את 
   מערכות המחשוב בתחנות התדלוק הפנימיות.
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בשנים האחרונות ניכרת ירידה בביקוש עובדים לרכב ממקומות העבודה ואיתה ירידה בכמות כלי 
הרכב המתדלקים באמצעות התקני תדלוק, לרבות התקני פזומט, ולעליה בתדלוק של לקוחות 

 מזדמנים.

.3.5.3 תלות בלקוח בודד 

חברה של החברה והיקף ההכנסות של ה לקוח מהותיהרשות הפלשתינאית היתה  2017בשנת 
הכנסות החברה. להערכת החברה אין לה תלות בלקוח זה, מ 11% -מהרשות הפלשתינאית היה כ

זאת מכיוון שבמקרה של ביטול ההסכם עם הרשות הפלשתינאית תוכל החברה להגדיל את מכירות 
מוצרי הנפט העודפים של פז"א לחברות דלק (בשל קרבת בז"א לאיזור מרבית הצריכה בישראל) ו/או 

(ללא מע"מ ובלו) ובתנאי אשראי טובים יותר. עם זאת, סביר להניח, כי במקרה של ביטול  לייצא
 ההסכם עם הרשות הפלשתינאית, תיפגע רווחיות החברה באופן משמעותי. 

מכלול הסכמי הקבוצה, עם לקוחותיה המוסדיים והעסקיים, מהותי לפעילותה של החברה ואולם אין 
 לחברה תלות במי מלקוחותיה.

.3.5.4 פלגות המכירותהת 

-להלן התפלגות המכירות ללא בלו ומע"מ של לקוחות המגזר (הנתונים אינם כוללים מכירות בין
  ):חברתיות בקבוצה

 : לפי סוג הלקוח )א(

 סוגי הלקוחות(*)

 מכירות
 במיליוני

 ש"ח
לשנת 
2017 

% 
 "כמסה

לשנת 
2017 

 מכירות
 במיליוני

 ש"ח
לשנת 
2016 

% 
 "כמסה

לשנת 
2016 

מכירות 
 במיליוני

 ש"ח
לשנת 
2015 

% 
 מסה"כ
לשנת 
2015 

 47% 3,134 44% 2,547 45% 2,958 (**) (ללא ציי רכב)עסקי 
 1% 76 1% 70 1% 78 (ללא ציי רכב)מוסדי ומכרזים 

 14% 976 14% 821 14% 900 ציי רכב
 38% 2,585 41% 2,384 40% 2,587 פרטיים

 100% 6,771 100% 5,822 100% 6,523 סה"כ
 הנתונים סווגו לפי המכירות ללקוחות הסופיים (לרבות לקוחות המתדלקים בתחנות קשת). (*) 
בין הלקוחות העסקיים נמנים: חקלאים, מושבים וקיבוצים, לקוחות תעשיה, חברות תשתית, יבואני רכב,  (**)

 וסיטונאים.חברות תובלה, חברות הסעות, ארגונים עסקיים, חברות תעופה, הרשות הפלשתינאית 

מספר הלקוחות של הקבוצה בכל אחת מהקטגוריות שבטבלה לעיל הינו רב. לקבוצה מאות לקוחות 
עסקיים, עשרות לקוחות מוסדיים (הקונים באמצעות מכרזים), אלפי לקוחות ציי רכב, לרבות לקוחות 

 פרטיים המאוגדים תחת ארגון, ומיליוני לקוחות פרטיים (כלל הציבור). 

 קנין ושיטת ההפעלה: לפי זכות ה )ב(

 מכירות במיליוני ש"ח 2017שנת  
תחנות  קטגוריית

קשת  רשת תדלוק
 בשליטה

הסכם 
קמעונאי 

 פעיל
הסכם 
 סה"כ אספקה

 1,345 - 54 105 1,186 בעלות
 531 - 140 39 352 נכים

 291 - 50 19 222 ריאליות
 657 - - 69 588 שכירות ארוכה
 621 - 14 83 524 שכירות קצרה
 100 100 - - - ללא זכות קנין

 3,545 100 258 315 2,872 סה"כ
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 מכירות במיליוני ש"ח 2016שנת 
תחנות קטגוריית 

קשת  רשת תדלוק
 בשליטה

הסכם 
קמעונאי 

 פעיל
הסכם 
 סה"כ אספקה

 1,190 - 52 114 1,024 בעלות
 493 - 135 35 323 נכים

 272 - 42 25 205 ריאליות
 616 - - 61 555 שכירות ארוכה
 590 - 14 50 526 שכירות קצרה
 97 97 - - - ללא זכות קנין

 3,258 97 243 285 2,633 סה"כ

 מכירות במיליוני ש"ח 2015שנת 
תחנות  קטגוריית

קשת  רשת תדלוק
 בשליטה

הסכם 
קמעונאי 

 פעיל
הסכם 
 סה"כ אספקה

 1,266 - 66 129 1,071 בעלות
 550 - 131 43 376 נכים

 378 - 58 - 320 ריאליות
 647 - - 88 559 שכירות ארוכה
 631 - 15 65 551 שכירות קצרה
 101 101 - - - ללא זכות קנין

 3,573 101 270 325 2,877 סה"כ

 לפי ותק לקוחות של ציי רכב מתדלקים:  )ג(

 ותק

 מכירות
במיליוני 

 ש"ח
לשנת 
2017 

 שיעור
 מסך

 ההכנסות
לשנת 
2017 

 מכירות
במיליוני 

 ש"ח
לשנת 
2016 

 שיעור
 מסך

 ההכנסות
לשנת 
2016 

מכירות 
במיליוני 

 ש"ח
לשנת 
2015 

שיעור 
מסך 

 ההכנסות
לשנת 
2015 

 1% 12 2% 13 2% 16 עד שנה
 11% 104 11% 91 11% 98 שנים 5 -בין שנה ל

 88% 860 87% 717 87% 786 שנים 5מעל 
 100% 976 100% 821 100% 900 סה"כ

 אחרים:לפי ותק לקוחות וסוגי לקוחות  )ד(

 ותק, שנים

 מכירות
במיליוני 

 ש"ח
לשנת 
2017 

 "כמסה %
לשנת 
2017 

 מכירות
במיליוני 

 ש"ח
לשנת 
2016 

 "כמסה %
לשנת 
2016 

מכירות 
במיליוני 

 ש"ח
לשנת 
2015 

 מסה"כ %
לשנת 
2015 

       לקוחות עסקיים
 0% 6 0% 5 0% 4 עד שנה

 1% 60 1% 52 1% 79 שנים 5 -בין שנה ל
 45% 3,068 43% 2,490 44% 2,875 שנים 5מעל 

 46% 3,134 44% 2,547 45% 2,958 סה"כ
 יםמוסדילקוחות 
 ומכרזים

      

 0% 1 0% 2 0% 4 עד שנה
 0% 3 0% 4 0% 6 שנים 5-בין שנה ל

 1% 72 1% 64 1% 68 שנים 5מעל 
 1% 76 1% 70 1% 78 סה"כ
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.3.6 שיווק והפצה בתחום הפעילות 

.3.6.1 שיווק במתחמי התדלוק  

מדיניות השיווק של פז מבוססת על חיזוק מעמדה של פז כחברה הגדולה והמובילה בישראל לשיווק 
 מוצרי נפט.

 כחלק מפעילות השיווק משקיעה ומתחזקת פז את מתחמי התדלוק באופן שוטף ובאיכות גבוהה. 

 פז נותנת מעת לעת הנחות והטבות ללקוחותיה. לקוחות פזומט נהנים מהנחות ותנאי אשראי.
ההנחות הניתנות ללקוחות בתחנות התדלוק שבהפעלת פז, נגזרות מהסביבה התחרותית בה 
ממוקמת תחנת התדלוק. כמו כן מבצעת פז פעילות פרסום וקידום מכירות המותאמת לצרכי 
הלקוחות (כגון: פרסום באמצעי מדיה שונים, מבצעי פרסום ארציים ומקומיים, עיתונים מוזלים, 

  הם וכיו"ב).מבצעי רחיצה למיני
פז מרחיבה את מגוון שירותיה במתחמי התדלוק ופועלת באופן שיטתי לשיפור רמת השירות ולשיפוץ 

 ושדרוג חלק מתחנות התדלוק הותיקות. 

מתחנות התדלוק של החברה. החברה פועלת להקים חנויות  239 -פועלות ב Yellowחנויות הנוחות 
בתחנות תדלוק נוספות. פז קבעה לעצמה סטנדרט גבוה לחנויות ולתאי השירותים,  Yellowנוחות 

 כך שיהיו נגישים גם לאנשים עם מוגבלויות ובהתאם לסטנדרטים שנקבעו בחקיקה. 

 , בתחנות התדלוק,החברה החליפהפז מטפלת בחזות ונראות סביבת תחנות התדלוק ובמסגרת זו 
מנפקות ישנות במנפקות חדישות ומודרניות, בהן מותקן מסך גדול המאפשר שיווק, הצגה ותקשורת 

התקינה החברה, ברוב תחנות התדלוק שלה, תאורה  האחרונות יםכמו כן, בשנ. נוחה יותר ללקוחות
 בעלת יעילות אנרגטית גבוהה יותר, אשר תרמה גם לשיפור רמת התאורה. 

הקנייה במתחמי התדלוק, תחנות התדלוק חווית ול נועדו להפוך את ההשקעות בתשתיות ובתפע
 לחווית קניה טובה יותר עבור הלקוח. Yellowובחנויות הנוחות 

.3.6.2 הפצה והובלה למתחמי התדלוק 

הפצת והובלת מוצרי הנפט של החברה מאתרי הניפוק של החברה בבז"א ובחיפה, מבז"ן בחיפה 
בבאר שבע ובירושלים, לתחנות התדלוק  ,גלילות-פידלק ל אוקטן), ומאתרי הניפוק ש 98(לבנזין 

  מוביל ו/או על ידי קבלני הובלה שונים. הציבוריות, מבוצעת על ידי מיכליות כביש של פז

 מתבצעת במתקן הניפוק שבבז"א.של מוצרי החברה מרבית פעילות הניפוק 

ידי ספקים שונים ובחלקה  נעשית בחלקה על Yellowהפצת והובלת המוצרים לרשת חנויות הנוחות 
 מוביל. על ידי פז

.3.6.3 שיווק בתחום השיווק הישיר  

החברה מפעילה מערך שיווק ומכירות ומשווקת, בין ישירות ובין באמצעות סוכנים ומפיצים, את מוצרי 
 הנפט השונים. 

.3.6.4 הפצה בתחום השיווק הישיר 

ות השיווק הישיר, מתבצעת הפצת מוצרי הנפט השונים, בהזרמה ישירה לחצרי הלקוח, לרבות ללקוח
 5.6.1 ז"א (ראה סעיף פבאמצעות תשתית צנרת תת קרקעית, הנמצאת בבעלות ק.מ.ד ו/או בז"ן ו/או 

הזיקוק. מחירי ההזרמה בתשתית זו נקבעים בצו הפיקוח על -הינה חלק ממערך חטיבתולהלן), 
 לעיל.  1.1.2.2 מחירי התשתיות. לפרטים נוספים ראה סעיף 
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.3.6.4.1 ומפיצים סוכנים 

שיווק מוצרי החברה אל מחוץ לתחנות התדלוק מבוצע גם באמצעות סוכנים ומפיצים עצמאיים. 
. במסגרת ההתקשרויות לקחו על עצמם הסוכנים מפיצים 15 -סוכנים וכ 9 -החברה פועלת עם כ

והמפיצים את הסיכונים הכרוכים בהחזקת המוצרים שרכשו מהחברה (למעט אחריות לטיב המוצר 
ושאת החברה), לרבות סיכוני מחיר, מלאי וגביה. הסוכנים / המפיצים רוכשים מהחברה את בה נ

מוצריה בהתאם למחיר שנקבע בין הצדדים. המחיר ללקוח הסופי נקבע על ידי הסוכנים / המפיצים. 
במסגרת התקשרותה עם הסוכנים / המפיצים והלקוח הסופי משאילה החברה, במידת הצורך, ללקוח 

 יוד ייעודי שבבעלותה. הסופי, צ

.3.6.4.2 תלות בצינורות שיווק  

לפז אין תלות במי מהסוכנים או המפיצים המשווקים את מוצרי הנפט בתחום השיווק הישיר, אולם 
לחברה, בשל הקשר שלהם עם חלק  חשובמערך התקשרויות החברה עם הסוכנים או המפיצים, 

הסוכנים או המפיצים יפסיק את  מהלקוחות הסופיים בתחום השיווק הישיר. היה ועיקר מערך
 התקשרותו עם החברה, תידרש החברה להרחיב את מערך השיווק הקיים.

.3.7 צבר הזמנות בתחום הפעילות  

צבר הזמנות אינו רלוונטי לבחינת תחום הפעילות וזאת לאור העובדה שבתחנות התדלוק ובחנויות 
לקוחות ציי הרכב, ולכן אין צבר , המכירה היא קמעונאית, לרבות האספקה לצרכני Yellowהנוחות 

מתקבלות ההזמנות עד כחודש לפני לרבות לרשות הפלשתינאית, הזמנות. בפעילות השיווק הישיר, 
. לקוחות שהתחייבו לרכוש מהחברה מוצרי נפט, במסגרת מכרזים לתקופות קצובות, ןמועד אספקת

ינה מחייבת, של סכומים או לא התחייבו להיקף כספי, וההסכמים עימם בד"כ נוקבים בהערכה, שא
 כמויות רכישה. 

.3.8 תחרות בתחום הפעילות 

.3.8.1 תחרות במתחמי התדלוק ובמתחמים הקמעונאיים  

על פי נתוני מינהל הדלק, בשוק הדלקים בישראל רשומות עשרות חברות דלק המורשות לרכוש 
החברה) הינן יבא מוצרי נפט. ארבע מתוך החברות הפעילות (כולל ימוצרי נפט מבתי הזיקוק או ל

חברות הדלק הגדולות, המחזיקות בנתח השוק העיקרי בישראל. להערכת החברה, נכון לתום שנת 
תחנות תדלוק,  242 -כ, למתחרותיה העיקריות מספר תחנות תדלוק ציבוריות כדלהלן: דלק 2017

לוק, תחנות תד 273תחנות תדלוק ולחברה  210 -אלון כ-תחנות תדלוק, קבוצת דור 235 -סונול כ
כלל תחנות התדלוק הציבוריות. בשנים האחרונות ניכר גידול מ 23% -המהוות, להערכת החברה, כ

במספר תחנות התדלוק שאינן קשורות לארבע חברות הדלק הגדולות. להערכת החברה, נכון למועד 
תחנות תדלוק של חברת טן חברה לדלק  60 -חנות תדלוק כאמור, מתוכן כת 250 -הדוח קיימות כ

 בע"מ. 

 -, למתחרותיה העיקריות מספר חנויות נוחות כדלהלן: דלק כ2017להערכת החברה, נכון לתום שנת 
 190 -נויות נוחות (מתוכן כח 194 -, סונול כ)תדלוק בתחנות 197 -כחנויות נוחות (מתוכן  199

 242ולחברה  בתחנות תדלוק) 136 -(מתוכן כ חנויות נוחות 166 -כאלון -תחנות תדלוק), דורב
  תדלוק). בתחנות 239חנויות נוחות (מתוכן 

לפתח את תחנות התדלוק ומתחמי התדלוק  ,מתחרותיה , כמו גםבשנים האחרונות פועלת החברה
למתחמים קמעונאיים המציעים מגוון שירותים, הכוללים בין היתר, חנויות נוחות, מסעדות ובתי קפה. 

  מובילה במספר המתחמים הקמעונאיים הפועלים ברחבי המדינה.החברה 
 

התחרות במתחמי התדלוק ובמתחמים הקמעונאיים מתבטאת, בין היתר, בשלושה היבטים עיקריים: 
תחרות בתחום השיווק לצרכן הסופי של מוצרי הדלק (לרבות במגוון השירותים הנלווים המוצעים 

נאי האשראי ובמהלכי קידום מכירות), תחרות על רכישת ללקוחות, ברמת השירותים, בהנחות, בת
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ו/או שכירת זכויות להקמת מתחמי תדלוק חדשים ותחרות על התקשרויות עם תחנות תדלוק ותיקות 
 אספקת הדלקים שלהן פג).הסכמי (שתוקף חוזי השכירות או 

 לעיל. 2.2.8.4ועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) ראה סעיף ולפרטים אודות המלצות ה
אודות  לפרטים .להלן 3.18.12.1  סעיף ראה משרד האנרגיהלפרטים אודות "קול קורא" שפרסם 

טיוטת דוח תחרות גיאוגרפית בין תחנות תדלוק שפרסמה הרשות להגבלים עסקיים ראה סעיף 
 להלן. 3.18.12.4 

בוחנת בשנים האחרונות להעברת תחנות תדלוק להפעלה עצמית. עם זאת, החברה  הפעלהחברה 
את המשך כדאיות ההפעלה העצמית בתחנות תדלוק מסויימות וזאת לאור רמת מרווחי השיווק, 
ובחלקן, במועד סיום הסכם ההפעלה, מוחזרת הפעלת תחנת התדלוק לקמעונאי, בעל זכות 

 ההפעלה. 

 החברהמת תחנות תדלוק חדשות בהן, לרוב, זכויות ההפעלה הן של להקהחברה בנוסף, פועלת 
 מלכתחילה. 

, המיקומים החברהעל אף התגברות התחרות בשנים האחרונות בענף, פריסת תחנות התדלוק של 
העדיפים, שיטות ההפעלה, ההשקעות בשדרוג ומיתוג תחנות התדלוק והקמת מתחמים קמעונאיים, 

מה המוביל בתחרות וליצור מקורות הכנסה נוספים, מעבר למכירת לשמור על מקו חברהאיפשרו ל
 מוצרי נפט. 

ידי בנייה מחדש -האסטרטגיה הקמעונאית של החברה הינה הקמת מתחמים קמעונאיים מודרניים על
ו/או שדרוג של בינוי קיים וזאת בהתבסס על התרומה הכוללת והסינרגיה בין פעילות מתחמי התדלוק 

מים הקמעונאיים. התאמת סוג ומיתוג העסקים הנכון לכל מתחם ואופיו, הינה לבין פעילות המתח
 נקודת מפתח ביכולת לענות על מגוון צרכי הלקוחות הפוטנציאלים. 

 להלן. 3.20 ראה סעיף , משותף עם שופרסל בע"מ ולאומי קארד בע"מהמיזם ענין הל

א, נקבע, בין היתר, כי במקרים למיזוג בין החברה לבין פז"על הגבלים עסקיים בתנאי הממונה 
מסויימים פז לא תתקשר בהסדר לקבלת זכות בתחנת תדלוק, לפני קבלת אישור הממונה. לפרטים 

 להלן.  3.18.12.2 נוספים בדבר אישור הממונה ראה סעיף 

להשפיע על התחרות ראה סעיפים  כדילענין חקיקה והחלטות הממונה על הגבלים עסקיים שיש בהן 
 להלן. 3.18.12.3 עד  3.18.12.1 

.3.8.2 במערך הסחר  -תחרות בשיווק הישיר  

לשוק המקומי (מחוץ לתחנות התדלוק  משמש כזרוע של פז"א למכירת מוצרי נפטהשיווק הישיר 
 . הציבוריות)

התחרות הגבוהה בתחום השיווק הישיר הינה פועל יוצא מכך שהשיווק הוא ישיר ללקוח ואינו תלוי 
במיקום הפיזי של המשווק (לעומת תחנות התדלוק הציבוריות), ובדרך כלל אינו כרוך בהשקעה 
כספית גדולה במתקנים. הלקוחות המוסדיים והעסקיים של השיווק הישיר מתאפיינים ברגישות 

מחיר ולתנאי תשלום וספקי הדלק נדרשים להעמיד ללקוחות אשראי גבוה, תוך לקיחת גבוהה ל
סיכונים בשל העדר בטחונות מלאים ולהקפיד על רמת איכות השירות. לפרטים נוספים בדבר 

 להלן. 6.2.1.3 מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות ראה סעיף 

ה. חלק מהתקשרויות השיווק הישיר נעשות ככלל, נאמנות לקוחות השיווק הישיר הינה נמוכ
שנים ובתנאים תחרותיים, וקיים סיכון שבתום ההתקשרויות,  פרבאמצעות מכרזים לתקופה של מס

החברה לא תזכה במכרזים החדשים או בחלקם ו/או שהרווחיות שלה תפגע במקרה של שינוי 
 בתנאים. 
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אלון), חברות -הגדולות (דלק, סונול ודורהגורמים המתחרים בפז בשיווק הישיר הינם: חברות הדלק 
קטנות יותר המורשות לרכוש דלקים ופועלות, בין היתר, בתחום השיווק הישיר, סוכני דלקים ומפיצים 
נוספים. כך להערכת החברה, פועלים עוד מספר רב של חברות, סוכנים, מפיצים ולקוחות סיטונאיים 

ביולי  1ומשווקים אותם ללקוחות. החל מיום אשר רוכשים מוצרי נפט מחברות הדלק המורשות 
, רשאית בז"ן למכור מוצרי נפט במישרין ללקוחות. פעילות זו הינה מתחרה לפעילות החברה 2007

 50% -מספקת בז"ן כ 2012בתחום השיווק הישיר. למיטב ידיעת החברה, החל מחודש אוקטובר 
 ).15% -כ 2017שנת  במהלךהנפט של הרשות הפלשתינאית (בגפ"מ  מוצרימצריכת 

בשנים האחרונות ניכרת עלייה במספר המתחרים בתחום אספקת מוצרי נפט ללקוחות השיווק 
הישיר. הגברת התחרות נובעת מחסמי הכניסה הנמוכים לפעילות זו ומכך שמרבית מוצרי הנפט 

אי הינם מוצרים גנריים, אשר יש חשיבות מוגבלת למקורם. לפיכך, התחרות מתמקדת בעיקר בתנ
 הממכר. 

על בז"א מעניקה לה יתרון יחסי על חברות הדלק המתחרות בה בתחום  להערכת החברה, הבעלות
השיווק הישיר. לחברה יש יתרון בגמישות וזמינות המוצרים, בשל שליטה על תמהיל היצור, יכולות 

החלו  2018חודש ינואר עם זאת, במהלך אחסון וניפוק בבז"א ויכולת לספק את המוצרים ללקוחות. 
שלהערכת החברה, רובו ( סולר)לבנזין (בנוסף לייבא בעצמן (דלק וסונול) חברות הדלק הגדולות 

 .לאחרים ולשיווק לצרכיהןבהתאם חלף ייבוא על ידי אחרים) 

.3.8.3 אלקטרוניהתדלוק התחרות בתחום  

באמצעות חברות הדלק משווקות דלקים לחלק מהלקוחות על ידי מערכת תדלוק אלקטרוני. החברה, 
פזומט, מתמחה במתן שירותי תדלוק ממוחשב ללקוחות תדלוק אלקטרוני, תוך מתן אפשרות 
לחברות המנהלות ציי רכב לשלוט ולבקר על הוצאות התדלוק והרחיצה של ציי הרכב. התחרות 
בתחום זה מתמקדת בעיקר במחיר, בתנאי האשראי, בפריסת תחנות התדלוק ובשירותים נוספים 

ואמצעי מדיה אלקטרוניים, אמצעים לניהול ציי רכב, סוגי התקנים ושירותים אחרים כגון  כגון: דוחות
. תחום התדלוק האלקטרוני מתאפיין בתחרות גבוהה ובמעבר לקוחות מחברת דלק אחת רכב תרחיצ

 לשניה. 

בהתאם לתקנות משק הדלק (קידום תחרות) (כללים , החלה תקופת המעבר 2018חודש ינואר ב
 31שמסתיימת ביום  ,")התקנות(להלן: " 2011-דלוק אוטומטיים כלליים), התשע"בלהתקני ת
. החברה התאימה את כל פיות התדלוק בכל תחנות התדלוק של החברה, לתדלוק 2018בדצמבר 

, וזאת באופן המקדים את לוח הזמנים שנקבע "אוניברסלי פזומט" -בהתקן תדלוק אוניברסלי 
תדלוק באמצעות התקן תדלוק יהיה  , תום תקופת המעבר,2018 בדצמבר 31החל מיום  .בתקנות

החברה אינה  .בהתאם לתקנות ",אוניברסלי פזומט" - התקן תדלוק אוניברסליאך ורק באמצעות 
יכולה להעריך, בשלב זה, את השפעת המעבר לתדלוק בהתקני תדלוק אוניברסלים על התחרות, 

  להלן.  3.18.11 סעיף  לפרטים נוספים ראה הלקוחות ותוצאות החברה.

.3.8.4 שיטות להתמודדות עם התחרות  

על מנת להתמודד עם התחרות במתחמי התדלוק, ובשל היות מיקום תחנת התדלוק פרמטר עיקרי 
בהחלטת הלקוח לבחירת מקום התדלוק, משקיעה החברה מאמצים ואמצעים רבים בהרחבת 

תחרותיה עקב פריסת מתחמי יתרון מסוים על מ חברההפריסה הארצית של מתחמי התדלוק. ל
התדלוק במיקומים מרכזיים. החברה פועלת לשימור מעמדה כמובילה במספר תחנות התדלוק 
ובמיקומן, בכפוף לתנאי הממונה למיזוג בין החברה לבין פז"א ולחוק משק הדלק. לענין תנאי 

 להלן.  3.18.12 הממונה למיזוג ראה סעיף 

ת מתחם תדלוק / מתחם קמעונאי חדש (לרבות חנות להערכת החברה, ההשקעה הצפויה בבניי
ש"ח, בהתאם לגודל המתחם. סכומים אלו  מיליוני 15 -לכ 6 -ממוצעת) הינה בין כ Yellowנוחות 

 אינם כוללים את עלות רכישת הקרקע.

. לפרטים נוספים Yellowהחברה משקיעה מאמצים רבים בפיתוח ובהרחבת רשת חנויות הנוחות 
 לעיל.  3.2.2 ראה סעיף  Yellowאודות רשת חנויות הנוחות 
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כמו כן, משקיעה החברה מאמצים רבים לשיפור השירות במתחמי התדלוק ובמתחמים הקמעונאיים, 
לרבות באמצעות מוקדי שירות לקוחות, ובאמצעות מתן הטבות שונות ללקוחות החברה (כגון 

 , הטבות למועדוני לקוחות וכד'). Yellowות בחנויות הנוחות עיתונים, מבצעי רחיצה, מתנ

פעילות החברה בתחום מכירת מוצרי נפט ללקוחות המוסדיים והעסקיים כרוכה בסיכון גבוה יחסית 
בשל חשיפה לסיכוני אשראי ורווחיות נמוכה יחסית. יכולתה של פז לתת אשראי ללקוחותיה, מהווה 

 להלן. 6.2.1.3 ניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות ראה סעיף יתרון תחרותי. לפרטים בדבר מדי

צינורות השיווק השונים של החברה, המבוססים, בין היתר, על סוכנים ומפיצים עצמאיים, הקשורים 
היכרות וקשרים  םעם פז בהסכמים שחלקם ארוכי טווח והמהווים זרוע ארוכה של החברה, אשר לה

ם בעלי חשיבות בהתמודדות עם המתחרים של החברה בשיווק עם לקוחות השיווק הישיר, הינ
 הישיר. 

מערך השיווק המפותח שלה מועילים לחברה בהתמודדותה עם ואיתנותה הפיננסית של פז 
 התחרות.

.3.9 עונתיות בתחום הפעילות 

ככלל, רמות הביקוש למוצרי נפט במתחמי התדלוק אינן משתנות משמעותית לאורך השנה 
קיימת צריכה מוגברת של דלק בחודשים יולי ואוגוסט. למוצרי חנויות הנוחות  הקלנדרית. עם זאת,

Yellow  אפריל).  -אוקטובר / מרץ  -יש ביקוש גבוה יותר בחודשי הקיץ ובתקופות החגים (ספטמבר
ריבוי נסיעות מבתקופות אלו נובע  Yellowהביקוש הגבוה למוצרי הנפט ולמוצרי חנויות הנוחות 

 לחופשות ולאירועים. ברכבים פרטיים 

ככלל, לא קיימת עונתיות מהותית בתחום השיווק הישיר אולם, בתחום הדס"ל קיימת עליה 
 משמעותית בצריכה בחודשי הקיץ ובתקופות החגים.

.3.10 כושר יצור בתחום הפעילות 

 לא רלוונטי לתחום הפעילות.

.3.11 רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקנים בתחום הפעילות 

.3.11.1 כללי  

יניות (בעלות, חכירה ושכירות) במרבית תחנות התדלוק ובנכסי נדל"ן נוספים. לחברה זכויות קני
קרקעות שבבעלות החברה (שבחלקן מושכרות לצד שלישי), דמי חכירה ששולמו מראש, מבנים וציוד 

 בתחנות תדלוק, מהווים חלק מרכושה הקבוע של החברה. 

לה) גם בחלק מתחנות התדלוק בהן בנוסף, לחברה ציוד ומבנים (בתקופת הסכמי השכירות / ההפע
 יניות במקרקעין. יאין לחברה זכויות קנ

ציוד החברה בתחנות התדלוק כולל את כל הציוד הנדרש להפעלתן התקינה של תחנות התדלוק 
לרבות מיכלים, צנרת, משאבות, מערכות מחשוב ותקשורת, ציוד משרדי, מערכות חשמל וגנרטורים, 

 ותאי שירותים. תאים , לוקרים/מערכות לכיבוי אש

חלק מהקרקעות שבבעלות החברה ומהקרקעות החכורות של החברה טרם נרשמו על שם החברה 
בלשכת רישום המקרקעין, ו/או ברשות מקרקעי ישראל והחברה פועלת להשלמת הליכי הרישום. 
מרבית הקרקעות שבבעלות החברה והקרקעות החכורות של החברה משמשות את החברה למכירת 

 ותים ומוצרים. שיר

במסגרת מדיניותה, החברה מוכרת או פועלת לשינוי יעוד של תחנות תדלוק עם תרומת רווחיות 
נמוכה ושאינן חיוניות לפריסת תחנות התדלוק של החברה. לפרטים נוספים בדבר מדיניות החברה 

 להלן.  6.10.1 בכל הנוגע למיצוי הפוטנציאל הנכסי של החברה ראה סעיף 
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בנויות תחנות התדלוק, ראה סעיף  םנוסף אודות זכויות הקניין של החברה במקרקעין עליהלמידע 
 לעיל. 3.1.11 

.3.11.2 גלילות-פי 

גלילות -מחזיקה בזכויות מקרקעין במתחם פיה ,)21.5% -גלילות (כ-לחברה היו אחזקות בחברת פי
 דונם, עליהם היה בעבר מתקן אחסון וניפוק.  164 -ברמת השרון, בשטח כולל של כ

 את החזקותיההחברה מכרה , גלילות-על פי תקנון חברת פי הראשונה הסירוב זכות מימוש אגב
הושלמה  2017חודש מרץ ב. ")גלילות פינתלחברת פינת גלילות בע"מ (להלן: " גלילות-פיחברת ב

 .לפינת גלילות העברת הבעלות המשפטית בהחזקות החברה בחברת פי גלילות

 ),2015-01-141633 -'מס(אסמכתא  2015 לאוקטובר 26 מיום מידי דוח ראה נוספים לפרטים
 2016במאי  5) ומיום 2016-01-020946 -(אסמכתא מס' 2016במרץ  31מידיים מיום  ותדוח

 ). 2016-01-059911 -(אסמכתא מס'

 גלילות, וביניהם החברה וענינה-פי חברתהוגשה תביעה כנגד בעלי מניות ב 2016בחודש יוני 
 המניות ותמבעלסטרייט קורפוריישן בע"מ (אחת  בנק סונאפקו החזקות לרכישתאכיפת הסכם ב

התובעת. במסגרת התביעה נטענו על ידי התובעת, בין  י"ע ,גלילות-פי בחברת) גלילות-פי בחברת
גלילות על ידי -פי בחברתהיתר, טענות שונות ביחס לתוקפה של עסקת רכישת החזקות החברה 

  פינת גלילות, אולם לא נתבקשו סעדים כלשהם ביחס לעסקה זו.

גלילות (בשתי חלקות לא צמודות) (להלן: -דונם במתחם פי 34 -החברה החזיקה ככמו כן, 
חתמה החברה על הסכם למכירת זכויותיה במקרקעין לצד  2015"). בחודש ינואר המקרקעין"

 שלישי. 

הושלמה העברת הבעלות המשפטית במקרקעין עם קבלת יתרת התמורה,  ,2017בחודש מרץ 
 .(רישום העברת זכויות הבעלות טרם בוצע)

 -ו 2015-01-016957 -(אסמכתא מס' 2015בינואר  22ם נוספים ראה דוחות מידיים מיום לפרטי
 עסקי תיאור': א לפרק 3.11 סעיף ראהגלילות -לפי בקשר נוספים לפרטים).2015-01-017320

 .2016 לשנת התקופתי בדוח התאגיד

.3.12 מחקר ופיתוח בתחום הפעילות 

 לא רלוונטי.

.3.13 נכסים לא מוחשיים בתחום הפעילות 

.3.13.1 סימני מסחר  

לפז סימני מסחר רשומים ותיקים ומוכרים המבדלים אותה מיתר מתחרותיה ומהווים נכס משמעותי 
 . Yellow -ו , פז מובילבפעילותה. הסימנים המרכזיים הינם: פז, פזומט

 פז משקיעה משאבים בפיתוח ושימור המוניטין והמודעות למותגיה. 

.3.13.2 רשיונות  

נהל הדלק ומרשות המיסים בישראל לרכוש מוצרי יש לה אישור ממנהל הדלק וייהחברה רשומה במ
 נפט במישרין מבתי הזיקוק בישראל ומיבוא.
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.3.13.3 זכויות הפעלה בתחנות תדלוק  

החברה רכשה את מרבית הזכויות הקמעונאיות בתחנות התדלוק שבבעלותה, אשר במשך שנים 
הזכויות הקנתה לחברה הטבות כלכליות הופעלו על ידי קמעונאיים לתקופה בלתי קצובה. רכישת 

ידי -הנובעות מהפעילות הקמעונאית, ומזכויות ההפעלה בתחנות התדלוק, לתקופות המוערכות על
, יתרת התמורה המופחתת בספרי 2017בדצמבר  31שנים בממוצע. נכון ליום  20 -החברה בכ

 מיליוני ש"ח. 86 -בכהחברה בגין רכישת זכויות אלה מסתכמת 

 .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  13אור יראה בלפרטים נוספים אודות נכסים לא מוחשיים 

.3.14 הון אנושי בתחום הפעילות 

 ראה חלק שישי להלן.

.3.15 חומרי גלם וספקים בתחום הפעילות 

.3.15.1 כללי 

 ידי פז"א. עלמרבית מוצרי הנפט הדרושים לחברה, מסופקים 

ידי החברה ללקוחותיה נרכשו מפז"א ומרבית היתרה  וצרי הנפט ששווקו עלממ 91% -כ 2017בשנת 
אוקטן שנרכש מבז"ן, גפ"מ אשר נרכש על ידי פזגז  98נרכשה מבז"ן (נתונים אלה אינם כוללים בנזין 

ושמנים בסיסיים שנרכשים מספקים שונים).  ,מבתי הזיקוק ומיבוא, ביטומן שנרכש עבור פזקר מבז"ן
 של בז"ן. היקף היצורכמחצית מהיקף היצור של פז"א הינו 

בז"ן ופז"א הינן יצרניות מוצרי הנפט היחידות בישראל ולצידן פועלות חברות המתמחות בסחר 
לייבא (דלק וסונול) החלו חברות הדלק הגדולות  2018חודש ינואר במהלך  בינלאומי במוצרי נפט.

 לצרכיהןבהתאם  אחרים)חלף ייבוא על ידי שלהערכת החברה, רובו ( סולר)לבנזין (בנוסף בעצמן 
 "ן הוכרזה כמונופול בשירות זיקוק דלק ובאתילן. . בזלאחרים ולשיווק

.3.15.2 רכישות מבז"ן 

ותנאי הרכישה מבז"ן, מבוססים וחלק מחברות הקבוצה רכישות מוצרי הנפט מבז"ן על ידי החברה 
בהסכם שנתי מתקשרות  חברות הדלקעל נוהג ארוך שנים הקיים בין בז"ן לבין חברות הדלק, לפיו 

בהתאם לצורך (בתקופות שיפוץ, עם בז"ן ומידי חודש מזמינות מראש את המוצרים לחודש השוטף. 
עם קרות תקלות במתקני היצור בבז"א וכו') רוכשת החברה מוצרי נפט מבז"ן גם ברכישות מזדמנות. 

שור נוסף, לחברה לבצע, ללא צורך באי על הגבלים עסקיים אישר הממונה 2006בנובמבר  23ביום 
  רכישות שוטפות של מוצרי זיקוק מוגמרים מבז"ן במתכונת המקובלת בבז"ן.

רוב מוצרי הנפט שרוכשת החברה, נרכשים מפז"א למעט מוצרי ביטומן, מזוט לצפון, קרוסין וסולר 
אוקטן, הנרכשים מבז"ן. גפ"מ נרכש מבתי הזיקוק ומיבוא, דס"ל נרכש מפז"א  98הסקה לצפון ובנזין 

 וא, ושמנים בסיסיים נרכשים מספקים שונים. ומיב

.3.15.3 יבוא מוצרי נפט 

 יבאת גם מוצרי נפט מוגמרים.יהחברה מייבאת נפט גולמי לצורך זיקוקו בבז"א ומעת לעת מ

.3.15.4 מערכת התקני זיהוי לכלי רכב 

לפרטים בדבר התקשרות לרכישת מערכת התקני זיהוי לכלי רכב בקשר עם התקן תדלוק פזומט 
 לעיל. 3.1.8 ראה סעיף 
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.3.16 השקעות בתחום הפעילות 

במתחמי התדלוק השקיעה ומשקיעה החברה ברכישת ו/או בשכירת זכויות בתחנות תדלוק קיימות 
מצדדים שלישיים ו/או בבניה מחדש ושדרוג של תחנות תדלוק קיימות ו/או בהקמת והרחבת תחנות 

 ומתחמים קמעונאיים.  Yellowתדלוק חדשות, חנויות נוחות 

מרקט (חנויות גדולות עם מגוון מוצרים  Yellow  /Yellowהחברה מתמקדת בהקמת חנויות נוחות 
, תוך מתן הצעת ערך מוסף Yellowרחב יותר) ובגיוון תמהיל המוצרים הנמכרים בחנויות הנוחות 

, מתחמי קפה ובחלקן מתחמים Yellowללקוח. בכלל זה, החברה הקימה, ברוב חנויות הנוחות 
השקיעה החברה בלוקרים /  2017כמו כן, במהלך שנת . פלאפללחמים ומתחמים למכירת לאפיית 

ובפיתוח האתר  לאיסוף מוצרים שונים שנרכשים ע"י הלקוחות, בין היתר, גם מאתרים מקווניםתאים 
 .המקוון של החברה

לוק השקעות החברה בשיווק הישיר בשנים האחרונות היו בעיקרן בבניה ו/או בשיפוץ תחנות תד
 פנימיות אצל הלקוחות.

מיליוני ש"ח בתחום הקמעונאות והמסחר (סכום זה כולל  154 -השקיעה החברה כ 2017בשנת 
  להלן). 3.17 בתוכו גם את השקעות החברה בקיום הוראות איכות הסביבה כמפורט בסעיף 

 Yellowחנויות הנוחות רשת בכוונת החברה להמשיך ולהשקיע בהרחבת רשת תחנות התדלוק, 
 ם. יוהמתחמים הקמעונאי

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, בהיותו  מתוכננותהמידע בדבר ההשקעות ה
היתר,  ןמבוסס על תוכניותיה העסקיות של החברה. יתכן שההשקעות בפועל תהיינה שונות, בי

יות כלכלית ו/או כתוצאה מהעדר כדאאו כתוצאה ו/כתוצאה מהזדמנויות עסקיות שיקרו בפני החברה 
 היתרים לביצוע ההשקעות המתוכננותהייעדים ו/או כתוצאה מקשיים בהשגת המקשיים בהשגת 

 . ועוד

.3.17 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם -פעילות התחום איכות הסביבה ב 

.3.17.1 סיכונים סביבתיים  

-בתחום פעילות חטיבתמוצרי נפט הינם חומרים מסוכנים ו/או מזהמים מטבעם. העיסוק במוצרי נפט 
יר מאדי דלק ולזיהום קרקע ומי תהום, והקו"מ עלול לגרום לסיכונים סביבתיים, בעיקר לזיהום או

העלולים להיגרם כתוצאה מפעילות תחנות התדלוק. הדרישות ההולכות וגוברות בתחום איכות 
 הסביבה, כתנאי לקבלת רישיונות והיתרים, כרוכות בהוצאות והשקעות כבדות.

.3.17.2 לכות מהותיות שיש להוראות הדין על החברההש 

 הקו"מ כפופה להוראות חקיקה שונות שיפורטו להלן.-פעילות חטיבת

.3.17.2.1 ")חוק המים(להלן: " 1959-תשי"טהחוק המים,  

חוק המים נועד להגן על מקורות המים בישראל, ומטיל אחריות פלילית על מי שבמעשה או במחדל 
מים. חוק המים מקנה לרשויות המדינה סמכויות נרחבות, ובכלל  גרם ו/או עלול לגרום לזיהום מקורות

זה סמכות למנהל רשות המים לדרוש ממי שגרם לזיהום לעשות כל הדרוש על מנת להפסיק את 
הזיהום, להשיב את המצב לקדמותו ולהטיל קנסות על מפר הצו. במקרה שלא קויים הנדרש בצו, 

פי הצו, ולחייב את המזהם, מפר הצו, בהוצאותיו. רשאי מנהל רשות המים לעשות את הנדרש על 
במקרה של זיהום מקורות המים ראה  החברהלפירוט השלכות החוק על ההשקעות שידרשו מ

  להלן.  3.17.7  -ו 3.17.4 , 3.17.2.2 סעיפים 
 להלן. 3.17.7 להשלכות חוק המים על החברה ראה סעיף 
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.3.17.2.2 ")תקנות המים(להלן: " 1997-התשנ"ז ,תקנות המים (מניעת זיהום מים) (תחנות דלק) 

 כללי )א(

והוראות  תקנות המים כוללות הוראות מקיפות שנועדו למנוע זיהומי קרקע ומים מתחנות תדלוק
 דרכי הדיווח והטיפול באתר שזוהם עקב דליפת דלק. בדבר

האחריות לקיום הוראות תקנות המים חלה על מפעיל תחנת התדלוק. מפעיל תחנת התדלוק מוגדר 
בתקנות המים כבעל רישיון העסק, או האדם שבהשגחתו, הנהלתו או פיקוחו מופעלת תחנת 
התדלוק. קיימת אפשרות שבית משפט יקבע, כי לאור התנאים בהסכם בין החברה לבין בעל תחנת 

 תדלוק, המפעיל אותה, יחשבו גם החברה וגם בעל תחנת התדלוק למפעיל תחנת התדלוק. 

ים ותקנות המים, עלול להוות עבירה פלילית שדינה מאסר שנה או קנס גבוה אי קיום הוראות חוק המ
ועונשים כבדים יותר במקרה של עבירה מתמשכת. החברה חשופה לסיכון של הגשת כתבי אישום 

 חוק המים ותקנות המים.עם בקשר 

 התקנת אמצעי הגנה )ב(

במסגרת תקנות המים נקבעו, בין היתר, הוראות המחייבות מפעילי תחנות תדלוק לנקוט אמצעי 
וקמת מ/או ו הוקמההגנה הן בשלבי הקמת תחנת התדלוק והן בשלבי הפעלתה. בתחנת תדלוק אשר 

לאחר כניסת התקנות לתוקף, יש לבנות, בין היתר, משטחים אטומים לחלחול דלקים ושמנים, 
מים, מיכול משני ואמצעי ניטור לגילוי דליפות. כמו כן, מחייבות תקנות  -מפריד דלק  מערכת ניקוז,

המים את מפעיל תחנת התדלוק לערוך ולבצע בדיקות אטימות תקופתיות למיכלים ולצנרת, במועדים 
שנקבעו בתקנות המים. בתחנות תדלוק שהוקמו טרם חקיקת תקנות המים היה צורך בביצוע 

את כל דרישות תקנות המים בהליך  ליישם סיימה החברהוראות תקנות המים. התאמות למרבית ה
 הדרגתי שנמשך מספר שנים, לפי סדר עדיפות, שנקבע ע"י המשרד להגנת הסביבה.

 התקנת אמצעי ניטור בתחנות התדלוק הותיקות )ג(

להתקין בכל תחנות התדלוק שהוקמו לפני שנת  החברהבהתאם להוראות תקנות המים, נדרשה 
"), אמצעי ניטור, שמטרתו גילוי דליפת דלק בקרקע תחנת תחנות התדלוק הותיקות(להלן: " 1997

תחנות תדלוק ותיקות. החברה התקינה בכל תחנות התדלוק הותיקות  190 -התדלוק. לחברה כ
 ומסוג פיאזומטר.  ATGאמצעי ניטור מסוג 

 בדיקות אטימות )ד(

תקנות המים מחייבות ביצוע בדיקות אטימות תקופתיות (אחת לשלוש עד חמש שנים) לצנרת 
ולמיכלים בכל תחנת תדלוק. החברה מבצעת את הבדיקות התקופתיות בהתאם לתקנות המים. 

 עלות ביצוע בדיקות אטימות בתחנות התדלוק אינה מהותית לחברה.

המה באחת מהשיטות המפורטות בתקנות תקנות המים מחייבות את המפעיל לטפל בקרקע שזו
 להלן.  3.17.4 המים. למידע בנוגע לטיפול בזיהומי קרקע ראה סעיף 

 להלן. 3.17.7 להשלכות תקנות המים על החברה ראה סעיף 

 תנאים נוספים ברישיון עסק )ה(

, של החברה עסק של מספר תחנות תדלוקהתנאים נוספים ברישיונות  קבעהמשרד להגנת הסביבה 
יבים התקנת מספר אמצעי הגנה למניעת זיהומים, מעבר לתנאים הנדרשים בתקנות המים. המחי

אמצעי הגנה אלה כוללים: מערכת הגנה קתודית (למניעת קורוזיה במכלים התת קרקעיים), אמצעים 
 למניעת מילוי יתר, אמצעים למניעת שפיכות ואיטום מתחת למנפקות. 

על ידי המשרד להגנת הסביבה, בכל תחנות התדלוק  את אמצעי ההגנה שנדרשו התקינההחברה 
 .בהן היא מחויבת לכך
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.3.17.2.3 חוק חומרים מסוכנים 

בריאות הציבור מפני נזקים הכרוכים בעיסוק על חוק חומרים מסוכנים נועד לשמור על הסביבה ו
מנוע אירוע חומרים מסוכנים המהווה סיכון לאדם ו/או לסביבה. לכימיקלים מזיקים, ובברעלים או 

 .יוהוראות הפרתסנקציות פליליות על  קובעחוק ה

 מיחל איסור לעסוק בחומרים מסוכנים ללא היתר רעלים מאת בין היתר, בהתאם להוראות החוק, 
מכירת חומרים מסוכנים טעון רישוי ב גוף העוסקע"י השר להגנת הסביבה. כן נקבע כי שמונה 

 בהתאם לחוק רישוי עסקים.

מוצרי נפט מוגדרים כרעלים על פי חוק חומרים מסוכנים. לחברה היתר רעלים לעיסוק במסחר 
חומרים  לקיים את הוראות חוקשרוכשים מוצרי נפט דלקים, והחברה דורשת גם מלקוחותיה 

 . מסוכנים

לאור העובדה שכמות מוצרי הנפט המאוחסנת בכל תחנת תדלוק אינה עולה על הכמות הקבועה 
שהוצאו מכוח חוק חומרים מסוכנים), ככזו המחיבת היתר רעלים, לא נדרש היתר רעלים בתקנות (

 לכל תחנת תדלוק. 

. מידע זה הינו החברה תוצאותלהערכת החברה, אין לחוק חומרים מסוכנים השפעה מהותית על 
ים מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. יתכן שבפועל ההשפעה של הוראות חוק חומר

 ו/או דרישות רגולטוריות חדשות.  החוק בהוראותמסוכנים תהיה שונה, בין היתר, לאור שינוי 

כללי (להלן: " 2011-התשע"א ,(שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) כללי תאגידי מים וביוב  3.17.2.4.
 ")תאגיד המים והביוב

בהזרמת שפכים  כללי תאגיד המים והביוב קובעים, בין היתר: את הדרישות לטיפול בשפכים
את הדיווח  ;ממפעלים (לרבות מתחנות תדלוק וממתחמים קמעונאיים) למערכת הביוב העירונית

את סמכות הרשויות לדרוש ממפעלים לבצע טיפול מקדים ו/או  ;שיינתן לרשויות על ידי המפעלים
יקות את העלויות שיוטלו על המפעלים בגין בד ;את תהליכי הביקורת והאכיפה ;ניטור לשפכים

ואת העיצומים הכספיים שיוטלו על המפעלים. כללי תאגידי  ;השפכים, המבוצעות על ידי הרשויות
המים והביוב החמירו את הדרישות לטיפול בשפכים ואת רמת הביקורת והאכיפה. החברה יישמה 
את כל הדרישות בתחנות התדלוק ובחלק מהמתחמים הקמעונאיים ונערכת ליישום הדרישות ביתרת 

חמים הקמעונאיים. להערכת החברה, לכללי תאגיד המים והביוב אין השפעה מהותית על המת
 תוצאותיה הכספיות של החברה. 

.3.17.3 הצעות חוק בתחום איכות הסביבה  

 להלן פירוט הצעות החוק העיקריות הידועות לחברה:

.3.17.3.1 ")הצעת חוק רישוי סביבתי(להלן: " 2015-הצעת חוק רישוי סביבתי משולב, תשע"ה 

פורסמה הצעת חוק רישוי סביבתי שמטרתה להביא להאחדה של אישורי  2015ספטמבר  בחודש
") ואימוץ סטנדרטים האישור המאוחדשונים הניתנים למפעל באישור אחד (להלן: "האיכות סביבה 

את אופן הגשת  :לקביעת התנאים באישור המאוחד. הצעת חוק רישוי סביבתי מגדירה, בין היתר
את השיקולים במתן האישור  ;את אופן קביעת התנאים באישור המאוחד ;בקשת האישור המאוחד

 . ואת הצורך בפרסום תנאי האישור המאוחד ;את תוקף האישור המאוחד ;המאוחד

אף קובעת הוראות שונות למפעלים העוסקים בחומרים מסוכנים הכוללות,  הצעת חוק רישוי סביבתי
מינוי אחראי בטיחות  ;עריכת תוכניות למקרה של אירוע בטיחות ;עריכת תוכנית בטיחות :בין היתר

חובות דיווח  :ועוד. הצעת חוק רישוי סביבתי מקנה למשרד להגנת הסביבה כלי אכיפה שונים, לרבות
ל היטלים יסמכות להט ;סמכות לביטול האישור המאוחד ;צווים תןאפשרות למ ;רחבות של מפעלים

ל עיצומים כספיים ועוד. הצעת חוק יסמכות להט ;לים השוניםבגין השפעות סביבתיות של המפע
 רישוי סביבתי מגדירה אף סנקציות פליליות. 
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החברה, באמצעות המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה, העבירה את הערותיה להצעת חוק רישוי 
לסרבל  עלולהסביבתי. להערכת החברה, הצעת חוק רישוי סביבתי, אם תאושר בנוסחה הנוכחי, 

וזאת בניגוד לתכליתו של (עצות בין הגופים השונים ילהכביד על קבלת ההחלטות בשל חובת ההתיו
לפגיעה בתעשיה הישראלית. בשלב זה, החברה אינה יכולה  גרוםל ועלולה )האישור המאוחד

 להעריך את ההשפעה של הצעת החוק על החברה.

.3.17.4 האירועים ועניינים אשר גרמו או צפויים לגרום לפגיעה בסביב 

 ההסדר עם המשרד להגנת הסביבה בנושא טיפול בזיהום קרקע ומים 

הגיעו החברה והמשרד להגנת הסביבה להסדר ביחס להוראות הקבועות בחוק המים  2007בשנת 
סקרי קרקע מקיפים בכל תחנות התדלוק  החברה"), לפיו תערוך ההסדרו/או בתקנות המים (להלן: "

תחנות התדלוק עליהן חל תקנות המים לתוקף (להלן: " הציבוריות שלה, שהוקמו לפני כניסת
"), וזאת על מנת לאתר תחנות תדלוק בהן קיים זיהום קרקע ו/או זיהום מי תהום ועל מנת ההסדר

לאמוד את היקפי זיהומי הקרקע ו/או מי התהום ולאפשר הכנה וביצוע של תוכנית לשיקום הקרקעות 
 וטיהור מי התהום, ככל שיידרש. 

ההסדר סוכם כי עלויות שיקום הזיהומים לשנה קלנדרית, בתחנות התדלוק עליהן חל במסגרת 
ההסדר (הן סקרים, הן שיקום זיהומים שהתגלו בסקרי קרקע והן שיקום זיהומים שאותרו ו/או יאותרו 

) אג' בכמות הליטרים שתמכר בתחנות ת(אח 1באמצעים אחרים), יהיו סך מירבי השווה למכפלת 
בשנה קלנדרית. יצויין כי סכומים אלו ישמשו לצורך שיקום הזיהומים  החברהריות של התדלוק הציבו

שמרה על זכותה  החברהזיהום מי תהום ו/או זיהום קרקע. ו/או יימצא בתחנות התדלוק בהן נמצא 
 לתבוע את האחראים בפועל לגרימת הזיהומים, כגון מפעילי תחנות התדלוק.

, סוכם בין המשרד להגנת הזיהומיםאת היקפי עד עריכת ההסדר במולהעריך היה הואיל ולא ניתן 
כי ההסדר ימשך עד אשר המשרד להגנת הסביבה יאשר כי כל פעולות  החברההסביבה לבין 

השיקום בכל תחנות התדלוק עליהן חל ההסדר הושלמו. מאידך, על פי ההסדר, לא צפוי כי המשרד 
מעבר לסכומים האמורים לעיל נוספים סכומים להוציא מדי שנה  החברהלהגנת הסביבה ידרוש מ

 בתחנות התדלוק.  מיםלצורך שיקום זיהו

עד כה התגלה חשד לזיהום, או  תחנות התדלוק עליהן חל ההסדר.בקרקע סקרי ביצעה  החברה
תחנות תדלוק של החברה (כולן תחנות תדלוק עליהן חל ההסדר).  31 -זיהום בפועל של מי תהום ב

פעילויות הבדיקה והשיקום, ככל שנדרשות, מתואמות עם רשות המים והמשרד להגנת הסביבה. 
תדלוק נדרש דיגום  תחנות 14 -תחנות תדלוק. ב 13 -בהחברה פועלת לשיקום של מי התהום 

תדלוק מתקיימת עדיין בדיקה של החברה,  נותתח 4 -שוטף, ובתקופתי בלבד, שמתבצע באופן 
 בתיאום עם רשות המים, בדבר היקף הזיהום של מי התהום.

מיליוני ש"ח, לשיקום מי תהום באותן  2 -בדוחותיה הכספיים של החברה קיימת הפרשה, בסך של כ
 ל,שהחברה פועלת לשיקומן. ההפרשה, כאמור לעיו תהום במי זיהום התגלה בהןתחנות תדלוק  13

מבוססת על הניסיון המצטבר של החברה ועל הערכות מומחים ויועצים של החברה, המתבססים על 
בעיקר בארה"ב. החברה מעריכה כי ההפרשה שביצעה ומחקרים ומידע סטטיסטי שהצטבר בעולם, 

בספריה הינה נאותה, ומשקפת את העלויות הצפויות, הניתנות להערכה בשלב זה, לשיקום מי תהום 
התדלוק הנ"ל, עפ"י הנחיות רשות המים. עלויות השיקום האמורות נכללות במסגרת  תחנותב

 הסכומים שבהסדר עם המשרד להגנת הסביבה.

יצויין כי ייתכן שהחברה תידרש לבצע השקעות ולהוציא הוצאות כספיות בהיקפים רחבים יותר 
ום במי תהום ו/או תחנות התדלוק בהן נדרשת החברה לטפל בזיה 13 -בקשר למהמפורט לעיל, 

, כאמור לעיל, זאת בשל העדר וודאות לגבי היקף הזיהום במי התהום בקשר ליתרת תחנות התדלוק
לצורך קבלת אישור בדבר סיום על ידי הרשויות (בתחנות התדלוק שבבדיקה) ורמת הניקיון שתידרש 

 השיקום.

החברה פועלת לשיקומן שו, התהום במי זיהום התגלה בהןעבודות השיקום ברוב תחנות התדלוק 
 ועיקר עלויות השיקום הוצאו בשנים אלו. 2003-2008תחנות תדלוק), החלו כבר בשנים  13(
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ההפרשה הקיימת בדוחותיה הכספיים של החברה לשיקום מי תהום בתחנות התדלוק הללו מייצגת 
היועצים, ומומחים האת יתרת עלויות השיקום שטרם הוצאו וזאת, בהתבסס על הערכות וחוות דעת 

 .כאמור לעיל

בנוסף, במספר תחנות תדלוק, שהוקמו לפני כניסת תקנות המים לתוקף, נמצא זיהום קרקע ברמות 
או לשקם את הקרקע בסביבת תחנות תדלוק אלו. /שונות. החברה פועלת לפנות את הקרקע ו

זיהום מי החברה מעריכה את עלויות השיקום של תחנת תדלוק במקרה של זיהום קרקע בלבד (ללא 
תהום) כלא מהותיות. עלויות השיקום האמורות נכללות במסגרת הסכומים שבהסדר עם המשרד 

 להגנת הסביבה.

החברה מקיימת פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי, עם גבול אחריות לכל מקרה ביטוח בסך 
גיעה גופנית ו/או מיליוני דולר ארה"ב, שמבטחת, בין היתר, את חבות החברה על פי דין בשל פ 100

נזק לרכוש מוחשי הנגרמים עקב זיהום תאונתי ובלתי צפוי. החברה אינה מקיימת ביטוח המבטח 
חבות כלשהיא הנובעת מזיהום שאינו פתאומי ובלתי צפוי, כדוגמת הזיהומים המפורטים בסעיף זה 

 לעיל.

.3.17.5 הליכים משפטיים ומנהליים ועלויות סביבתיות שהוצאו או יוצאו בגינם  

.3.17.5.1 סדר עם המשרד להגנת הסביבה בנושא טיפול בזיהום קרקע ומים ה 

להסדר עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע לשיקום  החברהלעיל, הגיעה  3.17.4 כמפורט בסעיף 
 תחנות התדלוק.בזיהומים 

.3.17.5.2 מערכת מישוב אדים  

ון , כנדרש על פי רישיSTAGE (Iהחברה התקינה בכל תחנות התדלוק מערכת מישוב אדים מסוג (
מונעת פליטת אדי בנזין ממיכלי  STAGE (Iהעסק שניתן לתחנות התדלוק. מערכת מישוב אדים (

 תחנת התדלוק בעת אספקה ממכליות כביש. 

אף עוגנה כתנאי נוסף ש(המשרד להגנת הסביבה והרשויות המקומיות  דרישת בעקבותכמו כן, 
 תחנותבלהתקין  2017ש אפריל בחוד החברהסיימה ), בחלק מרישיונות העסק של תחנות התדלוק

, שמטרתה למנוע פליטת אדי בנזין STAGE (IIמערכת מישוב אדים ( בתיבהן היא מחוי תדלוקה
  .בעת תדלוק כלי רכב

 2017-פורסמו תקנות אוויר נקי (מניעת זיהום אוויר מתחנות דלק), התשע"ז 2017אוגוסט חודש ב
דרישת המשרד להגנת הסביבה ברישיונות העסק לפעול "), המעגנות בין היתר: את התקנות(להלן: "

 -ו Stage (Iלמניעת פליטת אדי בנזין מתחנות תדלוק באמצעות התקנת מערכות מישוב אדים מסוג (
)Stage (II " :להלן)הוראות לניטור; הוראות לביצוע בדיקת אטימות; מערכות מישוב האדים ;("

ות מישוב האדים (לרבות חובה להשבית משאבת הוראות לביצוע תחזוקה וטיפול בתקלות במערכ
 ימים).  7דלק שמערכת מישוב האדים המחוברת אליה לא תקינה במשך תקופה העולה על 

התקנות קובעות כי הפעלת תחנת תדלוק ללא מערכות מישוב האדים מהווה זיהום חזק או בלתי 
 סביר. 

כמו כן, התקנות קובעות כי פליטת אדי דלק מתחנת תדלוק הגורמת לריח, מתמשך או חוזר ונשנה, 
של דלק מחוץ לתחום תחנת התדלוק מהווה ריח חזק או בלתי סביר. תחילת תוקפן של התקנות הינו 

 ימים מיום פרסומן.  90

בתחנות התדלוק בהן  Stage (IIכאמור לעיל, החברה סיימה להתקין את מערכות מישוב האדים (
 .Stage (I)יבת בהתקנתן (לאחר שהשלימה לפני שנים את התקנת מערכות מישוב האדים (יהיא מחו
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.3.17.5.3 הליכים משפטיים פליליים שהסתיימו  

לא התנהלו ולא הסתיימו הליכים משפטיים פליליים כנגד החברה בתחום איכות  2017בשנת 
 הסביבה. 

.3.17.5.4 כתבי אישום תלויים ועומדים  

למועד פרסום דוח זה, לא קיימים כתבי אישום תלויים ועומדים כנגד החברה בתחום איכות נכון 
 הסביבה.

.3.17.5.5 הליכים אזרחיים תלויים ועומדים 

נתבעים, ובהם החברה וחברה בת בבעלותה המלאה, תביעה  11הוגשה כנגד  2015בחודש יוני 
מפרץ חיפה ולנזקים הנגרמים ויר בוובקשה להכיר בתביעה כייצוגית, בגין טענה לכאורה לזיהום א

 להלן.  6.8 ממנו לאוכלוסיית מפרץ חיפה. לפרטים נוספים ראה סעיף כתוצאה 

 בתחום איכות הסביבה. החברה כנגדועומדים  תלויים נוספים מהותייםהליכים אזרחיים  אין

.3.17.5.6 הליכים אזרחיים שהסתיימו 

 בתחום איכות הסביבה.לא הסתיימו הליכים אזרחיים מהותיים כנגד החברה  2017בשנת 

.3.17.6 מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים ואמצעים הננקטים להפחתת הסיכונים הסביבתיים 

לענין מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים והאמצעים הננקטים על ידה להפחתת הסיכונים 
 להלן.  6.7.3 הסביבתיים ראה סעיף 

.3.17.7 סכומים שנפסקו, הפרשות ועלויות סביבתיות 

לא נפסקו סכומים כלשהם כנגד החברה במסגרת הליכים משפטיים בתחום איכות  2017בשנת 
 הסביבה.

הקו"מ, -הסתכמו ההשקעות והעלויות הסביבתיות של החברה בתחום פעילות חטיבת 2017בשנת 
מיליוני ש"ח  31 -לרבות עלויות השיקום בתחנות התדלוק בהן התגלה זיהום מי תהום, בסכום של כ

 21 -לל השקעות בהקמת תחנות תדלוק חדשות בהתאם לדרישות איכות הסביבה), מתוכם כ(לא כו
מיליוני ש"ח הוצאו לשיקום תחנות תדלוק  10 -מיליוני ש"ח הוצאו לצורך מניעת פגיעה בסביבה וכ

 זיהום. ןשנמצא בה

בתחום איכות  מומחים ויועציםהפרשה מתאימה, בהסתמך על הערכת  מבצעתהחברה כאמור לעיל, 
הסביבה, כאשר נדרש שיקום של זיהום מי תהום בתחנת תדלוק. יתרת ההפרשות לטיפול בשיקום 

 מיליוני ש''ח.  2 -בסך של כ הסתכמה, 2017לדצמבר  31מי תהום ליום 

ועלויות צפויות בשנים שלאחר מכן בתחום איכות  2018להלן פירוט עלויות סביבתיות צפויות לשנת 
 הקמעונאות והמסחר: הסביבה במגזר

 בפועל 2017 
 במיליוני ש"ח

 תחזית 2018
 במיליוני ש"ח

תחזית ממוצעת בשלוש 
 שנים שלאחר מכן

 במיליוני ש"ח (מדי שנה)
 8 9 10 עלויות מהותיות

 5 15 21 השקעות מהותיות
 13 24 31 במיליוני ש"ח סה"כ
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נבנו בהתאם לסטנדרטים שהיו נהוגים טרם כניסת שתחנות תדלוק ותיקות  190 -כלחברה הואיל ו
תקנות המים לתוקף, והואיל והידע המצטבר כיום מלמד שהסטנדרטים שהיו נהוגים באותה תקופה 

 איזואינם יכולים להבטיח שלא נגרם נזק לקרקע ו/או למים, אין ביכולת החברה להעריך האם 
או מים בסביבתה בשל דליפה כלשהי. מתחנות התדלוק הותיקות שלה גרמה בעבר לזיהום קרקע 

תידרש לבצע השקעות בשל זיהומים כאמור, השקעות  החברהלמיטב הערכת החברה, אם וככל ש
אלו עלולות להיות בסכומים מהותיים לחברה, שכן האומדן המוערך לשיקום זיהום מי תהום הינו כחצי 

ש"ח  100,000הינו בין  והמתמזמיליון דולר לתחנת תדלוק אחת והאומדן המוערך לשיקום קרקע 
 לתחנת תדלוק אחת.  ש"ח 400,000לבין 

הנזקים העלולים להיגרם לצדדים שלישיים כתוצאה מהיבטי איכות הסביבה, הכרוכים בפעילות 
יכולים לחשוף את הקבוצה לתביעות ומתחמי התדלוק, עלולים להיות בהיקפים כספיים משמעותיים, 

 בסכומים מהותיים.

יצוין, כי העלויות הצפויות בתחום איכות הסביבה, כמפורט לעיל, הינן מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 
בחוק ניירות ערך, המבוססות בין השאר, על הערכות החברה. ייתכן כי העלויות וההשקעות בפועל 

ת נוספות יהיו שונות, באופן משמעותי מהמצוין לעיל, כתוצאה מסיבות שונות וביניהן: הצבת דרישו
ו/או סיכומים נוספים ו/או אחרים עם המשרד להגנת הסביבה, שינויים בדיני איכות הסביבה, לרבות 
בעקבות כניסת הצעת חוק שיקום קרקעות לתוקף, הגברת/הקטנת הפיקוח של דיני איכות הסביבה 

 ועוד. 

.3.18 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום הפעילות  

ריות המטילות מגבלות ופיקוח על תחום הקמעונאות והמסחר. יצויין כי להלן יתוארו ההוראות העיק
 ההוראות המפורטות להלן אינן מהוות רשימה ממצה של הוראות החוק והתקינה החלות על החברה. 

.3.18.1 אישור המכס והבלו 

") קובע, כי לא ייצר אדם דלק ולא יעסוק חוק הבלו(להלן: " 1958-תשי"חהחוק הבלו על הדלק, 
צור" מוגדר כמגוון פעולות הקשורות יאלא אם קיבל רישיון לכך מאת מנהל המכס והבלו. " במכירתו,

צור כאמור והיא פועלת יבדלק, לרבות החזקת דלק לשם מסחר בו בסיטונות. לחברה הוצא רישיון 
לחדשו מדי שנה. לפי הוראות חוק הבלו, דלק המיוצר בישראל חב בבלו (למעט דס"ל לתעופה). 

שיון יפי צו הבלו על דלק (פטור מחובת קבלת ר-עלידי שר האוצר. -נקבע בצו המוצא עלסכום הבלו 
, נקבע פטור מקבלת רישיון יצור, בין היתר, ליצרנים ומחזיקים של דלק 1960-תש"ךהואישור), 

שקיבלו את הדלק, לאחר שהבלו שולם בגינו, וזאת בהתקיים תנאים מסויימים. לפרטים נוספים ראה 
  לעיל. 2.2.7 סעיף 

.3.18.2 אישור לפעול כחברת דלק והחזקת מלאי חירום  

בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת 
"), נקבע כי חברת דלק תירשם לפני תחילת חוק ההסדרים(להלן: " 2001-תשס"אה), 2001הכספים 

לעסוק בעיסוקה כל עוד היא רשומה  תוכלו עיסוקה במרשם המנוהל על ידי מנהל מינהל הדלק
כחברה העוסקת בזיקוק ו/או ביצוא ו/או ביבוא ו/או  ההסדריםחוק בבמרשם. חברת דלק מוגדרת 

 בשיווק של דלק ו/או במתן שירותי תשתית של דלק. החברה רשומה במרשם מנהל מינהל הדלק.

ל חשבונה, ולהחזיק עבור מדינת בחוק ההסדרים נקבעה, בין היתר, החובה על חברת דלק לרכוש ע
ישראל מלאי דלקים לסוגיו כמלאי חירום בטחוני, כפי שייקבע על ידי שר האנרגיה, בהתייעצות עם 

 "). מלאי חירום בטחונישר הביטחון והאוצר (להלן: "

מכח חוק ההסדרים הותקנו תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 
 . 2001-) (החזקת מלאי ומלאי בטחוני של דלק), התשס"א2001כלכלית לשנת הכספים והמדיניות ה
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 להחזיקוהחברה תידרש  ככלנכון למועד דוח זה, החברה אינה נדרשת להחזיק מלאי חירום בטחוני. 
 הכספיים בדוחות המימון סעיף על השפעה לכך להיות יכולהבכמות משמעותית  בטחוני חירום מלאי

 . להערכה ניתנת אינה זה שבשלב, החברה של

.3.18.3 ספק מוכר למשרד הביטחון 

 פז אושרה כספק מוכר על ידי הוועדה המשרדית לאישור ספקים מוכרים למשרד הביטחון.

.3.18.4 הגבלות על תכנון והקמה של תחנות תדלוק  

 הליך הרישוי וההקמה של תחנות תדלוק מוסדר במספר רב של חוקים, שהעיקריים שבהם הינם: 

") כל בניה ו/או שימוש והבניה התכנון חוק(להלן: " 1965-תשכ"הההתכנון והבנייה,  על פי חוק
 לעתים קרובות כרוך היתר בנייה לתחנת תדלוק גם בשינוי הייעוד של הקרקע. .בקרקע טעונים היתר

מכוחו של חוק התכנון והבניה אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבניה את תוכנית המתאר הארצית 
תנאים  :"), הקובעת, בין היתר18תמ"א (להלן: " 1986-תשמ"וה, 18לוק תמ"א לתחנות תד

 ;מניעת מפגעים בטיחותיים, תחבורתיים וסביבתייםתוך וקריטריונים להקמתן של תחנות תדלוק 
ני ימרחק מזערי בין מיכלי הדלק ובין משאבות התדלוק לבין בני ;מרחקים מינימליים בין תחנות תדלוק

 ומרחק מזערי של תחנות תדלוק מצומת או ממחלף.  ;יבורמגורים ומבני צ

מוסמכות הוועדות המקומיות לתכנון ובניה לאשר הקמת תחנות תדלוק  18לתמ"א  4על פי תיקון מס' 
איזור המיועד בדחוס (גט"ד),  טבעי ובגז"מ בגפ לתדלוק תחנות הקמתבכל איזור בנוי, לרבות 

למגורים, למשרדים, למסחר ועוד (בעוד שקודם לכן הסמכות של הוועדות המקומיות היתה באיזורי 
להקים  18לתמ"א  4תעשייה או איזורים משולבים לתעשיה ולמסחר). כמו כן מאפשר תיקון מספר 

כיום  תחנות תדלוק זעירות אשר דורשות השקעה הונית נמוכה יותר להקמתן, מההשקעה הנדרשת
 להקמתן של תחנות תדלוק ציבוריות. 

יש לערוך שינוי יעוד של המקרקעין עליהם תוקם תחנת  ,על מנת להקים תחנת תדלוק ,במקרים בהם
כנית מתאר מחוזית, והתדלוק, ובמקרים בהם נקבעו הוראות מפורשות בענין הקמת תחנת תדלוק בת

ה והוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, אישורים דרושים בנוסף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ולבניי
ורשיונות למתן היתר ו/או לרישוי של תחנת התדלוק, כגון: אישור משרד התחבורה, אישור מכבי אש, 
אישור נציבות המים, אישור המשרד להגנת הסביבה, אישור משרד הבריאות, אישור הוועדה 

 קע חקלאית) וכיו"ב. לשמירה על קרקע חקלאית (כשתחנת התדלוק מוקמת על קר

עדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) להנחות את רשות מקרקעי ישראל ובענין המלצות הו
 2.2.8.4 תחנות תדלוק חדשות לעצמאים ולשווקן, ראה סעיף  40 -ומוסדות התכנון לתכנן קרקעות ל

ת גיאוגרפית בין תחנות לענין תחרו דוח הרשות להגבלים עסקיים תטיוט לפרטים נוספים בדברלעיל. 
 להלן. 3.18.12.4 ראה סעיף  דלק

.3.18.5 הגבלות על הפעלת תחנת תדלוק 

(להלן:  1968-תשכ"חההפעלת תחנת תדלוק מחייבת קבלת רישיון עסק בהתאם לחוק רישוי עסקים, 
, תחנת תדלוק, 1995-תשנ"הה"). על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), חוק רישוי עסקים"

הינה עסק הטעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים. לצורך קבלת רישיון עסק לתחנת תדלוק יש לקבל, בין 
היתר, את אישורם של הגורמים העיקריים הבאים: משטרת ישראל, המשרד להגנת הסביבה, משרד 

ח חוק רישוי עסקים הותקנו הכלכלה, שירותי הכבאות ואישור הוועדה הרלבנטית לתכנון ובניה. מכו
"), שקובעות, בין תקנות רישוי עסקים(להלן: " 1976-תשל"זהתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), 

היתר, כי מתקן לאחסנת נפט, בכמויות העולות על הקבוע בתקנות רישוי עסקים, כולל תחנת תדלוק 
ידי שר -המפקח הראשי הממונה על ציבורית או פנימית או חוות מיכלי דלק או גפ"מ, טעון רישיון מאת

פי תנאי הרישיון ובהתאם לתקנות רישוי עסקים. בנוסף, קובעות -הכלכלה. אחסנת הנפט תיעשה על
 התקנות מפרטים טכניים לאופן בניית המיכלים בתחנות תדלוק ציבוריות ופנימיות ובחוות מיכלים. 
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מחייבת אף היא קבלת רישיונות הפעלת חנויות נוחות במתחמי התדלוק ובמתחמים הקמעונאיים 
 נפרדים (כך לדוגמא, לחנויות נוחות נדרש, בין היתר, אישור משרד הבריאות).

, עסק, אשר בו מאחסנים, מייצרים, 1993-תשנ"גהפי תקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), -על
בהוראות בטיחות  מעבדים או מוכרים חומרים מסוכנים, טעון רישיון מיוחד לכך ועל אותו עסק לעמוד

 הקבועות בחוק או מכוחו.

"), תוקף רישיון הצווהתיקון לו (להלן: " 2013-על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג
שנים. תחילתו  3שנים ותוקף רישיון עסק לבית אוכל הינו למשך  5עסק לתחנות תדלוק הינו למשך 

. הצו קובע שככל ונתקצר תוקף רישיון עסק לפי הצו הוא יפקע 2013בנובמבר  5של הצו הינו מיום 
 ו סוג עסק. בדצמבר של השנה השלישית שלאחר השנה של יום פרסום מפרט אחיד לאות 31 -ב
 

פורסמו מפרטי רישוי אחידים, בין היתר, לתחנות תדלוק ולבתי אוכל. תחולת  2015בחודש אוקטובר 
הוראות המפרטים האחידים, לגבי עסקים שביום פרסום המפרטים האחידים לא היה להם רישיון 

האחידים , ולגבי עסקים שביום פרסום המפרטים 2015עסק קבוע או זמני, הינה מחודש אוקטובר 
 .2018 דצמברחודש  סוףהיה להם רישיון עסק קבוע או זמני, הינה מ

 לעיל. 3.17.3.1 ראה סעיף  2015-"התשעה, משולב סביבתי רישוי חוק הצעת לענין

ידי פז, הוצאו רישיונות -, המופעלות עלYellowלמרבית תחנות התדלוק הציבוריות וחנויות הנוחות 
האחרות, פועלת החברה  Yellowתחנות התדלוק וחנויות הנוחות עסק או היתרים זמניים. ביחס ל

 להוצאת רישיונות עסק או היתרים זמניים. 

, מעת לעת, כתבי אישום בנוגע להפעלת תחנות תדלוק ו/או חנויות מוגשים נגד החברה ונושאי משרה
מהותיים, נוחות ללא רישיון עסק או בחריגה מהיתר. להערכת החברה, מעבר לקנסות בסכומים לא 

ו/או להוצאת צווי סגירה עד לקבלת רישיון עסק ו/או עד להכשרת הבניה בהיתר, אין לחברה חשיפה 
 נוספת בהקשר זה.

.3.18.6 הגבלות על מיקום תחנות תדלוק  

, נקבע כי חברת דלק לא תתקשר בחוזה 1994-בחוק משק הדלק (קידום התחרות), התשנ"ד
חוזה בלעדיות המתייחס לתחנת תדלוק המצויה להקמת תחנת תדלוק או בחוזה בלעדיות (למעט 

במקרקעין שבבעלות חברת הדלק או בחכירה של חברת הדלק מרשות מקרקעי ישראל) אם במרחק 
ק"מ לאורך כבישים (בדרך אחרת), מהמקום שבו נמצאת או  10ק"מ (בדרך עירונית) או  1אווירי של 

דלק של אותה חברת הדלק. הוראה תוקם תחנת התדלוק, נמצאת תחנת תדלוק אחרת, שבה נמכר 
, הוראות לענין מרחק מזערי בין 18בנוסף, נקבעו בתמ"א  .2018עד לסוף חודש יוני בתוקף זו 

ומרחק מזערי מצומת או ממחלף. לפרטים נוספים ראה סעיף  תחנות תדלוק לבין מגורים ומוסדות
 לעיל. 3.18.4 

 3.18.12.2 לפירוט המגבלות שהוטלו על החברה מכח תנאי המיזוג של החברה עם פז"א ראה סעיף 
 להלן.

.3.18.7 הגבלות ייחודיות בנוגע להקמת תחנות תדלוק פנימיות  

תדלוק פנימיות, הממוקמות בקיבוצים או במושבים, קובעת הוראת האגף החקלאי ביחס לתחנות 
חום משבצת ישוב חקלאי נקודת תדלוק פנימית שאיננה ברשות מקרקעי ישראל, כי ניתן להקים בת

ללא תשלום  ,(שמטרתה לשרת רכבים חקלאיים של האגודה ורכבים שבבעלות האגודה) מסחרית
תחנות תדלוק פנימיות טעונה היתרי  לרשות מקרקעי ישראל, וזאת בכפוף לתנאים מסויימים. הקמת

 בנייה ואישורי הפעלה.

את השימוש יר דמקרקעי ישראל לקיבוצים ולמושבים בדרישה להסבשנים האחרונות פנתה רשות 
מעבר למכירת דלקים לרכבים חקלאיים של האגודה  ,תחנות תדלוק פנימיותהמסחרי שנעשה ב

 ,כמקובל לגבי תחנות תדלוק ציבוריות ,לרכבים בבעלות האגודה. ההסדרה כוללת גביית דמי חכירהו
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ת החברה, אכיפת מדיניות זו על ידי רשות מקרקעי ישראל וכן תשלום דמי שימוש בגין העבר. להערכ
לת הכמות דהגלפנימיות והתדלוק היכולה להביא לצמצום כמויות הדלקים הנמכרים בתחנות 

 אציבוריות של החברה היהתדלוק ההואיל ופריסת תחנות  .ציבוריותהתדלוק ההנמכרת בתחנות 
 .החברה להיות לכך השלכה שלילית על עסקי הלא צפוילהערכת החברה, הרחבה ביותר, 

.3.18.8 הגבלות על מחירי המכירה של מוצרי הנפט 

.3.18.8.1 פיקוח על מחירי המוצרים בתחום הפעילות  

בעקבות פיצול בז"ן, ובהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט 
ר הפיקוח על מחירי מוצרי הנפט הוס 2007בינואר  1, ביום 2005-בשער בז"ן) (תיקון), התשס"ו

גז ללא  -יל מרקפטן כ(למעט על גפ"מ שאינו מגפ"מ  רווחיותבשער בתי הזיקוק, פרט לפיקוח על 
מהיקף צריכתם בשוק המקומי נמכרים על ידי  50% -ריח) ועל מחיריהם של מוצרי הנפט שלמעלה מ

מי נמכרים על ידי בית מהיקף צריכתם בשוק המקו 15% -אחד מבתי הזיקוק ובמקביל פחות מ
 הזיקוק השני. 

אוקטן, הנמכר ללקוחות בתחנות התדלוק, מפוקח מכוח צו פיקוח על מחירי  95מחירו של בנזין 
" או צו הפיקוח(להלן: " 2002-מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב

 .", לפי הענין)המחיר המרבי"

על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על סולר לתחבורה פורסם צו פיקוח  2012בחודש יולי 
, המחיל על סולר לתחבורה פיקוח ברמת דיווח על רווחיות 2012-וקביעת רמת פיקוח), התשע"ב

 . 1996-ומחירים לפי פרק ז' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו

לסכום המצטבר  הת תדלוק ציבוריות, שוואוקטן, בתחנו 95על פי צו הפיקוח, המחיר המרבי לבנזין   3.18.8.2.
 של הרכיבים הבאים:

 Platts-ימי פרסום ב  5אוקטן שנקבע לפי  95המחיר הממוצע של בנזין  -רכיב שער בית הזיקוק  )א(
European Marker Scan Cargoes " :של מחירי פלאטס(להלן ("Genova/ Lavera Cargoes 

C.I.F Med Basis ימי עבודה ליום עדכון המחירים כאמור להלן, , שהאחרון שבהם קדם בשני
נהל הדלק לחברות יבתוספת או בניכוי סכומים כמפורט במסמך הקרוי "מבנה מחיר", שמפיץ מ

נהל הדלק, באישור שר האנרגיה, את יאוקטן, יקבע מ 95הדלק. לא פורסם בפלאטס מחירו של בנזין 
 ").כיב שער בז"ןרהמחיר המירבי בהתחשב במחירו של מוצר דומה (להלן: "

לעיל) וכל מס אחר המוטל על פי  2.2.7 (ראה סעיף  1958-על פי חוק הבלו על דלק, התשי"ח -בלו  )ב(
 ").רכיב המיסיםדין (להלן: "

אוקטן בשירות עצמי  95שנקבע בצו הפיקוח בגין מכירת בנזין  -אוקטן  95סל הוצאות שיווק בנזין  )ג(
 ").צאותהוהסל בתחנת תדלוק של חברת דלק (להלן: "

 ").רכיב המע"מ(להלן: " 1965 -כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו -מס ערך מוסף  )ד(

הנמכר בשירות מלא (דהיינו, במשאבה המיועדת לתדלוק על ידי עובדי  ,אוקטן 95בנוסף, בבנזין   3.18.8.3.
 תחנת התדלוק), מותר לגבות בנוסף למחיר המרבי את הרכיבים הבאים: 

"); תוספת בעד שירות מלאבסכום שנקבע בצו הפיקוח (להלן: "תוספת תשלום בעד שירות מלא  )א(
 התוספת בעד שירות מלא לא תגבה מרכב הנושא תו נכה.

ובימי המנוחה, כמשמעותם  06:00 -ל 20:00תוספת בעד מכירת בנזין בתחנות תדלוק בין השעות  )ב(
ותו בחוק יום וביום העצמאות, כמשמע 1948-א (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח18בסעיף 

 . 1949-העצמאות, תש"ט

 אוקטן יעודכן לפי הצטברות העדכונים כדלקמן: 95על פי צו הפיקוח, המחיר המרבי של בנזין 
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 ביום העבודה הראשון בכל חודש; -רכיב שער בז"ן  )א(

 כעדכונם, מזמן לזמן, על פי דין; -רכיבי המיסים ורכיב המע"מ  )ב(

רכיב סל ההוצאות יוצמד לשינויים במדד המחירים  –א רכיב סל ההוצאות והתוספת בעד שירות מל )ג(
, מידי שנה, מנוכה מקדם 2013לצרכן מידי חצי שנה (אפריל ואוקטובר), כאשר מחודש אוקטובר 

. התוספת בגין תדלוק בשירות מלא תוצמד לשינוי במדד השכר 1%התיעלות בשיעור שנתי של 
 לסטטיסטיקה.  הממוצע למשרת שכיר שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית

 לפרטים בדבר טיוטת דוח שפרסם משרד האוצר, בדבר מתודולוגיה חדשה של פיקוח על מחירים
 לעיל. 2.2.8.1 ראה סעיף 

בצירוף טיוטה שניה של דוח ייחוס  משרד האנרגיהקיבלה החברה מכתב מ 2017באוקטובר  3ביום 
 2016 -ו 2015שנערכה על בסיס הנתונים הכספיים לשנים  95עלויות למרווח השיווק של בנזין 

(להלן:  2017בספטמבר  27") וסיכום דיון ועדת מחירים מיום טיוטת דוח ייחוס עלויות(להלן: "
באוגוסט  16עלויות התקבלה ביום "). הטיוטה הראשונה של טיוטת דוח ייחוס סיכום דיון הוועדה"

 והחברה הגיבה לאמור בה.  2017

הינה חלק מבדיקה מיישמת את המתודולוגיה החדשה, כולה או חלקה, וטיוטת דוח ייחוס עלויות 
(מנהל מינהל הדלק והמפקחת על  משרד האנרגיהעל ידי שנים  עד שמונה אחת לחמששנערכת 

 . 95 המחירים) בנושא מרווח השיווק של בנזין

, בין היתר, להקטין את מרווח השיווק בשירות משרד האנרגיהמליץ הבהתאם לסיכום דיון הוועדה 
אגורות  4 -אגורות, להקטין את התוספת בעד שירות מלא (כולל מע"מ) ב  8 -ב  95עצמי של בנזין 

מחירים בשער בית הזיקוק (שמחושב על בסיס ציטוטי  95ולחשב את המחיר הבסיסי של בנזין 
והנקובים בערכים דולריים) בש"ח לפי שער  -CIF -בינלאומיים של עסקאות שנעשו באגן הים התיכון 

 חליפין יציג. 

מדדי עדכון / אופן עדכון  משרד האנרגיהכמו כן, הוזמנו חברות הדלק להציע לוועדת המחירים ב
 , לרבות בניית סל מדדים משקף.95למרווח השיווק של בנזין 

שימוע בע"פ בפני וועדת ב שתתפהבירה את התייחסותה לטיוטת דוח יחוס העלויות וההחברה הע
 המחירים.

מינהל הדלק, עולה כי בניגוד  - משרד האנרגיהמנתונים הקיימים בידי החברה, ואשר הועברו ל
אין להקטין את מרווח השיווק. לחברה יש השגות לשיטה  מינהל הדלק - משרד האנרגיהלהודעת 

היא מינהל הדלק והן להמלצות שניתנו על ידו ו - משרד האנרגיהבדיקה שבוצע על ידי ולתהליך ה
 החברה הציגה את עמדתה בשימוע בפני ועדת המחירים. להקטנת מרווח השיווק. מתנגדת

 יפגע הדבר מהותית ברווחיות החברה.כאמור לעיל, בהיקפים יצוין כי, ככל שמרווח השיווק יוקטן, 
המהותית ברווחיות החברה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות  המידע בדבר הפגיעה

ערך, ויתכן שהתממשותו תהיה שונה ממה שהחברה צופה וזאת, בין היתר, מאחר והמרווח הסופי 
 מהמרווח המצוין בסיכום דיון הוועדה. נמוךשיקבע יהיה 

  ).2017-01-097686 -א מס' (אסמכת 2017באוקטובר  3לפרטים נוספים ראה דוח מידי מיום 

.3.18.9 מעבר לתדלוק בגז  

 לעיל.  3.1.10 לענין המעבר לתדלוק כלי רכב בגז ראה סעיף 

.3.18.10 הפעלת מתחמי התדלוק והמסחר והמתחמים הקמעונאיים בשבתות  

לחוק  9מרבית מתחמי התדלוק והמתחמים הקמעונאיים של החברה פועלים בימי שבת. על פי סעיף 
"), העסקת עובדים יהודים חוק שעות עבודה ומנוחה(להלן: " 1951-תשי"אהשעות עבודה ומנוחה, 
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פי חוק שעות עבודה ומנוחה, טעונה היתר של שר -ביום השבת, הכלול במנוחה השבועית על
הכלכלה. בנוסף, בחוק שעות עבודה ומנוחה, נקבע בין היתר, כי בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם 

 , לא יקיים בעל חנות מסחר בחנותו.1948-"חבפקודת סדרי שלטון ומשפט, התש

אי קיום הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה הינו עבירה פלילית (שבצידה עונש מאסר וקנס) ועבירה 
שעות עבודה  -פי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי -מנהלית [שבצידה קנס מינהלי על

 ].1998-ומנוחה), התשנ"ח

מקומיות, החלים על חלק ממתחמי התדלוק והמתחמים הקמעונאיים של קיימים חוקי עזר של רשויות 
החברה, לפיהם אסורה פתיחת עסקים מסויימים בשבת, בחגי ישראל ובחלק מהמקרים אף בשעות 

 הלילה.החברה רואה בהפעלת תחנות תדלוק בשבת ובחגי ישראל צורך חיוני למשק. 

המקומיות (חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם  חוק לתיקון דיני הרשויותהאושר  2018 ינואר בחודש
חקיקת קובע כי המרכולים חוק  ").המרכולים חוק(להלן: " 2018–של עסקים בימי מנוחה), התשע"ח

חוקי עזר בעניין פתיחתם וסגירתם של עסקים בימי מנוחה יהיו טעונים הסכמה של שר או תיקון 
תינתן רק אם פתיחת העסקים בימי המנוחה  הפנים לצורך פרסום ברשומות, וכי הסכמת שר הפנים

 כמוצע בחוק העזר נדרשת כדי לספק צרכים שהם, לדעת השר, צרכים חיוניים. לעניין זה, חוק
) לפקודת 20(249מגדיר "עסקים" ככל המוסדות או המקומות המנויים כיום בסעיף  המרכולים

מסעדות, בתי קפה, בתי תה, בתי  , בין היתר,ובכלל זה חנויות, אך למעט (נוסח חדש) העיריות
משקה וכל מקום אחר שבו מכינים או מגישים מאכלים או משקאות לצריכה במקום, ובהם חנויות 

שנמצאים בהן מרכזי הפעלה וקופות התדלוק, שנועדו לשרת את משתמשי תחנות  ,בתחנות תדלוק
 .התדלוק התשלום של תחנות

שבועית, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, של עובדים לחברה היתר מיוחד להעסקה במנוחה ה, בנוסף
 יוניכוננים לתקלות קריטיות, סביבתיות ובטיחותיות בתחנות התדלוק. תוקף ההיתר הינו עד לחודש 

2019.  

שיון עסק להפעלת "בית אוכל". עפ"י היתר משנת יניתן ר Yellowכמו כן, לחלק מחנויות הנוחות 
 מותרת במנוחה השבועית. העסקת עובדים ב"בית אוכל"  ,1951

חוק שעות עבודה ומנוחה ומחוקי העזר שמגבילים את הפעלת עד כה לא היו למגבלות הנובעות מ
השפעה מהותית לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה, ולהערכת חנויות הנוחות בימי המנוחה 

תהיינה למגבלות  לאכאמור לעיל, , חוק המרכוליםהוראות ועל  החברה, המבוססת על ניסיון העבר
  אלו השפעה מהותית לרעה על תוצאות החברה גם בעתיד.

 
מידע זה הוא מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. יתכן שלמגבלות האמורות תהיינה 

שינויי חקיקה השפעה לרעה על תוצאותיה העסקיות של החברה, בין היתר מהסיבות הבאות: 
ימי המנוחה יא לסגירת מתחמי תדלוק ומתחמים קמעונאיים בלהב יםהגברת האכיפה, שעלולו
 .)שבתות וחגים(

.3.18.11 תקנות התקן תדלוק אוניברסלי 

-בהתאם לתקנות משק הדלק (קידום תחרות) (כללים להתקני תדלוק אוטומטיים כלליים), התשע"ב
ועד  2018בינואר  1מיום שנדחתה לתקופה ש(מתום תקופת המעבר החל "), התקנות(להלן: " 2011
, חברת דלק לא תמכור דלק באמצעות התקן תדלוק שאינו אוניברסלי. )2018בדצמבר  31ליום 

חברת דלק לא תסרב סירוב בלתי סביר להתקשר עם לקוח בהסכם לרכישת דלק באמצעות התקן 
תדלוק אוניברסלי. סירוב להתקשר עם לקוח כאמור בשל העדר יכולת תשלום, קיומו של ניסיון עסקי 

הלקוח או אי העמדת בטחונות סבירים על ידי הלקוח לא יחשב כסירוב בלתי סביר, ויראו  קודם עם
 מסירה של פרטי כרטיס אשראי על ידי הלקוח כהעמדת ביטחון סביר.

, שהינו תקן להתקן תדלוק אוניברסלי 6200פרסם מכון התקנים את תקן ישראלי  2013בחודש יוני 
 "). התקן(להלן: "
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פורסם ברשומות המפרט להתקן תדלוק אוניברסלי, במסגרתו אומץ התקן. כן  2014בחודש אוקטובר 
 ם לרכב.יברסליפורסמו תנאים לאישור ספק תשתית אוניברסלית והתקני תדלוק אונ

 
"), לשר האנרגיה, למנכ"ל האיגודבאמצעות איגוד חברות הנפט בישראל (להלן: "פנו חברות הדלק 

ערכות ליישום ילק והצביעו על כשלים רבים שהתגלו במהלך ההנהל הדיולמנהל מ משרד האנרגיה
רכיב מרכזי ואינטגרלי של ההתקן בהצביעו חברות הדלק והאיגוד על כשל  בעיקרהתקנות. 

, חרף העובדה שהכשל ברכיב היה ידוע למינהל אומץ בתקן אשר"), הרכיבהאוניברסלי (להלן: "
ים לשימוש המצריך רמת אבטחה גבוהה דוגמת אינו מתא הדלק, ושלגביו התריע יצרן הרכיב כי

 עיניינים פיננסים רגישים, וזאת בניגוד לרמת האבטחה הנדרשת בתקנות. 

מכון התקנים לבג"צ כי רמת הבטיחות  אישר ,בבג"צבמסגרת עתירה, שהגישו האיגוד וחברות הדלק 
בטיחות ההצפנה  של התקן התדלוק האוניברסלי נשוא התקן אינה מספקת וכי יש להגביר את רמת

של התקן התדלוק האוניברסלי, באמצעות מעגל אבטחה נוסף (אימות דו שלבי). כמו כן המליץ מכון 
 התקנים להכין רוויזיה לעדכון התקן. 

העתירה לפיהן  , ניתן תוקף של פסק דין להסכמות, שהומלצו על ידי בית המשפט,2017בחודש יוני 
ותקופת המעבר נקבעה לתקופה  נמחקה ללא צו להוצאותאיגוד וחברות הדלק השהוגשה על ידי 

אל  נדחה וסיומההמעבר  תקופתתחילת  מועד( 2018בדצמבר  31ועד ליום  2018בינואר  1שבין 
  .)תקנותב שנקבע המועדמול 

החברה התאימה את כל פיות התדלוק בכל תחנות התדלוק של החברה, לתדלוק בהתקן תדלוק 
  .קדים את לוח הזמנים שנקבע בתקנות, וזאת באופן המאוניברסלי

חברה ה לקוחותל לגרוםבהתקן התדלוק האוניברסלי, כאשר אבטחתו פרוצה, עלול  שימושכי  יצויין
  .אלו לנזקים האפשרות את למזער מנת על, נוסף אבטחה מעגלל אפשרויות בוחנת והחברהנזק 

כן, יצויין כי התקן, כפי שאושר ופורסם, אינו תואם את התקן התדלוק שבו עושה פזומט שימוש,  כמו
להשקעה כספית, בין היתר, לצורך החלפת ו/או התאמת התשתיות והתקני  תנדרשנדרשה ווהחברה 

התדלוק הקיימים בתחנות התדלוק וברכבים ו/או בגין גריעה של תשתיות והתקני תדלוק קיימים. 
, מעבר לקוחות פזומט לתדלוק באמצעות התקן תדלוק אוניברסלי בחברות דלק מתחרות, ףבנוס

החברה אינה יכולה להעריך, בשלב זה, את השפעת המעבר  עלול לגרום לירידה בהכנסות החברה.
 לתדלוק בהתקני תדלוק אוניברסלים על התחרות, הלקוחות ותוצאות החברה.

.3.18.12 גבלים העסקיים הגבלות על פעילות החברה מכח חוק הה 

.3.18.12.1 הסדרי בלעדיות לרכישת דלקים בתחנות התדלוק. 

כי הסכמי הבלעדיות ארוכי הטווח בין החברות פז, על הגבלים עסקיים קבע הממונה  1993בשנת 
דלק וסונול לבין מפעילי תחנות תדלוק, שאינן בבעלותן הבלעדית של חברות הדלק, מהווים הסדר 

לים העסקיים. זאת, בין השאר, משום שהסכמים אלו חוסמים כובל לא פטור כמשמעותו בחוק ההגב
 את הדרך בפני חברות דלק חדשות ופוגעים בתחרות. 

תחנות תדלוק לגביהן מתקיים  מקביעתועדכן הממונה את קביעתו, באופן שהחריג  1995בשנת 
אות "הסכם חכירה מקובל", זאת מבלי שהדבר ימנע ממפעילי תחנות תדלוק פרטניים לפנות לערכ

משפטיות ולטעון אחרת. "הסכם חכירה מקובל" הוגדר כהסכם חכירה שדמי החכירה המשולמים או 
תמורה אחרת הניתנת על פיו הינה ריאלית, דהיינו בסכום שאינו נמוך מדמי החכירה אותם גובה 
רשות מקרקעי ישראל בגין תחנת תדלוק שהיקף מכירותיה דומה. בתחנות תדלוק בהן לא היה 

כירה מקובל", הוסכם שחברות הדלק יראו את הסדר הבלעדיות והסכם החכירה כאילו פקע. "הסכם ח
כמו כן קבע הממונה כי במידה וחברת הדלק תתקשר בעתיד בהסכם אספקות עם תחנות תדלוק 

 אלו, אזי תקופת הסכם האספקה הבלעדית לא תעלה על שנה אחת בכל פעם. 
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ר חכירה מקובל", קשורות כיום עם החברה בהסכמי חלק מתחנות התדלוק, בהן לא התקיים "הסד
אספקה בלעדית קצרי טווח או שבעלי הזכויות בקרקעות אלו העבירו לחברה את הזכות לנהל ו/או 

 להפעיל בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה את תחנות התדלוק לתקופות קצובות. 

שנים. עם זאת,  3על  כי תקופת האספקה הבלעדית לא תעלה ,לגבי תחנות תדלוק חדשות נקבע
נקבע כי תקופת הסכם אספקה בלעדית, המתייחסת לתחנת תדלוק אשר במסגרת כריתתו התחייבה 

שנים  14 -חברת הדלק לשאת במלוא או כמעט במלוא מימון הקמת תחנת התדלוק, יכולה להגיע ל
לעדית אספקה בלממועד פתיחת שירותי תחנת התדלוק לציבור הרחב. כן נקבע כי תקופת הסכם 

המתייחסת לתחנת תדלוק, שבה יבוצעו, במימונה של חברת הדלק, עבודות שיפוץ ו/או עבודות 
שנים ממועד תחילת האספקה על  7-חידוש משמעותיות או שיפורים מהותיים דומים, יכולה להגיע ל

ידי חברת הדלק. הסדרי הבלעדיות בתחנות התדלוק החדשות יובאו לאישור בית הדין להגבלים 
 יים ובית הדין לחוזים אחידים. עסק

עוד נקבע כי, לענין התקשרות חברות הדלק בהסדרים המתייחסים לנכי צה"ל לא יחולו הכללים 
 האמורים ויחולו כללים ייחודיים. כללים כאלו טרם נקבעו. 

בשלב מאוחר יותר קבע בית הדין להגבלים עסקיים, בענין שהועלה בפניו, בסכסוך בין חברת "דלק" 
 7-וה 14 -ן בעלי תחנות תדלוק, כי על חברת "דלק" לקצר את התקופות הנזכרות לעיל בנות הלבי

שנים בלבד. החברה לא הייתה צד להליך זה ולפיכך אינה יכולה להעריך האם  6שנים לתקופה של 
קביעה זו חלה גם עליה. הואיל והחברה הפסיקה להקים תחנות תדלוק במתכונת הסכמית מהסוג 

י בית הדין, החברה צופה שבמידה והקביעה האמורה תחול עליה (היינו: קיצור התקופות שנדון בפנ
 שנים בלבד), לא תהיה לכך השפעה מהותית על תוצאותיה.  6שנים לתקופות של  7 -ו 14בנות 

" לקבלת התייחסות חברות הדלק ומפעילי קורא קול" משרד האנרגיהפרסם  2017מרץ  בחודש
צורך להתערב בהסכמים בין חברות דלק לבין מפעילי תחנות תדלוק שתקופת תחנות תדלוק לענין ה

 שנים ואשר כוללים תנאים כלכליים מגבילים.  6ההתקשרות שלהם הינה מעל 

משרד. במסגרת ההעבירה החברה התייחסות ראשונית ל"קול קורא" שפרסם  2017בחודש מאי 
ר, לחוסר סמכות המשרד בסוגיה זו התייחסותה הראשונית של החברה, טענה החברה, בין הית

ולהיקף הבחינה שבדעת המשרד לקיים. עד למועד פרסום דוח זה טרם התקבל מענה פורמלי 
 .מהמשרד לעמדת החברה

ראה סעיף  תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוקלענין דוח הרשות להגבלים עסקיים דבר בלפרטים 
 להלן. 3.18.12.4 

לענין הליכים משפטיים המתנהלים כנגד החברה על ידי מפעילי תחנות תדלוק בעקבות ההסדר 
 להלן. 6.8 המוסכם ראה סעיף 

.3.18.12.2 מגבלות שהוטלו על החברה בקשר עם תחנות התדלוק מכח המיזוג של החברה עם פז"א: 

להלן, פז לא תנאי המיזוג בין החברה לבין פז"א קובעים, בין היתר, שבכל אחד מהמקרים המנויים 
תתקשר, במישרין או בעקיפין, בכל הסדר לקבלת, בין היתר, זכות מכח הסכם חכירה או שכירות, 
זכות החזקה במקרקעין מכח מעמד "בר רשות", זכות דיירות מוגנת, זכות להפעיל את תחנת 

, או כל זכות אחרת המקנה לפז ,התדלוק או להשפיע על הפעלתה, זכות מכח הסכם אספקה בלעדית
זכות במישרין או בעקיפין השפעה על רכישה או מכירה של מוצרי נפט בתחנת תדלוק (להלן: "

מראש, שינתן אם ימצא כי על הגבלים עסקיים "), אלא אם קיבלה את אישור הממונה בתחנת תדלוק
 להגביל את התחרות: כדי בהתקשרותאין 

(להלן:  הןר לפז לא היתה זכות ב, ואש2006בספטמבר  27לגבי תחנות תדלוק שהיו קיימות ביום  )א(
(להלן:  2006בספטמבר  27"), ולגבי תחנות תדלוק שיוקמו לאחר יום תחנות תדלוק קיימות"
"), אם תחנות התדלוק הקיימות או תחנות התדלוק החדשות מצויות בשטח תחנות תדלוק חדשות"

אישור הממונה להתקשרות יפו. למען הסר ספק, לא נדרש  -המוניציפלי של ירושלים או של תל אביב 
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, 2006בספטמבר  27יפו או בירושלים אשר ביום  -עתידית בין פז לבין תחנת תדלוק בתל אביב 
 היתה לפז זכות בתחנת התדלוק, היינו: תחנת תדלוק שנשאה את סמלי פז בתאריך האמור.

לפז זכויות  לגבי תחנות תדלוק קיימות נוספות, ביתר חלקי מדינת ישראל, החל מהמועד בו הוקנו )ב(
כל הסדר המקנה לה על הגבלים עסקיים בחמש תחנות תדלוק קיימות, תביא פז לאישור הממונה 

זכות בתחנת תדלוק קיימת. טרם הוקנו לפז זכויות בחמש תחנות תדלוק קיימות. אישור הממונה 
 יינתן אם ימצא כי אין חשש לפגיעה בתחרות. 

תחנת התדלוק סמוכה לתחנת פז. סמיכות  -ק חדשות לגבי תחנות תדלוק קיימות ו/או תחנות תדלו )ג(
ק"מ, הנמדד לאורכם של  10משמעה מרחק של ק"מ אחד בקו אווירי בדרך עירונית ומרחק של 

 כבישים, בדרך אחרת. 

ומעלה מכלל תחנות התדלוק הציבוריות בישראל, תביא  33% -פז ל של תדלוקההגיע שיעור תחנות  )ד(
נה לה זכות בתחנת תדלוק חדשה. אישור הממונה יינתן אם ימצא פז לאישור הממונה כל הסדר המק

 כי אין בו להקים חשש לפגיעה בתחרות. 

 מכלל תחנות התדלוק הציבוריות בארץ. 23% -נהל הדלק, לפז כיעל פי מרשם מ

ההגבלות הנ"ל פגעו וצפויות לפגוע בתכניות ההתרחבות של פז בכל הקשור לתחנות תדלוק חדשות, 
 וירושלים.  יפו - באיזור תל אביבבעיקר 

לפרטים נוספים בדבר הצעת חוק משק הדלק ודוח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) 
לעיל,  2.2.8.4  -ו 2.2.8.2 בכל הנוגע להמלצות להגבלת שיעור תחנות תדלוק פז ראה סעיפים 

 בהתאמה.

 לעיל. 3.18.12.1  עיףסראה  משרד האנרגיהלפרטים אודות "קול קורא" שפרסם 

ראה סעיף  תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוקלענין דוח הרשות להגבלים עסקיים לפרטים בדבר 
 להלן. 3.18.12.4 

.3.18.12.3 בדיקת הסכמי שכירות על ידי הממונה  

לחברה (ולמיטב ידיעת החברה, גם לחברות דלק על הגבלים עסקיים פנה הממונה  2001בחודש יוני 
הוא בוחן את האפשרות שהסכמי שכירות או העברת הפעלת תחנת תדלוק  אחרות) והודיע לה כי

לידי פז, בתחנות תדלוק בהן הבעלות במקרקעין אינה רק של החברה, מהווים מיזוג כמשמעות מונח 
זה בחוק ההגבלים העסקיים, וככאלה, יש לקבל את אישור הממונה למיזוג. לטענת הממונה כיוון 

ין חברות הדלק לבין תחנות התדלוק מאופיינים בכך שפעילות תחנת שחוזי השכירות או ההפעלה ב
התדלוק כפופה למערך קבלת ההחלטות של חברות הדלק, עולה הדבר כדי מיזוג. לדעת החברה, 
בהסתמך על יועציה המשפטיים של החברה, התקשרות כנ"ל אינה מהווה מיזוג הטעון אישור של 

 שלא נענה. ,יים מכתב המנמק את עמדתההממונה. החברה שלחה לרשות להגבלים עסק

הממונה וחברת "דלק" הגיעו להסכמה בענין זה, אשר ניתן לה ביטוי בצו מוסכם, אשר לפיו, הסכם 
שנים יחשב למיזוג. פז וחברות הדלק האחרות לא  7העברת הפעלה ו/או שכירות לתקופה העולה על 

לפרסום טיוטת דוח הרשות  בהמשך, 2017 דצמבר חודשבחתמו על צו מוסכם כאמור לעיל. 
בוטל צו  להגבלים עסקיים בענין בחינת התחרות הגאוגרפית של תחנות תדלוק ולבקשת הממונה,

 מוסכם זה על ידי בית הדין להגבלים עסקיים.

.3.18.12.4 להגבלים עסקיים בעניין בחינת התחרות הגאוגרפית של תחנות תדלוקדוח הרשות  

ערות הציבור של דוח הרשות להגבלים עסקיים (להלן: התפרסמה טיוטה לה 2017ביולי  9ביום 
") שעניינו: "תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין" (להלן: הרשות"
 .")הדוח"
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על פי הדוח, מהניתוח של הרשות, עולה לכאורה תמונה כללית של העדר תחרות משמעותית בין 
ל חסמי כניסה גבוהים בדמות רגולציה נרחבת ומחסור ארבע חברות הדלק הגדולות, קיומם ש

 .בשטחים וקרקעות בהם ניתן להקים תחנות תדלוק עבור שחקנים חדשים
 

 לאור האמור לעיל, ממליצה הרשות כלהלן: 
 -ליצור מתווה הדרגתי לכניסתן של חברות דלק קטנות וחדשות במקום תחנות התדלוק הקיימות  .1

הרשות מציעה כי באזורים בהם קיימת ריכוזיות של חברת דלק גדולה לצד העדרה של חברת 
דלק קטנה, חברת דלק גדולה לא תוכל להתקשר בכל סוג של הסכם (כולל הסכם אספקה או 

קיימת) עם תחנת תדלוק או עם בעל מקרקעין מבלי לקבל תחילה הסכם להארכת התקשרות 
 היתר פרטני מהרשות. 

באזורים בהם ישנה נוכחות של חברת דלק גדולה אחת, ממליצה הרשות כי המדינה תשקוד  .2
במיוחד על איתור קרקעות להקמת תחנות תדלוק חדשות ותקצה אותן לחברות דלק קטנות, כך 

 קים תחנת תדלוק חדשה באזור. שחברת דלק גדולה לא תוכל לה
עמדת הרשות היא שהסכמים של חברות הדלק לענין תחנות תדלוק (לרבות הסכמים לאספקה  .3

בלעדית עם מפעילי תחנות והסכמי שכירות במקרקעין) עלולים להיחשב כהסדרים כובלים. 
לתחנות  הרשות סבורה כי יש לנקוט מדיניות אחידה לגבי הסכמים אנכיים של חברות דלק בנוגע

שנים, למעט  3תדלוק, ולתחום את משך ההתקשרות של הסכמי הבלעדיות לתקופה של עד 
הסכמים בהם חברת הדלק נושאת בעלויות שיפוץ תחנת התדלוק או בעלויות ההקמה של תחנת 

 .שנים 6התדלוק, שאז תעמוד תקופת הבלעדיות על עד 

עו בצו השכירויות (צו מוסכם בין צה הרשות לבטל את ההסדרים הפרטניים שנקבבד בבד ממלי
), בתנאי המיזוג שבין החברה לבין 2003הממונה על הגבלים עסקיים לבין דלק, מחודש נובמבר 

 .1994-ובחוק משק הדלק (קידום התחרות), התשמ"ד 2006פז"א, מחודש יוני 

בתחנות תדלוק לבצע הערכה עצמית, בהתאם כי על הצדדים להסכמים  ,הרשות ציינה בדוח
לקריטריונים המפורטים בדוח, האם ההתקשרות מהווה הסדר כובל או לא, וכי בכוונתה להתחיל 
בהליכי אכיפה כנגד חברות דלק שתמצאנה קשורות בהסכמים ארוכי טווח הפוגעים בתחרות, בחלוף 

 חודשים מיום פרסום גרסתו הסופית של הדוח. 6

 . 2018 מרץב 18עד ליום דוח טיוטת הל יההערותהרשות אפשרה לחברה להעביר את 

בטיוטת הדוח נפלו טעויות עובדתיות ח. לדעת החברה, את התייחסותה לטיוטת הדו תגישהחברה 
  לפיכך המסקנות בדוח הינן שגויות.וומהותיות ומשפטיות רבות 

.3.18.13  2004-חוק משק הדלק (איסור מכירת דלק לתחנות תדלוק מסויימות), התשס"ה 

מכירה ואספקת דלקים לתחנת תדלוק ציבורית, אלא אם היא כלולה חוק משק הדלק מטיל איסור על 
ברשימת תחנות תדלוק ציבוריות מורשות, שמפורסמת על ידי מינהל הדלק. ברשימה שפורסמה על 
ידי מנהל מינהל הדלק מופיעות מרבית תחנות התדלוק הציבוריות של החברה (למעט תחנות תדלוק 

 לא חל).לגביהן החוק  ,בשטחי יהודה ושומרון

.3.18.14 מפעל חיוני 

החברה ותחנות התדלוק שלה הוכרזו כמפעל חיוני באישור שניתן על ידי משרד הכלכלה. בהתאם 
לאישור כאמור, במצב חירום, ציי הרכב ומתקני הניפוק והמילוי של החברה מגויסים לטובת המשק 

תעופה -רותילשעת חירום, על מנת לאפשר אספקה סדירה של דלקים וגז. לענין הכרזת פזגז וש
להלן. לענין צו אינטרסים חיוניים שהוצא לפז"א אגב הליכי  4.18.15 כמפעל חיוני ראה סעיף 

 להלן. 5.18.5 ההפרטה ראה סעיף 

.3.18.15 איכות הסביבה 

 לעיל. 3.17 לפרטים בדבר מגבלות רגולטוריות בתחום איכות הסביבה ראה סעיף 
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.3.18.16 הצעת חוק משק הדלק  

שעלולות להיות מוטלות על החברה בגין הצעת חוק משק הדלק  לפרטים בדבר מגבלות רגולטוריות
 לעיל. 2.2.8.2 , ראה סעיף משרד האנרגיהבמידה והחוק יחוקק לפי הנוסח שפרסם 

 
) (הגברת האכיפה במכירת דלק שאינו עומד בדרישות 3חוק הפעלת רכב (מנועים ודלק) (תיקון מס'   3.18.17.

 2008-התקן), התשס"ט

על פי החוק, מוטלת חובה על כל מפעיל תחנת תדלוק לבצע לפחות שש בדיקות שנתיות לתקינות 
הדלק, בכל משאבה, באמצעות מעבדה מוסמכת. החוק מגדיל בצורה משמעותית את הסנקציה 
שתוטל בגין דלק שאינו עומד בתקן, לרבות אפשרות לצווי סגירה מינהליים, פרסום שמות תחנות 

נמצאו לא תקינים והחמרה משמעותית בקנסות. לחוק אין השפעה מהותית על  תדלוק שמוצריהן
פעילותה של החברה, שכן החברה נוקטת באמצעים סבירים וראויים כדי למנוע מכירת דלקים שאינם 

 עומדים בתקן. 

.3.18.18  2007-התשס"ח ,צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) ניפוק דלק במיכליות 

חברת הדלק, מתקן הניפוק,  -בשרשרת ניפוק מוצרי הנפט הצו מטיל אחריות על כל המשתתפים 
לכך שהמיכליות שמובילות דלק לתחנות תדלוק ציבוריות  -מפעיל תחנת תדלוק וחברת ההובלה 

 תהיינה מצויידות בחותם אלקטרוני אשר עומד בתנאים הקבועים בתוספת לצו. 

.3.18.19 2014 -חוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 

. מטרת החוק הינה 2014-נחקק החוק לקידום התחרות בענף המזון, התשע"ד 2014למרץ  27ביום 
לשם הפחתת המחירים לצרכן. החוק קובע את מערכת היחסים בענף המזון להגביר את התחרות 

אוסר  :שבין ספק בכלל וספק גדול בפרט לבין קמעונאי בכלל וקמעונאי גדול בפרט, ובין היתר
סידור מדפים על ידי ספק גדול אצל על אוסר  ;מחיר המכירה לצרכןמעורבות של ספק גדול בקביעת 

אוסר על ספק להעביר  ;אוסר על ספק גדול להתנות מכירת מצרך ברכישת מצרך אחר ;קמעונאי גדול
קובע כי הממונה יפרסם רשימת ספקים גדולים באינטרנט וכן, רשימת  ;תשלומים לקמעונאי גדול

 ;שטחי המדף המוקצים לאותם ספקים אצל קמעונאים גדולים ספקים גדולים מאד, לצורך הגבלת
קובע חובות  ;קובע כי הממונה יוסמך ליתן הוראות לקמעונאי גדול לענין מותג פרטי בנסיבות מסוימות

קובע כי הממונה יגדיר אזורי ביקוש וקבוצת  ;דיווח לממונה של ספקים גדולים וקמעונאים גדולים
קובע כי קמעונאי גדול יפרסם לציבור  ;ויות על ידי קמעונאי גדולתחרות לצורך הגבלת פתיחת חנ

את המחיר הכולל העדכני לכל מוצר ועוד. החוק קובע עונשי מאסר  ,בנפרד לכל חנות ,באינטרנט
ועיצומים שונים. על פי חוות דעת משפטית של יועציה המשפטיים של החברה, החברה אינה נכנסת 

 .Yellowנויות הנוחות להגדרת קמעונאי גדול במסגרת ח

.3.18.20 עבודה מועדפת 

") להערות התזכירהופץ תזכיר חוק הביטוח הלאומי (תיקון לוח ח') (להלן: " 2017בחודש יולי 
הציבור. במסגרת התזכיר מוצע לתקן את לוח ח' ולהסיר את ענף תחנות הדלק מרשימת העבודות 

 המזכות במענק עבודה מועדפת.

ואיגוד חברות הנפט את עמדתם לתזכיר לפיה, בין היתר, פיזור העבירו החברה  2017בחודש יולי 
תחנות התדלוק יוצר הזדמנות תעסוקה לחיילים משוחררים בכל ישוב ומציב להם גם אפשרות לאופק 
ניהולי. תחנות התדלוק מוגדרות כמפעל חיוני (כחלק ממשק לשעת חירום) וחשוב שיעבדו בהן 

לרבות חיילים משוחררים. מחסור בעובדים בתחנות  ,זה עובדים ישראלים הכשירים לשירות מעין
 התדלוק יפגע בבטיחות וברמת השירות ללקוחות.

החברה אינה יכולה להעריך, בשלב זה, מה תהיה השפעתו של התזכיר, ככל שיאושר במתכונת 
 המוצעת, על מצבת עובדי תחנות התדלוק, על פעילות תחנות התדלוק ועל החברה.
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.3.19 בתחום הפעילות  הסכמים מהותיים 

ככלל, בתחום מתחמי התדלוק אין הסכם מהותי אחד ביחס לזכויות במקרקעין ואופן ההפעלה של   3.19.1.
לעיל,  3.1.11 תחנות התדלוק, אך מערכת ההתקשרויות בקשר לתחנות התדלוק, המפורטת בסעיף 

 הינה מהותית לחברה.

.3.19.2 3.18.12.1 ראה סעיף  1995לענין ההסדר בין החברה לבין הממונה על הגבלים עסקיים משנת  
 לעיל.

.3.19.3 לעיל. 3.18.12.2 פז"א ראה סעיף  -לענין תנאי המיזוג פז  

לחברה,  חשובהככלל, מערכת התקשרויות החברה עם המובילים והסוכנים השונים של מוצריה   3.19.4.
ואולם אין הסכם אחד להובלה והפצה שהינו מהותי לחברה. לענין מערך ההתקשרויות של החברה 

 לעיל.  3.6.4.1  -ו 3.6.2 , המפיצים והסוכנים של החברה ראה סעיפים עם המובילים

לענין ההסדר עם המשרד להגנת הסביבה בנוגע לשיקום זיהומים בתחנות תדלוק שהוקמו לפני   3.19.5.
 לעיל. 3.17.4 כניסת תקנות המים לתוקף ראה סעיף 

.3.19.6 לעיל. 3.5.2.2 לענין ההתקשרות בין החברה לבין הרשות הפלשתינאית ראה סעיף  

.3.19.7  להלן. 4.15.4 לעיל וסעיף  3.15.2 לענין רכישות החברה מבז"ן ראה סעיף  

.3.20 הסכמי שיתוף פעולה בתחום הפעילות 

, ברכישה ברשת שופרסל, היתר ביןהטבות,  במתןעוסק , מוגבלת שותפות, פיננסים שופרסלמיזם 
(להלן:  שותפותב 20% מחזיקה ובתחנות התדלוק של פז. החברה Yellowברשת חנויות הנוחות 

 החזקות את לקנות") שופרסל(להלן: " בע"מ "). על פי הסכם השותפות יכולה שופרסלהשותפות"
חזקות החברה בשותפות, על פי הערכת שווי שתתבצע הבמחיר שישקף את שווי  בשותפות החברה

 . )"CALL -ה אופצייתלהלן: "( השותפותמוסכם שנקבע בהסכם  שוויעל ידי מעריך 

 לרכישת לה שניתנה CALL -אופציית ה למימושהתקבלה הודעת שופרסל  2017ביולי  11ביום 
על מנת שזה יעריך  מוסכםה שוויהפנו למעריך  הצדדים. שותפותב) 20%( החברה חזקותה מלוא

מעריך השווי  פסק 2018את שווי השותפות ואת שווי חלקה של החברה בשותפות. בחודש פברואר 
ושווי החזקות החברה בשותפות "ח שמיליוני  794 -בכבממוצע  נאמדכי שווי השותפות  ,המוסכם

אישר  2018במרץ  15ביום . ")הערכת השווי(להלן: " "חש מיליוני 159 -בכ בממוצע נאמד
 -לפיה תשלם שופרסל לחברה סך של כ ,הסכמה אליה הגיעו החברה ושופרסלדירקטוריון החברה 

עוד הוסכם כי  .")התמורה(להלן: " שותפותמיליוני ש"ח תמורת רכישת החזקות החברה ב 146.5
ימי עסקים והיתרה תשולם  3מיליוני ש"ח מהתמורה ישולם על ידי שופרסל בתוך  117סכום של 

להערכת השווי. טענות ביחס  יצויין כי שופרסל העלתהימי עסקים נוספים.  7 -חודשים ו 3בתוך 
מהערכת השווי, ותשלום מידי על  8% -החברה העדיפה פשרה מוסכמת, המשקפת הפחתה של כ

עביר ת תמורהעם קבלת היות משפטיות ואחרות. ופני הליכים משפטיים ו/או עיכוב בתשלום ועל
ביולי  12 מיםימ יםמידי ותדוח ראה נוספים לפרטים. את זכויותיה בשותפות לידי שופרסלהחברה 

-2018-01 -'מס(אסמכתא  2018בפברואר  21 ,)2017-01-059704 -(אסמכתא מס'  2017
 30.5.2.2 -ו 10.2 יםביאורו )2018-01-020577 -'מס(אסמכתא  2018במרץ  15 -ו) 014205

 .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום 
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 חלק רביעי: תחום פעילות תעשיות ושירותים

.4.1 מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו 

.4.1.1 כללי 

תעשיות המחזיקה, במישרין או בעקיפין בחברות בנות, שהעיקריות -התעשיות כוללת את פז-חטיבת
 תעופה. -תעופה ונכסי-שמנים, פזקר, שרותי-: פזגז, פזהינן

 בתחום התעשיות והשירותים עוסקת החטיבה: 

בשיווק, הפצה ומכירה של גפ"מ לבישול, להסקה, לחימום מים ולתדלוק כלי רכב  -באמצעות פזגז 
צורכי המותאמים לגפ"מ, ללקוחות מוסדיים, עסקיים ופרטיים; בשיווק, הפצה ומכירה של מכשירים 

גפ"מ (מכשירי הסקה, מחממי מים ומייבשי כביסה), וכן בביצוע הסבות של מפעלים לעבודה 
  באמצעות גז טבעי, בחלקם בגיבוי גפ"מ.

לפרטים נוספים בדבר ההסכם שנחתם בין פזגז לבין  של גז טבעי. לשיווק נערכת פזגז, כן כמו
 .להלן 4.1.2  סעיףהשותפים בפרויקט תמר ראה 

  ביצור, מיחזור, יבוא, שיווק ויצוא של שמנים, כימיקלים וממסים.  -שמנים -זבאמצעות פ

ביצור ושיווק מוצרים  ;ביצור, שיווק ויצוא של מוצרי איטום ובידוד לענף הבניה -באמצעות פזקר 
  ובפיתוח מוצרים חדשים. ;לתשתית תחבורתית

בשיווק ואספקת דס"ל ובנזין תעופתי ובמתן שירותי תדלוק לחברות  -תעופה -באמצעות שרותי
 תעופה. 

  באיחסון וניפוק דס"ל ובנזין תעופתי בנתב"ג.  -תעופה -באמצעות נכסי

 החטיבה פועלת ליצירת סינרגיה בין יחידותיה השונות ולהרחבת פעילותה.

 100 -מקרקעין שונים ובכללם: מגרש בחיפה בחוף שמן (כבנוסף, בתחום הפעילות, לקבוצה זכויות ב
 44 -שמנים (כ-דונם) ומפעל פז 56 -דונם), עליו ממוקמים חוות מיכלים ומתקן הניפוק של החברה (כ

שחלקן (דונם), עליו ממוקם מפעל פזקר. זכויות  52 -דונם). מגרש באיזור התעשיה אלון תבור (כ
-דונם), עליהם בנויה חוות המיכלים של נכסי 23 -רקעין (כבמק )בבעלות וחלקן בחכירה לדורות

דונם) בראשל"צ, המשמש כחלק מהמרכז הלוגיסטי של  4 -תעופה בנמל התעופה בן גוריון. מגרש (כ
דונם)  7 -המשמש כמתקן איחסון ומילוי של פזגז. מגרש (כ ,דונם) בקרית אתא 17 -פזגז. מגרש (כ

 להלן. 4.11.1.1 פזגז. לפרטים נוספים ראה סעיף בבאר שבע, המשמש כמתקן אחסון של 

.4.1.2 מכירת גפ"מ, מכשירים צורכי גפ"מ, ביצוע הסבות של מפעלים לעבודה באמצעות גז טבעי  

פזגז עוסקת בשיווק, הפצה ומכירה של גפ"מ לבישול, להסקה, לחימום מים ולתדלוק כלי רכב 
 צורכיווק, הפצה ומכירה של מכשירים המותאמים לגפ"מ, ללקוחות מוסדיים, עסקיים ופרטיים; בשי

גפ"מ (מכשירי הסקה, מחממי מים ומייבשי כביסה); וכן בביצוע הסבות של מפעלים לעבודה 
  שיווק של גז טבעי.לבאמצעות גז טבעי, חלקם בגיבוי גפ"מ. כמו כן, פזגז נערכת 

(להלן:  תמר רבמאגנחתם הסכם לרכישת גז טבעי בין פזגז לבין השותפים  2017בחודש נובמבר 
", לפי הענין) לשיווק גז טבעי על ידי פזגז ללקוחות מסחריים. על פי תמר מאגר" או "הסכםה"

. תקופת האספקה, MMBTU 3,900מירבי של  יומי בהיקף טבעיההסכם, יספק מאגר תמר לפזגז גז 
כולל הסכמות נוספות המקובלות  סכםהה, בתנאים הקבועים בהסכם. 2023לתום שנת  עדהינה 

 Take or Payבהסכמים מסוג זה כגון: מנגנוני פיצוי במקרה של אספקה בחסר, מנגנון תשלום 
בעבור כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם, איכות הגז, תקרת 

 אחריות, מנגנון בוררות ועוד. 
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א, ”מצעות סוכנים עצמאיים. פזגז רוכשת את הגפ"מ מפזמכירת הגפ"מ מבוצעת על ידי פזגז ובא
 על בוצעי טבעי גז שיווק יבוא ישיר. כמו כן משווקת פזגז גפ"מ אוטומטיבי לתחנות תדלוק.ממבז"ן ו

 .תמר ממאגרהטבעי פזגז רוכשת את הגז  פזגז. ידי

את מכירות הגפ"מ לרשות הפלשתינאית מבצעת פז באמצעות פזגז. לפרטים נוספים ראה סעיף 
 לעיל. 3.5.2.2 

לענין מכירת גפ"מ על ידי בתי זיקוק וספקי גז על פי תקנות ההקצבות, כהגדרתן להלן, ראה סעיף 
 להלן. 4.15.2 

לעיל. לענין  2.2.8.4 אה סעיף בכל הנוגע להמלצות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג) ר
 להלן.  4.18.4 הטלת פיקוח על הגפ"מ ראה סעיף 

לענין המגבלה שחלה על פז"א באספקת גפ"מ לפזגז, מכוח תנאי המיזוג בין פז"א לבין פז ראה סעיף 
 להלן. 4.18.2 

יהול בשנים האחרונות, מיזגה פזגז את מרבית חברות הבנות שלה לתוך פזגז וזאת על מנת ליצור נ
חברות הבנות לתוך פזגז בוצע, בין היתר,  מיזוגותפעול מאוחד של חברות הבנות (סוכנויות גז). 

 הבנות ותרם לשיפור ברווחיות פזגז. מחברות חלקרכישת מניות מידי שותפים ב לאחר

.4.1.3 מתן שירותי תדלוק מטוסים, ניפוק, הזרמה, מכירות דס"ל ובנזין תעופתי 

ירותי ניפוק, הזרמה ותדלוק מטוסים בנתב"ג, בשדות תעופה פנים תעופה עוסקת: במתן ש-שרותי
בנזין תעופתי בשדות תעופה פנים / או ; במכירת דס"ל ושונים ברחבי המדינהארציים ובמנחתים 
; ובמכירת בנזין תעופתי בנתב"ג. כן עוסקת פז, במישרין, שונים ברחבי המדינהארציים ובמנחתים 

  נתב"ג.במכירת דס"ל ללקוחות שונים ב

תעופה במכרז, שפרסמה רשות שדות התעופה (להלן: -זכתה שרותי 2015בחודש ספטמבר 
לתקופה  ),על פי הסכם הרשאה("), לאספקת שירותי תדלוק ושירותים נלווים בנתב"ג רש"ת"

שמשכן נוספות, לרש"ת הזכות להאריך את התקופה במספר תקופות . 2021חודש מרץ ב שתסתיים
ת לא יעלה על והנוספ ותיום מראש, ובלבד שאורך התקופ 60בהודעה בת  ,פעםיקבע על ידה בכל 

  חודשים. 59
 

 תעופתי בנזין"ל, דס למכירת"ת, רש שפרסמה, במכרז תעופה-שרותי זכתה 2013 מרץ בחודש
ועד  2013 במאי 1 מיום, החל חודשים 24 של לתקופה, ארציים פנים תעופה בשדות תדלוק ושירותי

 של תוקפו להארכת הסכם על"ת ורשתעופה -שרותי חתמו 2015 יוני בחודש. 2015ל באפרי 30ליום 
ועד למועד סגירת שדה  2015במאי  1שסוכמו בין הצדדים, לתקופה שמיום  בשינויים, ההסכם

. ככל ומועד סגירת שדה התעופה בשדה דב 2019 ינוארהתעופה בשדה דב, הצפוי להסגר בחודש 
 של ההסכם.יידחה יוארך בהתאם תוקפו 

תעופה במכרז, שפרסם משרד הביטחון, לאזרוח שירותי תדלוק -זכתה שרותי 2016בחודש נובמבר 
רותי תדלוק לכלי יתעופה, בין היתר, ש-בשבעה בסיסים של חיל האוויר. על פי המכרז תספק שרותי

ואר בינ 1טיס ושירותי אחזקת תשתיות דלק תעופתי. תקופת ההסכם הינה חמש שנים, החל מיום 
, עם אופציה של משרד הביטחון להאריך את התקופה בחמש שנים נוספות. כמו כן, למשרד 2017

הביטחון אופציה להרחיב את השירותים על פי המכרז לשני בסיסים נוספים של חיל האוויר לחלק 
 .כספית נוספת תמורהכנגד תקופת האופציה, ממתקופת ההסכם ו/או 

 הרשאה מתן. 1: , שעיקריו"תרש שפרסמה ,במכרזעופה ת-שרותי זכתה 2017 ינואר בחודש
 וזאת, בתמנע שיוקם, רמון שם על הבינלאומי"ל למטוסים בשדה התעופה דס מכלי חוות לתפעול

אוקטובר (המועד המשוער הינו  תעופתית לפעילות רמוןתעופה המהמועד בו יפתח שדה  החל
שדה  אתשמש מכלים זמנית שת חוותתעופה (במימון רש"ת) -שרותימקימה ). במסגרת זו 2018

 תדלוק שירותי מתן. 2 ."תרש ידי על שתוקם קבועה מכלים חוות של להפעלתה עד ,התעופה רמון
לפעילות  דבבשדה  התעופהמהמועד בו ייסגר שדה  החל, ארציים פנים תעופה בשדות למטוסים

מהמועד המוקדם מבין  חודשים 11 -שנים ו 9תעופה אזרחית. תקופת ההתקשרות תסתיים בתום 



 תיאור עסקי התאגיד –פרק א' 
  תחום פעילות תעשיות ושירותים –חלק רביעי 

 

 74 -א   

התעופה שדה דב  שדה סגירת מועד או רמון התעופה בשדה השירותים מתן תחילת מועדאלה: 
  לפעילות אזרחית ותחילת מתן השירותים בשדות התעופה הפנים ארציים. 

הריכוזיות, שהוקמה מכוח החוק  לצמצום שהוועדהתעופה במכרז בוצעה לאחר -שרותי התמודדות
, קבעה כי אין מקום למנוע או להגביל את 2013-ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד לקידום התחרות

 תעופה במכרז משיקולים של ריכוזיות כלל משקית. -השתתפותה של שרותי

החברה, חברות דלק אחרות (אשר  :ןתעופה במתן שירותי תדלוק בנתב"ג ה-לקוחותיה של שרותי
תעופה באספקת דלקים, -מוכרות דס"ל לחברות התעופה) וכן חברות תעופה. לקוחותיה של שרותי

מתן שירותי הובלה ותדלוק הם: חברות תעופה, בתי ספר לטיסה ולקוחות פרטיים. כמו כן, מוכרת 
עשיה האווירית, למשטרת ישראל ויר, לתותעופה דס"ל, בנזין תעופתי ושירותי תדלוק לחיל הא-שרותי

 .שונים ברחבי המדינהוללקוחות במנחתים 

תעופה והחברה, לענין סבירות מחירו של -בפסק דין שדחה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד שרותי
 תעופה כבעלת מונופולין בבנזין תעופתי. -בנזין תעופתי, התייחס בית המשפט לשרותי

תעופה כמונופול באיזה מתחומי פעילותה, לא תהיה לכך -להערכת החברה, אף אם תוכרז שרותי
 השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של החברה. 

על פי חוק ההגבלים העסקיים, על בעל מונופולין מוטלות חובות מוגברות בנושאים כגון איסור ניצול 
סמכויות  על הגבלים עסקיים . כן, נתונות לממונהלרעה של מעמדו, מגבלות על מחירי מכירה ועוד

 אכיפה ופיקוח מורחבות, על פעילותו של בעל מונופולין. 

. לפרטים 1996-מחיר בנזין תעופתי מפוקח על פי חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו
 להלן.  4.18.12  -ו 4.1.7.4 סעיפים נוספים ראה 

.4.1.4 ומוצרים שעברו תהליכי מיחזור  מכירת מוצרי שמנים, כימיקלים 

מוצרי עזר  ;שמנים עוסקת ביצור ו/או ביבוא ו/או בשיווק ו/או ביצוא של: שמנים לתחבורה ותעשיה-פז
חומרי גלם לתעשיית הדטרגנטים  ;שמנים ומשחות סיכה לתעשייה ;תוספים לדלקים ;לרכב

 ;ממסים ;כימיקלים ;מונעי אבק ;חומרי ניקוי לתעשייה ;מוצרי תהליך לתעשיית המתכת ;והקוסמטיקה
 ונוזל בעירה. 

שמנים מיועדים בעיקר למפעלי תעשייה, מוסכים, ציי רכב, לקוחות מוסדיים ולקוחות -מוצרי פז
 עסקיים.

.4.1.5 מכירת מוצרי תשתית ואיטום 

שיווק ופיתוח של: מוצרים מבוססי ביטומן ב ו/או ביבוא ו/או ביצוא ו/או פזקר עוסקת בעיקר ביצור
אחד מתזקיקי הנפט בהליך הזיקוק) ויריעות ביטומניות. מוצרים אלו מיועדים לענף התשתיות (שהינו 

 והבניה. 

מפעלי אספלט את המוצרים הבאים: ביטומנים לבענף התשתיות מוכרת פזקר לקבלני תשתיות ו
אמולסיות ביטומניות המשמשות לסלילה של כבישים  ;המיועדים ליצור אספלט לסלילת כבישים

ויריעות ביטומניות לכבישים, המשמשות לאיטום תשתית חרסיתית  ;ולחידוש כבישים קיימיםחדשים 
 לצורך מניעת היסדקות של תשתית זו וכן ליישום על כבישים קיימים ותחזוקתם. 

לענף הבניה מוכרת פזקר יריעות ביטומניות (המשמשות לאיטום גגות, חניונים ותשתיות) וביטומן 
יטום גגות). בנוסף, משווקת פזקר ללקוחות בענף הבניה חומרי איטום מנושף (זפת המשמשת לא

כמפורט להלן: משחות ביטומניות, משחות פוליאוריתניות, משחות אקריליות, נוזלי איטום וציפוי 
שונים לגגות ומשטחים, וכן מגוון רחב של מוצרים נוספים המיוצרים על ידה, לרבות משחות איטום 

 עיים, המתבססים על טכנולוגיה ידידותית לסביבה. מתקדמות למבנים תת קרק

למיטב ידיעת החברה, פזקר היא היצרנית היחידה בארץ של יריעות ביטומניות והיא מתחרה עם 
 מספר רב של יבואנים בתחום זה. 
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 פזקר מייצאת מוצרי איטום ומוצרים אחרים. 

.4.1.6 שירותי אחסון והזרמה של דלקים תעופתיים  

תעופה מספקת, באופן בלעדי, שירותי אחסון והזרמת דלקים תעופתיים בנתב"ג ומספקת -נכסי
תעופה בנתב"ג -שירותי אחזקה מסוימים של צנרת הדס"ל של רש"ת בנתב"ג. פעילותה של נכסי

ובתמורה לדמי  2011תעופה על ידי רש"ת בשנת -מתבצעת בהתאם להרשאה שניתנה לנכסי
 ה לרש"ת. תעופ-הרשאה שמשלמת נכסי

 23 -תעופה חווה לאחסון דלקים תעופתיים, דס"ל ובנזין תעופתי, בשטח כולל של כ-בבעלות נכסי
 דונם בתחומי נתב"ג. 

תעופה לבין רש"ת, שהינו תוצאה של גישור שהתקיים בין רש"ת -במסגרת הסכם הרשאה בין נכסי
ההרשאה  :, הוסדרו, בין היתר")הסכם ההרשאהתעופה שקיבל תוקף של פסק דין (להלן: "-לבין נכסי

שנים פחות חודש (משנת  10לתקופה של בנתב"ג תעופה -לאחסון הדלקים בחווה שבבעלות נכסי
תעופה בגין -ודמי ההרשאה שישולמו על ידי נכסי ;התקופה יך את) עם אופציה של רש"ת להאר2011

תנאים ובהליכים שנקבעו תעופה ב-הרשאה זו. כמו כן, ניתנה לרש"ת אופציה לרכוש את מניות נכסי
 בהסכם.

-תשנ"והתעופה מלקוחותיה קבוע בצו, מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, -המחיר שגובה נכסי
להלן. צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר  4.18.12 . לפרטים נוספים ראה סעיף 1996

, כולל את מלוא 2012-תשע"בה), שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון
 תעופה התחייבה בתשלומם לרש"ת על פי הסכם ההרשאה.-דמי ההרשאה שנכסי

תעופה, וזאת על אף שהפעילות -במסגרת היתר השליטה בפז"א, הותר לפז להמשיך להחזיק בנכסי
 תעופה (בעלת חוות המיכלים בנתב"ג) עשויה להחשב לתשתית חיונית ומשמעותית למשק-של נכסי

תעופה -כי על נכסי ,העסקייםהדלק. במסגרת צו המיזוג בין פז לבין פז"א, קבעה רשות ההגבלים 
יחולו הוראות פרק ד' לחוק ההגבלים העסקיים והחובות החלות על בעל מונופולין לכל דבר וענין, 

 איסור התנית מתן שירותיה בתנאים אשר ;איסור על סירוב בלתי סביר לספק את שירותיה :לרבות
איסור קביעת תנאי התקשרות  ;מטבעם או לפי תנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות

 איסור עריכת הבחנה בין לקוחותיה על פי זהותם וכיוצ"ב. ;שונים לעסקאות דומות

, תעופה מבצעת בדיקה ובקרה של איכות הדלקים לפני כניסתם למטוס והיא נושאת באחריות-נכסי
תעופה קיבלה התחייבות מחברות -ות הדלקים עד הגיעם למטוס. מנגד, נכסילאיכ כלפי רש"ת,

תעופה, לשאת באחריות לאיכות הדלקים מנקודות -ושרותי תעופה (ישראל) בע"מ מרקורי ,התדלוק
התדלוק למטוסים או מנקודות התדלוק למיכליות חברות התדלוק ועד למיכל המטוס. לפרטים נוספים 

 להלן. 6.11.3.4 בפעילות זו ראה סעיף  בדבר גורם הסיכון הכרוך

תעופה ראה סעיף -חזקות החברה בנכסיהעל  הלפרטים אודות הצעת חוק משק הדלק והשלכותי
 לעיל.  2.2.8.2 

.4.1.7 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על התחום  

במטרה בעיקר בשנים האחרונות ניכרת מגמת החמרה בהסדרה ובפיקוח בתחום הגפ"מ,  -פזגז   4.1.7.1.
ולעודד תחרות וניידות צרכנים בין חברות שיווק  להגביר את בטיחות המשתמשים והציבור בכללותו

, מטילות הוראות חוק שונות חובות רישוי על כל העוסקים בגפ"מ, לרבות אלו ות. למימוש מטרהגפ"מ
תקינות ציוד בהתקנה ובהבטחת ועל העוסקים  של גפ"מ; באחסנהוהעוסקים בשיווק, בהובלה על 

חברות וכן הגבלות על  בדיקות תקופתיות)(כולל  לקוחותלו/או המושאל אצל לקוחות המותקן הגפ"מ, 
. גפ"מ במעבר צרכנים בין חברות שיווק הגפ"מ וחובות העוסקות במסירת מידע לצרכניםה שיווק

 , 4.18.11 עד  4.18.8 , 4.18.6 עד  4.18.4 לפירוט החקיקה והתקינה בתחום זה ראה סעיפים 
  להלן. 4.18.23עד  4.18.22 -ו 4.18.20 עד  4.18.15 

 להלן.  4.18.4 לענין הטלת פיקוח ברמת דיווח על הגפ"מ ראה סעיף 
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 להלן. 4.18.2 לענין תנאי המיזוג בין החברה לבין פז"א ראה סעיף 

שמנים ופזקר חלות הגבלות שונות מכוח חוק רישוי עסקים, דיני איכות הסביבה -על מפעלי פז  4.1.7.2.
 להלן.  4.18  -ו 4.17 ובטיחות. לפרטים נוספים ראה סעיפים 

.JIG–JOINT INSPECTION GROUP.(  4.1.7.3תעופה פועלת על פי תקנים בין לאומיים (-נכסי 
תעופה מלקוחותיה קבוע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי שירותי -המחיר שגובה נכסי

ובתיקון לו, צו פיקוח על מחירי  2008-תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ח
מצרכים ושירותים (מחירי שירותי תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), 

 להלן.  4.18.12 . לפרטים נוספים ראה סעיף 2012-תשע"בה

תעופה ראה סעיף -לפרטים אודות השלכות טיוטת חוק משק הדלק על אחזקות החברה בנכסי
 לעיל. 2.2.8.2 

תעופה, מפוקח על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים -מחיר בנזין תעופתי, שגובה שרותי  4.1.7.4.
והתיקון לו, צו פיקוח על מצרכים  2011-שדות התעופה), התשע"א(מחירים מרביים לבנזין תעופתי ב

תעופה -פעילות שרותילענין  .2013-ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי) (תיקון), התשע"ג
צו פיקוח על מצרכים פטור מתשלום בלו על בנזין תעופתי על פי האי ההתאמה בין בקשר עם 

לבין חובת תשלום בלו על בנזין  2013-ופתי) (תיקון), התשע"גושירותים (מחירים מרביים לבנזין תע
, 2005-תעופתי בעקבות פקיעת הוראת השעה על פי צו הבלו על דלק (פטור והישבון), התשס"ה

 להלן. 4.18.12 ראה סעיף 

מפוקח על פי צו פיקוח על מחירי  ,בנתב"גתעופה -שגובה שרותי ,מחיר שירותי תדלוק מטוסים
. לפרטים 1996-ים (מחיר שירותי תדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשנ"ומצרכים ושירות

 להלן.  4.18.12  נוספים ראה סעיף

.4.1.7.5 להלן. 4.17 לפרטים בדבר מגבלות רגולטוריות בתחום איכות סביבה ראה סעיף  

.4.1.8 שינויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  

 דוח הדירקטוריון. ל 3.5.3סעיף ראה לפרטים 

.4.1.9 הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות 

 להלן. 4.18 ראה שינויים בתחום הרגולציה כמפורט בסעיף  -פזגז 

, כניסת השיפורים הטכנולוגיים שנעשו בשנים האחרונות על ידי יצרני הרכב השונים -שמנים -פז
 ינים אתמקטוהגידול בדרישות הרגולטוריות להפחתת פליטות לאוויר,  רכבים חשמליים והיברידיים

שאמור היה לגדול כתוצאה מעלייה במספר כלי הרכב  ,צריכה של שוק השמנים האוטומטיבייםה
 בישראל.

פיתוח ב, בין היתר, הושקעוצמיחה בענף הבניה ותקציבים רבים  היתה 2016שנת סוף עד  -פזקר 
 עצירה בצמיחה. חלה 2017שנת בתשתיות לתחבורה. 

ות שמים פתוחים מגדילה את כמות חברות התעופה ואת כמות מדיני -תעופה -תעופה ונכסי-שירותי
 הטיסות שנכנסות לישראל ויוצאות מישראל.

.4.1.10 גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים החלים בהם 

גורמי ההצלחה הקריטיים למגזר התעשיות והשירותים הם: זמינות מוצרים, יכולת יצור, יכולת יבוא, 
פיתוח מוצרים, ידע ומקצועיות, הון אנושי, יכולות אחסון, יכולת תחרותית במכרזים, פריסה ארצית, 

פיננסית, בקרת איכות,  איתנותמערכי שיווק ולוגיסטיקה מפותחים, יכולת ליתן אשראי ללקוחות, 
מערך גביה ובקרה מפותח, מיתוג משמעותי של מוצרי החברה לעומת מתחריה, מוניטין וכן איכות 

 השירותים הניתנים על ידי הקבוצה ללקוחותיה. ומקצועיות
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 להלן. 6.2.1.3 לענין מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות ראה סעיף 

.4.1.11 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום הפעילות 

, למעט לא חלו שינויים מהותיים במערך הספקים וחומרי הגלם בתחום פעילות זה 2017בשנת 
 . לפרטים אודות מערך חומרי הגלם והספקים ראה סעיףדי פזגז ממאגר תמררכישת גז טבעי על י

  להלן. 4.15  לעיל וסעיף 4.1.2 

.4.1.12 חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם  

, במערך רכישת הגפ"מ, בהקמת בציוד ,פעילות בתחום הגפ"מ מצריכה השקעות ניכרות בכוח אדם
מקורות אשראי לרבות , נדרש חוסן פיננסי ך. כללקוחות הגפ"מ בשינוע ואספקתומתקני אחסון 

התקנה בכל הקשור לומערך טכני והנדסי לצורך עמידה בדרישות הרגולטוריות  ,בהיקפים ניכרים
ציוד. הפעילות בתחום מצריכה קבלת רישיון ספק גז. ספק גז בעל רישיון חייב התחזוקה של לו

להעסיק בעלי מקצוע שהינם בעלי הסמכה ורישיון, להפעיל מוקד חירום ארצי לקבלת הודעות על 
דליפות גז וליקויי בטיחות ולקיים פוליסות ביטוח מתאימות על פי החוק. עם זאת, הצורך בקבלת 

 ו מהווה חסם כניסה משמעותי לתחום הפעילות בגפ"מ. רישיון ספק גז אינ

שמנים ופזקר, כרוכה בעלויות הקמה גבוהות ובצורך בקבלת -פזמפעלי הקמת מפעלי יצור, כדוגמת 
 אישורים רגולטוריים, המהווים חסמי כניסה לתחום. 

באיזור הקמת חוות מיכלים נוספת בנתב"ג כרוכה בעלויות הקמה גבוהות, באיתור קרקע מתאימה 
שדה התעופה ובקבלת אישורים רגולטורים מתאימים, המהווים חסמי כניסה לתחום פעילותה של 

 תעופה. -נכסי

העלויות הגבוהות הנובעות מהוראות הדין החלות בתחום פעילות זה, בצירוף היקפי האשראי אותם 
ננסי משמעותי, מחייבים חוסן פי ,נדרשות חברות החטיבה להעמיד ללקוחותיהן (בעיקר העסקיים)

 המהווה חסם כניסה לתחום.

.4.1.13 מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו  

 להלן.  4.8 ראה סעיף לפרטים 

.4.1.14 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושינויים החלים בהם 

 לעיל. 2.2.12 לענין גז טבעי המשמש כתחליף לגפ"מ ראה סעיף  -פזגז 

.4.2 מוצרים ושירותים בתחום הפעילות 

.4.2.1 ם ושירותים עיקרייםמוצרי 

 קבוצת פז משווקת בתחום פעילות התעשיות והשירותים את המוצרים והשירותים הבאים: 

.4.2.1.1 מוצרי פזגז  

פזגז עוסקת ביבוא, שיווק, מכירה והפצת גפ"מ לבישול, להסקה ולחימום מים. פזגז משווקת את 
וכן באמצעות מערכות גז  ק"ג 48 -ק"ג ו 12הגפ"מ ללקוחות ביתיים במיכלים מיטלטלים בקיבולת של 

משווקת פזגז גפ"מ ללקוחות תעשייתיים ומסחריים, אצלם מאוחסן הגפ"מ, על פי  ,מרכזיות. כמו כן
 רוב, במיכלים נייחים (צוברים).

 משווקת פזגז גפ"מ אוטומטיבי לכלי רכב המותאמים לכך. ,בנוסף

גפ"מ (מכשירי הסקה, מחממי  עוסקת פזגז בשיווק והפצה של מכשירים המופעלים באמצעות ,כמו כן
 מים ומייבשי כביסה). 
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עבודות הסבה של מפעלים שונים לעבודה בגז טבעי (חלקם בגיבוי גפ"מ). כמו כן, פזגז מבצעת פזגז 
 בפרויקט השותפים לביןפזגז לפרטים נוספים בדבר ההסכם שנחתם בין  שיווק של גז טבעי.לנערכת 

 .עילל 4.1.2 סעיף  ראה תמר

.4.2.1.2 שמנים-פזמוצרי  

  שמנים עוסקת ביצור, יבוא, יצוא, שיווק ומכירה של שמנים וכימיקלים בשלושה תחומים עיקריים:-פז

יצור ו/או יבוא ו/או שיווק ו/או יצוא של שמנים לתחבורה ולתעשייה ושמני סיכה  -פעילות השמנים 
תוספים לדלקים, משחות שמנים ביצור ושיווק של מוצרי עזר לרכב, -אוטומטיביים. כמו כן, עוסקת פז

 סיכה וחומרי ניקוי לתעשייה. 

יצור ו/או יבוא ו/או שיווק של: ממסים שונים, חומרי גלם לתעשיית  -פעילות הכימיקלים ומוצרי תהליך 
תהליך לתעשיית האגרו (חומרי הדברה ודשנים) ושיווק של חומרי  התמרוקים והדטרגנטים, מוצרי

 גלם לתעשיית הצבעים והבנייה. 

 לתעשייה ולחימום, שמן מחודש וממסים ממוחזרים.  בעירהיצור ושיווק של נוזל  -עילות המיחזור פ

.4.2.1.3 מוצרי פזקר  

מוצרי פזקר לתחומי האיטום והתשתיות כוללים: יריעות ומשחות ביטומניות, משחות פוליאוריתניות, 
ילה וריבוד כבישים משחות אקריליות, מוצרי איטום וחומרי בידוד, ביטומנים (המשמשים בעיקר לסל

 מוצרי תחזוקה לכבישים. וולאיטום גגות), אמולסיות ביטומניות 

.4.2.1.4 תעופה -נכסי 

הדס"ל תעופה מספקת בנתב"ג את השירותים הבאים: שירותי אחסון ו/או הזרמת דס"ל (-נכסי
יר לישראל ובבעלות חברות הדלק המוכרות דס"ל בנתב"ג, משרד הבטחון וחברת אל על נתיבי או

שירותי אחזקה מסויימים של צנרת הדס"ל של רש"ת בנתב"ג ושירותי קליטה, אחסון וניפוק בע"מ), 
 של בנזין תעופתי עבור לקוחות שונים.

.4.2.1.5 תעופה-שרותי 

תעופה מספקת שירותי תדלוק ואספקה של דס"ל ובנזין תעופתי לתדלוק מטוסים (לחברות -שרותי
  יר).ותעופה, למטוסים פרטיים ולחיל האו

.4.3 מוצרים ושירותים בתחום הפעילות ורווחיות הכנסותפילוח  

להלן פרטים אודות ההכנסות במגזר התעשיות והשירותים בחלוקה לקבוצות המוצרים כדלקמן:   4.3.1.
  ):מגזריות בקבוצה-וסחר ושירותים (הנתונים כוללים מכירות בין ,מוצרים תעשייתיים

 

 מיליוני ש"ח
 הכנסות
 לשנת
2017 

 שיעור
 מהכנסות
 הקבוצה

 נתלש
2017 

 רווח
 גולמי
 לשנת
2017 

 הכנסות
 לשנת
2016 

 שיעור
 מהכנסות
 הקבוצה
 לשנת
2016 

 רווח
 גולמי
 לשנת
2016 

 הכנסות
 לשנת
2015 

שיעור 
מהכנסות 
 הקבוצה
 לשנת
2015 

רווח 
 גולמי
 לשנת
2015 

מוצרים 
 116 3% 439 112 4% 409 95 3% 389 תעשייתיים*

סחר 
 355 9% 1,099 386 10% 1,067 369 11% 1,189 ושירותים **

 471 12% 1,538 498 14% 1,476 464 14% 1,578 סה"כ

שמנים ופזקר (מיוצרים וקנויים): בעיקר שמנים, כימיקלים, מוצרי מיחזור, אמולסיות, ביטומן -מוצרי פז (*) 
 מנושף, יריעות ביטומניות, מוצרי בידוד ומוצרי איטום. 

תעופה: בעיקר גפ"מ, דס"ל, שירותי איחסון וניפוק ושירותי -ושרותי תעופה-מוצרי ושירותי פזגז, נכסי (**)
 ויר. ותדלוק לחברות תעופה ולחיל הא
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.4.4 מוצרים חדשים בתחום הפעילות  

 אין מוצרים חדשים בתחום הפעילות.

.4.5 לקוחות בתחום הפעילות  

.4.5.1 כללי 

ללקוחות חטיבת התעשיות משווקת את מוצריה ושירותיה בתחום הפעילות ללקוחות עסקיים, 
ויר וללקוחות פרטיים, עימם היא מתקשרת בהסכמים על ומוסדיים, לגופים ממשלתיים, לחיל הא

 בסיס משא ומתן, בתנאים שנקבעים בכל הסכם והסכם ובמכרזים.

.4.5.2 לקוחות בתחום הגפ"מ  

על לקוחותיה העיקריים של פזגז נמנים לקוחות מוסדיים ועסקיים ממגוון ענפים, כגון: תעשיה, 
, מלונאות, תדלוק רכבים בגפ"מ אוטומטיבי ועסקים אחרים (מסעדות, מכבסות וכו'). כמו כן, חקלאות

 שהינם בעיקר לקוחות ביתיים, הצורכים גפ"מ לבישול וחימום.  ,לפזגז לקוחות פרטיים

שהינם מפעלים תעשייתיים, כוללת התקנת ציוד אחסנה  ,התקשרות פזגז למכירת גפ"מ ללקוחותיה
שנים ומושפעת, בין היתר, מהיקף  7עד  3הלקוח. תקופת ההתקשרות לרוב נעה בין  וציוד קצה אצל

ההשקעה בציוד שהועמד לרשות הלקוח. ההתקשרות מבוססת על הזמנות באשראי, לרוב ללא 
 . ותיהבטחונות, ולפיכך חשופה פזגז לאפשרות של אי פירעון האשראי על ידי לקוח

ו/או יזמים בתחום הבניה להקמת תשתית לאספקת גפ"מ כמו כן, פזגז מתקשרת עם קבלני בנין 
 בבתים משותפים.

 לעיל. 3.5.2.2 לפרטים נוספים ראה סעיף  פזגז מספקת לפז גפ"מ עבור הרשות הפלשתינאית.

והחלה  עבודות הסבה של מפעלים שונים לעבודה בגז טבעי (חלקם בגיבוי גפ"מ)מבצעת פזגז 
 לעיל. 4.1.2לפרטים נוספים ראה סעיף  .חרייםבפעולות לשיווק גז טבעי ללקוחות מס

ישירות על ידי פזגז ובאמצעות סוכנויות  יםשיווק, מכירת והפצת גפ"מ ללקוחות פזגז מתבצע
0Fאזוריות

1. 

.4.5.3 לקוחות בתחום הדס"ל והבנזין התעופתי 

תעופה מספקת שירותי תדלוק ומוכרת בנזין תעופתי לחברות תעופה בנתב"ג. עיקר -שרותי
תעופה הן חברות הדלק, אשר מוכרות לחברות תעופה את הדלק יחד עם -לקוחותיה של שרותי

-שירותי התדלוק. מכירות דס"ל בנתב"ג (על ידי הקבוצה) לחברות תעופה מתבצעות על ידי חטיבת
 הקו"מ. 

/או תעופה מוכרת דס"ל ו-, שרותישונים ברחבי המדינהופה הפנים ארציים ובמנחתים בשדות התע
 בנזין תעופתי ומספקת שירותי תדלוק לחברות תעופה, בתי ספר לטיסה ולקוחות פרטיים. 

 ויר. ותעופה שירותי תדלוק ואחסון לחלק מבסיסי חיל הא-מספקת שרותי ,כמו כן

.4.5.4 ס"ל והבנזין התעופתילקוחות בתחום האחסון והניפוק של הד 

תעופה מספקת שירותי אחסון וניפוק של דס"ל ובנזין תעופתי בנתב"ג לחברות דלק, לחברות -נכסי
 ויר.ותעופה ולחיל הא

  

                                                
 .)פזגז בבעלות ןשאינ( מספר סוכנויות עצמאיותו שלישיים צדדים עם משותפת של פזגז בבעלות סוכנות אחת  1
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.4.5.5 לקוחות בתחום השמנים והכימיקלים 

שמנים נמנים בעיקר לקוחות עסקיים, ביניהם מפעלי תעשייה, -על לקוחותיה העיקריים של פז
 גופים ממשלתיים, לקוחות מוסדיים, לקוחות בחו"ל וכן החברה. מוסכים, ציי רכב, 

.4.5.6 לקוחות בתחום ענפי התשתית והאיטום 

על לקוחותיה העיקריים של פזקר נמנים: מפיצים, בעלי מגרשים לחומרי בניה, קבלני איטום, מפעלי 
 אספלט וחברות הבניה והתשתית בישראל. כמו כן, לפזקר לקוחות בחו"ל.

.4.5.7 תלות בלקוח בודד 

מכלול הסכמי החטיבה עם לקוחותיה המוסדיים והעסקיים, הם מהותיים כקבוצה לפעילות החטיבה, 
לקוח מהותי של  2017ואולם אין לחברה תלות במי מלקוחותיה. הרשות הפלשתינאית היתה בשנת 

 לעיל. 3.5.3  -ו 3.5.2.2 ראה סעיפים  לפרטים נוספים הקבוצה.

.4.5.8 התפלגות המכירות לפי סוגי לקוחות  

בחלוקה לסוגי לקוחות (הנתונים אינם כוללים מכירות להלן פרטים אודות המכירות, ללא בלו ומע"מ, 
 : במיליוני ש''ח חברתיות בקבוצה)-בין

סוג 
 *הלקוחות

 מכירות
 2017לשנת 

 שיעור
 מהמכירות

 2017לשנת 
 מכירות

 2016לשנת 
 שיעור

 מהמכירות
 2016לשנת 

 מכירות
 2015לשנת 

שיעור 
 מהמכירות

 2015לשנת 
 72% 822 72% 787 74% 828 עסקיים

 3% 33 3% 32 3% 30 מוסדיים
 25% 285 25% 281 23% 259 פרטיים

 100% 1,140 100% 1,100 100% 1,117 סה"כ

ממשלתיות, כגון: משרדי ממשלה, חברות  –לקוחות קצה פרטיים. לקוחות מוסדיים  -לקוחות פרטיים  *
כל שאר החברות והעסקים  -עיריות, מועצות, קיבוצים ומושבים, עמותות ובתי חולים. לקוחות עסקיים 

מרבית לקוחותיה העסקיים והפרטיים של החטיבה הם לקוחות ותיקים של  שלא נכללו בקטגוריות לעיל.
יבה לתקופות קצובות למעלה מחמש שנים. לקוחות מוסדיים ומכרזיים נוהגים להתקשר עם החברות בחט

 של שנה או מספר שנים בודדות. לחטיבה אלפי לקוחות עסקיים ומוסדיים, ומאות אלפי לקוחות פרטיים.

.4.6 שיווק והפצה בתחום הפעילות 

.4.6.1 שיווק והפצת גפ"מ 

על ידי פזגז ועל ידי סוכנים עצמאיים. פזגז קשורה עם הסוכנים  יםשיווק והפצת גפ"מ מבוצע
רים גיאוגרפיים מוגדרים. הלקוחות מתקשרים בחוזים עם פזגז בלבד. העצמאיים בהסכמים לאזו

ומכירת גפ"מ ומוצרים צורכי גפ"מ, לצירוף לקוחות  אחסוןפזגז והסוכנים העצמאיים אחראים: לשיווק, 
מערכות הגז אצל הלקוחות, למתן שירות, לגביית תשלומים,  ואחזקתחדשים לפזגז, להתקנת 

 ללקוחות ולעריכת בדיקות תקופתיות, כנדרש על פי דין.לתחזוקת ציוד גפ"מ המושאל 

לפזגז עלולה להיות חשיפה, בגין אחריות, שעלולה להיות מוטלת על סוכן עימו היא מתקשרת, בגין 
"מ בניגוד להוראות הבטיחות גפ מערכותגפ"מ ו/או הפצת גפ"מ ו/או התקנה ו/או תחזוקה של  אחסון

 הנדרשות על פי דין. 

 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 16נכנס לתוקף תיקון מס'  2015 בחודש אוגוסט
) לחוק ההגבלים העסקיים, אשר קבע, כי לא יחשבו כהסדרים 6(3במסגרתו, בין היתר, בוטל סעיף 

כובלים הסכמים בין ספק של נכסים או שירותים לבין מפיץ של אותם נכסים או שירותים, אשר 
 יות הדדית.התקשרו ביניהם בהסדרי בלעד

רשות ההגבלים  הודיעה 2016עסקיים, בחודש פברואר ההגבלים הלפניית פזגז לרשות  בהמשך
והן  פזגזהן ש העובדה בשל רק מתחרים שלה ההפצה ובסוכני בפזגז תראה לא כי ,לפזגזהעסקיים 
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סוכני ההפצה שלה מפיצים את מוצרי פזגז. הודעה זו מאפשרת לפזגז ולסוכני ההפצה שלה לחסות 
 סוג להסדרים שאינם אופקיים.התחת פטור 

פזגז מספקת ללקוחותיה מוצרי גפ"מ באמצעות כלים לקיבול (צוברים או מיכלים מיטלטלים) 
 150לת גדולה, בדרך כלל בנפח של המותקנים במתקני הלקוחות. הצובר, הינו מיכל נייח בעל קיבו

 12גלון, המותקן במתקני הלקוח. מיכל הגז ("בלון גז") הינו מיכל בעל קיבולת קטנה ( 2,000גלון עד 
 ק"ג).  48ק"ג או 

 ידי פזגז וחברות הובלה חיצוניות אחרות המתמחות בתחום.-הובלת הגז ללקוחות מתבצעת על

.4.6.2 של דס"ל ובנזין תעופתי השיווק והפצ 

-קר השיווק של דס"ל ובנזין תעופתי מתבצע מכוח הרשאה שנתנה רש"ת (על פי מכרז) לשרותיעי
תעופה, ולרוב על פי התקשרויות עם חברות הדלק ומכרזים שמפרסמים משרד -תעופה ולנכסי

 הביטחון וחברות תעופה.

.4.6.3 שיווק והפצת שמנים וכימיקלים  

-באמצעות: מערך השיווק וההפצה בפז שיווק והפצת שמנים וכימיקלים ללקוחות החברה נעשים
שמנים, סוכנים עצמאיים, מפיצים, סוחרים ברשות הפלשתינאית ותחנות התדלוק של החברה. 

 שמנים וחברות הובלה חיצוניות.-ההובלה מתבצעת באמצעות פז

.4.6.4 שיווק והפצת מוצרי תשתית ואיטום 

ת הפלשתינאית נעשים שיווק והפצת מוצרי התשתית והאיטום ללקוחות החברה בישראל וברשו
באמצעות חברות  מתבצעתבאמצעות מערך השיווק וההפצה בפזקר ובאמצעות מפיצים. ההובלה 

 הובלה חיצוניות.

.4.7 צבר הזמנות בתחום הפעילות  

אינו רלוונטי לתחום הפעילות, לאור העובדה שמרבית ההזמנות נמסרות לחברות  צבר הזמנות
 בתחום פעילות זה עד שלושה חודשים לפני אספקת המוצרים.

.4.8 תחרות בתחום הפעילות  

.4.8.1 כללי 

בתחומי הפעילות של חטיבת התעשיות פועלים מתחרים רבים והתחרות הינה גבוהה. הלקוחות 
רגישות גבוהה למחיר ולתנאי תשלום. השירותים המקצועיים המוסדיים והעסקיים מתאפיינים ב

וההנדסיים, הניתנים ללקוחות לצורך תכנון מערכות והתאמת ציוד, מהווים גורם נוסף המשפיע על 
 התחרות, במיוחד אצל לקוחות מוסדיים ועסקיים. 

.4.8.2 פזגז 

קבוצת דור אלון),  בתחום מכירת הגפ"מ פועלות חברות הגז הגדולות [פזגז, דורגז (שהינה בשליטת
 הדלק מינהל נתוני לפי. )ועוד הגז מרכז.א.מ ש, גלי(גז  וכן חברות גז קטנותסופרגז ואמישראגז], 

 . בשנים האחרונות27% -) הוא כהפלשתינאית ות, נתח השוק של פזגז בישראל (ללא הרשוהגז
 גברה התחרות בין החברות בשוק הגפ"מ שהובילה, בין היתר, לגידול בהנחות ללקוחות. 

ולענין חוק התוכנית  2008-לענין חוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית), התשס"ח
 - 2016-), התשע"ז2017-2018הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנות התקציב 

"מ פלאפשר ניידות גבוהה יותר של הצרכנים הביתיים במשק הג ונרגיה, שנועדפרק תשתית וא
 להלן. 4.18.22  -ו  4.18.5  פים"מ, ראה סעיפולהגביר את התחרות במשק הג
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לפרטים בדבר חקירת הרשות להגבלים עסקיים בענין חשד להסדר כובל בין פזגז לבין חברת גז 
 להלן. 6.8 אחרת ראה סעיף 

.4.8.3 תעופה-שרותי 

תעופה בתדלוק דס"ל למטוסים בנתב"ג הינה חברת מרקורי תעופה (ישראל) -מתחרה של שרותיה
1Fבע"מ

הקו"מ. המתחרות העיקריות -. מכירת הדס"ל בנתב"ג (ע"י הקבוצה) מתבצעת על ידי חטיבת2
תעופה היא החברה היחידה המחזיקה -של החברה בפעילות זו הן חברות הדלק הגדולות. שרותי

-דלקים בשדות התעופה הפנים ארציים. לפרטים בדבר ההרשאה של שרותיבהרשאה לאספקת 
 לעיל. 4.1.3 תעופה לאספקת דלקים ושירותי תדלוק בשדות התעופה הפנים ארציים ראה סעיף 

.4.8.4 תעופה-נכסי 

תעופה הינה ספקית בלעדית של שירותי אחסון והזרמת דלקים תעופתיים בנתב"ג. מחיר -נכסי
על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי  פיקוחהה מפוקח מכח צו השירותים המוענקים על יד

 . 2008-תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ח

.4.8.5 שמנים-פז 

בסיסיים חיפה  שמנים אלון), חברת ודור בתחום השמנים פועלות חברות הדלק העיקריות (סונול
בתחום הכימיקלים קיימים . ) בע"מ1985( כימיקליםל מסופים גדות: כגון (שבח) בע"מ ויבואני שמנים

 ענפי פעילות שונים (דטרגנטים, קוסמטיקה, ממסים וכו'), בהם פועלים ספקים רבים. 

.4.8.6 פזקר 

בתחום מוצרי האיטום, המתחרים העיקריים של פזקר הינם: יצרנים מקומיים (ביטום תעשיות 
 פטרוכימיות בע"מ ואחרים) ומספר רב של יבואנים. 

ם מוצרי התשתית, המתחרות העיקריות של פזקר הינן: בז"ן, סונול, דלק ודור אלון, המספקות בתחו
וכן מספר רב של יבואנים המייבאים ומשווקים מוצרים אחרים בתחום  ביטומן למפעלי בטון לאספלט

 . מוצרי התשתית

.4.8.7 שיטות להתמודדות עם התחרות 

חות שפזגז מעניקה ללקוחותיה מהווים כלי המוניטין, הניסיון, המקצועיות, רמת השירות והבטי
 להתמודד עם התחרות בשוק הגפ"מ.

-איכות המוצרים הגבוהה, המקצועיות, המוניטין, התמיכה בלקוחות, מערך התפעול וההפצה של פז
שמנים ופזקר, וההשקעה המתמדת בפיתוח ושיפור המוצרים מאפשרים לקבוצה להתמודד מול 

 המתחרים בענף.

 תעופה בתחומי פעילותה מהווים יתרונות תחרותיים.-עי והמוניטין של שרותיהניסיון המקצו

יכולתה של הקבוצה לתת אשראי ללקוחותיה העסקיים ומערכי השיווק המפותחים של חברות 
 החטיבה, מהווים גם הם יתרונות תחרותיים.

 להלן. 6.2.1.3 לענין מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות ראה סעיף 

.4.9 יות בתחום הפעילותעונת 

שמנים עולה בתקופת -ידי פז-היקף מכירות גפ"מ על ידי פזגז, ומכירות של מוצרים להסקה על
 החורף, דהיינו ברבעונים הראשון והרביעי של כל שנה קלנדרית, בשל שימושם לחימום. 

                                                
 קבוצת דור אלון. את : בז"ן וכוללים בין היתר את (ישראל) בע"מ  בעלי השליטה במרקורי תעופהידיעת החברה,  למיטב 2
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 םבחודשי הקיץ ובתקופות החגיבפעילות תעופה קיימת עליה משמעותית -תעופה ובנכסי-בשרותי
 , בשל גידול בכמות הטיסות. בנתב"ג ובחודשי החורף בעובדה

 היקף מכירות פזקר יורד בחודשי החורף בשל קיטון בפעילות האיטום והתשתית התחבורתית. 

.4.10 כושר יצור בתחום הפעילות 

אלף טון  80 -שמנים בתחומי השמנים והכימיקלים הינו כ-כושר היצור הפוטנציאלי של מפעל פז
שמנים בתחומי השמנים והכימיקלים הינו -פז צור הממוצע המנוצל בפועל של מפעללשנה. כושר הי

אלף טון לשנה.  20 -שמנים בתחומי המיחזור הינו כ-. כושר היצור הפוטנציאלי של מפעל פז60% -כ
  .20% -שמנים בתחומי המיחזור הינו כ-פז כושר היצור הממוצע המנוצל בפועל של מפעל

אלף טון לשנה. כושר היצור הממוצע המנוצל  140 -הינו ככושר היצור הפוטנציאלי של מפעל פזקר 
  .50% -בפועל של מפעל פזקר הינו כ

.4.11 רכוש קבוע, מקרקעין ומיתקנים בתחום הפעילות 

.4.11.1 רכוש קבוע ומתקנים בתחום הגפ"מ 

קינות מיכלים מיטלטלים הרכוש הקבוע של פזגז כולל: מתקן לאחסנה, מילוי וניפוק גפ"מ ובדיקת ת
 ;משרדי פזגז ברחבי הארץ ;בקרית אתא (בשטח שהינו בחכירה מהוונת מרשות מקרקעי ישראל)

 ;המרכז הלוגיסטי בראשון לציון (המצוי בשטח שחלקו בבעלות פזגז וחלקו בשכירות, כמפורט להלן)
 ;יכליות להובלת גזמ ;שבע (המצוי בבעלות פז והמוחכר על ידה לפזגז)-מתקן לאחסנת גפ"מ בבאר

ווסתי גז.  ;מוני גז ;מיכלי גז מיטלטלים ;מאיידים ;צוברי גז ;משאיות לחלוקת מיכלי גז מיטלטלים
בנוסף, שוכרת פזגז מק.צ.א.א., בהסכמים ארוכי טווח, קיבולת אחסון ושירותי מילוי מיכלים 

2Fמיטלטלים המצויים באשקלון

.צ.א.א., ראה סעיף . לפרטים נוספים בדבר התקשרויות פזגז עם ק3
 להלן. 4.15.1 

.4.11.1.1 מתקני אחסון, מילוי וניפוק בתחום הגפ"מ 

גפ"מ  טון 3,600 -של כשלושת המתקנים בהם עושה פזגז שימוש, הינם בעלי קיבולת מקסימלית 
 טון גפ"מ.  3,000 -כ -.צ.א.א. מ וקטון גפ" 600 -כ -יחדיו: קרית אתא 

 מתקן קרית אתא

 לפזגז מתקן לאחסון גפ"מ בקרית אתא. 

התבצעו במתקן קרית אתא עבודות להטמנה עילית של צוברי הגז,  2016 -ו 2015 השניםבמהלך 
מיליוני ש"ח,  46 -. עלות הטמנת המיכלים הסתכמה בסך של כלהלן כמפורט' ג 32"א תמבהתאם ל

  לא כולל היטל השבחה.
 30, אישור כיבוי אש שתוקפו עד ליום 2018ביוני  4ליום למתקן קרית אתא היתר רעלים שתוקפו עד 

 . 2019 מרץב 31והיתר הפעלה שתוקפו עד ליום  2018 במרץ

הגישה פזגז, כמו חברות הגז האחרות שפועלות במתקן קרית אתא, ערר על  2017בחודש יולי 
 ,ר שינוייםלדחות את בקשת פזגז לקבלת הית ,החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אתא

. , כהגדרתו להלןג' 32בקשר לפרויקט שביצעה פזגז להטמנה עילית של צוברי הגז בהתאם לתמ"א 
עיקרם של השינויים המבוקשים על ידי פזגז מתייחסים לצמצום הבניה ביחס להיתר הבניה שקיבלה 

א, על אף פזגז. אי מתן היתר השינויים לא מאפשר לפזגז לקבל רישיון עסק כדין למתקן קרית את
בחודש פברואר  .שברשות פזגז כל האישורים הנדרשים לקבלת רישיון עסק מכל הגופים הרלוונטים

היתרי השינויים שהוגשו על ידי חברות קבלת התקבל הערר, באופן חלקי, כך שהבקשות ל 2018
 ,זובכללן פזג ,התקבלו, עם זאת כתנאי להוצאת היתרי הבניה על חברות הגז ,ובכללן פזגז ,הגז

                                                
 רשות מאת חכרה ..צ.א.אק. 1968-"חתשכה, הנפט צינור זיכיון לחוק זיכיון שטר פי על משנה זיכיון בעלת הינה.צ.א.א ק 3

 כי נמסר לחברה. הוארך לאזיכיון ק.צ.א.א.  .2017 מרץ בחודש שהסתיימה לתקופה ובים ביבשה שטחים ישראל מקרקעי
 .2019 בפברואר 28 ליום עד מעבר לתקופת נכסיה את לנהל ממשיכה.צ.א.א ק
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תכנון הנדסי מפורט לכל הבנייה במתקן  ךלהציג לוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית אתא מסמ
מאושר על ידי מנהל הבטיחות בגז  ואהיתר שינויים), כשהקבלת ל הקרית אתא (כמופיע בבקש

 במשרד האנרגיה.

  32תמ"א 

הגפ"מ בחוות הגז ג' אשר נועדה להסדיר את הטמנת מיכלי  32כנית תמ"א ואושרה ת 2006בשנת 
 "). ג' 32תמ"א בקרית אתא והסדרת פעילותו כאתר לזמן מוגבל (להלן: "

ג', חוות הגז בקריית אתא תפעל באופן זמני, עד להקמת והפעלת אתר גפ"מ מרכזי  32על פי תמ"א 
ג' והוראות משרדי  32איזור הצפון (על פי תוכנית מתאר ארצית). בהתאם להוראות תמ"א ב

  פזגז הטמנה עילית של מיכלים בחוות הגז בקרית אתא. ביצעההממשלה הרלוונטים, 
 

ד', לאיתור  32ג', נתנה המועצה הארצית לתכנון ובניה הוראה לעריכת תמ"א  32במקביל לתמ"א 
 ").ד' 32תמ"א אזור הצפון (להלן: "במרכזי לטווח הארוך  וייעוד שטח לאתר גפ"מ

אישרה המועצה הארצית לתכנון ולבניה אתרי אחסון וניפוק גפ"מ באזור הצפון  2011בחודש אפריל 
כמפורט להלן: אתר קרקעות הצפון, אתר פסדי העמק ואתר דמון. בהתאם להחלטת המועצה 

אר ארצית חלקית ותכנון מפורט של שני אתרים: אתר כנית מתוהארצית לתכנון ובניה הוחל בתכנון ת
כנית ופסדי העמק ואתר דמון, כולל תכנון לצנרת גפ"מ. כמו כן, הורתה המועצה הארצית על הכנת ת

  מתאר ארצית כללית לאתר קרקעות הצפון.

החליטה המועצה הארצית לתכנון ובניה כי חוות הגז בקרית אתא תמשיך  2013בחודש אוקטובר 
שנה מסיום ההטמנה), וכי מיגון  15(קרי,  2030, לאחר סיום הטמנת המיכלים, עד לסוף שנת לפעול

פיקוד העורף  ,משרד האנרגיההאתר יותווה על ידי המשרד להגנת הסביבה, שיבוא בדין ודברים עם 
 באופן שיאפשר את המשך הפעילות המסחרית והציבורית סביב האתר. וחברות הגז,

טיים, לרבות כתבי אישום שהוגשו כנגד פזגז, נושאי משרה בפזגז ואחרים, לענין ההליכים המשפ
 להלן. 6.8 בנוגע להפעלתו של האתר בקרית אתא ראה סעיף 

  מתקן באר שבע

דונם שהינו בבעלות פז, ומוחכר  7 -מתקן פזגז בבאר שבע פועל מזה עשרות שנים על שטח של כ
ואישור כיבוי אש  2018באוגוסט  11ד ליום לפזגז. למתקן בבאר שבע היתר רעלים שתוקפו ע

  .2018 ביולי 8ם שתוקפו עד ליו

פנתה עיריית באר שבע לפזגז ולחברת גז נוספת בדרישה להעתיק את פעילות  2008בחודש ינואר 
 הגז לאתר אחר בשל מיקומו המפריע, לטענת העירייה, להמשך התפתחות העיר. 

סגירת מתקני הגז בבאר שבע בתוך תקופה שלא החליטה הממשלה על  2010בחודש נובמבר 
 "). הממשלה החלטתחודשים (להלן: " 24תעלה על 

 
על  משרד האנרגיהת באר שבע, המשרד להגנת הסביבה ויחתמו פזגז, עירי 2015בחודש יולי 

על ידי הממשלה  2016על ידי משרד הפנים ובחודש ינואר  2015שאושר בחודש אוגוסט  ,הסכם
סדיר הה את החלטת הממשלה ואימצה את עקרונות מתווה ההסכם). ההסכם (בהחלטה שביטל

מתווה להפסקת פעילות פזגז במתקן הגז בבאר שבע. במסגרת ההסכם נקבעה תקופת ביניים, בה 
יפעל מתקן הגז בבאר שבע במתכונת מצומצמת מיום החתימה על ההסכם ועד למועד הפינוי, 

ופסק אחסון של גפ"מ וגז ללא ה"). בסוף תקופת הביניים הביניים תקופת(להלן: " 2017 יולי בחודש
פזגז פיצוי בסכום שאינו מהותי  קיבלהופסק סינון וטיפול בגז ללא ריח. על פי ההסכם הריח בצוברים ו

 גז אספקת הפסקת על ללקוחותיה הודיעה פזגזלעיל,  כאמור הפעילותלהפסקת  בהתאםלחברה. 
  .2017 יולי מחודש החל ריח ללא

עירית באר שבע התחייבה לפעול לקידום הכשרת שטח חלופי שיוקצה להקמת מתקני גז מוטמנים. 
  .לפזגז הוקצה טרם אךשטח כנ"ל אותר, נבדק ונמצא מתאים על ידי הצדדים, 



 תיאור עסקי התאגיד –פרק א' 
  תחום פעילות תעשיות ושירותים –חלק רביעי 

 

 85 -א   

מהחברה לעשות כל שימוש חוקי  מונעתלא  , כאמור לעיל,מתקן הגז בבאר שבעהפסקת הפעילות ב
לרעה, באופן  השפיעהלא הפסקת הפעילות כאמור לעיל,  אחר במקרקעין ובמבנים שמצויים בו.

 מהותי, על התוצאות הכספיות של הקבוצה.

 ראשון לציון מתקן

, כמחצית ודונם, מתוכ 8 -על שטח כולל של כ משתרעהמתקן הלוגיסטי של פזגז בראשון לציון 
הצדדים במו"מ להארכת ( 2017בדצמבר  31יום ידי פזגז מצד שלישי, לתקופה שעד לנשכרה על 

הלוגיסטי מצוי בבעלות פזגז. למתקן בראשון לציון היתר רעלים  המתקן. יתרת שטח תקופת ההסכם)
 .2018 באפריל 4עד ליום שתוקפו ואישור כיבוי אש  2018באפריל  21עד ליום שתוקפו 

.4.11.1.2 ציוד אחר של פזגז 

כנגד  בחלקםפזגז משאילה ללקוחותיה ציוד שבבעלותה (מיכלי וצוברי גפ"מ, וסתים ומוני גז), 
הפקדת פיקדון. הסכום המרבי של הפיקדון נקבע ומעודכן מעת לעת בצווים המוצאים על ידי שר 

 האנרגיה. 

יוד גז), צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (קביעת רמת פיקוח ומחירים מרביים לפיקדון בעד צ
") קובע, בין היתר, כי ספק גז רשאי לגבות מצרכן גז ביתי חדש פיקדון הצו(להלן: " 2015-התשע"ו

מרבי שסכומו מהווה כמחצית מערך כינון הציוד המושאל לצרכן הגז הביתי. עוד קובע הצו מנגנון 
כי במקרה בו נגנב  ,לעדכון הפיקדון ואת הדרך לחישוב הפיקדון שיוחזר לצרכן הגז. בנוסף קובע הצו

גבוהים  ןמצרכן גז ציוד גז או הושחת ציוד גז יהיה רשאי ספק הגז לגבות מצרכן הגז תעריפי פיקדו
 יותר. 

, ועל פי תקנות ההסדרים 1991-על פי חוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), התשנ"א
ספק גז שקיבל הודעה  ,1991-החלפת ספק גז), התשנ"א-במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז

על בקשה לסיום חוזה לאספקת גז, חייב להחזיר את הפיקדון ללקוח הזכאי להחזר הפיקדון, במועד 
 יום ממועד קבלת ההודעה.  30 -פירוק מתקני הגז ולא יאוחר מ

-החלפת ספק גז) (תיקון), התשע"ו -תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז
כלי גז וציוד מושאל במקרה של יהוראות לענין החזרת דמי פיקדון ולענין פירוק מ קובעות, 2015

 החלפת ספק גז בבית שאינו משותף. 

), 2017-2018 התקציב לשנות הכלכלית התוכנית ליישום חקיקהחוק התוכנית הכלכלית (תיקוני 
ום התקשרות פרק תשתית ואנרגיה, בין היתר, הוראות משלימות לענין סיבקבע  2016-התשע"ז

 ממיכל מטלטל והחזר דמי פיקדון בעד ציוד מושאל בשל שינוי בעלות בנכס. זבחוזה להספקת ג

 השפעה מהותית על תוצאותיה הכספיות של הקבוצה.אין חקיקה הנ"ל ל

.4.11.2 תעופה-רכוש קבוע של שרותי 

 תעופה כלי רכב יעודיים, מיכליות תדלוק, מיכלים לאחסון דלקים וציוד כללי. -לשרותי

.4.11.3 תעופה-רכוש קבוע של נכסי 

דונם בתחומי נתב"ג.  23 -תעופה חווה לאחסון דס"ל ובנזין תעופתי בשטח כולל של כ-בבעלות נכסי
 לעיל. 4.1.6 לפרטים נוספים ראה סעיף 

.4.11.4 שמנים-מפעל פז 

דונם המצוי בסמוך למתקן הניפוק של החברה בחיפה.  44 -שמנים מפעל בשטח כולל של כ-לפז
ות הקבוצה. המפעל כולל: מתקני ערבול שמנים, מתקני מילוי אריזות, מתקן הקרקע הינה בבעל

למיחזור שמנים, מתקנים ליצור ומיחזור ממסים, מתקן ביולוגי לטיפול בשפכים, מתקן מרכזי לטיפול 
 שמנים.-בפליטות, מחסנים, מעבדות, מבנים שונים ומשרדי פז
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שמנים חתמה על הסכם עם -טבעי. פזשמנים לשימוש בגז -שמנים נערכת להסבת מפעל פז-פז
שמנים לעבודה גם באמצעות גז טבעי, והיא -חברה לחלוקת גז טבעי ועל הסכם להסבת מפעל פז

מתעתדת לחתום על הסכם לרכישת גז טבעי. בשל עיכוב בפעילות החברה בעלת הרישיון להקמה 
ום עבודות הסבת מפעל והפעלה של רשת חלוקת גז טבעי באזור חיפה והגליל, המועד המתוכנן לסי

 .2019 ינואר חודש הינושמנים לשימוש בגז טבעי -פז

שמנים לגז טבעי והמועד המתוכנן לסיום עבודות ההסבה מתבסס על -המידע בדבר הסבת מפעל פז
הערכות החברה והינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. לחברה אין כל וודאות כי 
הערכותיה יתממשו, וזאת בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, הכוללים שינויים בתנאי 

 שינויים רגולטוריים.ווק לרבות קושי ו/או עיכוב באספקת גז טבעי הש

.4.11.5 מפעל פזקר 

דונם, בחכירה ראשית  52 -לפזקר מפעל המצוי באזור התעשייה אלון תבור, בשטח כולל של כ
שנים  49, עם אופציה להארכה לתקופה של 2031באוגוסט  28מרשות מקרקעי ישראל עד ליום 

 נוספות. 

מתקנים ליצור משחות  ;קווי יצור ליריעות ביטומניות :מבנים תעשייתיים ובהם בשטח המפעל מצויים
חוות  ;מתקן ליצור אמולסיות שעווה ;מתקנים ליצור אמולסיות ביטומניות ;ביטומניות ומוצרים נוספים
 ;מחסנים ;משרדים ;בתי מלאכה ;טון לטיפול ואחסון ביטומנים 4,000 -מיכלים בנפח כולל של כ

 מ"ר. 16,000 -וסככות בשטח בנוי כולל של כ ;קניםמת ;מעבדות

חתמה על הסכם להסבת מפעל פזקר פזקר פזקר נערכת להסבת מפעל פזקר לשימוש בגז טבעי. 
הסכם עם חברה העוסקת בחלוקת גז טבעי והיא מתעתדת על לשימוש בגז טבעי בגיבוי גפ"מ ו

בעלת הרישיון להקמה והפעלה של  לחתום על הסכם לרכישת גז טבעי. בשל עיכוב בפעילות החברה
רשת חלוקת גז טבעי באזור חדרה והעמקים, המועד המתוכנן לסיום עבודות הסבת מפעל פזקר 

 .2018לסוף הרבעון השני של שנת  מתוכנןמ לשימוש בגז טבעי בגיבוי גפ"

המידע בדבר הסבת מפעל פזקר לגז טבעי בגיבוי גפ"מ והמועד המתוכנן לסיום עבודות ההסבה 
מתבסס על הערכות החברה והינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. לחברה אין כל 
ודאות כי הערכותיה יתממשו, וזאת בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, הכוללים שינויים 

 .שינויים רגולטורייםובתנאי השוק לרבות קושי ו/או עיכוב באספקת גז טבעי 

.4.12 תחום הפעילות מחקר ופיתוח ב 

פזקר עוסקת באופן שוטף בפיתוח מוצרים חדשים בתחום פעילותה ובהחדרתם לשוק וכן בשיפור של 
 מוצרים קיימים המיוצרים על ידה. 

עבודות הפיתוח מבוצעות על ידי צוותי פיתוח במעבדות מפעל פזקר. עלויות הפיתוח אינן מהותיות 
 לקבוצה.

.4.13 נכסים לא מוחשיים בתחום הפעילות  

.4.13.1 סימני מסחר 

לקבוצה סימני מסחר רשומים, ותיקים ומוכרים, המבדלים אותה מיתר מתחרותיה, ומהווים נכס 
-שמנים, פזקר, שרותי-משמעותי בפעילותה. הסימנים המרכזיים בתחום הפעילות הינם: פזגז, פז

 תעופה. -תעופה ונכסי

 הקבוצה משקיעה משאבים בפיתוח ושימור המוניטין והמודעות למותגיה. 
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.4.13.2 זכויות הפצה 

כחלק מהרחבת הפעילות הקמעונאית, השיבה פזגז לידיה זכויות הפצה באזורים גיאוגרפיים שונים 
ברחבי הארץ. השבת זכויות זו לוותה בתשלומים לצדדים שלישיים. התשלומים לצדדים השלישיים 

 מיליוני ש"ח.  25 -כבדוחות הכספיים כזכויות הפצה בעלות מופחתת בסך של  הנ"ל מוצגים

 .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  13ביאור לפרטים נוספים אודות נכסים לא מוחשיים ראה 

.4.14 הון אנושי בתחום הפעילות 

 ראה חלק שישי להלן. 

.4.15 חומרי גלם וספקים בתחום הפעילות  

.4.15.1 רותי ניטול, איחסון ומילוי של פזגזהתקשרויות עם ק.צ.א.א. לשי 

 הנועד זו קיבולתטון.  3,000גפ"מ של  אחסוןפזגז שוכרת מק.צ.א.א., בהסכמים ארוכי טווח, קיבולת 
 2025ועד  2021בין השנים  מסתיימתלאפשר לפזגז אחסון של גפ"מ מיובא. תקופת השכירות 

 הסתיימהתקופת הזיכיון של ק.צ.א.א.  יצויין כי .(בהתאם לתקופות שכירות המכלים מק.צ.א.א.)
ממשיכה לנהל את נכסיה  .לא הוארך. לחברה נמסר כי ק.צ.א.א .זיכיון ק.צ.א.א .2017בשנת 

 .2019בפברואר  28לתקופת מעבר עד ליום 

") שירותי ניטול(להלן: " ניפוקו איחסון ,פזגז מייבאת גפ"מ לישראל ומקבלת שירותי פריקה
. על פי 2017מרץ  חודשעד להיה הסכם שנחתם בין הצדדים ואשר תוקפו מק.צ.א.א. וזאת על פי 

ופזגז התחייבה לרכוש את  ,הסכם זה, התחייבה ק.צ.א.א. לספק לפזגז שירותי ניטול של גפ"מ
 הקבועים בהסכם.  תעריפיםשירותי הניטול בכמות מינימלית וב

שנים  5לשירותי ניטול לתקופה של הסכם חדש  .בין ק.צ.א.אלבין פזגז נחתם  2017בחודש יוני 
"). ההסכם החדש דומה בתנאיו ההסכם החדש(להלן: " 2022במרץ  31נוספות, וזאת עד ליום 

קודם. יחד עם זאת, קיימת בהסכם החדש חלופה שנתית, לפי בחירת פזגז, ההמסחריים להסכם 
 .תשלום על פי מחירוןללקבלת שירותי הניטול ללא התחייבות לכמויות ו

שירותי את לרכוש התחייבה פזגז  .סף, מקבלת פזגז מק.צ.א.א. שירותי מילוי מיכלי גז מיטלטליםבנו
מילוי בכמות שנתית מינימלית ובתעריפים הקבועים בהסכם. תקופת ההסכם הינה עד לחודש מרץ ה

2020. 

 פ"מ. ג וניפוקאחסון  ,לפזגז תלות תפעולית בק.צ.א.א. בכל הנוגע לשירותי ניטול

.4.15.2 העיקריים המשמשים בתחום הגפ"מ הספקים  

פזגז רוכשת את הגפ"מ, המשמש לפעילותה, מבתי הזיקוק ומיבוא. שיעור הרכישות של פזגז 
 -מפז"א  ;23% -כ 2017ובשנת  23% -כ 2016בשנת  -מהספקים השונים הינו כמפורט להלן: מבז"ן 

 .72% -כ 2017ובשנת  69% -כ 2016בשנת  -; מיבוא 5% -כ 2017ובשנת  8% -כ 2016בשנת 
בכפוף למגבלות תקנות ו מידי חודש מזמינה פזגז גפ"מ מבתי הזיקוק, באמצעות מכתב הזמנה

 2009-הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי הגז), התש"ע
י המיזוג בין "). מכירת הגפ"מ מפז"א אף כפופה למגבלות תנאתקנות ההקצבות(בסעיף זה להלן: "

, פזגז עבור פזגז (בהתאם לתקנות ההקצבות) מלאי מתאיםאין בתי הזיקוק ול הואילפז לבין פז"א. 
מייבאת את כמויות הגפ"מ הנדרשות ומקבלת שירותי ניטול מק.צ.א.א., על פי הסכם עם ק.צ.א.א., 

מהעלות הכרוכה  לעיל. עלות יבוא הגפ"מ, הכוללת עלויות פריקה, גבוהה 4.15.1 כמפורט בסעיף 
 בוצע יבוא גפ"מ על ידי פזגז. 2017 -ו 2016בכל אחד מהחודשים בשנים ברכישה מבתי הזיקוק. 

חלוקת הגפ"מ על ידי בתי הזיקוק מתבצעת בהתאם לתקנות ההקצבות ועל פי החלק היחסי כאמור, 
ושל  אותו רכשו חברות הגז מבתי הזיקוק בשלושת החודשים המקבילים בשנה שקדמה בממוצע,

שלושת החודשים שקדמו לחודש החלוקה בממוצע, ובכפוף להקצאה מועדפת לחברות גז חדשות או 
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קטנות. אולם, על פי תנאי המיזוג בין פז לבין פז"א, שיעור הגפ"מ שיסופק לפזגז מפז"א צריך להקבע 
בהתאם לכמות היחסית שסופקה לפזגז מפז"א בחודש הקלנדרי המקביל בשנה הקודמת (להלן: 

 "). שיעור פזגז"

 2013, במהלך שנת 2009במטרה להתאים את תנאי המיזוג לתקנות ההקצבות, במהלך שנת 
בבקשה לבטל את התנאים הנוגעים העסקיים פנתה החברה לרשות ההגבלים  2015ובמהלך שנת 

לשיעור פזגז, על מנת שתחולנה תקנות ההקצבות באופן שוויוני על כל חברות הגז. בשיחות 
רשות נכונות עקרונית לתיקון תנאי המיזוג באופן ה, הביעה 2013רשות במהלך שנת העם  שהתקיימו

 .2012ששנת הבסיס לענין שיעור פזגז תהיה שנת 

, להגבלים עסקיים , בפגישה שהתקיימה בין נציגי החברה לבין נציגי הרשות2015במהלך שנת 
ה מקבילה של תקנות ההקצבות הביעו נציגי הרשות הסכמה לעמדת החברה, כי קיים קושי בהחל

ותנאי המיזוג וכן הביעו נכונות עקרונית לערוך תיקונים בתנאי המיזוג. החברה תמשיך לפעול לתיקון 
 תנאי המיזוג בין פז לבין פז"א בכל הנוגע להקצבות גפ"מ מפז"א לפזגז.

ם הינו . ההסכ2020לפזגז הסכם ליבוא גפ"מ עם חברת סחר בינלאומית, שתוקפו עד לתום שנת 
הסכם מסגרת, על פיו מזמינה פזגז, מידי חודש בחודשו, את כמות הגפ"מ הנדרשת לה לחודש 
העוקב. אספקת הגפ"מ מבוצעת לנמל ק.צ.א.א. באשקלון באמצעות אוניות צובר המיועדות להובלת 

 מספק אחד בלבד.ייבאה פזגז גפ"מ  2017גפ"מ. בשנת 

לפזגז תלות בספק היבוא ובבתי הזיקוק בכל הקשור לאספקת גפ"מ (אם כי אין לה תלות רק באחד 
בתי הזיקוק לספק גפ"מ, ופזגז תאלץ להגדיל את כמויות הספק ומבתי הזיקוק), באופן שאם יחדלו 

 ת. , עלול הדבר להיות כרוך בעלויות מהותיוו/או לייבא גפ"מ באמצעות ספק יבוא אחר הגפ"מ המיובא
לאור תקנות ההקצבות ותנאי המיזוג בין פז לבין פז"א, אין לפזגז יתרון על פני מתחרותיה, בשל כך 

 להלן. 4.18.6 שלחברה בית זיקוק בבעלותה. לפרטים בדבר תקנות ההקצבות ראה סעיף 

.4.15.3 שמנים-חומרי הגלם והספקים העיקריים של פז 

י יצור השמנים וחומרי הסיכה, הינם שמנים בתהליכ-חומרי הגלם המרכזיים, המשמשים את פז
 שמנים בסיסיים, הנרכשים מספקים בארץ ובחו"ל, וכן תוספים שונים הנרכשים מספקים בחו"ל.

שמנים בתהליכי יצור הכימיקלים, הינם מוצרי נפט, -חומרי הגלם המרכזיים, המשמשים את פז
-ועיבוד נוספים במפעל פז הנרכשים מהחברה (על בסיס רכישות חודשיות) ועוברים תהליכי זיקוק

  שמנים.

וממסים חזור, הינם שמנים ישמנים בתהליכי המ-חומרי הגלם המרכזיים, המשמשים את פז
שמנים, וכן -מספקים שונים בארץ ועוברים תהליכי זיקוק ועיבוד במפעל פז נאספיםמשומשים, ה

 מוצרי נפט הנרכשים מהחברה. 

 ם נוספים מספקים בחו"ל. שמנים מגוון מוצרים מוגמרי-כן מייבאת פז

 שמנים אין תלות במי מספקיה בתחומי פעילותה העיקריים.-לפז

.4.15.4 חומרי גלם עיקריים המשמשים את פזקר 

חומרי הגלם העיקריים המשמשים את פזקר הינם ביטומן, לבדים ופולימרים. ביטומן מהווה את חומר 
 החברהמבז"ן באמצעות הגלם העיקרי בחלק ממוצריה של פזקר. פזקר רוכשת את הביטומן 

 ברכישות חודשיות. 

בז"ן הינה יצרנית בלעדית של ביטומן בישראל. לפזקר יש תלות בבז"ן במוצר זה. את חומרי הגלם 
 מסוג לבדים ופולימרים רוכשת פזקר ממספר ספקים שונים.
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.4.15.5 תעופה-תעופה ואת נכסי-חומרי גלם וספקים עיקריים המשמשים את שרותי 

 תעופה רוכשת דס"ל מפז ובנזין תעופתי מספקים אחרים. -שרותי

תעופה תלות תפעולית בחברות התשתיות (תש"ן ודלק פי גלילות) המזרימות -תעופה ולנכסי-לשרותי
 אליהן דס"ל בצינורות מבתי הזיקוק.

.4.16 השקעות בתחום הפעילות 

ות היתה השקעת , ההשקעה המהותית היחידה של החברה בתחום הפעיל2016-ו 2015 ניםבש
פזגז בהטמנה עילית של מיכלי הגפ"מ במתקן האחסון בקרית אתא. לפרטים נוספים ראה סעיף 

 בתחום הפעילות. מהותית השקעה התעשיות-חטיבת ביצעה לא 2017 בשנת לעיל. 4.11.1.1 

.4.17 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם -איכות הסביבה בתחום הפעילות  

.4.17.1 סיכונים סביבתיים 

 -הינם חומרים מסוכנים ו/או מזהמים מטבעם. העיסוק במוצרי נפט בתחום פעילות חטיבת מוצרי נפט
ויר, זיהום קרקע וזיהום מי תהום. והתעשיות עלול לגרום לסיכונים סביבתיים בעיקר לזיהום א

הדרישות ההולכות וגוברות בתחום איכות הסביבה, כתנאי לקבלת רישיונות והיתרים, מצריכות 
 ות כבדות.הוצאות והשקע

.4.17.2 השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על החברה 

התעשיות כפופה להוראות חקיקה שונות בנוגע לאיכות הסביבה ולדרישות -פעילות החברה בחטיבת
 כמפורט להלן: ,שונות של המשרד להגנת הסביבה

.4.17.2.1 פעילות שיווק הגפ"מ 

ק"ג,  8,000על פי חוק חומרים מסוכנים, החזקת גפ"מ באתר, שהיקף אחסון הגפ"מ בו עולה על 
(למתקן בקרית  שבבעלותהמתקני המילוי והניפוק למצריך היתר רעלים. בידי פזגז היתרי רעלים 

 2018בתוקף עד לחודש אפריל  לציון בראשון, למתקן הלוגיסטי 2018אתא בתוקף עד לחודש יוני 
  ).2018עד לחודש אוגוסט ן באר שבע בתוקף ולמתק

.4.17.2.2 פעילות שיווק השמנים והכימיקלים  

שמנים עוסקת, בין היתר, ביצור שמנים, כימיקלים וממסים, משכך חלק מהוראות הדין החלות על -פז
והצעת  , כללי תאגידי מים וביובפעילות תחום הקמעונאות והמסחר (חוק המים, חוק חומרים מסוכנים

. לפרטים נוספים , בשינויים המחוייביםזיהום קרקע וקרקעות מזוהמות) חלות גם עליה חוק מניעת
  . לעיל 3.17.3  -ו 3.17.2  פיםראה סעי

שמנים) היתרי רעלים -שמנים וכימיקלים (שיווק ומסחר) בע"מ (חברת בת של פז-שמנים ולפז-לפז
לממסים ולכימיקלים השונים, המאוחסנים בשטח המפעל או המשונעים מהמפעל, שתוקפם עד חודש 

 . 2018ספטמבר 

ו במתקן שמנים קיים מתקן לטיהור ביולוגי של שפכים היוצאים את המפעל (זאת לאחר שטופל-בפז
 שמנים). -נוסף הקיים בפז

(מתקן מרכזי לטיפול בפליטות, המבוסס על טכנולוגיה של חמצון  RTOשמנים קיים מתקן -בפז
 תרמי). 

התגלו שלושה מוקדי זיהום.  2014שמנים בשנת -שמנים במפעל פז-בסקר קרקע מעשי שביצעה פז
שמנים לשאיבה וטיפול במוקדי -פז אישרה רשות המים תוכנית שהוגשה על ידי 2015בחודש אוגוסט 

 עם בתיאוםומבוצעת  2016"). הפעילות על פי התוכנית החלה בינואר התוכניתהזיהום (להלן: "
 רשות המים. ההוצאות הצפויות בגין ביצוע התוכנית הינם בסכומים שאינם מהותיים לחברה.
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שמנים לעריכת סקר גז -מפזהתקבלה דרישת המשרד להגנת הסביבה  2015כמו כן, בחודש מרץ 
שמנים מחזיקה בחוות דעת מטעם רשות המים לפיה ביצוע סקר כאמור אינו -קרקע אקטיבי. פז

קיבל המשרד  2017ברבעון השני של שנת ו נדרש. חוות הדעת הועברה למשרד להגנת הסביבה
קרקע אקטיבי שמנים, לפיה אין צורך בביצוע סקר גז -להגנת הסביבה את עמדתן של רשות המים ופז

 .שמנים-במפעל פז

המידע שלעיל בדבר ההוצאות הצפויות לטיפול במוקדי הזיהום, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו 
שמנים ודרישות רשות המים. -פז ידי על שמבוצעת כניתובחוק ניירות ערך ומבוסס, בין היתר, על הת

מהערכת החברה, בין היתר, כתוצאה מעלויות נוספות שלא  גבוהותיתכן כי העלויות בפועל תהיינה 
 רשות המים ו/או משינויי ברגולציה.  יידרשו על ידיש יםנצפו מראש ו/או משינוי

כמפורט להלן: רישיון עסק לפעילות העיבוד והיצור שלה,  בתנאים רישיונות עסקשמנים יש -לפז
 עדשמנים, שתוקפם -שיון עסק למעבדת פזורי ,רישיון עסק לאחסנה ולמכירה של חומרים מסוכנים

 להלן. 4.17.2.6 לפרטים נוספים ראה סעיף  .2018 יוני לחודש

  לעיל. 4.11.4 להסבת מפעל פז שמנים לשימוש בגז טבעי ראה סעיף 

.4.17.2.3 פעילות פזקר 

פזקר עוסקת ביצור מוצרי איטום ובידוד, משכך חלק מהוראות הדין החלות על פעילות תחום 
. , בשינויים המחוייביםוהמסחר (חוק המים וחוק חומרים מסוכנים) חלות גם עליההקמעונאות 

 לעיל.  3.17.2 לפרטים נוספים ראה סעיף 

תחום מוצרי התשתית והאיטום כפוף לפיקוח נרחב, שמטרתו למנוע פגיעה באיכות הסביבה. בשנים 
שלכותיה העיקריות הן האחרונות ניכרת מגמת החמרה באכיפת הוראות החוק הרלוונטיות, אשר ה

 בהשקעות הדרושות לטיפול בפליטות לאוויר.

 . 2018לחודש נובמבר לפזקר יש היתר רעלים שתוקפו עד 

ויר לא ופזקר מטפלת בתשטיפים ללא שפיכה למערכת הביוב, באיסוף ביעילות של פליטות א
על טכנולוגיה של  (מתקן מרכזי לטיפול בפליטות, המבוסס RTOמוקדיות ובריח. בפזקר קיים מתקן 

 חמצון תרמי).

. פזקר עומדת ברוב התנאים שנקבעו ברישיון העסק ופנתה בבקשה בתנאיםלפזקר רישיון עסק 
 באמצעות מפעל פזקר פעילות תחילת למועד עדוזאת  התנאים שאר אתלדחות את הדרישה לקיים 

לפרטים  .בכתב אישורו נתקבל טרם הסביבה להגנת המשרד. למרות עמדתו החיובית של טבעי גז
  להלן. 4.17.2.6 ראה סעיף  נוספים

 לעיל. 4.11.5 להסבת מפעל פזקר לעבודה בגז טבעי בגיבוי גפ"מ ראה סעיף 

.4.17.2.4 תעופה -פעילות נכסי 

תעופה עוסקת באחסנה של דלקים תעופתיים בנתב"ג. משכך חלק מהוראות הדין החלות על -נכסי
ים, חוק חומרים מסוכנים והצעת חוק מניעת זיהום פעילות תחום הקמעונאות והמסחר (חוק המ

 לעיל.  3.17.2 קרקע וקרקעות מזוהמות) חלות גם עליה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

 .2020תעופה יש היתר רעלים שתוקפו עד לחודש מאי -לנכסי

תעופה בנתב"ג, התגלה זיהום קרקע בעומק -בקרקע של נכסי 2005בבדיקות שבוצעו במהלך שנת 
תעופה פועלת בהתאם להנחיות המשרד להגנת -מטר. במי התהום לא התגלה זיהום. נכסי 1 -של כ

הסביבה בקשר לזיהום זה וביצעה סקר קרקע וקידוח בארות לניטור מי תהום. לאור ממצאי ניטור מי 
 תעופה לבצע בדיקות אחת לשנה, חלף פעמיים בשנה. -נדרשת נכסי 2014התהום, החל משנת 

  



 תיאור עסקי התאגיד –פרק א' 
  תחום פעילות תעשיות ושירותים –חלק רביעי 

 

 91 -א   

.4.17.2.5 תעופה-יפעילות שרות 

מתן שירותי תדלוק. משכך, חלק מהוראות הדין בתעופה עוסקת בניפוק של דלקים תעופתיים ו-שרותי
החלות על פעילות תחום הקמעונאות והמסחר (חוק המים, חוק חומרים מסוכנים והצעת חוק מניעת 

 לעיל.  3.17.2 זיהום קרקע וקרקעות מזוהמות) חלות גם עליה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

תעופה יש היתר רעלים לגבי פעילותה בשדה התעופה עובדה, שתוקפו עד לחודש פברואר -לשרותי
. 2020, והיתר רעלים לגבי פעילותה בשדה התעופה שדה דב, שתוקפו עד לחודש פברואר 2019

ביתר שדות התעופה הפנים ארציים אין צורך בהיתר רעלים וזאת לאור הכמות הקטנה של סולר, 
 ) ובנזין תעופתי המאוחסנת בהם. קרוסין (דס"ל

, התגלתה עדשת דלק ישנה 2008-2010בהתאם לממצאי סקרי קרקע, שבוצעו במהלך השנים 
תעופה מבצעת עבודות שיקום לקרקע ולמי -תעופה בשדה דב. שרותי-בקרקע שבחזקתה של שרותי

פעולות תעופה ממשיכה ב-שרותי .התהום. בעקבות עבודות השיקום צומצם מאד היקף העדשה
 כנדרש ובתאום עם המשרד להגנת הסביבה.

.4.17.2.6 ויר נקיוחוק א 

, בין ים, עוסק2011-התשע"א ,ויר נקי (ערכי איכות אוויר) (הוראת שעה)וחוק אוויר נקי ותקנות א
היתר, בקבלת היתרי פליטה, בניטור איכות האוויר מפליטות מוקדיות ופליטות לא מוקדיות, 

 פים שיפעלו ללא היתר פליטה או יחרגו מתנאי היתר הפליטה וכו'.בסנקציות אותן ניתן להטיל על גו

שמנים ומפעל פזקר. המשרד להגנת -המפעלים של החברה בתחום הפעילות הינם מפעל פז
ויר נקי על התעשיה באמצעות קביעת תנאים נוספים לרישיון והסביבה מחיל חלק מהוראות חוק א

 עסק. 

(מתקן מרכזי לטיפול בפליטות המבוסס על טכנולוגיה של  RTOשמנים קיים מתקן -בפזכאמור לעיל, 
שמנים היתר -קיבלה פז 2014חמצון תרמי). כמו כן, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי, בחודש יוני 

שמנים -צפוי מפעל פז 2019 ינואר בחודש. 2021פליטה מפעלי לשבע שנים שתוקפו עד לחודש יוני 
הגישה למשרד להגנת  שמנים-פז ,הצפוי לשימוש בגז טבעי לעבור לשימוש בגז טבעי. נוכח המעבר

. טרם המפעלי הפליטה היתרהסביבה בקשה לדחות את ישומן של חלק מהדרישות שנקבעו ב
  התקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה לדחיית יישום חלק מהדרישות.

כנולוגיה של מתקן מרכזי לטיפול בפליטות המבוסס על ט( RTOבפזקר קיים מתקן כאמור לעיל, 
צפוי מפעל פזקר לעבור לשימוש בגז טבעי בגיבוי  2018של שנת  שנירבעון הה בסוףחמצון תרמי). 

של חלק  ןגפ"מ. נוכח המעבר הצפוי לשימוש בגז טבעי, הגישה פזקר בקשה לדחות את יישומ
 טרם הסביבה להגנת המשרד של החיובית עמדתו למרותמהדרישות שנקבעו ברישיון העסק שלה. 

  לדחיית יישום חלק מהדרישות. בכתב אישורו נתקבל

קיבלה ממשלת ישראל החלטה בנושא: "האצת השימוש בגז טבעי בתעשייה  2017בחודש אוקטובר 
"). ההחלטה עוסקת, בין היתר, ההחלטהוצמצום זיהום האוויר ותיקון החלטת ממשלה" (להלן: "

ליטה וברישיונות עסק, וקובעת שככל והגוף, במקורות פליטה נייחים, שנקבעו להם תנאים בהיתרי פ
על הסכם לקבלת שירותי הולכה או חלוקה של  2017בנובמבר  1בעל מקור הפליטה, חתם עד ליום 

, ומקור הפליטה טרם חובר לרשת החלוקה או ההולכה, הרי שבכוונת 2019גז טבעי עד לסוף שנת 
לענין עמידה בערכי פליטה, באופן הממשלה לפעול לבחינה ולתיקון המועדים בתנאים שנקבעו 

שמנים -. פז2019שהמועדים יהיו בהתאם למועד חיבורם הצפוי לרשת החלוקה ולא יאוחר מסוף 
 .2017בנובמבר  1ופזקר חתמו על הסכם לקבלת שירותי חלוקה של גז טבעי לפני יום 

שמנים -זפ של הפליטה בהיתר שנקבעו ,הדרישות ליישום שיידרשו ההוצאות ,החברה להערכת
 .לחברה מהותיות אינן ,פזקר של העסק וברישיון
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.4.17.3 אירועים ועניינים אשר גרמו או צפויים לגרום לפגיעה בסביבה 

 . לעיל 4.17.2.4 תעופה ראה סעיף -לפרטים בדבר זיהום הקרקע בקרקע של נכסי

ראה סעיף  תעופה בשדה דב-עדשת דלק ישנה בקרקע שבחזקתה של שרותילפרטים בדבר 
 .לעיל 4.17.2.5 

 4.17.2.2 ראה סעיף שמנים -בסקר קרקע מעשי במפעל פזלפרטים בדבר מוקדי זיהום שהתגלו 
 לעיל.

להערכת החברה, המבוססת על תוצאות סקרי קרקע ועל תוצאות בדיקות נוספות שנערכו על ידי 
  לא צפויות להיות מהותיות לחברה. הנ"ל החברה, עלויות הטיפול בזיהומי הקרקע 

מידע שלעיל, בדבר הערכת החברה לגבי העלויות הצפויות, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו ה
 גבוהותבחוק ניירות ערך, ומבוסס בין היתר על בדיקות החברה. יתכן כי העלויות בפועל יהיו 

וזאת שמנים, -תעופה ו/או על פז-או נכסיו/תעופה -מהערכת החברה וישפיעו לרעה על תוצאות שרותי
עלויות נוספות שלא נצפו דרישות רגולטוריות חדשות ו/או ין השאר, עקב ממצאים נוספים ו/או ב

 מראש. 

.4.17.4 הליכים משפטיים ומנהליים ועלויות סביבתיות שהוצאו או יוצאו בגינם  

.4.17.4.1 הליכים משפטיים פליליים שהסתיימו  

התעשיות -לא התנהלו ולא הסתיימו הליכים משפטיים פליליים כנגד מי מחברות חטיבת 2017בשנת 
 בתחום איכות הסביבה. 

.4.17.4.2 כתבי אישום תלויים ועומדים  

ונכון למועד פרסום דוח זה, לא היו ו/או לא קיימים כתבי אישום תלויים ועומדים כנגד מי  2017בשנת 
 התעשיות בתחום איכות הסביבה.-מהחברות בחטיבת

.4.17.4.3 הליכים אזרחיים תלויים ועומדים 

להלן. מעבר  6.8 שמנים ראה סעיף -בקשה להכיר בתובענה כיצוגית כנגד החברה ופזתביעה ולענין 
לא היו הליכים אזרחיים מהותיים תלויים ועומדים כנגד מי מחברות  2017בקשה זו, בשנת לתביעה ו

 התעשיות בתחום איכות הסביבה. -חטיבת

.4.17.4.4 שהסתיימוהליכים אזרחיים  

התעשיות בתחום -לא הסתיימו הליכים אזרחיים מהותיים כנגד מי מחברות חטיבת 2017בשנת 
 איכות הסביבה.

.4.17.5 מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים ואמצעים הננקטים להפחתת הסיכונים הסביבתיים 

ם הסביבתיים לענין מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים ואמצעים הננקטים להפחתת הסיכוני
 להלן.  6.7.3 ראה סעיף 

.4.17.6 סכומים שנפסקו, הפרשות ועלויות סביבתיות 

התעשיות, במסגרת הליכים -לא נפסקו סכומים כלשהם, כנגד מי מהחברות בחטיבת 2017בשנת 
 משפטיים בתחום איכות הסביבה.
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ן בתחומי איכות ועלויות צפויות בשנים שלאחר מכ 2018להלן פירוט עלויות סביבתיות צפויות לשנת 
 שירותים:התעשיות וההסביבה של החברה בתחום 

 בפועל 2017 
 מיליוני ש"חב

 תחזית 2018
 במיליוני ש"ח

תחזית בשלוש שנים 
 שלאחר מכן (מדי שנה)

 מיליוני ש"חב
 2 1 1 עלויות מהותיות

 1 3 3 השקעות מהותיות
 3 4 4 סה"כ

ההשקעות הצפויות, להערכת החברה, לשם קיום הוראות הדין בתחום איכות הסביבה במגזר 
 התעשיות והשירותים, אינן בסכומים מהותיים לחברה. 

המידע שלעיל בדבר השקעות צפויות באיכות הסביבה בתחום הפעילות, הינו מידע צופה פני עתיד, 
הערכת החברה כי התקנות שיותקנו מכוח חוק כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ומבוסס, בין היתר, על 

יהיו סבירות  2011-אוויר נקי והצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"א
 השקעות מהותיות.  תחייבנהמחמירות ו תהיינהומקובלות. יתכן כי יתברר שהתקנות 

.4.18 מגבלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום הפעילות  

.4.18.1 תקני איכות 

 . 9001:2008ISOגז מערכת ניהול איכות לפי תקן לפז

ידי מכון התקנים -שמנים ופזקר מערכת ניהול איכות, התואמת ומוסמכת על-למפעלי היצור של פז
 . ISO 9001: 2008הישראלי לדרישות תקן: 

 ISO: 2007"י ת(איכות הסביבה) וב ISO 14001: 2004אישור על עמידה בת"י קיבלה שמנים -פז
 (בטיחות). 18001
 התאמת על, הישראלי התקנים ממכון" 2016 לשנת הזהב"תו  שמנים-פז קיבלה 2016 מרץ בחודש

 ניהול מערכת בתחום הישראלי התקנים מכון של האיכות תווי של מידה לאמות שלה הניהול מערכות
 .איכות ניהול ומערכת בתעסוקה ובריאות בטיחות ניהול מערכת, סביבתי

תקן ירוק מוצרים המיוצרים על ידה. -תקן ובתו-לפזקר יש היתרים ממכון התקנים הישראלי לסמן בתו
 כמו כן, מוצרי פזקר עומדים בתקני איכות בינלאומיים שונים באירופה ובארה"ב. 

 JIG – JOINT INSPECTIONתעופה פועלות על פי תקנים בינלאומיים (-תעופה ונכסי-שרותי
GROUP2008תו תקן ) ומחזיקות ב :ISO 9001 בקרת איכות התפעול של דס"ל כפופה לת"י .

 . 5563ואיכות הדס"ל כפופה להוראות תקן ישראלי  ,6294

.4.18.2 מגבלות מכח תנאי מיזוג החברה עם פז"א 

, פז"א לא תעסוק בשיווק גפ"מ, 2006בספטמבר  27בהתאם לתנאי המיזוג בין פז"א לבין פז, מיום 
אלא באמצעות תאגיד נפרד שישמש ספק גפ"מ. זולת אם ניתן לכך אישור הממונה בכתב ומראש, 

פזגז, גפ"מ בכמות חודשית כוללת העולה על  -פז"א לא תספק לכל ספק גפ"מ, שיש לה זכות בו 
פזגז מתוך סך כמות הגפ"מ שתמכור באותו חודש קלנדרי לספקי גפ"מ, והכל בכפוף לתנאים שיעור 

 לענין מכירה שוויונית של גפ"מ ושירותי ניפוק גפ"מ על ידי פז"א. העסקיים שהציבה רשות ההגבלים 

הינו כמות הגפ"מ הכוללת שסופקה לפזגז מפז"א בחודש הקלנדרי המקביל בשנה  -"שיעור פזגז" 
מת, כשהיא מחולקת בכמות הגפ"מ הכוללת שסופקה לספקי הגפ"מ השונים מפז"א בחודש הקוד

הקלנדרי המקביל בשנה הקודמת. בצו המיזוג נקבע כי, תוקפה של מגבלה זו יובא לבחינה מחודשת 
במקרה שייקבעו בחיקוק הוראות לענין חובת אספקה שוויונית על העסקיים של רשות ההגבלים 
בית זיקוק אחר במדינת ישראל לא יהיה כפוף לחיקוק לענין חובת אספקה פז"א, או במקרה ש

שוויונית של גפ"מ והוא נוקט אפליה כלפי ספקי גז, או במקרה שיחול שינוי נסיבות מהותי בתנאי 
 התחרות באספקת גפ"מ. 
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, המטילות על בתי הזיקוק חובת אספקה שיוויונית של 2009לאור התקנת תקנות ההקצבות בשנת 
, 2015ובמהלך שנת  2013שנת  , במהלך2009"מ לספקי הגפ"מ, פנתה החברה, במהלך שנת גפ

בבקשה לשנות את ההוראות הרלוונטיות בצו המיזוג בין פז לבין פז"א. על הגבלים עסקיים לממונה 
רשות נכונות עקרונית לתיקון תנאי ההביעה  2013בשיחות שהתקיימו עם הרשות להגבלים בשנת 

, בפגישה 2015. במהלך שנת 2012ן ששנת הבסיס לענין שיעור פזגז תהיה שנת המיזוג באופ
שהתקיימה בין נציגי החברה לבין נציגי הרשות, הביעו נציגי הרשות הסכמה לעמדת החברה, כי קיים 

נכונות עקרונית לערוך תיקונים הביעו קושי בהחלה מקבילה של תקנות ההקצבות ותנאי המיזוג וכן 
החברה תמשיך לפעול לתיקון תנאי המיזוג בין פז לבין פז"א בכל הנוגע להקצבות  בתנאי המיזוג.

 גפ"מ מפז"א לפזגז.

על פי תנאי המיזוג, פז נדרשת לקיים הפרדה תאגידית וחשבונאית מלאה בין עסקי פז"א ו/או פז לבין 
לא יועברו לאדם עסקי פזגז. כן נקבע כי פעילות, נכס או שירות הקיימים במועד ההחלטה בידי פזגז, 

3Fקשור

 בפז"א או בפז ללא אישור הממונה.  4

לפרטים נוספים, אודות מגבלות על מכירת גפ"מ על ידי פז"א, שהוטלו על ידי הממונה ראה סעיף 
 להלן. 5.18.2.2 

תעופה יחולו -כי על נכסיהעסקיים במסגרת צו המיזוג בין פז לבין פז"א, קבעה רשות ההגבלים 
ההגבלים העסקיים והחובות החלות על בעל מונופולין לכל דבר וענין, לרבות  הוראות פרק ד' לחוק

איסור על סירוב בלתי סביר לספק את שירותיה, איסור התנית מתן שירותיה בתנאים אשר מטבעם 
או לפי תנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות, איסור קביעת תנאי התקשרות שונים 

 עריכת הבחנה בין לקוחותיה על פי זהותם וכיוצ"ב. לעסקאות דומות, איסור

.4.18.3 ספק מוכר למשרד הביטחון 

תעופה אושרו כספק מוכר על ידי הוועדה המשרדית לאישור -תעופה ונכסי-שמנים, שרותי-פזגז, פז
 ספקים מוכרים למשרד הביטחון. 

.4.18.4 פיקוח על מחירי הגפ"מ 

, 2000-על פי צו פיקוח על מוצרים ושירותים (מחיר מירבי לגפ"מ בשער בית זיקוק) (תיקון), התש"ס
חלה חובת דיווח של בתי הזיקוק על מחירי גפ"מ (למעט גפ"מ שאינו מכיל מרקפטן), בהתאם 

ה . כמו כן, על פי הצו נאסר1996-להוראות פרק ז' לחוק פיקוח על מחירי מוצרים ושירותים, התשנ"ו
פליה בין צרכנים (ספקי הגז), באופן שבאותו מועד יימכר גפ"מ לצרכנים (ספקי הגז) שונים במחיר א

שונה. עוד נקבע, כי היה ובית הזיקוק מכר גפ"מ במחיר העולה על "מחיר היבוא", כהגדרתו בצו, 
לות איסור , המטי1996-יחולו עליו הוראות פרק ו' לחוק פיקוח על מחירי מוצרים ושירותים, התשנ"ו

 על העלאת מחיר ללא קבלת אישור.

והתיקון לו  2010-על פי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על גפ"מ), התש"ע
, מוטל פיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים של גפ"מ, לפי פרק ז' לחוק פיקוח על 2013משנת 

  . 1996-מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו
ממנו עולה כי, בהמשך לפיקוח  משרד האנרגיההתקבל במשרדי פזגז מכתב מ 2013 בחודש מאי

ברמת דיווח על רווחיות ומחירים של גפ"מ, שהוטל על פזגז וחברות גפ"מ אחרות, שוקלים מנהל 
, להמליץ להטיל פיקוח על מחירי הגפ"מ משרד האנרגיהמינהל הדלק והגז והמפקחת על המחירים ב

 זיות ובאמצעות מיכלים למגזר הפרטי. במכירה באמצעות מרכ

. משרד האנרגיה) מקודמות לדרישותהתקבלה בפזגז דרישת נתונים (בנוסף  2016בחודש פברואר 
כי הוא נערך לבצע בדיקה מחודשת של רווחיות הגפ"מ במגזר  משרד האנרגיהבדרישה זו הודיע 

 העבירה פזגז את הנתונים. 2016הפרטי. בחודשים אפריל ויוני 

ענין המלצות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג), בענין הטלת פיקוח על מכירת גפ"מ ל
 לעיל. 2.2.8.4 בשער בית הזיקוק ועל מרווח השיווק של הגפ"מ ראה סעיף 

                                                
 ז"א וכל תאגיד הנשלט על ידי מי מהם. פז"א, תאגיד הנשלט על ידי פז או פקשור הינו מי ששולט בפז או ב אדם  4
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 בשלב זה, אין באפשרות פזגז להעריך את ההשלכות של הטלת פיקוח כאמור, אם וככל שיוטל. 

משרד האוצר, בדבר מתודולוגיה חדשה של פיקוח על מחירים ראה לפרטים בדבר דוח, שפרסם 
  לעיל. 2.2.8.1 סעיף 

.4.18.5  2008-התשס"ח ,חוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה) 

חוק משק הגז (קידום התחרות בגז לצריכה ביתית) קובע, בין היתר: חובת ביצוע בדיקות תקופתיות 
יצוע פעילות לשימור לקוחות שמסרו הודעה בכתב בדבר החלפת ספק גז, איסור ב ;למערכת הגז

באותו  דומהמתן שירות שוויוני ללקוח חדש  ;במשך שישה חודשים ממועד קבלת ההודעה בכתב
חובה על ספק הגז  ;אזור (איסור סירוב בלתי סביר ואספקה לצרכנים חדשים דומים בתנאים דומים)

המעוניין בכך, לרכוש את המיכלים הנייחים (צוברים) על פי מנגנון היוצא לאפשר לספק הגז הנכנס, 
 ;2009-מחיר שנקבע בצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מכל גפ"מ נייח), התשס"ט

 ועיצומים כספיים בגין הפרת הוראות החוק. 

ע פעילות ת השעה בדבר איסור ביצוושל הורא ןתוקפכך, חלקן של ההוראות נחקק כהוראות שעה. 
לשימור לקוחות שמסרו הודעה בכתב בדבר החלפת ספק גז, במשך שישה חודשים ממועד קבלת 

באותו אזור  דומהתוקפה של הוראת השעה בדבר מתן שירות שוויוני ללקוח חדש וההודעה בכתב 
עד לחודש ינואר  ן(איסור סירוב בלתי סביר ואספקה לצרכנים חדשים דומים בתנאים דומים) הינ

2019 . 

-תש"עהתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי הגז),   4.18.6.
 ")תקנות ההקצבות(להלן: " 2009

תקנות ההקצבות ענינן בהסדרת מכירת גז על ידי בתי הזיקוק לספקי הגז. תקנות ההקצבות 
מסדירות, בין היתר, מכירת גז בחודשי מחסור, תוך מתן העדפה לספקי גז קטנים או חדשים. על פי 
תקנות ההקצבות, אספקת גפ"מ על ידי בתי הזיקוק לספק גז קטן או גדול מתבצעת בהתאם לחלק 

אותו ספק גז מסך הגז אותו רכשו כלל ספקי הגז הקטנים או הגדולים, בהתאמה, מבתי  היחסי של
שלושת החודשים המקבילים בשנה שקדמה לתקופת המחסור, בממוצע, ובשלושת בהזיקוק 

החודשים שקדמו לחודש שלפני חודש המחסור, בממוצע, ובכפוף, להקצאה מועדפת לחברות גז 
 15 -, מידי חודש (עד המשרד האנרגיהספק גז יגיש לההקצבות, חדשות או קטנות. על פי תקנות 

לחודש) דוח מאושר בידי רואה חשבון, הכולל פירוט כמות הגז שהזמין וקיבל מכל אחד מבתי 
 הזיקוק; כמויות הגז שמכר לספקי גז אחרים ורכש מהם; וכמויות הגז אשר סיפק לצרכנים. 

(נוסח  ות הציבור, תיקון מוצע לתקנות ההקצבות, להערמשרד האנרגיהפרסם  2015בחודש יוני 
העוסק, בין היתר, במנגנון חלוקת  ) 2018ינואר  בחודש הכנסתמעודכן הועבר לוועדת הכלכלה של 

ההקצבות וחלוקת העודפים, בנוהל העברת הקצבה במקרה של מעבר לקוח גדול, בנוהל העברת 
ובנוהל  ם, המוכרים במחירים תחרותייםהקצבה במקרה של מעבר צרכן ביתי ובתמרוץ ספקים קטני

. פזגז העבירה את התייחסותה לתיקון המוצע, העברת הקצבה לספק גז קטן בחודשי החורף
התנגדה להרחבת ההגנות לספקי גז קטנים וכן לנוהל העברת הקצבה במעבר צרכן ביתי  הבמסגרת

בטענה לפגיעה בזכויותיה הקנייניות באופן שאינו מידתי, וביקשה להוסיף נושאים נוספים בענין 
תחשיב ההקצבה במעבר צרכנים גדולים והתייחסות להצטרפות צרכני גז ביתיים חדשים שלא עקב 

  ספק גז. הליך של העברת

.4.18.7 רישוי עסקים  

לכל מתקני החברה בהם מבוצעים אחסון וניפוק נדרש רישיון עסק. למרבית מתקני החברה בהם 
4Fמבוצעים אחסון וניפוק בתחום הפעילות יש רישיון עסק

. החברה פועלת לקבלת רישיון עסק בכל 5
 מתקניה בתחום הפעילות. 

  

                                                
בדבר הליכים לעיל. לפרטים  4.11.1.1 נוספים ראה סעיף לפרטים בין היתר, לחוות הגז בקרית אתא אין רישיון עסק (  5

כן, העדר הסדרה תכנונית לשדה התעופה בהרצליה, ). כמו להלן 6.8 משפטיים ביחס לחוות הגז בקרית אתא ראה סעיף 
 .תעופה בשדה התעופה בהרצליה-תעופה לקבל רישיון עסק לפעילות שרותי-מונע משרותי
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.4.18.8 רישוי ספק גז ורישיון לעיסוק בעבודת גז 

") מטילות חובת רישוי על מי חוק הגז(להלן: " 1989-הוראות חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט
שמשמש כספק גז. פזגז הינה בעלת רישיון ספק גז ורשאית, על פי תנאי הרישיון, לעסוק ברכישת 

סון כלי מחנאות למילוי חוזר; במילוי ואחינייחים ובמ במיכליםגפ"מ; בשיווקו במיכלים מיטלטלים, 
גפ"מ במיכלים מיטלטלים ונייחים; בהובלת גפ"מ בצובר ובמיכלים מיטלטלים על ידי משאיות חלוקה 

 כליות כביש; באחסון גפ"מ בצובר; ובאספקת גפ"מ אוטומטיבי.יומ

על פי חוק הגז, הקמת מתקן גז, שלא לצריכה עצמית, טעונה היתר מאת המנהל לענייני הבטיחות 
 תרים מתאימים למתקנים המופעלים על ידה. . לפזגז הימשרד האנרגיהב

כי לכל עוסק מטעמו בעבודת גז יהיה רישיון מתאים על פי סוג הפעילות,  ,כמו כן, ספק גז מחויב
בהתאם לדרגת הרישוי הקבועה בתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), 

ב לעמוד בכל דרישות הבטיחות על פי כל , שהותקנו מכוח חוק הגז. ספק גז מחויי2006-התשס"ו
 חוק. 

כפופה פזגז גם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הבטחת ההספקה של גפ"מ),  ,כספק גז
, הקובע, בין היתר, כי לא יעסוק אדם כספק גז אלא אם קיבל אישור בכתב מהמנהל 1989-התשמ"ט

 ת צו זה.ידי שר האנרגיה) כי הוא ערוך לעמוד בהוראו-(מי שמונה על

שנועדו להבטיח עמידה ותוכנית אכיפה פנימית בבטיחות בגז לפזגז מנגנוני בקרה פנימיים 
אישור  :בקריטריונים לקבלת האישורים הנ"ל ולהבטיח שמירה על בטיחות עובדיה ולקוחותיה, ביניהם

 ומערך בקרה פנימית לקיום תקן זה.  ISO 9001: 2008על עמידה בתקן 

.4.18.9 ואספקת הגזבטיחות בשיווק  

החלפת ספק גז),  -על פי חוק הגז ותקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (משק הגז 
, קיימת חובה על ספק הגז הנכנס לבדוק את מערכת הגז הקיימת ולוודא את 1991-התשנ"א
 לפני שהוא מתחיל לספק גז לצרכן.  ,תקינותה

") שהוצא מכוח חוק הגז צו(להלן: " 2015-"ההתשע), מיטלטלים"מ גפ) (מכלי ורישוי(בטיחות  הגז צו
הגז, מחייב כי כל מיכל גז יסומן באופן ובסימון שיאפשר לזהות בוודאות את ספק הגז, וכן בסימון 
אזהרה כנדרש בתקנים הישראליים. צו זה אוסר על ספק גז למלא ו/או להוליך ו/או להוביל ו/או 

לוי שלו מיכל גז אשר יש עליו סימון של ספק אחר, ו/או להחזיק ו/או לאחסן ו/או להכניס למתקן מי
למכור ו/או לשווק לצרכן גפ"מ במיכל גז אשר יש עליו סימון של ספק אחר (זאת, למעט במקרים בהם 

 ניתן היתר מיוחד על ידי המנהל כהגדרתו בחוק הגז). 

.4.18.10 תקנים  

קנת מערכת גז מרכזית וכו'. בישראל קיימים תקנים מחייבים למיכלי גז, למערכות גז, להת -פזגז 
התקינה כוללת, בין היתר, חובת סימון, הוראות טכניות, בדיקות לחץ ובדיקות בטיחות שיש לערוך 

 קודם לאספקת גז.

. כחלק מהתקן חייב ספק הגז לבצע בדיקה 70ספק גז רשאי למכור גפ"מ במיכלי גז העומדים בת"י 
או  10 -ורם וכן בדיקות תקופתיות שוטפות אחת לשנה לאחר יצ 15תקופתית ראשונה של מיכלי הגז 

 שנים תלוי בסוג מכל הגפ"מ. 12

, חל 158, מתקני גז צריכים להיבדק אחת לחמש שנים. כמו כן, על פי ת"י 158בהתאם להוראות ת"י 
 .2015שנת  מסוף החלאיסור על שימוש במחממי מים אטמוספריים בתוך דירות מגורים, 

.4.18.11 ")החוק הצעת(להלן: " 2015-המעובה, התשע"והצעת חוק הגז הפחממני  

"מ פ, את הנושאים הבאים: חובת הרישוי של ספקי הגהיתר ביןלהסדיר,  מבקשתהצעת החוק 
"מ; חובת ביצוע פ"מ; תקופת תוקף הרישיון של ספקי גפ(לרבות באמצעות סוכן) והעוסקים בעבודות ג
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"מ ואחת לתקופה שתיקבע; חובה פ"מ ומכשירים צורכי גפ"מ טרם הספקת גפג ניבדיקות למתק
"מ בשל כל פ"מ רק לצרכן שיש עמו הסכם בכתב; חובת עריכת ביטוח לכיסוי חבות ספק גפלספק ג

  אירוע, בסכום שלא יפחת מחמישה מיליוני דולר ארה"ב וכו'. 
בנוסף להיבט הבטיחותי, הצעת החוק מציעה להסמיך את שר האנרגיה, בהתייעצות עם הממונה על 

הצרכן ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע אמות מידה לענין הרמה, הטיב והאיכות של הגנת 
 "מ. פהשירותים שנותן בעל רישיון ספק ג

 התיקוןהעבירה פזגז את התייחסותה להצעת החוק ובה טענה, בין היתר, כי  2016בחודש פברואר 
"מ וסוכניהם, תוך הרחבת סמכויות הגפ ספקי של, לצורך שלא, רבות חוקתיות בזכויות יפגע המוצע

המנהל באופן שאינו סביר. להערכת החברה, להצעת החוק, בין אם תאושר בנוסחה הנוכחי ובין אם 
 בנוסח אחר, לא תהיה השפעה מהותית על פעילות ורווחיות החברה.

המידע שלעיל, בדבר ההשפעה של הצעת החוק על החברה, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו 
חוק ניירות ערך ומבוסס, בין היתר, על הערכות החברה. יתכן כי ההשפעה בפועל תהיה שונה ב

מהערכת החברה ותשפיע לרעה על פזגז, בין היתר, כתוצאה מעלויות נוספות ו/או ממעורבות יתר 
 בעקבות הצעת החוק. שיחול של הרגולטור שלא ניצפו מראש על ידי פזגז ו/או משינוי נוסף ברגולציה 

.4.18.12 גבלות ופיקוח על פעילות החברה בשיווק דס"ל ובנזין תעופתימ 

תעופה מלקוחותיה קבוע בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירותי -המחיר שגובה נכסי
צו הפיקוח על מחירי  :והתיקון לו 2008-תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון), התשס"ח

י תשתית לתדלוק מטוסים בנמל התעופה בן גוריון) (תיקון), מצרכים ושרותים (מחירי שירות
 . 1996-התשנ"ו ,, שחוקקו מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים2012-תשע"בה

צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר שירות תדלוק למטוסים בנמל התעופה בן גוריון), 
ות בנמל התעופה בן גוריון, עבור מתן , קובע את המחיר המירבי, אשר ניתן לגב1996-תשנ"וה

 שירותי תדלוק מטוסים באמצעות מיכליות תדלוק או באמצעים אחרים. 

תעופה, מפוקח על פי צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים -מחיר בנזין תעופתי, שגובה שרותי
הפיקוח על , כפי שתוקן בצו 2011-(מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה), התשע"א

 .2013-מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לבנזין תעופתי בשדות התעופה) (תיקון), התשע"ג

קובע, בין היתר, כי לא תחול חובת ") הצו(להלן: " 2005-תשס"הה), והישבון צו הבלו על דלק (פטור
הוראת שעה על פי לבנזין תעופתי הפטור  לתצרוכת כלי טייס. דס"ל ועל בנזין תעופתיתשלום בלו על 

 -בלו) (הוראת שעה), התשע"ח תצו הבלו על דלק (הטל. 2017בדצמבר  31ביום  פקעהצו מכוח 
בפברואר  28החל מיום  .2018בפברואר  27הפטור לבנזין התעופתי עד ליום האריך את  2018
 לא יתעופת בנזיןתשלום בלו על  ,להערכת החברהחלה חובת תשלום בלו על בנזין תעופתי.  2018

 תעופה.-רווחיות שרותיב מהותית פגיעהל צפוי לגרום

.4.18.13 חוק חומרים מסוכנים 

 לעיל. 4.17.2.1  -ו 4.11.1.1 פים פזגז ראה סעימתקני בכל הנוגע להיתרי הרעלים של 

שמנים יש היתר רעלים עבור יצור ואחסון הממסים והכימיקלים השונים, המאוחסנים בשטח -לפז
שמנים וכימיקלים (שיווק ומסחר) בע"מ (חברת בת -. לפז2018המפעל, שתוקפו עד לחודש ספטמבר 

לפרטים  .2018, מסחר ושינוע רעלים שתוקפו עד לחודש ספטמבר ליבואשמנים) יש היתר -של פז
 לעיל. 4.17.2.2 אה סעיף נוספים ר

לפרטים נוספים ראה סעיף  .2018 נובמברלחודש למפעל פזקר יש היתר רעלים שתוקפו עד 
 לעיל. 4.17.2.3 

תעופה יש היתר רעלים לגבי פעילותה בשדה התעופה עובדה, שתוקפו עד לחודש פברואר -לשרותי
שדה דב, שתוקפו עד לחודש  תעופה יש היתר רעלים לגבי פעילותה בשדה התעופה-. לשרותי2019

 לעיל. 4.17.2.5 . לפרטים נוספים ראה סעיף 2020פברואר 
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לפרטים נוספים . 2020תעופה יש היתר רעלים לגבי פעילותה בנתב"ג שתוקפו עד לחודש מאי -לנכסי
 לעיל. 4.17.2.4 ראה סעיף 

.4.18.14 איכות סביבה 

 לעיל. 4.17  לגבי הוראות הקשורות באיכות הסביבה בתחום הפעילות ראה סעיף

.4.18.15 מפעל חיוני 

תעופה הוכרזו כמפעל חיוני באישורים שניתנו להן על ידי משרד הכלכלה. -ושרותי תעופה-, נכסיפזגז
תעופה -נכסיפזגז ומתקני  מתקני הניפוק והמילוי שלבהתאם לאישורים כאמור, במצב חירום, 

תעופה מגויסים לטובת המשק לשעת חירום על מנת לאפשר אספקה סדירה של גז ושל -שרותיו
 דלקים תעופתיים. 

אינטרסים הלעיל. לענין צו  3.18.14 לענין הכרזת החברה ותחנות התדלוק כמפעל חיוני ראה סעיף 
   להלן. 5.18.5 חיוניים שהוצא לפז"א אגב הליכי ההפרטה ראה סעיף ה

.4.18.16 2015-(מסירת מידע בנוגע להספקת גז), התשע"ה ם במשק המדינה (תיקוני חקיקה)תקנות ההסדרי 
 ")מידע מסירת נותקת(להלן: "

נכנסו לתוקף תקנות מסירת מידע, המטילות חובה על ספק גז למסור לצרכן  2015בחודש יוני 
יהוי בחשבונית הגז את כתובות הצרכנים הנוספים הקשורים לאותה מערכת גז מרכזית או קוד ז

מידע על  מסירתלאתר האינטרנט של הספק, שבו תהיה גישה לאותן כתובות. בנוסף, על פי תקנות 
, דוח שבו יפורטו משרד האנרגיהבגז וה דלקנהל היספק הגז להעביר, בתחילת כל חודש, למנהל מ

המחירים הממוצעים שבהם חייב את הצרכנים הביתיים בחודשיים שקדמו לדיווח, בפילוח לפי רשות 
, מיכל מיטלטל, מיכל נייח) וסוג השירות הניתן (התקנה, 12/48מקומית, סוג תשתית גז (מיכלים 

ם באתר הגז רשאי לפרסם את הדוח גו הדלקחיבור, אספקה ותשלום דמ"ש). מנהל מינהל 
בפרסום הדוח באתר  מחוייב. כמו כן, ספק גז שיש לו אתר אינטרנט משרד האנרגיההאינטרנט של 

 זה. 

(תנאים דומים לענין סירוב בלתי סביר),  טיוטת תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)  4.18.17.
 ")טיוטת תקנות סירוב בלתי סביר(להלן: " 2014-התשע"ד

אוסר על ספק גז  1989-שק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"טב' לחוק ההסדרים במ 17סעיף 
לסרב לתת שירות לצרכן גז ביתי בתנאים דומים לתנאים שבהם הוא מספק את השירות לצרכן גז 

עתידה לפוג שביתי דומה, זולת אם הראה כי קיימים טעמים המצדיקים זאת. מדובר בהוראת שעה 
את טיוטת תקנות סירוב בלתי סביר,  משרד האנרגיה םפרס 2014. בחודש מאי 2019בינואר  1 יוםב

את  הגישהב' לחוק ההסדרים, ללא הגבלת תוקף. פזגז  17במסגרתן ביקש להחיל את הוראת סעיף 
בלתי סביר ובה טענה, בין היתר: כי הואיל ומדובר בהוראת שעה,  סירובהתייחסותה לטיוטת תקנות 

קין תקנות שתוקפן אינו מוגבל; כמו כן, טיוטת תקנות תוקפה מוגבל בזמן ולכן לא ניתן מכוחה להת
בלתי סביר קובעת את הרף העליון של המחיר לצרכני גז ולכן היא בעצם מטילה פיקוח ברמה  סירוב

  של קביעת מחיר, תוך עקיפת הוראות חוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.

.4.18.18 ")טיוטת צו אירוע גז(להלן: " 1520-התשע"ה צו הגז (בטיחות ורישוי) (אירועי גז), טיוטת 

להערות הציבור את טיוטת צו אירוע גז, שעניינו הטלת  משרד האנרגיהפרסם  2015בחודש יוני 
חובות על ספקי הגז, שתכליתן לייעל ולשפר את התנהלותם של ספקי הגז בעת ולאחר אירוע גז. 

התאמות נוספות שיאפשרו פזגז העבירה את התייחסותה לטיוטת צו אירוע גז, במסגרתה הציעה 
הוראות מסוימות, בעיקר מלספקי הגז להתנהל באופן מיטבי בעת אירוע גז והביעה את הסתייגותה 

 מטעמים של חוסר סבירות (מועד הגעה למתקן, הגבלת חידוש אספקת גז וכו'). 

.4.18.19 2015-תשע"הההצעת חוק רישוי סביבתי משולב,  

 לעיל. 3.17.3.1 לפרטים בדבר הצעת חוק רישוי סביבתי ראה סעיף 
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(הליכי בחירת ספק גז שיספק גז לראשונה  טיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)  4.18.20.
 ")התקנות טיוטת(להלן: " 2015-למערכת הספקת גז מרכזית), התשע"ה

מהדירות בו נמכרו) יהיה מחויב לפנות,  10%פי טיוטת התקנות, קבלן של בניין חדש (שלפחות  על
בין שנה לתשעה חודשים לפני מועד האכלוס, לשישה ספקי גז לפחות ולקבל מהם הצעת מחיר 
להספקת גז לבניין. הקבלן יעביר את הצעות המחיר להחלטת הדיירים. ספק הגז שיספק לראשונה 

, חברה פזגז בה, התעשיינים התאחדותיהיה מי שהצעתו נבחרה על ידי מרבית הדיירים. גז לבניין 
, במסגרתה נטען, בין היתר, כי מקצועית דעת חוות בליווי, התקנות לטיוטת התייחסותה את העבירה

 וכשלי חדשות דירות בבניית עיכוביםלהיות  עשויים, המוצע בנוסחה תאומץהתקנות  וטיוטת ככל
 . ותייםמה בטיחות

.4.18.21 דוח רשות ההגבלים העסקיים בעניין אספקת גפ"מ למשקי בית באמצעות מערכת גז מרכזית 

דוח בעניין אספקת גפ"מ למשקי בית  העסקיים ההגבלים רשות פרסמה 2017 ינוארבחודש 
כי בדיקתה  ,הרשות מציינת הרשות בדוח"). דוח הרשותבאמצעות מערכת גז מרכזית (להלן: "

באמצעות מערכת גז גפ"מ הצורכים  ללקוחותכי ישנם כשלי תחרות בשוק אספקת גפ"מ  העלתה
התרחבות גבוהים הנובעים ממגבלת כושר יצור חסמי מרכזית, ובפרט נמצא כי ישנם חסמי כניסה ו

. בניית מתקני אחסון על ידי 1"מ. עיקרי המלצות הרשות: גפמקומי וקשיים של ספקים קטנים לייבא 
. הסרת המגבלה הקיימת על ספקים קטנים וחדשים 2לספקים קטנים וחדשים.  םכרתהמדינה והש

דוח  בטיוטת שנכללוגז ביתי מבתי הזיקוק. חלק מהמלצות הרשות ( ברכישתההקצבות,  בתקנות
(תיקוני  הכלכלית התוכנית חוקהרשות) אף מצאו את ביטוין ב דוח פרסוםלפני  שפורסמה להערות
 תשתית פרקב 2016-"זהתשע), 2017-2018 התקציב לשנות הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה

ובטיוטת תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי  ואנרגיה
. לעיל 4.18.6  סעיף ראה ההקצבות תקנות בדבר נוספים לפרטים. 2018-גז) (תיקון), התשע"ח

 להלן.  4.18.22  התוכנית הכלכלית ראה סעיף חוק בדברלפרטים נוספים 

אומץ יהחברה אינה יכולה להעריך, בשלב זה, את השפעת דוח הרשות על פזגז, ככל ודוח הרשות 
  כאמור לעיל. ובנוסח

), 2018-2017(תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנות התקציב  התוכנית הכלכלית חוק  4.18.22.
 ")הכלכלית יתהתוכנ חוק(להלן: " 2016-התשע"ז

 בחוקבפרק תשתית ואנרגיה  נקבעוגפ"מ למגזר הביתי, הלהגביר את התחרות במשק  במטרה
, 1991-תשנ"אהחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף), ב, תיקוני חקיקה הכלכלית התוכנית

 1989-תשמ"טההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), הובחוק  1969-תשכ"טהחוק המקרקעין ב
בהסכמה בכתב של יותר ממחצית  ייעשה משותף בבית גז ספק החלפת הליךכמפורט להלן: הוראות 

מבעלי הדירות או בהחלטת האסיפה הכללית שהתקבלה בהסכמת רוב מבין בעלי הדירות 
שהשתתפו באסיפה; ספק גז יחויב להציע לצרכנים שונים המחוברים לאותה מערכת גז מרכזית את 

התקשרות לאספקת גז; הוראות לענין העברת פיקדון בין ספק גז יוצא לספק  אותן החלופות להסכם
ל ספק גז להחזיר את הפיקדון לצרכן גז שהודיע לו כי הבעלות על הדירה עגז נכנס ובכלל זה חובה 

 וחובתהועברה לצרכן חדש, או להעביר את הפיקדון על שם הצרכן החדש, לפי בחירת הצרכן העוזב; 
ככל ורלוונטי)  משוקלל ממוצע מחירו מחיר(דמי שימוש קבועים,  הגז חשבונית גבי על פרטים גילוי

 בצירוף מע"מ לצד כל פריט בחשבונית.

 על פזגז. הכלכלית התוכנית חוקהחברה אינה יכולה להעריך, בשלב זה, את ההשפעה שתהיה ל

.4.18.23  2017-), התשע"ח16 'מס תיקון(ה) חקיק יקוני(ת המדינה במשק הסדרים חוק 

למנהל מינהל הדלק והגז  תנוינ, במסגרתו הסדריםלתוקף תיקון לחוק ה נכנס 2017 נובמברבחודש 
סמכויות פיקוח, אכיפה והטלת עיצומים כספיים על חברות גז שיפרו הוראות חוק  משרד האנרגיהב

חוק משק הגז (קידום מ שונות הוראות הפרת זה ובכללתחום התחרות במשק הגז, בעיקר משונות 
תקנות ההסדרים במשק המדינה מ, 2008-ות בגז לצריכה ביתית) (תיקוני חקיקה), התשס"חהתחר

תקנות הסדרים במשק ומ 2015-(תיקוני חקיקה) (מסירת מידע בנוגע להספקת גז), התשע"ה
 .2009-תש"עההמדינה (תיקוני חקיקה) (מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי הגז), 
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.4.18.24 פ"מ בהיבטי תחרויות ובטיחותדוח מבקר המדינה בעניין משק הג 

פורסם דוח מבקר המדינה בעניין פעולות לקידום התחרות במשק הגפ"מ וכן  2017בחודש אוקטובר 
"). על פי דוח המבקר, מצא המבקר, בין היתר, דוח המבקרבענין היבטים בנושא הבטיחות (להלן: "

ייבוא ואחסון הגפ"מ, במקטע כי קיימים כשלים / קשיים בשיטת הקצבת הגפ"מ לספקי הגז, במקטע 
השיווק לצרכני הגפ"מ, במחירי הגפ"מ למגזר הביתי ובתחום הבטיחות בגפ"מ והכשרות מתקני 

. ביצוע תוכנית פיילוט, בה יבוטלו, לתקופה קצובה, 1הגפ"מ. עיקרי המלצות המבקר כללו, בין היתר: 
ן ינפקו בתי הזיקוק לספקי גז הקצבות הגפ"מ במתכונתן הנוכחית לספקי גז קטנים וחדשים, במקומ

אלו כמויות גפ"מ בהתאם לצרכי לקוחותיהם הקיימים וכן כמות נוספת ללקוחותיהם החדשים, וזאת 
 . הגדלת ההקצבה לספקי גז קטנים עקב מעבר2תוך בחינת מידת הפגיעה בספקי הגפ"מ הגדולים. 

ה לספקי גז עקב אספקת גז צרכנים ביתיים לספקי גז קטנים (תוך התחשבות בצורך בהגדלת ההקצב
לבתים משותפים חדשים ובצורך בהקטנת ההקצבה לספקי גז עקב נטישת צרכנים, לטובת שימוש 

. בחינת 4. קידום פתרון שייתן מענה לצורך במתקן פריקת גפ"מ נוסף בצפון הארץ. 3 .בגז טבעי)
י על ספק גז יוצא בגין אי . בחינת הטלת עיצום כספ5וברשויות המקומיות.  .א.א.צ.סוגיית האחסון בק

. בחינת רווחיות ספקי הגפ"מ במגזר הביתי (במקביל 6פירוק ציוד במעבר צרכנים לספק גז אחר. 
לבחינת השפעת שינויי החקיקה שבוצעו על הגידול בתחרות, לאור דוח הרשות להגבלים עסקיים 

משרד ממשרד העבודה ל. זירוז הליך העברת הסמכויות והמידע בנוגע לצוברים 7). 2017מינואר 
. החברה אינה יכולה להעריך, בשלב זה, האם המלצות דוח המבקר יאומצו כולן או חלקן האנרגיה

 ואת השפעתן על פזגז, ככל וההמלצות יאומצו כולן או חלקן.

.4.19 הסכמים מהותיים בתחום הפעילות 

.4.19.1 לעיל. 4.1.2 לענין ההתקשרות לרכישת גז טבעי ממאגר תמר ראה סעיף  

.4.19.2 לעיל. 4.5.2  -ו 3.5.2.2 תקשרות בין החברה לבין הרשות הפלשתינאית ראה סעיפים לענין הה 

.4.19.3 לעיל.  4.15.4  -ו 4.15.2 לענין רכישות מבז"ן ראה סעיפים  

.4.19.4 לעיל. 4.15.1 לענין ההסכמים שבין פזגז לבין ק.צ.א.א. ראה סעיף  

לעיל. לפרטים  4.1.6 תעופה ולענין אחריות לטיב הדלק ראה סעיף -לענין ההסכם בין רש"ת לבין נכסי  4.19.5.
 להלן. 6.11.3.4 בדבר הסיכון הביטוחי הכרוך באחריות לטיב הדלק ראה סעיף 

.4.19.6 לעיל. 4.1.6 תעופה לבין רש"ת ראה סעיף -לענין הסכם ההרשאה בין נכסי 

.4.19.7 לעיל. 4.15.2 לענין ההסכם בין פזגז לבין חברת סחר בינלאומית ליבוא גפ"מ ראה סעיף  

תעופה לבין רש"ת למכירת דס"ל, בנזין תעופתי ושירותי תדלוק בשדות -לענין ההסכם בין שרותי  4.19.8.
 לעיל. 4.1.3 תעופה פנים ארציים ראה סעיף 

דלוק ושירותים נלווים בנתב"ג ראה תעופה לבין רש"ת לאספקת שירותי ת-לענין ההסכם בין שרותי  4.19.9.
 לעיל. 4.1.3 סעיף 
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 חלק חמישי: תחום פעילות הזיקוק והלוגיסטיקה

.5.1 ושינויים החלים בו הפעילותמבנה תחום  

.5.1.1 כללי -פז"א  

 לתזקיקי נפט המיועדים לשיווק בשוק המקומי וליצוא. וחומרי בינייםלמי פז"א מייבאת ומזקקת נפט גו

כחלק  1973פעילותו בשנת  את , אשר החל(בית הזיקוק באשדוד) פז"א הינה הבעלים של בז"א
מבז"ן. עד לפיצול במסגרת תוכנית ההפרטה של בתי הזיקוק, התנהלו שני בתי הזיקוק (באשדוד 

 ובחיפה) כיחידה אחת והופעלו על ידי בז"ן.

, לצורך קליטת 2006בינואר  4פז"א הינה חברה שנוסדה (בשם אחר) על ידי בז"ן והמדינה ביום 
"), הושלם הפיצול בין בז"ן לבין מועד ההשלמה(להלן: " 2006ספטמבר פעילות ונכסי בז"א. בחודש 

פז"א, על פיו הועברו והוסבו מבז"ן לפז"א נכסים והתחייבויות הקשורים לבז"א. לפרטים נוספים ראה 
 להלן. 5.19.1  - 5.19.3 סעיפים 

 להלן. 5.18.2 לענין תנאי המיזוג בין פז"א לבין פז ראה סעיף 

מיליוני טון נפט גולמי  5.4 -) של פז"א הינו כNAME PLATE CAPACITY( מינליהנו כושר הזיקוק
 מ"ק.  900,000 -בשנה. נפח האחסון של פז"א הינו כ

מתקני  ;מתקני אשפרת מוצרי נפט ;ז"א כוללים: מתקני זיקוק נפט גולמי ופיצוחבהמתקנים הקיימים ב
מערכות  ;, למוצרי ביניים ולמוצרים סופיים)מיכלי אחסון (לחומרי גלם ;מתקן אלקלציה ;השבת גופרית

מתקנים  ;מתקני ניפוק למיכליות כביש ;הזרמת מוצרים לאתרים שונים מחוץ לשטח בית הזיקוק
מערכת קבלה לגז טבעי  ;שונים לשמירה על איכות הסביבה (בעיקר טיפול במי שפכים וגזי פליטה)

רציה המייצרות חשמל וקיטור לשימוש גנ-תחנות כוח בשיטת קו שתיו ;ממערכת ההולכה הארצית
 עצמי של בז"א וחשמל למכירה לצדדים שלישיים.

לייצר מוצרי נפט בעלי ) בתי זיקוק, קרי היכולת של בתי זיקוק Complexityאחד המדדים למורכבות (
 Nelsonבאמצעות מדד נלסון (ערך מוסף גבוה באמצעות שימוש במתקני זיקוק מורכבים, נמדדת 

Complexity Index-Wilbur L. Nelson 1960 ככל שהמדד גבוה יותר יכול בית הזיקוק לייצר .(
 9.5מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר ו/או לזקק סוגי נפט גולמי באיכות נמוכה יותר. מדד בז"א הינו 

 ).18.8 -ל 3במדד נלסון (טווח מדד נלסון בבתי הזיקוק באגן הים התיכון ואירופה נע בין 

אשקלון, שהינו בבעלות ק.צ.א.א., הממוקם בחופי בטרמינל הפז"א מייבאת נפט גולמי באמצעות 
אשקלון ומאפשר פריקת מיכליות גדולות. הפריקה מתבצעת לאתר חוות המיכלים של ק.צ.א.א. 
ומשם מוזרם הנפט הגולמי לבז"א באמצעות תשתיות של ק.צ.א.א.. כמו כן, מייבאת פז"א חומרי 

באמצעות המקשרים הימיים של חח"י באשדוד. מקשרים אלו  וזרמים ישירות לבז"א,גלם, המ
משמשים גם ליצוא מרבית תזקיקי הנפט המיוצאים על ידי פז"א. תעריפי ק.צ.א.א. (שאינם מפוקחים) 
נקבעים מעת לעת במשא ומתן עם פז"א. תעריפי חח"י נקבעו בהסכם בין הצדדים. לפרטים נוספים 

 להלן.  5.19.11  -ו 5.15.2  פיםם חח"י ראה סעיבענין ההסכם ע

"א מאחסנת נפט גולמי פזק.צ.א.א. מחזיקה במרבית מתשתיות הקליטה והאחסון של נפט גולמי. 
  להלן.  5.19.9 עם ק.צ.א.א. ראה סעיף של פז"א בק.צ.א.א.. לפרטים בדבר הסכם האחסון 

את פז"א  גםבבעלות תש"ן, המשמשת אשקלון קיימת חוות מיכלים, בכמו כן, בסמוך לטרמינל 
 לאחסון נפט גולמי ותזקיקים לתקופות קצרות ומעת לעת. 

להעברת חומרי ביניים בין בתי הזיקוק ומוצרים מוגמרים למסופי הניפוק והאחסון, משתמשת פז"א 
בעיקר במערכת הקווים הארצית הנמצאת בבעלות ק.מ.ד ותש"ן. תעריפי התשתית של ק.מ.ד ותש"ן 

-תשע"דהים מכוח צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), מפוקח
2014. 
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.5.1.2 זיקוק נפט 

מטרתם של תהליכי זיקוק נפט היא הפקת מוצרי אנרגיה מנפט גולמי לשימושים וישומים שונים. 
 תהליכים עיקריים: חמישה קיימיםיצור תהליכי הב

 מתקבלות קבוצות מוצרים לפי סגולותיהם הטבעיות. באמצעותם אשר תהליכים  -הפרדה (זיקוק) 

תהליכים אשר באמצעותם משנים את ההרכב הכימי ואת התכונות הפיזיקליות של  -תהליכי פיצוח 
 חלק מן החומרים שהופרדו, במטרה לקבל מוצרים בעלי ערך מוסף גבוה יותר. 

מולקולות על מנת לייצר הל באמצעותם משנים את ההרכב הכימי ש אשר תהליכים - סינטזה תהליכי
 ערך כלכלי גבוה יותר. ימוצרים חדשים בעל

 הסינטזהתהליכי אשפרה שמטרתם טיהור וניקוי המוצרים המתקבלים בתהליכי ההפרדה,  -זיכוך 
 והפיצוח. 

ידי מכון התקנים -במפרטים ובתקנים הדרושים, הנקבעים על תהליכים שמטרתם עמידה -גימור 
 עם לקוחות ספציפיים.  מיםוהמחוקק, או בהסכ

.5.1.3 בתי הזיקוק בישראל והתחרות בענף 

האחד בחיפה, בבעלות בז"ן שבשליטת החברה לישראל בע"מ,  -כאמור, בישראל יש שני בתי זיקוק 
 שבבעלות פז"א.  ),בז"אבאשדוד (והשני 

בעקבות הפיצול וההפרטה של בתי הזיקוק נוצרה תחרות בין שני בתי הזיקוק, שבעקבותיה גדל 
ושר היצור של בתי הזיקוק והצטמצם היקף היבוא של תזקיקי נפט לישראל. עודפי כמויות היצור כ

 מופנים ליצוא.

יבוא תזקיקי נפט כרוך בעלויות נוספות לרבות בגין: פריקה, הובלה מהנמל למסופי הניפוק, אחסון 
ת חוק רלוונטיות ואחזקת מלאי ברמות גבוהות יותר מאשר ברכש מבית זיקוק מקומי, עמידה בדרישו

שביתות והשבתות של נמלי בהעדר אוויר, הליבוא וניהול מסחרי ולוגיסטי. כמו כן, תלוי היבוא במזג 
עם  אמינות של מקורות האספקה.ב"י וחח של המקשרים תקינותב), ואילת אשקלוןהדלק (חיפה, 
בנזין (בנוסף בעצמן  לייבא )וסונול דלק(החלו חברות הדלק הגדולות  2018חודש ינואר זאת, במהלך 

 .לאחרים ולשיווק לצרכיהןבהתאם חלף ייבוא על ידי אחרים) שלהערכת החברה, רובו ( סולר)ל

לחברת דלק להגדיל את פעילות יבוא  יםאשדוד) מאפשרבגלילות -בפרט מסופי פיוגלילות (-מסופי פי
 התזקיקים.

גפ"מ על מנת לתת מענה למלוא הביקוש  מייבאותלאור היות גפ"מ מוצר במחסור, חברות הגז 
 במשק. 

לפז"א כלים להתמודד עם היבוא, הנובעים הן ממיקומה הקרוב למרבית הצריכה בישראל והן מכח 
 ).2017 לשנת נכון(ממוצרי בז"א  51% -בממוצע כומשווקת הסינרגיה בינה לבין פז, הרוכשת 

שית מידי חודש בחודשו. לפרטים נוספים ההחלטה על היקפי הרכישה של מוצרי בז"א על ידי פז נע
 להלן. 5.5.2 ראה סעיף 

להתמודד עם התחרות הינו מידע צופה פני עתיד, שיש לפז"א המידע הכלול בסעיף זה, בדבר הכלים 
כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכת החברה באשר לפעילויות ועלויות הקשורות 
ביבוא, מיקומה של פז"א והסינרגיה עם פז. ההתמודדות בפועל עשויה להיות שונה באופן מהותי 

 ברגולציה. ים שיתרחשו בשוק ו/אושינוימהמתואר ו/או הנחזה לעיל, בין היתר, בשל 

.5.1.4 מגמות בתחום הזיקוק בישראל ובעולם 

צפויים מתמודדים ובתי הזיקוק בישראל, כחלק מתעשיית הזיקוק של אגן הים התיכון ואירופה, 
 להתמודד בשנים הקרובות עם הנושאים הבאים:
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 המשך החמרה בתקני המוצרים כתוצאה מדרישות איכות הסביבה. )א(

 אה ממעבר לשימוש בגז טבעי.עודפי מזוט כתוצ )ב(

 .לבנזין וגובר הולך ביקוש )ג(

 החמרת הפיקוח על פליטות מזהמים לאוויר ולקרקע (מי תהום) ומטרדי ריחות.  )ד(

 קמת מגה בתי זיקוק (בתי זיקוק ענקיים) מתקדמים ויעילים בהודו ובמזרח התיכון.ה )ה(

 במתקנים הקיימים.נושאים אלו מחייבים את החברה לבצע באופן שוטף התאמות ושידרוגים 

בשנים האחרונות, בעקבות חולשת הכלכלה העולמית, ההאטה בצריכת האנרגיה בעולם והירידות 
בעולם שלא היו יעילים. ואולם, מנגד הוקמו מגה בתי זיקוק (בתי רבים בתי זיקוק  ובביקושים, נסגר

זיקוק שנסגרו. יצויין בתי ה של ההשפעה, שקיזזו את זיקוק ענקיים) מתקדמים בהודו ובמזרח התיכון
, תחזיות הצמיחה הגלובליות מנבאות מחסור בתזקיקי כי למרות פתיחת מגה בתי זיקוק כאמור לעיל

 נפט בשנים הקרובות.

הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו  בדבר תחזיות הצמיחה הגלובאליותהמידע הכלול בסעיף זה 
ומיות. היצע תזקיקי הנפט בפועל עשוי להיות בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על תחזיות בינלא

שונה באופן מהותי מהאמור לעיל, בין היתר, בשל שינויים גלובאליים שעשויים לחול בענף הזיקוק, 
 ברגולציה ועוד. יםשינוי

.5.1.5 מגבלות חקיקה, תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הזיקוק  

 להלן.  5.18 טת בתי הזיקוק ראה סעיף לפרטים אודות מגבלות על פעילות פז"א במסגרת הפר

לפרטים אודות מגבלות על פעילות פז"א בתחום איכות הסביבה ומכח דרישות חוק נוספות ראה 
 להלן. 5.18  -ו 5.17 סעיפים 

.5.1.6 שינויים בהיקף הפעילות בתחום ורווחיותו  

 הדירקטוריון. דוחל 3.5.4 -ו 3.3, 3.2.4סעיפים ראה 

.5.1.7 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות  

 לעיל.  2.2.3 לשינויים במחירי הנפט ובמרווח הזיקוק האינדיקטיבי ראה סעיף 

.5.1.8 שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות 

גיוון מקורות האנרגיה, ממשלות וחברות בעולם משקיעות באיכות הסביבה ובבשל סוגיות הקשורות 
 וח מקורות אנרגיה חליפיים לנפט. בפית

לפרטים נוספים בדבר החלטת ממשלת ישראל להפחתת התלות בנפט לתחבורה, אשר עשויה 
 .לעיל 2.2.15  -ו 2.2.14 להביא לשינויים טכנולוגים בתחום הפעילות ראה סעיפים 

החברה אינה צופה, בטווח של השנים הקרובות, ירידה משמעותית בביקושים למוצרי נפט, עקב 
כאמור. החברה בוחנת אפשרויות שונות ליצור ולשיווק של מוצרי נפט פיתוח מקורות אנרגיה חליפיים 

 ים של החברה ובהתאם להתפתחויות הרגולטוריות בתחום.חליפיים, כחלק מסל המוצרים הקי

הינו מידע צופה פני עתיד, בשנים הקרובות ירידה משמעותית בביקושים  שלא תהיה כךהצפי ל
מבוסס על הערכת החברה באשר לקצב וליכולת לאתר תחליפי  ואכהגדרתו בחוק ניירות ערך, וה

אנרגיה יעילים לנפט. ייתכן ובפועל הערכות החברה כאמור לא יתממשו, בין היתר, בשל אי הוודאות 
בתחום זה. ייתכן ובעתיד תהיה עליה משמעותית בביקושים למקורות אנרגיה הגדולה השוררת 



 תיאור עסקי התאגיד –פרק א' 
  תחום פעילות הזיקוק והלוגיסטיקה –חלק חמישי 

 

 104 -א   

חליפיים מהטעמים הבאים: ירידה משמעותית בתעריפי האנרגיה החליפיים, תמריצים ממשלתיים 
 לשימוש במקורות אנרגיה חליפיים וגידול בזמינותם של תחליפים אלה. 

.5.1.9 החלים בהםגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות והשינויים  

הזיקוק הם: מרווח הזיקוק בעולם; יכולת טכנולוגית, פיננסית -גורמי ההצלחה הקריטיים של חטיבת
, לתחזק ולהשביח את מתקני בז"א; אופטימיזציה של רציפות תפעולית וניהולית על מנת לשמר

טוריות שרשרת האספקה והיצור; נגישות לשוק מקומי; יכולת עמידה בתקני מוצרים ובדרישות רגול
משתנות והתאמת בז"א לתקנים ולדרישות אלו; ניהול המלאי וגידור הסיכונים הנובעים מתנודתיות 

 המחירים.

.5.1.10 שינויים במערך הספקים וחומרי הגלם  

חומרי  לה: לרכושמאפשר שבשנים האחרונות הרחיבה פז"א את מגוון הספקים ומקורות הגלם באופן 
 גלם במחירים תחרותיים, אופטימיזציה בתמהיל הזיקוק, אי תלות בספקים וגמישות תפעולית. 

.5.1.11 מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הזיקוק ושינויים החלים בהם  

מחסומי הכניסה העיקריים לתחום הפעילות הם: משאבים כספיים גבוהים הנדרשים להקמת בית 
כה, הצורך בשטח קרקע נרחב להקמת בית זיקוק, קרבה לים, ידע ומיומנות זיקוק, תקופת הקמה ארו

ספציפיים, דרישות רישוי מחמירות ומגבלת גודל שוק (שני בתי הזיקוק בישראל, בז"ן ובז"א, ביחד 
עם יבוא תזקיקים, מספקים את כל התצרוכת של ישראל ואף מעבר לכך. לפיכך גודל השוק 

 מהווה חסם כניסה לתחום).הישראלי, הקטן באופן יחסי, 

ים של המתקנים בבית זיקוק והשלכות איכות סביבה ימחסום היציאה המשמעותי בתחום זה הינו שוו
 על המקרקעין בו הם מצויים, המגבילות שימושים עתידיים אפשריים. 

.5.1.12 תחליפים למוצרים המיוצרים בתחום הזיקוק ושינויים החלים בהם 

מעותי במשק הישראלי והוא החליף חלק ניכר מהשימוש במזוט, הגז הטבעי הפך למקור אנרגיה מש
חלופות  למצואסולר הסקה וגפ"מ, בעיקר לצרכי יצור חשמל ולתעשיה, דבר אשר חייב את החברה 

 -ו 2.2.14 לשוק המזוט והסולר ולהגדיל את היקף היצוא של פז"א. לפרטים נוספים ראה סעיפים 
 לעיל. 2.2.15 

.5.1.13 עילות ושינויים החלים בומבנה התחרות בתחום הפ 

 להלן. 5.8 ראה סעיף 

.5.2 מוצרים ושירותים בתחום הפעילות 

.5.2.1 מוצרים ושירותים עיקריים 

פז"א עוסקת בעיקר בזיקוק נפט גולמי. מספר המוצרים המופקים מנפט גולמי הוא רב וכולל מספר 
 ניכר של תרכובות כימיות:

 לשימוש עצמי כאנרגיה בבז"א. -גזים קלים 

כאמור לעיל, המשמש בעיקר לבישול ביתי וכחומר גלם לתעשיה.  -ן ובוטאן) אבת פרופגפ"מ (תערו
כמות הגפ"מ המיוצרת על ידי בתי הזיקוק בישראל נמוכה מהצריכה המקומית ועל כן יש צורך ביבוא 

 גפ"מ. עם זאת, כניסת הגז הטבעי עשויה להקטין את הצורך ביבוא של גפ"מ.

 ר לתעשיה הפטרוכימית.המשמש כחומר גלם בעיק -נפטא 
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לקצב עליית המינוע בישראל  הביקוש לבנזין עולה ביחסהמשמש להפעלת מנועי בנזין.  -בנזין לסוגיו 
וביחס לגידול בהכנסה הפנויה, זאת למרות השיפור בנצילות האנרגטית של מנועים ומעבר להנעה 

 .ובהודובסין  בעיקרועה ככלל, הביקוש הגלובלי לבנזין עולה בעיקר בשל הגידול בנסחשמלית. 

 דלק למטוסי סילון ולחימום. הביקוש לדס"ל תלוי בעיקר בנפח התנועה האווירית -דס"ל (קרוסין) 
 שיעור הצמיחה הגלובלי.בהקשור, בין היתר, במחירי הנפט ו

סולר לחימום ביתי ולהסקה בתעשיה. וסולר תחבורה למנועי דיזל (תחבורה ותעשיה),  -סולר לסוגיו 
 הביקוש הגלובלי לסולר תחבורה נמצא במגמת עלייה מתונה כתוצאה מעליית קצב המינוע וההובלה
במדינות מפותחות וכן מפיתוח תשתיות במדינות מתפתחות. יחד עם זאת, בישראל אין מעבר מבנזין 

מיסים. הביקוש לסולר הסקה, הנצרך במדינת התחבורה לסולר תחבורה בעיקר בעקבות מדיניות 
 . ותחליפים נוספים , ירד וצפוי להמשיך לרדת בעקבות כניסת הגז הטבעיישראל

המידע האמור לעיל בדבר הביקוש לסולר הסקה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות 
את סולר ההסקה. הביקוש  פויחליותחליפים נוספים ערך. מידע זה מבוסס על תחזיות שהגז הטבעי 

ה או אספק אילהיות שונה באופן מהותי מהאמור לעיל, בין היתר, בשל  לסולר הסקה בפועל עשוי
 ים, שינויטבעי גז מול אל תחבורה סולר מחירי, ותחליפים נוספים טבעי גז עיכוב באספקה של

 ברגולציה ועוד.

דלק כבד המשמש לתנורי תעשיה וליצור חשמל. הביקוש למזוט בישראל יורד בעקבות  -מזוט לסוגיו 
 כניסת הגז הטבעי. 

חומרי הביניים העיקריים (מוצרים המשמשים כחומרי בלילה ו/או כחומרי גלם למוצרים אחרים ו/או 
, בוטילן ילןבנזין מפוצח, פרופבז"א הינם: נפטא,  המיוצרים על ידיכמוצרים סופיים בשווקי יצוא) 

 ")."חומרי הבינייםוחומרי בלילה למזוט (להלן: 

 מוצרי הבנזין וסולר תחבורה, שמיוצרים על ידי בז"א ומשווקים בישראל, מותאמים לתקן אירופי
5 EURO . 

גנרציה, לשימוש עצמי ולמכירה לצדדים שלישיים, -כמו כן עוסקת פז"א ביצור חשמל בשיטת הקו
להלן) ובמתן שירותי לוגיסטיקה ורכש  5.11.3 ביצור קיטור לשימוש עצמי (לפרטים נוספים ראה סעיף 

 לקבוצה. 

.5.2.2 אתר הניפוק בחיפה 

יקרי של החברה ללקוחותיה לפז מתקן ניפוק ואחסון בחיפה, המשמש כאתר הניפוק והאחסון הע
 הזיקוק.-באזור הצפון. האחריות התפעולית למתקן הינה של חטיבת

.5.3 פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום הפעילות 

להלן נתונים אודות התפלגות הכנסות פז"א מחיצוניים, על פי המוצרים העיקריים בתחום הזיקוק 
 ות בקבוצה): מגזרי-(הנתונים אינם כוללים מכירות בין

 הכנסות מחיצוניים

 מוצרים
 ושרותים

 ש"ח מיליוני
 2017לשנת 

 מסך אחוזים
 הכנסות
 הקבוצה

 2017לשנת 

 ש"ח מיליוני
 2016לשנת 

 מסך אחוזים
 הכנסות
 הקבוצה

 2016לשנת 

ש"ח מיליוני 
 2015לשנת 

אחוזים מסך 
הכנסות 
 הקבוצה

 2015לשנת 
 11% 1,428 10% 1,046 9% 990 סולר
 16% 2,114 16% 1,747 14% 1,575 ונפטאבנזין 
 7% 956 8% 821 7% 747 מזוט

 להלן. 5.10 -ו 5.5.2לפרטים נוספים ראה סעיפים 
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 2016בשנת  ש"ח, מיליוני 214 -בכ 2017 הרווח הגולמי מהמכירות במגזר הזיקוק הסתכם בשנת
 מיליוני ש''ח.  560 -בכ 2015 בשנתוש"ח  מיליוני 168 -בכ

 (לרבות המכירות לקבוצה) הסתכם בשנת הזיקוק (הפסד) הגולמי מסך מכירות מגזר שיעור הרווח
 . 6% -בכ 2015בשנת ו 2% -בכ 2016 בשנת ,3% -בכ 2017

 הדירקטוריון.  לדוח 3.3.2הפסד) הגולמי ראה סעיף ב(ברווח להסבר בדבר ההתפתחות 

נם תוצאה של מסחר בשווקים מחירי הנפט הגולמי שפז"א רוכשת, המהווים את עיקר עלויותיה, הי
 בינלאומיים. מחירי מוצרי פז"א מושפעים מהמחירים שנקבעים במסחר בינלאומי. 

רווחיות הזיקוק הגולמית הינה הפער בין ההכנסות ממכירת סל המוצרים לבין עלות חומרי הגלם 
ושה (בעיקר נפט גולמי) ועלות האנרגיה הנדרשת לשם זיקוקם. רווחיות הזיקוק מושפעת משל

פרמיות כמפורט להלן); (ב) היקף תשלום תוספת משתנים עיקריים: (א) מחירי הנפט הגולמי (לרבות 
שני אלה קובעים את היצע  –הביקוש למוצרי נפט באגן הים התיכון ובאירופה וכושר הזיקוק העולמי 

הנפט  (ג) תמהיל המוצרים המיוצר בבז"א, המושפע מסוגי -המוצרים בשוק ובהתאם את מחירם; ו
צור ומטכנולוגיית הזיקוק. הואיל ורק הגורם האחרון נתון לשליטתה המלאה של יהגולמי, ממתקני ה

 מגמות בשוק העולמי. בפז"א, הרי שרווחיות בתחום זה תלוייה בעיקר 

-תחנות הכוח בשיטת הקושתי במרווח הזיקוק בפז"א נכללות גם הכנסות מניפוק ומחשמל המופק מ
 בלתי נפרד מפז"א. גנרציה, המהוות חלק

כנהוג בענף, בגין כל סוג של נפט גולמי משולמת תוספת פרמיה, שמחושבת ביחס למחיר חבית נפט 
מסוג ברנט או מזוט. פרמיות אלה משתנות מעת לעת בהתאם לתנאי השוק ומהוות סיכון בסיס שאינו 

 בר הגנה. 

ולמי לבין מועד מכירת המוצרים מרווח הזיקוק מושפע גם מפערי הזמנים בין מועד רכישת הנפט הג
 המוצרים.על היקף ההגנות על מחירי הנפט הגולמי ומשזוקקו ממנו ו

הנרכש על ידי  ,ההגנות נועדו להתמודד עם החשיפה הנוצרת בעת קביעת המחיר לנפט הגולמי
הגנות על  תבצעממכירה למוצרים המופקים. החברה הפז"א, והמתקיימת עד למועד קביעת מחירי 

. יצויין כי בכל מקרה, לא ניתן להגן באופן , בהתאם למדיניות החברה ולמצב השוקהמלאי מרבית
מהסיבות  ,הסיכון הנובע מתנודות מחירי הנפט הגולמי והשפעתו על המלאי, בין השאר כנגדמלא 

 הבאות:

גנים השוני בין סוג הנפט הגולמי שרוכשת פז"א לבין סוג הנפט הגולמי שהינו נכס הבסיס עליו מ . 1
 ) הנובעת מהפער שבין נגזר ההגנה ובין הנכס הפיזי. Basis Riskחשיפת בסיס ( -הנגזרים 

על מחירי החוזים העתידיים של נפט  Calender Spread) -השפעת ציפיות השוק (מבנה העקום  . 2
) או שלילי Contango. השפעה זו יכולה להיות בעלת אפקט חיובי (ICE -ב BRENTמסוג 

)Backwardation יצוין, כי קיימים נגזרים המאפשרים למתן את החשיפה הנ"ל ופז"א עושה .(
 מבנה עקום השוק הינו 2017החציון השני של שנת מהחל בהם שימוש מעת לעת. 

Backwardation.  

 לדוח 3.3.2 ףסעיראה לפרטים נוספים אודות מדיניות ההגנות וההגנות שמבצעת החברה על המלאי 
  .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  30 וביאור הדירקטוריון

.5.4 מוצרים חדשים בתחום הפעילות 

 אין מוצרים חדשים בתחום הפעילות.
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.5.5 לקוחות בתחום הפעילות 

.5.5.1 מאפייני הלקוחות  

חברות הגז (הרוכשות למרבית מוצרי הדלק המיוצרים בבז"א נמכרים בשוק המקומי לחברות הדלק ו
 גפ"מ בלבד) ויתרת המוצרים מיוצאת ללקוחות שונים ברחבי העולם. 

של פז"א היו לפז ו/או  הכמותיותמכירות המ 51% -כ 2017פז. בשנת  והלקוח העיקרי של פז"א הינ
 לחברות אחרות בקבוצת פז.

דבר ההסכם עם דור חברת דור אלון מהווה את הלקוח הגדול של פז"א לאחר פז. לפרטים נוספים ב
 להלן. 5.19.7 אלון ראה סעיף 

 -כמסך מכירות פז"א, לעומת  78% -כ 2017מחזור מכירות מוצרי הנפט בשוק המקומי היווה בשנת 
 . 2016שנת ב 74%

מרבית חומרי הביניים נמכרים לבז"ן (לרבות לכאו"ל) על פי הסכם שנחתם בין החברות. כמו כן, 
תקלה במתקני כאו"ל עשויה להקטין את היקף היצור של מוצרי פז"א.  ליצוא.נמכרים חומרי ביניים 

 להלן.  5.19.5.1 לפרטים נוספים ראה סעיף 

פז"א מוכרת מוצרי נפט ללקוחותיה העיקריים בשוק המקומי (שאינם החברה) על בסיס הסכמי 
 להלן ועל בסיס הזמנות חודשיות.  5.7 מסגרת כמפורט בסעיף 

סכמים למכירת חשמל לצדדים שלישיים ולחברת החשמל. לפרטים נוספים לענין פז"א התקשרה בה
 להלן.  5.16  -ו 5.11.3 גנרציה ראה סעיפים -תחנות הכוח בשיטת הקו

להערכת החברה, הפסקת ההתקשרויות של פז"א עם אחד או יותר מלקוחותיה, שאינם פז, לא 
"א מהסיבות הבאות: לחברה יכולת לרכוש צפויה להשפיע באופן מהותי על תוצאות הפעילות של פז

ולשווק ללקוחות קצה אחרים (במקום התקשרויות שיופסקו) את עיקר הכמויות המיוצרות, קיים 
ביקוש יציב יחסית למוצרים, בז"א נמצא בקירבה למרבית מרכזי הצריכה ולפז"א יכולת לייצא את 

 עודפי המוצרים. 

פסקת התקשרויות עם אחד או יותר מלקוחותיה של המידע הכלול בסעיף זה, בדבר הסיכון שבה
פז"א, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על הערכת החברה 

השיווק בישראל. להפסקת התקשרויות כאמור לעיל, עשויה בתחום באשר למגמות בתחום הזיקוק ו
מרווחיות שונה כתוצאה בין היתר, כתוצאה להיות השפעה לרעה על תוצאותיה הכספיות של פז"א, 

 .כו'יתרונות ליבוא ולקוחות אחרים, שינויי רגולציה שייצרו אספקה לממעבר ל

.5.5.2 התפלגות המכירות בתחום הזיקוק לפי לקוחות  

חברתיות -להלן פרטים אודות מכירות פז"א (ללא בלו ומע"מ) ללקוחות (הנתונים כוללים מכירות בין
 בקבוצה): 

 הלקוח

 מיליארדי
 ש"ח

לשנת 
2017 

 שעור
 הכנסותמ

 "אפז
לשנת 
2017 

 מיליארדי
 ש"ח

לשנת 
2016 

 שעור
 הכנסותמ

 "אפז
לשנת 
2016 

מיליארדי 
 ש"ח

לשנת 
2015 

שעור 
מהכנסות 

 פז"א
לשנת 
2015 

5Fפז

6 4.2 54% 3.7  49% 4.8 49% 
 25% 2.5 25% 1.9 24% 1.9 בישראל יםאחרלקוחות 

 26% 2.5 26% 2.0 22% 1.7 יצוא
 100% 9.8 100% 7.6 100% 7.8 סה"כ

                                                
 .פז של המאוחדים הכספיים הדוחות במסגרת מתבטלות פז לקבוצת המכירות  6
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.5.6 שיווק והפצה בתחום הפעילות 

.5.6.1 שיווק והפצה 

 הקו"מ. -שיווק מוצרי הנפט בשוק המקומי נעשה באמצעות חטיבת

הזיקוק ומתבצעת באמצעות -הזרמה ישירה של מוצרי נפט לחצרי הלקוח הינה חלק ממערך חטיבת
לעיל. מחירי  5.1.1 ז"א ובז"ן. לפרטים נוספים ראה סעיף פתשתית הנמצאת בבעלות ק.מ.ד, 

ההובלה בהזרמה ישירה נקבעים בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק 
 .2014-תשע"דההדלק), 

 להלן. 5.18.2 לענין המגבלות החלות על החברה במכירת מוצרי גפ"מ ראה סעיף 

נפט וחומרי ביניים. מכירות אלו מבוצעות בחלקן בעסקאות  פז"א מוכרת בשוק הבינלאומי מוצרי
SPOT  ללקוחות מזדמנים ובחלקן על בסיס הסכמי מסגרת המאפשרים ללקוחות להזמין תזקיקי נפט

 מעת לעת. 

 פז"א מוכרת חשמל לחברת החשמל ולצדדים שלישיים. 

.5.6.2 ובאחסון תלות בתשתית ההזרמה 

לפז"א תלות תפעולית בחברות התשתיות (ק.צ.א.א., תש"ן, ק.מ.ד וחח"י) המזרימות את המוצרים 
בצינורות ממתקני בז"א ואליהם. בנוסף לפז"א תלות בק.צ.א.א. באחסון נפט גולמי. תש"ן וק.מ.ד 
כפופות להוראות וצווים המחייבים אותן ליתן את השירותים לבתי הזיקוק ולחברות הדלק, ואילו 

.צ.א.א. וחח"י אינן כפופות להוראות וצווים אלו. ק.צ.א.א. הינה בעלת מונופולין מקומי בהזרמת נפט ק
 גולמי מנמל ק.צ.א.א. באשקלון לבז"א ובאחסון נפט גולמי. 

.5.7 צבר הזמנות בתחום הפעילות 

 מכירות פז"א ללקוחותיה בשוק המקומי מתבצעות בעיקר על פי הזמנות חודשיות. 

סכמי מסגרת כלליים עם חלק מלקוחותיה, בהם נקבעו, בין היתר, אופן ביצוע פז"א חתמה על ה
 ההזמנות, התנאים הכלליים לביצוע המכירה, נוסחאות מחיר, תנאי תשלום וביטחונות. 

 היקף ההזמנות החודשי נקבע לרוב במועד ההזמנה. 

פז"א  ,חודש בחודשו שהתחייבו מראש לרכוש כמויות מוגדרות מידי ,כמו כן, כלפי חלק מלקוחותיה
 . בכמויות אלו מידי חודש בחודשומוצרים ה ספק אתהתחייבה בהסכמים שנתיים ל

מיליארדי  3.2 -עמד על כ 2017בדצמבר  31היקף צבר ההזמנות של פז"א מלקוחותיה נכון ליום 
 .2018ש''ח, והוא צפוי להתקבל בחלוקה דומה על פני כל החודשים במהלך שנת 

 ש''ח. ימיליארד 2.2 -עמד על כ 2016בדצמבר  31צבר ההזמנות של פז"א מלקוחותיה ליום 

 הדלקים במחירי מעליהנובע בעיקר  2017לבין שנת  2016השינוי בהיקף צבר ההזמנות בין שנת 
 .ההזמנות צבר בכמויות מעליהו

פני עתיד, המבוסס הינו מידע צופה  2018האמור לעיל, בדבר חלוקת צבר ההזמנות על פני שנת 
בעיקר על ניסיונה של החברה משנים קודמות. אין כל וודאות כי התפלגות ההזמנות בפועל על פני 

תישלח כמות ההזמנות שתהיה כמתואר לעיל וזאת לאור כמות המטענים שתידרש ו/או  2018שנת 
 על ידי הלקוחות ו/או לאור תקלות לא צפויות.
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.5.8 תחרות בתחום הפעילות  

בשוק תזקיקי הנפט המקומי פז"א מתחרה מול בז"ן ומול יבוא. בז"ן מהווה מונופול בחלק מתזקיקי 
 -, הוא כ2017הנפט. להערכת החברה, נתח השוק של פז"א, מסך תזקיקי הנפט בישראל בשנת 

 בשוק הבינלאומי חלקה של פז"א זניח. ו 35%

מזרח הרחוק, חלקם בסמיכות גיאוגרפית פז"א חשופה ליבוא תזקיקים שמקורם באגן הים התיכון וב
 לישראל או בסמוך למקורות הנפט הגולמי. 

מהווה תחליף ליצור  תזקיקי נפט), ויבוא Commoditiesמוצרי בתי הזיקוק הינם מוצרים סחירים (
 ניצבים בפני מספר חסמים:לישראל מקומי. ואולם, יבואנים פוטנציאליים של תזקיקי נפט 

 גבוהה יותר מעלות יבוא נפט גולמי וזיקוקו בישראל;לרוב פט לישראל עלות יבוא תזקיקי נ )א(

יבוא כמויות מצומצמות אינו כלכלי ואילו יבוא כמויות גדולות מצריך אמצעי אחסון ומשאבי ניהול מלאי  )ב(
 המגדילים את עלויות המימון;

 סחר מועדפים;בתי זיקוק מבצעים רכישות חוזרות של כמויות גדולות ולכן עשויים להנות מתנאי  )ג(

יבוא עצמי חושף את היבואנים לסיכונים בהחזקת מלאי תזקיקים, בין היתר, בשל התנודתיות  )ד(
 הגבוהה במחירי התזקיקים בעולם;

יש צורך לייבא מוצרים העומדים בתקן הישראלי ולא כל בתי הזיקוק בעולם מסוגלים לייצר על פי תקן  )ה(
 זה. 

ואן לסיכונים כגון תקלות לוגיסטיות (עיכובים) ותקלות יבוא מצריך מומחיות ועשוי לחשוף את היב )ו(
 . התזקיקים באיכות

 ובעיקר ,הישראלישוק ב הנפט תזקיקישל יבוא תזקיקי נפט לישראל מסך  הכמותלהערכת החברה, 
 מסופקת שאינה הצריכה להשלמתהנדרשת הכמות השולית  אתבנזין, מוגבלת ומייצגת בדרך כלל 

) וסונול(דלק  הגדולותהחלו חברות הדלק  2018חודש ינואר במהלך  עם זאת, .המקומי הייצור"י ע
בהתאם חלף יבוא על ידי אחרים) שלהערכת החברה רובו ( סולר)לבנזין (בנוסף  בעצמן לייבא

 .לאחרים ולשיווקלצרכיהן 

את בין הגורמים החיוביים המשפיעים או עשויים להשפיע על מעמדה התחרותי של פז"א ניתן למנות 
הגורמים הבאים: (א) קרבת בז"א למרכז הצריכה הארצי, כאשר כשני שלישים מצריכת מוצרי הנפט 
בישראל הינם באזור גיאוגראפי הקרוב יותר לבז"א מאשר לבז"ן (ב) החברה רוכשת חלק ניכר 
ממוצרי בז"א לצורך שיווקם בישראל (ג) יכולת פיצוח גבוהה יחסית לתפוקה, המאפשרת תמהיל 

 2017בעל ערך גבוה (ד) מוצרי בז"א נמכרים על ידי פז לרשות הפלשתינאית (שבשנת  מוצרים
של החברה) (לפרטים בדבר ההסכם עם הרשות הפלשתינאית ראה סעיף  לקוח מהותיהיתה 

לעיל) (ה) מוצרי בז"א נמכרים לחברת דור אלון שהינה לקוח גדול של פז"א (ו) קרבה  3.5.2.2 
באשדוד (ז)  חח"יק.צ.א.א. באשקלון וקרבה למקשרי  ולטרמינלגיאוגרפית לנמל יבוא נפט גולמי 

ות ילשל בז"א, לרציפות פע תורם להוזלת עלויות האנרגיהש שימוש בגז טבעי לתהליך הזיקוק
ויר. לפרטים בדבר ומתקנים ולהפחתת פליטות המזהמים לאשל הנת הבלאי המתקנים, להקט

 להלן. 5.19.4 ההסכם לרכישת גז טבעי ממאגר תמר ראה סעיף 

בין הגורמים השליליים, המשפיעים או עשויים להשפיע על מעמדה התחרותי של החברה בתחום 
 .בפז"א ויללא גיבוהזיקוק ניתן למנות את קיומו של מסלול זיקוק גלם יחיד 

כמויות היצוא של פז"א הינן זניחות ביחס לשוק העולמי ואין בהן כדי  - העולמי הנפט תזקיקי בשוק
להשפיע על מערך הסחר הבינלאומי, שכן במסגרת שוק תזקיקי הנפט העולמי נמכרים, על בסיס יום 

ז"א נקבע על פי יומי, עשרות אלפי טונות של תזקיקי נפט. מחיר תזקיקי הנפט המיוצאים על ידי פ
 ציטוטים של מחירי התזקיקים בשווקים הבינלאומיים. 
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 ,הגבוהות מהעלויות הנלוות למכירת תזקיקים בשוק מקומי ,יצוא תזקיקי נפט כרוך בעלויות שונות
שהיה ככל ויש עיכובים בפריקה,  דמיוהכוללות: שינוע והזרמת דלקים אל מסוף היצוא, טעינה, 

ות, הובלה ימית ממסוף היצוא לנמל היעד ועמידה בדרישות דין רלוונטיות. תשלומי רציף ואגרות שונ
כמו כן, היצוא תלוי בתנאי מזג אוויר, בפעילות נמלי הדלק (חיפה, אשקלון ואילת) ובמקשרי חח"י 

 באשדוד.

.5.9 עונתיות בתחום הפעילות  

בצריכת דס"ל  , קיימת עונתיותאולםככלל, לא קיימת בישראל עונתיות מהותית בתחום הזיקוק. 
בהתאם לתנודות המאפיינות את פעילות חברות התעופה. בנוסף, קיימת עונתיות במחירי המוצרים 

פז"א מתאימה את תמהיל  .ושינויים בין תקני חורף וקיץ גלובלים , מביקוש והיצעהמושפעת, בין היתר
 היצור לעונתיות בתחום הפעילות.

.5.10 כושר יצור בתחום הפעילות  

מיליוני טון נפט  5.4 -של בז"א מוערך בכ NAME PLATE CAPACITY)( הנומינליכושר הזיקוק 
 גולמי בשנה. כושר הזיקוק המירבי תלוי בסוג חומר הגלם המעובד.

 להלן פירוט המוצרים והכמויות שהופקו מהנפט הגולמי שזוקק: 

 טון אלפי מוצר
 2017לשנת 

 שיעור
 2017לשנת 

 טון אלפי
 2016לשנת 

 שיעור
 2016לשנת 

 אלפי טון
 2015לשנת 

 רשיעו
 2015לשנת 

 37% 1,863 37% 1,730 38% 1,389 בנזין ונפטא
 31% 1,538 30% 1,440 30% 1,071 סולר

 11% 550 11% 500 11% 407 דס"ל וקרוסין
 4% 196 4% 191 4% 136 אחרים

 17% 871 18% 868 17% 619 מזוט
 100% 5,018 100% 4,729 100% 3,622 סה"כ

.5.11 רכוש קבוע, מקרקעין ומתקנים בתחום הפעילות  

.5.11.1 כללי 

מתקני פז"א ממוקמים באשדוד וכוללים יחידות זיקוק ראשוניות (זיקוק גלם), פצחן קטליטי ומתקן 
גנרציה, -פירום קטליטי, מתקני הדחת גופרית ושני מתקני השבת גופרית, שתי תחנות כוח בשיטת קו

שתית (מבנים, מיכלי אחסון, צנרת וכד'), מתקני ניפוק מוצרים מתקן אלקלציה, יחידות יצור נוספות, ת
למיכליות כביש (גז, תזקיקים ומזוט), מתקני שירותים (דוודי קיטור, אוויר בלחץ, טיפול במים, טיפול 

ציוד כיבוי אש) וכן מלאי חומרי עזר וחלפים. לענין המקרקעין עליהם ממוקמים מתקני פז"א ובשפכים 
 להלן.  5.11.5 ראה סעיף 

, עלות המקרקעין, המבנים, הפרויקטים שבוצעו ו/או 2017בדצמבר  31על פי מאזן פז"א ליום 
 1,746 -מיליוני ש"ח. הפחת שנצבר בגינם מסתכם בכ 4,928 -בביצוע, המכונות והציוד הינה כ

 מיליוני ש"ח.  3,182 -העלות המופחתת נטו מסתכמת בכומיליוני ש"ח, 

.5.11.2 מתקנים עיקריים 

 להלן פירוט היחידות היצרניות העיקריות בפז"א: 

 אומדן כושר זיקוק (חביות ליום)  מתקן
 110,000 מתקן זיקוק גלם (מז"ג)

 46,000 מתקן זיקוק בוואקום
 26,000 מתקן שבירת צמיגות
 36,000 פצחן קטליטי (פצ"ק)

 12,000 מתקן פירום קטליטי (מפ"ק)
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 אומדן כושר זיקוק (חביות ליום)  מתקן
 24,000 מה"ד נפטא

 15,000 מה"ד קרוסין
 33,000 מה"ד סולר

 21,000 מה"ד בנזין פצ"ק
 MTBE 900מתקן 

 3,600 מתקן האלקלציה

גנרציה, מתקן ביולוגי -כמו כן בפז"א קיימים שני מתקני השבת גופרית, שתי תחנות כוח בשיטת קו
 לטיפול בשפכים ומסוף ניפוק למיכליות כביש. 

חמש שנים נערך בבז"א שיפוץ כאחת לכארבע עד של מתקני היצור, בנוסף לתחזוקה שוטפת 
במהלך הרבעון השני של שנת  בוצע האחרוןתקופתי השיפוץ המקיף של מתקני היצור.  תקופתי

מופחתת וש), שוטפות עלויות היוון כולל לאמיליוני ש"ח ( 151 -כבבעלות שהסתכמה  2017
 עד למועד השיפוץ התקופתי הבא.  בדוחותיה הכספיים של החברה

 ההשקעות תוכנית במסגרת ,שהוקמו החדשים המתקניםשל  שיפוץאת עלות ה גם תכוללעלות זו 
, בנוסף .הקודם בשיפוץ ונכלל לאשו ,)מסולר גופרית הדחת ומתקן האלקלציה(מתקן  2012בשנת 

 בוצעאחת לכעשרים שנה מתבצע שיפוץ רב שנתי בפצ"ק (פצחן קטליטי). השיפוץ הרב שנתי בפצ"ק 
 בדוחותיהאף היא  תופחתש"ח, ש מיליוני 44 -כ של בעלות 2017 שנתרבעון השני של בהוא  אף

 "ק.הפצ של הבא שנתי הרב השיפוץ למועד עד החברה של הכספיים

(לרבות שיפוץ רב  2017באפריל  20ביום השיפוץ התקופתי האחרון של מתקני היצור בבז"א החל 
(למעט בגזרת ) Mechanical Complition( 2017ביוני  5והסתיים ביום  שנתי בפצחן הקטליטי)

. הפעלה הדרגתית של מתקני )2017ביוני  9הפצחן הקטליטי, שם הסתיימו עבודות השיפוץ ביום 
בהפעלת מערכות השירותים. עיצומי העובדים בפז"א, כאמור  2017במאי  25הזיקוק החלה ביום 

. אתחול 2017ביוני  13עלה עד ליום להלן, גרמו להפסקה מלאה של פעולות ההפ 6.1.7.1בסעיף 
הביא לכך שחזרה לפעילות מלאה של מתקני היצור  2017ביוני  13מחדש של פעולות ההפעלה ביום 

. סה"כ תקופת 2017בפז"א וקבלת מוצרים תקינים היתה במהלך השבוע הראשון של חודש יולי 
 75 -ארכה כ ,ל סכסוך עבודהועיצומי העובדים בש בגין השיפוץ התקופתי במתקני היצור ,ההשבתה

 .יום
  .)2017-01-034090 -(אסמכתא מס' 2017באפריל  23מיום  יםמידי ותלפרטים נוספים ראה דוח

, פרצה דליקה באחד משני מתקני אשפרת הסולר (הקטן שבהם) בפז"א 2017באוגוסט  14ביום 
ניים הצליחו להשתלט על "). כוחות הכיבוי הפנימיים והחיצוהמתקן" או "האירוע(להלן בהתאמה: "

הדליקה ללא נפגעים. כתוצאה מהדליקה נגרם נזק לחלק מהמתקן. הנזק שנגרם כתוצאה מהאירוע 
. (לאחר קבלת השיפוי על פי פוליסות הביטוח הקיימות לפז"א) מיליוני ש"ח 20 -סתכם בסך של כה

(אסמכתא מס'  2017באוגוסט  15ומיום  2017באוגוסט  14לפרטים נוספים ראה דוחות מידיים מיום 
 ).2017-01-083235 -ואסמכתא מס'  2017-01-082854 -

.5.11.3 גנרציה-תחנות כוח בשיטת קו 

גנרציה ומייצרת חשמל לצורכי בז"א ולמכירה -פז"א מפעילה בחצריה שתי תחנות כוח בשיטת קו
ות באמצעות ללקוחות פרטיים ו/או לחברת החשמל וקיטור לתהליכי הזיקוק בבז"א. תחנות הכח פועל

גז טבעי ובכך תורמות מהותית להפחתת פליטות גזי חממה ולשיפור הניצולת האנרגטית של בז"א. 
תחנות הכוח כוללות (כל אחת) טורבינה ליצור חשמל ודוד קיטור, המבוסס על חום שיורי, ובנוסף 

 תחנת השנאה המחברת את בז"א לרשת המתח העליון של חברת החשמל. 

 -מגה וואט לשעה וכ 49 -) מייצרת חשמל בהיקף של כ2009ה (שהוקמה בשנת תחנת הכוח הראשונ
 "). תחנת הכוח הראשונהרכי בז"א (להלן: "וטון קיטור לשעה לצ 60

 -מגה וואט לשעה וכ 60 -) מייצרת חשמל בהיקף של כ2012תחנת הכוח השניה (שהוקמה בשנת 
 "). ניהתחנת הכוח השטון קיטור לשעה לצורכי בז"א (להלן: " 60
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) של רשות החשמל, שעניינה קביעת תעריפים 989( 4פורסמה החלטה מס'  2015בחודש אוגוסט 
לשירותי ניהול של מערכת החשמל (תעריפים מערכתיים) לכלל היצרנים הפרטיים (להלן: 

"). בעקבות ההחלטה קטנו ההכנסות של פז"א ממכירת חשמל וזאת בשל העברה של ההחלטה"
על המוכרות לחברת החשמל, מרכיב היצור לתעריף שירותי ניהול המערכת. כמו כן, עלויות מסוימות, 

פז"א לשלם בגין שירותי ניהול המערכת, שסופקו על ידי חברת החשמל, לשתי  הנדרשפי ההחלטה, 
בגין למועד הדרישה (לא כולל מע"מ) מיליוני ש"ח  45.6 -כתחנות הכוח המופעלות על ידה, סך של 

בחודש  ").הרטרואקטיבי החיוב(להלן: " 2015ועד לחודש ספטמבר  2013יוני  התקופה שמחודש
 בחודש, עתירה לבג"צ כנגד ההחלטה. אחרים חשמל יצרני גם כמוהגישה פז"א,  2015ספטמבר 

, אחרים חשמל יצרני מעתירות ובחלק"א פז בעתירת המבוקשים הסעדיםדחה בג"צ את  2017ינואר 
 בחודש .)2014 -ו 2013(המתייחס לשנים  הרטרואקטיבי חיובחלק מהל הנוגע בכל ונתן צו על תנאי

 העתירה במסגרתו, הצדדים בין שנחתם הפשרה הסכםל דין פסק של תוקףניתן  2018ינואר 
. המשמעות של הסכם הפשרה לגבי פז"א נדחו, שהוגשו אחרות עתירות גם כמו"א, פז שהגישה

ועד חודש  2013הינה הפחתה של סכום הדרישה הרטרואקטיבית בגין התקופה שמחודש יוני 
מיליוני  29 -לסך של כ (לא כולל מע"מ) "ח למועד הדרישהשמיליוני  45.6 של מסך 2015ספטמבר 

"ח ויתרת שמיליוני  18של בסך  הפרשה היתה). בדוחותיה הכספיים של פז"א "ממע כולל(לא  ש"ח
בדוחות הכספיים של פז"א ברבעון הרביעי של שנת  הופרשההסכום, בהתאם להסכם הפשרה, 

2017.   
 ).2015-01-093918 -(אסמכתא מס' 2015באוגוסט  11לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 

.5.11.4 מיכלים 

 -האחסון של פז"א מסתכם בכ מיכלי אחסון (לא כולל מיכלים לאחסון גפ"מ). נפח 66 -כלפז"א יש 
. פז"א ממשיכה לפעול להגדלת כושר המיכול שלה לתזקיקים, לפרטים נוספים ראה אלפי מ"ק 900

  להלן.  5.16 סעיף 

.5.11.5 קרקע בית הזיקוק 

מ"ר המצויים  1,080,000 -פז"א הינה בעלת הזכויות להרשם כבעלים וכחוכרים לדורות בשטח של כ
"). מקרקעי פז"א משמשים לפעילות מקרקעי פז"א(להלן: " בז"אבאשדוד, עליהם נמצא, בין היתר, 

 הזיקוק, לרבות ליצור, לאחסון, לשירותים ולצרכים מנהליים. -חטיבת

כפופה לרישום זיקת הנאה לטובת המדינה, בענין התחייבות להימנע  זכות הבעלות במקרקעי פז"א
ורשות  משרד האנרגיהמשינוי ייעוד או ניצול של קרקעות פז"א, ללא הסכמת החשב הכללי, מנכ"ל 

  . פז"א פועלת לרישום הזכויות על שמה.מקרקעי ישראל

מקרקעי פז"א ראה סעיף לפרטים נוספים בדבר התיקון להסכם ההרשאה המסדיר את זכויות פז"א ב
 להלן.  5.19.3 

.5.12 מחקר ופיתוח בתחום הפעילות 

 ידי חברות בעלות ידע. -פז"א פועלת לשיפור תהליכים, לרבות על ידי אימוץ טכנולוגיות שפותחו על

.5.13 נכסים לא מוחשיים בתחום הפעילות 

.5.13.1 רשיונות 

 להלן.  5.18 לפרטים בדבר ההיתרים והרישיונות החיוניים לפעילות בז"א ראה סעיף 

 להלן. 5.18.3.4  -ו 5.18.3.3 הפקת מים ראה סעיפים ליצור חשמל וללפרטים לענין רשיונות 

.5.13.2 סימני מסחר 

אצל רשם סימני המסחר. סימן המסחר העיקרי של פז"א הינו: פז  כל סימני המסחר של פז"א נרשמו
 זיקוק.
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 לפז"א ידע בקשר להפעלת מתקנים מיוחדים אשר נרכש מצדדים שלישיים.

 31הכספיים של החברה ליום  לדוחות 13אור יבראה לפרטים נוספים אודות נכסים לא מוחשיים 
 . 2017בדצמבר 

.5.14 הון אנושי בתחום הפעילות  

 להלן. 6.1.7 לפרטים בענין הון אנושי בתחום הפעילות ראה סעיף 

.5.15 חומרי גלם וספקים של תחום הפעילות 

.5.15.1 חומרי גלם 

נפט גולמי ומזוט ישיר (המשמש כחומר גלם לתהליך). שוק חומרי הגלם העיקריים של בז"א הם 
), בעל סחירות גבוהה מאוד הן Commoditiesהנפט הגולמי ומוצריו הינו שוק משוכלל של סחורות (

במסחר פיזי והן במסחר עתידי. המסחר מתבצע עם גופים בינלאומיים גדולים. המקור העיקרי 
ינות ברית המועצות לשעבר (רוסיה, קזאחסטאן, לחומרי הגלם הינו: מדינות הים השחור ומד

וצפון צפון אמריקה  ,אזרביג'אן, טורקמניסטאן). מקורות זמינים אחרים הינם מדינות מערב אפריקה
 אירופה.

.5.15.2 רכש וספקים 

גולמי הנפט הההתקשרות עם ספקי  גולמי ממספר ספקי נפט גולמי בינלאומיים.פז"א רוכשת נפט 
. חלק מהנפט הגולמי נרכש על ידי פז"א באמצעות הסכמי SPOTות נעשית בעיקר על בסיס עסקא

 להלן. 5.19.10 מסגרת עם חברות סחר גדולות. לפרטים נוספים ראה סעיף 

לפז"א אין קושי מהותי בהשגת נפט גולמי והיא אינה תלויה בספק זה או אחר. יחד עם זאת, מספר 
אזורנו, חסומים בפני פז"א מסיבות גיאופוליטיות. כמו כן, זמינות למקורות לאספקת נפט גולמי 

מיכליות להובלת נפט גולמי לנמלי הארץ מוגבלת, ומספר חברות ספנות בינלאומיות נמנעות מליצור 
 גורמת לעלויות נוספות. שקשרים עם בתי הזיקוק בישראל, עובדה 

ולמי, הינו מידע צופה פני עתיד כהגדרתו המידע האמור לעיל, בכל הנוגע להעדר קושי בהשגת נפט ג
אין ודאות כי  הערכות החברה וניסיון העבר של החברה.בחוק ניירות ערך. מידע זה מבוסס על 

 לא ישפיעו לרעה על זמינות המקורות של פז"א ועל העלויות של הקבוצה.גיאופוליטיים שינויים 

מקשרים הימיים של חח"י באשדוד לפז"א תלות בנמלים המשמשים ליבוא נפט גולמי ובעיקר ב
 ובמסוף האחסון של ק.צ.א.א. באשקלון.

אילוצים והתניות  , יוצרות2015, המתבצעות החל משנת עבודות הקמת הנמל הימי החדש באשדוד
  בכל הנוגע לתפעול המקשרים הימיים של חח"י, המשמשים גם את פז"א. 

 אישורמקשרים (עפ"י תוכנית שמצויה בהליכי למיטב ידיעת פז"א, בכדי לשמר ולהגדיל את זמינות ה
המקשרים  את קיומשרד האוצר להעת משרד האנרגיה החליטו), לאומיות לתשתיות וועדהב -"לותב

  למיקומם הנוכחי.מערבית צפונית 

שנוצר בצינור של חח"י במקשר הימי באשדוד, שמשמש את פז"א  שבר, בעקבות 2017 ינואר בחודש
מזוט לתקופה של מספר שבועות. רק ה ה שלטעינהו הפריקהפעילות  נעצרהלפריקת וטעינת מזוט, 

. יצויין כי ופעילות הפריקה והטעינה של המזוט חודשה לאחר תיקון התקלה חזר הצינור לשימוש
 לפרטים .מהשבתת הצינור הצינור הינו בבעלות חח"י ובאחריותה וכי לחברה לא נגרם נזק מהותי

 2017בינואר  17ודוח מידי מיום  להלן 5.19.11 ראה סעיף  נוספים בדבר ההסכם עם חח"י
 ).2017-01-005848 -(אסמכתא מס'
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להלן נתונים המתייחסים לשעור הרכישות של נפט גולמי מספקים עיקריים מתוך סך הרכישות של 
 :אפז"

 2015שיעור רכישות  2016 רכישות שיעור 2017 רכישות שיעור ספק עיקרי
 50% 39% 36% ספק א'
 19% 21% 19% ספק ב'
 8% 12% 11% ספק ג'

 1% 8% 7% ספק ד' 
 22% 20% 27% אחרים
 100% 100% 100% סה"כ

גז טבעי להפעלת מספר מתקנים בבז"א, לרבות  מאגר תמר),שותפות פז"א רוכשת, מספק יחיד (
  גנרציה. לפז"א תלות בשותפות מאגר תמר. -להפעלת תחנות הכוח בשיטת הקו

ראה  לויתן ממאגר טבעי גז של עתידית לאספקה הסכם לרבותלענין ההסכמים לאספקת גז טבעי, 
 להלן. 5.19.4 סעיף 

.5.15.3 תנודתיות במחירים  

שינויים בביקוש ובהיצע, נסיבות פוליטיות, כושר יצור, אקלים ופעילות ספקולטיבית של גופים פיננסים 
 גבוהה במחירי הנפט הגולמי, במחירי המוצרים ובמרווח הזיקוק. התנודתיות ל הינם בין הגורמים

.5.15.4 איכות המוצרים 

מעבדה  פועלתת איכות בהתאם לתקנים החלים עליה. בפז"א ופז"א מקיימת תהליכי בקרה וביקור
 .פעילויות פיקוחוכיולים  ,לבצע בדיקות ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות-המוסמכת על

 . םמוצריהאחראית פז"א לטיב  השונות של פז"א עם לקוחותיה,ההתקשרויות במסגרת 

.5.16 השקעות בתחום הפעילות 

 השקעות שבוצעו בשנים האחרונות

קריים שבהם מפורטים ישהע ידה עלשבוצעו  שוניםפרויקטים ב בשנים האחרונותחברה השקיעה ה
  להלן: 

לטייב את סל  במטרהקטן, מרכיבי גפ"מ אולפיני למרכיבי בנזין גבה או שהופך -מתקן אלקילציה 
  המוצרים המופקים ולהחליף יבוא מרכיבי בלילה ביצור עצמי; 

גז טבעי, ומספקת קיטור לבז"א בהיקף של  באמצעות הפועלת -גנרציה -תחנת כוח שניה בשיטת הקו
  מגה וואט לשעה;  60 -טון לשעה וחשמל בהיקף של עד כ 60 -עד כ

 חן הקטליטי)פצמתקן הפצ"ק (מתקן הבכלל טיפול ש - פרויקט להגדלת תפוקת הפצחן הקטליטי
  מה"ד חדש (מתקן הדחת גופרית);מתקן  והקמתמתקן המז"ג (מתקן זיקוק גלם), בו

הקמת מערכת בלילה מתקדמת עבור נפט ומ"ק  60,000 -תוספת מיכול נפט גולמי בנפח של כ
 ם שדרוג מערך ההזרמה.מ"ק, יחד ע 80,000 -תוספת מיכול תזקיקי נפט בנפח של כוגולמי, 

 בביצוע השקעות

שהקמתו  -רה מפעלי (חומר הבעירה העיקרי המשמש את בז"א) ימתקן השבת מרכיבים מגז בע
במסגרתו יופרד גז  .2018 , נמצא בשלבי הקמה מתקדמים ויופעל במהלך שנת2017החלה בשנת 

רה המפעלי למרכיביו השונים (שהינם בעלי ערך כלכלי גבוה יותר מערכם כמרכיב בעירה), יהבע
רה המפעלי יעשה שימוש בגז טבעי, שהינו חומר בעירה זול משמעותית יבמקום שימוש בגז הבעו

 35 -מהמוצרים המופקים מגז הבעירה. עלותו המתוכננת של הפרויקט צפויה להסתכם לסך של כ
בדצמבר  31וסה"כ הושקעו עד ליום  מיליוני ש"ח 60 -כ 2017מתוכם הושקעו בשנת ( מיליוני דולר

 ותקופת החזר ההשקעה צפויה להיות קצרה.  )מיליוני ש"ח 78 -כ 2017
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  השקעות נוספות המתוכננות על ידי פז"א

עד בבסל המוצרים המזוט שיעור לצמצם את יאפשר לפז"א שפרויקט  - Cat Cooler)(מצנן קטליסט  )א(
בנוסף יתן הפרוייקט למוצרים בעלי כלכליות גבוה יותר (בנזין/גפ"מ/סולר).  ותוך הפיכת 70% -כ

) ע"י התאמת הפצחן הקטליטי SRחומר הגלם מסוג מזוט ישיר (הפוחתת של זמינות הבעיית לפתרון 
יאפשר כן כמו האוזל.  SR -חלף יבוא ורכש ה ,לצריכת המזוט המיועד ליצוא Cat Cooler -בעזרת ה

 הפרויקט .ז"ארווחיות ב תוך הגדלת ,קיטור כתוצר לוואי (בדומה לתחנת קוגנרציה)המתקן ייצור 
 22 -. עלותו המתוכננת של הפרויקט צפויה להסתכם בכ2019 -ו 2018 בשנים להתבצע מתוכנן
  .קצרה להיות צפויה ההשקעה החזר ותקופת דולר מיליוני

 מיליוני דולר.  13 -טון, בעלות מוערכת של כ 2,500 -של כ בנפח -תוספת מיכול גפ"מ  )ב(

 . בשנתבנוסף משקיעה פז"א מידי שנה בעשרות פרויקטים לשיפור תהליכים שונים במתקני בז"א
 "ח.ש מיליוני 30 -כללהגיע צפויה השקעה זו  2018

, הינו מידע ןבגינ שקעותותקופת החזר הה ההשקעותהמידע הכלול בסעיף זה, בדבר אומדן עלויות 
צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על הערכות החברה. לחברה אין כל וודאות כי 

שינויים בתנאי  לרבותהערכותיה יתממשו, וזאת בין היתר, בשל גורמים שאינם בשליטת החברה, 
מרי הגלם וכן במחירי חובנגישות והשוק, שינויים רגולטורים, שינויים בעלויות היצור, שינויים 
 להלן.  6.11 התממשות איזה מגורמי הסיכון של החברה המפורטים בסעיף 

.5.17 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם  -הפעילות  איכות הסביבה בתחום 

.5.17.1 סיכונים סביבתיים 

-מוצרי נפט הינם חומרים מסוכנים ו/או מזהמים מטבעם. העיסוק במוצרי נפט בתחום פעילות חטיבת
זיהום לזיהום קרקע, לויר, וזיהום אל לרבות: לגרום לסיכונים סביבתיים יםעלולופעילות פז"א, הזיקוק 

זיהום הסביבה הימית. הדרישות ההולכות וגוברות בתחום איכות הסביבה כתנאי לקבלת למי תהום ו
 רשיונות והיתרים מצריכות הוצאות והשקעות כבדות.

.5.17.2 ההשלכות מהותיות שיש להוראות הדין על החבר 

.5.17.2.1 , לרבות פז"א,זיקוק בעולםהבתי  על בריאות הציבור,הקרקע וואיכות האוויר, המים  במטרה להגן על 
תהליך מתמשך של החמרת תקנים במפרטי  ועםאיכות סביבה  סוגיות בתחוםנאלצים להתמודד עם 

 הקטנת פליטות בתהליכי היצור. ל הדרישמוצרים ו

לה על ידי הרשויות המוסמכות בתחום איכות  פז"א פועלת מכוח חקיקה ו/או הוראות שניתנו
ויר, איכות הקולחין המוזרמים לים, טיפול ופינוי פסולת מוצקה או ואההסביבה, לשמירה על: איכות 

רעילה ומניעת זיהום קרקע ומי תהום על ידי מוצרי נפט. ההוראות החלות על פז"א מוצאות ביטוי, בין 
ויר, בהיתרי פליטה, בהיתר וברישיון עסק למניעת זיהום א ויר נקי, בתנאים מיוחדיםוהיתר, בחוק א

ויר (בחצר והזרמה לים, בהיתר רעלים ועוד. מעת לעת נדרשת פז"א לערוך ניטורים וסקרים בא
 המפעל), סקרים בסביבה הימית וסקר הידרולוגי בהיקפים גדולים. 

 שהינו תקן לניהול איכות הסביבה. ISO -14001לפז"א הסמכה לתקן 

.5.17.2.2 חומרים מסוכנים חוק 

מוצרי נפט וכן חומרים נוספים, בכמות המאוחסנת בפז"א, מהווים רעלים המחייבים היתר רעלים על 
 .2019לחודש ינואר פי חוק חומרים מסוכנים. לפז"א היתר רעלים בתוקף עד 

היתר רעלים בחוק חומרים מסוכנים, מכירת תזקיקים על ידי פז"א מתבצעת רק למי שמחזיק  על פי
 . )בהתאם לכמות המוגדרת בחוק(בתוקף 
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חומרים  חוק(ד) ל 15 סעיף לפי התראהלהגנת הסביבה,  מהמשרדפז"א  קיבלה 2017ינואר  בחודש
אחסון וליקויי  ליקוייבקשר עם  בעיקר "א,פז של הרעלים היתר תנאיהפרה לכאורה של  בגיןמסוכנים, 

 הציגה והיא הסביבה להגנת המשרדהטענות של  מרבית מסוכנים. פז"א דוחה את חומרים שלשילוט 
 .2017בחודש ינואר  שהתקיים בשימועלהגנת הסביבה  למשרדאת עמדתה 

.5.17.2.3 ")הסביבה הגנת חוק(להלן: " 2008-תיקוני חקיקה), התשס"חחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) ( 

חסכון בעלויות) כתוצאה חוק הגנת הסביבה קובע כי אם אדם השיג טובת הנאה או רווח (לרבות 
מעבירה סביבתית [לרבות עבירה על חוק המים, חוק שמירת הניקיון, חוק חומרים מסוכנים, החוק 
למניעת זיהום הים (הטלת פסולת) והחוק למניעת זיהום ים ממקורות יבשתיים], ניתן לקנוס אותו 

הגנת הסביבה העלה את  בשיעור טובת ההנאה ו/או הרווח שהשיג וזאת בנוסף לכל עונש אחר. חוק
רף הענישה וסיווג, בין היתר, עבירה על פי חוק המים כעבירה מסוג אחריות קפידה. בנוסף, חוק 
הגנת הסביבה מקנה סמכות להטיל עיצום כספי, מקום בו נעברה עבירה לפי החוק למניעת זיהום ים 

החוק אין השפעה מהותית ממקורות יבשתיים ו/או חוק חומרים מסוכנים. להערכת החברה, להוראות 
 הזיקוק. -כדי לגרום להוצאות מהותיות על חטיבת ןו/או אין בה

.5.17.2.4 ")תקנות המים(להלן בסעיף זה: " 2006-(מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ו תקנות המים 

ו/או בזיהום תקנות המים נועדו, בין היתר, להסדיר את הטיפול בחשש לזיהום שיכול ונגרם לסביבה 
כי בנוסף לבדיקת תקינות קו הדלק, לרבות  קובעות תקנות המיםבעקבות דליפה מקו דלק. שנגרם 

על ידי סיורים בשטח, במקרה של חשש לדליפה יש לערוך גם בדיקות סביבתיות כדי לעמוד על נזק 
את דרך הטיפול בקרקע מזוהמת כאשר  . כן קובעות תקנות המיםאפשרי, שיכול ונגרם לסביבה

 תוצאה מדליפה בקו.הזיהום נגרם כ

לפז"א מספר מצומצם של קווי דלק (שמונה קווים בלבד באורך של מאות מטרים ספורים), והיא 
 ועורכת בקרת דליפות וסיורים כנדרש.  המיםפועלת בהתאם להוראות תקנות 

.5.17.2.5 ויר נקיוחוק א 

ניטור ובחוק אוויר נקי ובתקנות שהוצאו מכוחו נקבעו פרוצדורות מחמירות לענין קבלת היתרי פליטה 
למקרה של הפרת  שורה של סנקציות . כן קובע חוק אוויר נקיאיכות האוויר מפליטות לא מוקדיות

 . הוראות החוק

המשרד להגנת הסביבה מחיל חלק מהוראות חוק אוויר נקי על התעשיה, באמצעות קביעת תנאים 
נוספים לרישיון עסק, כגון הצבת דרישה לעריכת סקר פערי טכנולוגיה בנושא פליטות לאוויר, עריכת 

 סקר תהליכים ועריכת מודלים לפיזור מזהמים. 

 1לי לתקופה בת שבע שנים, החל מיום התקבל בפז"א היתר פליטה מפע 2014בחודש נובמבר 
 142. במסגרת היתר הפליטה המפעלי אוחדו היתרי הפליטה של מתקן מה"ד סולר 2014בדצמבר 

ושל תחנת הכח השניה. פז"א עומדת בתנאי היתר הפליטה המפעלי ומבצעת, בין היתר, ניטור רציף 
 על הפרמטרים של איכות האוויר.

, בטענה נקי וירוא חוק לפי לשימועידי המשרד להגנת הסביבה  עלזומנה פז"א  2016דצמבר  בחודש
 את הסביבה להגנת למשרד הציגההיתר הפליטה שניתן לפז"א. פז"א  הוראות של להפרה לכאורה
והגיעה לתוכנית עבודה מוסכמת עם המשרד  2017 ינואר בחודש"א לפז שהתקיים בשימוע עמדתה

בפז"א החלטת המשרד להגנת הסביבה לפיה החליט  , התקבלה2017בחודש מרץ להגנת הסביבה. 
 .האמורההמשרד לסיים את ההליך המנהלי שהתנהל כנגד פז"א בטענה 

פתח המשרד להגנת הסביבה בחקירה של אירוע שבו, כתוצאה מתקלת חשמל  2017בחודש אפריל 
ובשל  שגרמה להפסקת פעילות של מתקנים בבז"א, הופנו עודפי גזים מהמתקנים למערכת הלפיד

נערך לפז"א שימוע, במשרד להגנת  2017מחסור בקיטור נראה עשן שחור בלפיד. בחודש יוני 
הסביבה, בטענה להפרה לכאורה של היתר הפליטה שניתן לה. בשימוע הסבירה פז"א את התקלה 

 2017החריגה שהתרחשה ואת הפעולות המתקנות שנעשו על ידה ו/או שבכוונתה לבצע. בחודש יולי 
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טרם מנהל מחוז דרום לממונה לפי חוק אוויר נקי להטיל על פז"א עיצום כספי בגין האירוע. המליץ 
 .התקבלה החלטת הממונה לפי חוק אוויר נקי

נערך לפז"א שימוע במשרד להגנת הסביבה, בטענה להפרה לכאורה של  2017בחודש אוקטובר 
בגין חריגות מערך הסביבה הקבוע לבנזן. הוראות חוק אוויר נקי ותקנות אוויר נקי (ערכי איכות אוויר) 

פז"א חולקת על המתודולוגיה של המשרד להגנת הסביבה ועל הטענה לחריגה ומתבססת על 
 .ועל חוות דעת מומחים דיגומים שנערכו בשנתיים האחרונות

.5.17.2.6 2011-הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות, התשע"א 

עיל. ל 3.17.3.1 לפרטים בדבר הצעת חוק מניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות ראה סעיף 
הזיקוק פועלת על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה ורשות המים בכל הנוגע למניעה -חטיבת

ושיקום זיהום קרקע. על אף העובדה שטרם אושרה הצעת החוק, כלל המשרד להגנת הסביבה חלק 
ת החוק במסגרת תוספת לתנאי רישיון העסק של פז"א. אם תאושר הצעת החוק, מהוראות הצע

בנוסחה הנוכחי, עלול הדבר לגרום לגידול בהוצאות פז"א וזאת על מנת לעמוד בתנאי רישיון העסק 
 להלן. 5.17.3 ו/או בדרישות החוק. לפרטים נוספים בדבר זיהומי קרקע ראה סעיף 

.5.17.2.7  2015-תשע"ההצעת חוק רישוי סביבתי משולב,  

 לעיל. 3.17.3.1 בדבר הצעת חוק רישוי סביבתי ראה סעיף  לפרטים

.5.17.2.8 היתר הזרמה לים 

(להלן:  1998-לפז"א היתר הזרמה לים, לפי חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח
"). היתר ההזרמה מותנה במספר תנאים, כגון ניטור רציף של קולחין המוזרמים לים, ההזרמה היתר"
ממצאי הניטורים.  עליצוע תוכנית ניטור ימי ודיווח לרשויות על תוצאות בדיקות מעבדה חיצונית וב

מתקן ביולוגי לטיפול בשפכים, באופן שריכוז  ה שלוהפעל ההיתר ההזרמה חייב את פז"א בהקמ
ועדה למתן היתרי והמזהמים, בקולחין המוזרמים לים, יעמוד באמות המידה הנדרשות על ידי ה

"). פז"א הקימה ומפעילה מתקן לטיפול ביולוגי בשפכים. על פי תנאי הוועדההזרמה לים (להלן: "
פז"א משיבה מכמות המים המוזרמים לים.  50%היתר ההזרמה, נדרשת פז"א להשיב לשימוש חוזר 

  לשימוש חוזר כמויות גבוהות מהנדרש בתקן ההזרמה.

 ה") היתר הזרמהמשרדהסביבה (להלן: " , קיבלה פז"א מהמשרד להגנת2014בחודש דצמבר 
. במסגרת היתר ההזרמה, הוחמרו אמות המידה 2019בדצמבר  31בתוקף לחמש שנים, עד ליום 

להזרמה לים ביחס לקולחי פז"א באופן שחורג, לטענת פז"א, מדרישות הדין בדבר השגת 
 שהתקיים לבקשת פז"א ,חוזר דיון בעקבות). BATהטכנולוגיה המיטבית, הזמינה והישימה כלכלית (

 היתר(להלן: " שנים לשלוש בתוקף מתוקן הזרמה היתר 2016 מרץ בחודש"א לפז ניתן, בוועדה
 להזרמה המידה אמות של החמרה ישנה המתוקן ההזרמה היתר במסגרת גם"). המתוקן ההזרמה

 הזמינה, המיטבית הטכנולוגיה השגת בדבר הדין מדרישות"א, פז לטענת, שחורג באופן לים
, אושרה דחייה בהחמרת חלק מאמות המידה למשרד"א פז פניית בעקבות). BAT( כלכלית והישימה

כנית הכוללת ו, זאת בכפוף להגשת ת2017באפריל  30שנקבעו בהיתר ההזרמה המתוקן עד ליום 
לאחר  "א.פז ידי על שהוגשה, ")התוכנית(להלן: " לוחות זמנים לעמידה באמות המידה המחמירות

המאפשר לפז"א  ההזרמה המתוקן,שינוי להיתר התקבל , 2017יולי  חודשב ,שת התוכניתהג
עד ליישום  וזאת ,, טרם היתר ההזרמה המתוקןליםלהמשיך ולעמוד באמות המידה להזרמה 

 השינוי. על פי המידה המחמירות להזרמה ליםטכנולוגיה מתקדמת יותר שתאפשר עמידה באמות 
(שהתבצע  MBRמתקן חלוץ) בטכנולוגיית באמצעות פיילוט ( ערכה, פז"א ההזרמה המתוקן להיתר

פז"א נכנסת , בפיילוט ושגוהבהתאם לתוצאות ש .")פיילוטה(להלן: ") 2018עד חודש פברואר 
לתכנון מפורט של המתקן, בתיאום עם היחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת 

  .2019יולי חודש הסתיים בסוף . הקמת והפעלת המתקן צפויים להסביבה

 מנהליהתקבלה בפז"א הודעה מהמשרד על כוונה להטיל על פז"א עיצום כספי  2016מרץ  בחודש
 בשנת לים שפכים להזרמת בהיתר תנאים של, לכאורה הפרה בשל"ח, שמיליוני  18.6 -של כ בסך

. 1988-"חהתשמ, יבשתיים ומקורות הים זיהום מניעת חוק פי על, המשרד סמכות מכוח וזאת, 2013
 הטיעון זכות במסגרתלמשרד,  הציגה את עמדתהוה מכל וכל את טענות המשרד ת"א דחפז
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התקבלה החלטת המשרד להגנת הסביבה להטיל על פז"א עיצום  2017ביולי  6ביום . לה שעומדת
 כספי.). פז"א שילמה את סכום העיצום ה45% -מיליוני ש"ח (הפחתה של כ 10.6 -כספי בסך של כ

וכן דוח  )2016-01-003276 -(אסמכתא מס' 2016במרץ  9לפרטים נוספים ראה דוח מידי מיום 
 .)2017-01-058276 -(אסמכתא מס'  2017ביולי  9מיום מידי 

.5.17.2.9 בוצה שמנונית 

והן בתחתית (מתקן טיהור שפכים) בפז"א מצטברת בוצה שמנונית (מוצקים ששוקעים) הן במט"ש 
שמנונית וסילוקה נדרש לפי חוק חומרים מסוכנים ולפי תקנות רישוי  צהבבו מיכלי האחסון. הטיפול

. בוצת המט"ש עוברת תהליך שבו הופכת 1990-עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א
פסולת ברמת חובב. הבוצה לסמיכה יותר ולאחר מכן עוברת תהליך סחיטה ומפונה לאתר לפינוי 

 תהליך מיחזור, מפונה לאתר לפינוי פסולת מסוכנת ברמת חובב.בוצת המיכלים, שלא עוברת 

.5.17.2.10 היתר לעיסוק בחומרים רדיואקטיביים 

לפז"א היתר עיסוק בחומר רדיואקטיבי או במוצר המכיל חומר רדיואקטיבי, בתוקף עד חודש יולי 
 , וכן היתרים להקמת מתקן רדיואקטיבי. 2018

.5.17.2.11 להלן. 5.18.3 ם איכות הסביבה ראה סעיף לפרטים בדבר אישורים רגולטורים נוספים בתחו 

.5.17.3 אירועים ועניינים אשר גרמו או צפויים לגרום לפגיעה בסביבה  

אשדוד אותרו, מאז שנות השמונים, מספר מוקדי זיהום העלולים לסכן את איכות בבאזור התעשייה 
ובכללם  מי התהום, בין היתר, מדלקים, שמקורם במתקנים שונים המצויים באיזור מוקדי הזיהום

בז"א. פז"א מטפלת בזיהום מי תהום (עדשת דלק צפה) שהתגלה בשטח שמתחת לאיזורי היצור ב
בבז"א, בין היתר, באמצעות מספר קידוחי ניקוז אשר יצרו שפלה הידרולוגית ואשר מונעים את 

הגיעה פז"א לסיכום עם רשות המים, לפיו  2006-2007התפשטות הזיהום לשטחים אחרים. בשנים 
קידוחי ניטור ושאיבה. פז"א מעבירה את תוצאות  37 -א מבצעת מעקב הידרולוגי באמצעות כפז"

הקידוחים לרשות המים ולמשרד להגנת הסביבה. תוצאות הקידוחים מעידות על צמצום ניכר של 
העדשה, שאינה מתפשטת לקידוחי הניטור הפריפריאליים בבז"א. פז"א מעריכה כי המשך הטיפול 

יזור בז"א, בשנים הבאות, יהיה כפי שסוכם עם רשות המים ובתיאום עם המשרד במי התהום, בא
להגנת הסביבה. עלויות השאיבה והמעקב ההידרולוגי, בהתאם לסיכום עם רשות המים, הסתכמו 
בשנים האחרונות במיליוני ש"ח בודדים לשנה. פז"א מעריכה כי גם בשנים הבאות יסתכמו העלויות 

 בסכום שנתי דומה.

י דרישת המשרד להגנת הסביבה מחוז דרום, ביצעה פז"א סקר קרקע היסטורי במקרקעי פז"א. עפ"
בסקר נסקרו תשתיות תת קרקעיות, מתקני היצור, מתקני הטיפול בשפכים ואירועי זיהום היסטוריים. 

 בסקר לא נמצאו ממצאים המחייבים טיפול מיידי.

טענה להפרה של תנאים בהיתר להזרמת על פז"א, בשהוטל עיצום כספי מנהלי בדבר  לפרטים
 לעיל. 5.17.2.8 ראה סעיף  2013שפכים לים בשנת 

 סעיפים ראהחוק חומרים מסוכנים לפי ו נקי וירוא חוק לפי, שימועיםל"א זפ זימוןבדבר  לפרטים
 .לעיל 5.17.2.5  -ו 5.17.2.2 

להלן.  5.18.3.1 אודות תנאים ברישיון העסק של פז"א הנוגעים לאיכות הסביבה ראה סעיף  לפרטים
 5.18.3 לפרטים אודות היתרים ואישורים נוספים של פז"א הנוגעים לאיכות הסביבה ראה סעיף 

 להלן.

במתקן חיפה, המופעל על ידי פז"א, מצויה מזה עשרות שנים עדשת דלק תת קרקעית רדודה. 
החברה, עדשת הדלק נובעת, ככל הנראה, מפעילות הדלקים שהתקיימה במקום בעבר להערכת 

המשרד להגנת על ידי קבעו נעדשה מבוצע בהתאם לדרישות ומתודולוגיה שבהרחוק. הטיפול 
הסביבה ורשות המים. כך בוצעו, בין היתר, סקר קרקע הסטורי וקידוחי ניטור לאיתור גודל העדשה, 

דשה אינם חורגים מגבולות שטח מתקן חיפה. החברה מבצעת פעילות מהם עלה כי גבולות הע



 תיאור עסקי התאגיד –פרק א' 
  תחום פעילות הזיקוק והלוגיסטיקה –חלק חמישי 

 

 119 -א   

משך מספר שנים ואשר עלותה אינה צפויה להיות מהותית ישאיבה של העדשה אשר עשויה לה
 לחברה. 

מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. יתכן ובפועל עלות הטיפול בעדשה 
וזאת בין היתר, בשל הדרישות שידרשו על ידי המשרד להגנת תהיה שונה מהערכות החברה, 

 הסביבה ואופן ישומן.

.5.17.4 הליכים משפטיים ומנהליים ועלויות סביבתיות שהוצאו או יוצאו בגינם  

.5.17.4.1 הליכים משפטיים פליליים שהסתיימו  

לא  2017בשנת לעיל,  5.17.2.8  העיצום הכספי המנהלי שהוטל על פז"א, כאמור בסעיף למעט
 ו ולא הסתיימו הליכים משפטיים פליליים כנגד פז"א בתחום איכות הסביבה. התנהל

.5.17.4.2 כתבי אישום תלויים ועומדים  

ונכון למועד פרסום דוח זה, לא היו ו/או לא קיימים כתבי אישום תלויים ועומדים כנגד  2017בשנת 
 פז"א בתחום איכות הסביבה.

  סעיפים ראהחוק חומרים מסוכנים לפי ו נקי וירוא חוק לפי שימועיםל"א זפ זימוןלפרטים בדבר 
 .לעיל 5.17.2.5  -ו 5.17.2.2 

.5.17.4.3 הליכים אזרחיים תלויים ועומדים 

 לא היו הליכים אזרחיים מהותיים תלויים ועומדים כנגד פז"א בתחום איכות הסביבה.  2017בשנת 

.5.17.4.4 הליכים אזרחיים שהסתיימו 

 ד פז"א בתחום איכות הסביבה. לא הסתיימו הליכים אזרחיים מהותיים כנג 2017בשנת 

.5.17.5 מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים ואמצעים הננקטים להפחתת הסיכונים הסביבתיים 

לענין מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים וצעדים הננקטים על ידי החברה להפחתת הסיכונים 
 להלן. 6.11.2.6 הסביבתיים ראה סעיף 

.5.17.6 ועלויות סביבתיותסכומים שנפסקו, הפרשות  

לא  2017בשנת  לעיל, 5.17.2.8  עיצום הכספי המנהלי שהוטל על פז"א, כאמור בסעיףה למעט
 נפסקו סכומים כלשהם כנגד פז"א במסגרת הליכים משפטיים בתחום איכות הסביבה.

 61 -סך העלויות הסביבתיות שהחברה נשאה בהן בתחום פעילות הזיקוק הסתכמו בכ 2017בשנת 
 . מהותיות השקעותמיליוני ש"ח  43 -וכ מהותיות עלויותמיליוני ש"ח  18 -י ש''ח, מתוכם כמיליונ

השנים שלאחר מכן בתחום איכות  ולשלוש 2018 לשנתלהלן פירוט עלויות סביבתיות צפויות 
 הסביבה במגזר הזיקוק:

  בשלוש השנים שלאחר מכן
 ש"חמיליוני , ב)מדי שנה(

 תחזית 2018
 ש"חמיליוני ב

 תחזית 2017
  ש"חמיליוני ב

 עלויות מהותיות 18 18 18
 השקעות מהותיות 43 23 23
 סה"כ 61 41 41

הוצאות צפויות בנושא איכות הסביבה בתחום פעילות למיליוני ש"ח  9 -החברה הפרישה סך של כ
יר והקרקע, טיפול בעדשה במקרקעי פז"א, פינוי פסולת, והזיקוק, בכל הקשור לטיפול באיכות האו

מיליוני ש"ח לתיקון  4.5 -מיליוני ש"ח לטיפול ומניעה וכ 4.5 -ביצוע סקרים וכו'. סכום זה נחלק לכ
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ליקויים. ההפרשה מבוססת על הערכת הנהלת פז"א והערכות מומחים. החברה מעריכה, כי 
ותיות הצפויות והידועות לחברה בתחום איכות ההפרשה משקפת באופן נאות את העלויות המה

  הסביבה בתחום פעילות הזיקוק. 

 דהערכות החברה באשר לעלויות הנדרשות בתחום איכות הסביבה, הינן מידע צופה פני עתי
, שינוי כהגדרתו בחוק ניירות ערך, ועשויות להיות שונות בשל אי הוודאות בדבר הוראות רגולציה

 שות הרשויות העלולות להיות מחמירות יותר בעתיד.ודרי רגולציההוראות ב

.5.17.7 פרטים נוספים 

") הועברה הסכם הפיצול"א (להלן: "לפז"ן מבז וההתחייבויות הנכסים להעברת ההסכםבמסגרת 
מבז"ן לפז"א האחריות לכל תשלום, הוצאה, נזק, חיוב או התחייבות כלשהי בגין איכות הסביבה, 

תו תחת בז"ן. בהסכם הפיצול הוזכרו מספר נושאים מהותיים, הנובעים מפעילות בז"א בתקופת היו
הנוגעים לאיכות הסביבה, לגביהם קיבלה בז"ן, טרם מכירת פז"א, התראות בדבר הפרת התנאים 

 להלן. 5.19.2 הנדרשים. לפרטים בדבר הסכם הפיצול ראה סעיף 

.5.17.8 יסוי ביטוחי כ 

ן היתר, ביטוח חבות על פי דין בשל פגיעה פז"א מקיימת פוליסה משולבת לביטוח חבויות הכוללת, בי
גופנית ו/או נזק לרכוש מוחשי הנגרמים עקב זיהום תאונתי ובלתי צפוי, וזאת עד לגבול אחריות בסך 

 מיליוני דולר ארה"ב למקרה ובמצטבר. 100של 

בנוסף פז"א מקיימת פוליסה המבטחת הוצאות וחבויות מסויימות הנובעות מזיהום סביבתי שאינו 
מיליוני דולר ארה"ב  20 שלמיליוני דולר ארה"ב למקרה ו 10 של בגבול אחריות בסך ,ונתיתא

במצטבר. יצוין כי לאור גבול האחריות האמור ואופיו המוגבל של הביטוח כאמור, אין בביטוח הנ"ל 
 כדי לכסות את חשיפתה של פז"א מפני סיכוני זיהום שאינם תוצאה של אירוע תאונתי ובלתי צפוי.

.5.18 בלות ופיקוח על פעילות התאגיד בתחום הפעילות מג 

.5.18.1 היתר השליטה  

צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים ב לתנאים שנקבעו: חזקה בפז"א כפופההה
") צו האינטרסים החיוניים(להלן: " 2006-אשדוד בע"מ), התשס"ו - למדינה בית זיקוק לנפט

 שניתן על ידי היתר לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בפז"אבלהלן);  5.18.5 (לפרטים ראה סעיף 
, לראשונה ניתןאשר [") מכוח צו האינטרסים החיוניים השריםראש הממשלה ושר האוצר (להלן: "

 ולאחר מכן, במועדים שונים, עבר מספר תיקונים 2006בספטמבר  27השליטה לשעבר, ביום  לבעלי
 23 ביוםף בהיתר שליטה חדש, שניתן לחברה "), ואשר הוחלהיתר השליטה הקודם(להלן: "
בין  אישור הממונה על הגבלים עסקיים למיזוגב; ו]")החדש השליטה היתר(להלן: " 2016באוגוסט 

 , כמפורט להלן. פז לבין פז"א

צו האינטרסים החיוניים קובע כי שליטה בפז"א או החזקת אמצעי שליטה בפז"א, מסוג מסוים, 
טעונים אישור בכתב ומראש מאת השרים. מגבלות ההחזקה החלות,  או יותר, 24%בשיעור של 

מכח צו האינטרסים החיוניים ומכח היתר השליטה, כמפורט להלן, חלות בשינויים שנקבעו, גם על 
 שעבוד והעברת מניות. 

היתר השליטה החדש מאת השרים. היתר השליטה  אתקיבלה החברה  2016באוגוסט  23ביום 
 נסיבות בהתקיים, לשליטה ולהחזקת אמצעי שליטה בפז"א ההיתר אתלחברה,  העביר חדשה

. שליטה גרעין ללא חברה להיות החברה הפכה קיומן עם אשר, החדש השליטה בהיתר המפורטות
מאפשר לחברה לקיים את הוראות צו האינטרסים, בקשר לצורך בהיתר  החדש השליטה היתר

 גרעין שליטה.  ללאחברה  נההיהחברה ש בשים לב לכךשליטה בפז"א, 

עם התקיימות הנסיבות המפורטות , 2016 ספטמבר בחודשלתוקף  ניכנס החדש השליטה היתר
 . בהיתר השליטה החדש
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 .הקודם השליטה היתר התבטל החדש השליטהכניסתו לתוקף של היתר  במועד

 : מפורטות להלן החדש השליטה היתרהוראותיו המרכזיות של 

תחזיק, לבדה, במישרין, במלוא הון המניות, השליטה ואמצעי השליטה בפז"א (קרי  החברה )1
 פז"א תישאר בבעלות מלאה של החברה), ותמנה את כל הדירקטורים בפז"א. 

מאחד מאמצעי השליטה בחברה, בלא אישור מראש  5% -ירכוש ולא יחזיק אדם יותר מ לא )2
 ובכתב מהשרים. 

מכל  5%זה, בשיעור העולה על  2ה בחברה, כאמור בס"ק או רכישה של אמצעי שליט החזקה
אחד מאמצעי השליטה בחברה, לא תקנה למחזיק בהן כל זכות כלפי החברה בשיעור העולה 

זכות להצביע באסיפה כללית או למנות דירקטורים או נושאי משרה אחרים או  :, לרבות5%על 
 עו.זכות כלכלית, בלא אישור מראש מאת השרים ובתנאים שיקב

6Fמוסדי גוףאף האמור לעיל,  על )3

יהיה רשאי להחזיק, בעצמו, או ביחד עם גוף מוסדי שבשליטתו  7
או שולט בו או בשליטת בעלי השליטה בו, או ביחד עם כל תאגיד אחר שבשליטתו או שולט בו 

מכל אחד מאמצעי השליטה בחברה, ובלבד שהגופים  10%או בשליטת בעלי השליטה בו, עד 
 מאחד מאמצעי השליטה בחברה. 5% -ר מהאמורים, שאינם גופים מוסדיים, לא יחזיקו יות

 
 בשיעור החזקה תקנה אשר, זה 3"ק בס כאמור, בחברה שליטה אמצעי של רכישה או החזקה
 כלפי זכות כל בהן למחזיק תקנה לא, בחברה השליטה מאמצעי אחד מכל 10% על העולה

 או קטוריםדיר למנות או כללית באסיפה להצביע זכות :לרבות, 10% על העולה בשיעור החברה
 .כלכלית זכות או אחרים משרה נושאי

 החברה של דירקטוריון ועדת ידי על יוצעו כדירקטורים לכהונה החברה מטעם מועמדים )4
"). הוועדה תציע מספר מועמדים כפול הוועדה(להלן: " המורכבת משלושה דירקטורים חיצוניים

 ממספר המקומות הפנויים.

החיוניים, לא יהיה רשאי להציע יותר  האינטרסים צו מכוח היתר לו שאין, בחברה מניה בעל )5
ממועמד אחד לכהונת דירקטור בחברה, ולא יציע מועמדים נוספים לכהונת דירקטורים בחברה, 

  כל עוד מכהן דירקטור שמונה על פי הצעתו, אלא באישור מראש ובכתב מאת השרים.

הדירקטורים בחברה, ובהם יושב לצו האינטרסים החיוניים, כל  10לגרוע מהוראות סעיף  מבלי )6
ראש הדירקטוריון, ומנכ"ל החברה, יהיו אזרחי ישראל ותושביה ובעלי סיווג ביטחוני והתאמה 

 ביטחונית לתפקיד, כפי שיקבע שירות הביטחון הכללי. 
 

 האמורים בתקנון ההתאגדות של החברה.  ההסדריםהחברה עיגנה את 

במקרה של הפרה של תנאי  ומתייחס, בין היתר, גם לאפשרות של ביטול החדשהשליטה  היתר
 .חדשמתנאיו שלא תוקנה במועדים שנקבעו בהיתר השליטה ה

 
 -'מס(אסמכתא  2016 באוגוסט 24 מיוםדוח מידי  ראההיתר השליטה החדש  בדברנוספים  לפרטים

2016-01-109279.( 

                                                
; "תאגיד 1981-תאגיד שקיבל רישיון לפי חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -זה, "גוף מוסדי" הוא: "תאגיד בנקאי"  לעניין  7

כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים  -; "מבטח" 1981-בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א כהגדרתו -עזר" 
; 2005-"הכהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס -; "קופת גמל" 1981-(ביטוח), התשמ"א
קרן  -; "קרן נאמנות" 2005-כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה -"חברה מנהלת" 

; "חברה לניהול 1994-תשנ"דהלחוק השקעות משותפות בנאמנות,  3להשקעות משותפות בנאמנות, כמשמעותה בסעיף 
; "מנפיק מוצר מדדים" 1994-תשנ"דהות משותפות בנאמנות, לחוק השקע 13מנהל קרן כמשמעותו בסעיף  -קרן נאמנות" 

 .חברה שייעודה הנפקת מוצרי מדדים, כהגדרתם בפרק ט' בחלק השני לתקנון הבורסה -
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, ראה דוח מידי החדש השליטה היתר עם בקשר רבעיק, החברה תקנון תיקון בדבר נוספים לפרטים
(אסמכתא  2016בנובמבר  7), מיום 2016-01-058170 -(אסמכתא מס' 2016בספטמבר  29מיום 

 ).2016-01-079287 -(אסמכתא מס' 2016בנובמבר  16מיום ו) 2016-01-073911 -'מס

.5.18.2 אישור הממונה  

, קיבלו החברה ופז"א את אישור הממונה למיזוג ביניהן בכפוף לעמידה, 2006לספטמבר  27ביום 
 בין היתר, בתנאים הבאים הקשורים לפעילות פז"א: 

.5.18.2.1 איסור על הסכמים בין פז"א לבין בית זיקוק אחר: 

 תישמר הפרדה מלאה בין פעילות פז"א לבין פעילות בית זיקוק אחר בישראל. )א(

ור על פז"א לחתום ו/או לבצע כל הסכם, הסדר או הבנה בין פז"א ובין בית זיקוק אחר אי לכך, חל איס )ב(
בישראל ו/או כל אדם הקשור בו, לרבות הסכם שעניינו רכישה משותפת של חומרי גלם, שיתוף 
פעולה במכירה או בשיווק של מוצרים או שימוש במתקני יצור, אחסון, ניפוק או הזרמה או בתשתיות 

אישרה רשות ההגבלים לפז  2006בנובמבר  23, אלא באישור הממונה מראש. ביום נמל ופריקה
ולחברות הקשורות בה, שאינן פז"א, לבצע רכישות שוטפות של מוצרי זיקוק מוגמרים מבז"ן. ההיתר 

 ניתן לרכישות במתכונת המקובלת בבז"ן. 

לאספקת חומרי זינה,  יחד עם זאת, פז"א תוכל להתקשר עם בית זיקוק אחר בישראל לרכישת או )ג(
ידי לתקלות יצור, והיא אינה חורגת בהיקפה ובמשכה יובלבד שההתקשרות היא כורח למתן פתרון מ

 ידי לתקלות היצור. יממתן פתרון מ

, אינו טעון אישור לפי סעיף זה. 2006במרץ  9הסכם להעברת חומרי ביניים, בין בז"ן לבין פז"א מיום 
שות ההגבלים הסכם נוסף שעניינו אספקת חומרי ביניים בין פז"א אישרה ר 2011באפריל  10ביום 

 להלן. 5.19.5.1 לבין כרמל אולפינים בע"מ (שהינה חברת בת של בז"ן). לפרטים נוספים ראה סעיף 

אישרה רשות ההגבלים הסדר בין בתי הזיקוק, לפיו יעמיד כל אחד מבתי  2009במרץ  24ביום  )ד(
לרשות בית הזיקוק האחר ולבעלותו  95ולר תחבורה ושל בנזין הזיקוק כמות חודשית קבועה של ס

"). פז"א מעמידה את הכמות לרשות בז"ן במתקני ק.מ.ד / תש"ן בדרום הארץ ואילו ההסדר(להלן: "
  בז"ן מעמידה את הכמות לרשות פז"א על ידי הזרמתו למתקני פז במפרץ חיפה. 

רשות ההגבלים ה תתנה 2016 -ו 2015הוארך מעת לעת, כאשר לגבי הפעילות בשנים הסדר ה
היה מעוניין להשתתף בהסדר ייבואן תזקיקים ש העסקיים את הארכת ההסדר במתן אפשרות לכל

 .כל השנהבכמות חודשית קבועה וזהה לאורך 

ומאפשר לפז"א לספק תזקיקים בצפון ולבז"ן בניגוד לעמדת פז"א, לפיה ההסדר מעודד תחרות 
"א, לפז שנערך שימוע לאחרהרי ש ,תוך חסכון בעלויות הזרמה והובלה לספק תזקיקים בדרום, והכל

הסדר מעלה חששות תחרותיים ועל הש היא סבורה הגבלים כיההודיעה רשות  2016בחודש אוגוסט 
בהודעתה לפז"א כי היא  ציינה ההגבליםרשות  .כן, פז"א נדרשת להגיש בקשה לפטור מהסדר כובל

רואה בהסדר תועלת תחרותית ולכן תיטה להעניק להסדר פטור, ככל שיתבקש, לתקופה של מספר 
 שנים. 

ניתן  2016בדצמבר  21 ביוםהגישה פז"א בקשה לפטור מהסדר כובל.  2016בחודש ספטמבר 
 וםועד לי 2017ר בינוא 1 מיום החל, שנים 6 של לתקופה כובל הסדרלהסדר פטור בתנאים מאישור 

 סולר"ב קו 25,000 ושל 95 בנזין"ב קו 27,500 של מקסימלית חודשית לכמות, 2022בדצמבר  31
עוד קבעה רשות ההגבלים "). הפטור(להלן: " לשנה אחת הזיקוק בתי ידי על תיקבע אשר, תחבורה

 שנה בת לתקופה ביחס בהסדר להשתתף רצונו על"ן ולבז"א לפז להודיע יוכל תזקיקים יבואן כלש
 )בפטור שנקבעה לנוסחה בהתאם( זהה כמות"ן בז לרשות להעמיד שיתחייב ובלבד בהסדר המצויה
 "ן. בז לבקשת בהתאם, גלילות פימתקני דלק בב או הארץ בדרום"ן תש"ד / קמ במתקני

אישרה רשות ההגבלים מכירת גפ"מ מפז"א לאו. אר. אל טריידינג בע"מ  2013בנובמבר  24ביום  )ה(
"). אישור רשות ההגבלים ניתן לאחר שמנהל או אר אלברה בשליטתה המלאה של בז"ן) (להלן: "(ח

לתקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)  10מינהל הדלק הורה לפז"א, בהתאם לתקנה 
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, להקצות לאו אר אל גפ"מ לצורך אספקה 2009-תש"עה(מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז), 
 הפלשתינאית, שהינה צרכן גדול בהתאם להוראות התקנה.לרשות 

.5.18.2.2 הגבלות בנושא גפ"מ  

בתנאי המיזוג הוטלו על פז"א מספר תנאים והגבלות אשר מטרתם הבטחת אספקה שיוויונית של  )א(
 גפ"מ ושל שירותי ניפוק גפ"מ לספקים השונים.

בתנאים אשר מטבעם או על פז"א חל איסור להפלות ו/או להתנות אספקת גפ"מ ו/או שירותי ניפוק  )ב(
לפי תנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות ו/או ברכישת מוצרים אחרים ממנה ו/או 

 מכל אדם אחר הקשור בה. 

החברה או פז"א רשאים לפנות לממונה בבקשה לבטל איזו מההגבלות בנושא האספקה השיוויונית,  )ג(
  קת הגפ"מ.מהטעם שחל שינוי נסיבות מהותי בתנאי התחרות באספ

.5.18.2.3 מכירה לספקי גז 

פז"א נדרשת לספק לפזגז גפ"מ בהתאם לכמות שרכשה פזגז בחודש הקלנדרי המקביל בשנה  )א(
 לעיל.  4.18.2 ראה סעיף  לפרטים נוספים"). שיעור פזגזהקודמת (להלן: "

פנתה החברה לרשות ההגבלים העסקיים בבקשה לבטל  2015ובשנת  2013, בשנת 2009בשנת  )ב(
את תנאי המיזוג הנוגעים להקצבות הגפ"מ של פזגז, מהנימוק שתקנות ההקצבות מייתרות ולא 

בתנאי המיזוג. בשיחות שהתקיימו עם הרשות הקיימת תואמות את המגבלה של הקצבת הגפ"מ 
הביעה רשות ההגבלים העסקיים נכונות עקרונית לתיקון תנאי המיזוג,  2013להגבלים עסקיים בשנת 

. פז"א פועלת בהתאם לעמדה זו, 2012באופן ששנת הבסיס לענין שיעור פזגז תהיה שנת 
. במהלך 2012 בשנת"א בפז שבוצע התקופתי השיפוץ לאור מסויימים בחודשים הנדרשות בהתאמות

עסקיים, הביעו נציגי ההגבלים היגי החברה לבין נציגי רשות , בפגישה שהתקיימה בין נצ2015שנת 
 הרשות הסכמה לעמדת החברה, כי קיים קושי בהחלה מקבילה של תקנות ההקצבות ותנאי המיזוג

 המיזוג תנאיתמשיך לפעול לתיקון  החברהוכן הביעו נכונות עקרונית לערוך תיקונים בתנאי המיזוג. 
  צבות גפ"מ מפז"א לפזגז. בין פז לבין פז"א בכל הנוגע להק

 לעיל.  4.15.2 תקנות ההקצבות ראה סעיף נוספים בדבר לפרטים 

.5.18.2.4 הפרדה חשבונאית, תאגידית ועניינית בין פז"א והחברה לבין פזגז 

באישור הממונה נקבע כי תנאי לאישור המיזוג הינו קיום הפרדה תאגידית וחשבונאית מלאה בין 
פזגז. פעילות, נכס או שירות, הקיימים במועד החלטת הממונה עסקי פז"א ו/או החברה לבין עסקי 

 או בחברה, אלא אם ניתן לכך אישור הממונה.ו/בידי פזגז, לא יועברו לאדם קשור בפז"א 

.5.18.2.5 בתי זיקוק בישראל המשמשותהגבלה על תשתיות יבוא ותשתיות  

תשתית פז"א לא תתקשר, במישרין או בעקיפין, בהסדר לרכישה, שכירות, חכירה או הפעלה של  )א(
לישראל, לרבות מתקן  הנחוצה לקיומה, הפעלתה או פיתוחה של פעילות יבוא מוצרי נפט או גפ"מ

הולכה, פריקה, אחסון או ניפוק של מוצרי נפט או גפ"מ, או לקבלת זכות כזו, ולא תחל בביצוע הסדר 
 זה, אלא באישור הממונה מראש.כ

פז"א לא תתקשר, במישרין או בעקיפין, בהסדר לרכישה, שכירות, חכירה או הפעלה של תשתית  )ב(
הנחוצה לפעילות של בית זיקוק אחר בישראל או ליכולתו להתחרות בפז"א, לרבות מתקן יצור, 

הסכם או הסדר כאלה אלא  הולכה, פריקה, אחסון או ניפוק של מוצרי נפט או גפ"מ, ולא תחל בביצוע
 באישור הממונה מראש.
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.5.18.3 אישורים רגולטוריים 

.5.18.3.1 שיון עסק יר 

  .2019 מרץלחודש לפז"א רישיון עסק לצמיתות. לפז"א אישור כיבוי אש שתוקפו עד 

במסגרת תנאי המשרד להגנת הסביבה ברישיון העסק של פז"א, נדרשת פז"א לבצע סקר תהליכים 
ין תוכנית לצמצום פליטות ומודל לפיזור מזהמים, לקיים סקר פערי ופליטות בלתי מוקדיות, להכ

שיון יטכנולוגיות במתקני היצור ולהגיש תוכנית להשלמת הפערים. פז"א מיישמת את התנאים בר
 העסק. 

.5.18.3.2 רישיון ליצור דלק 

 פז"א נרשמה כחברת דלק ומורשית לעסוק בזיקוק, שיווק, יבוא, יצוא, אחסון, הזרמה וניפוק של דלק,
(א) לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות 12לפי סעיף 

. פז"א קיבלה רישיון ליצור דלק מרשות המיסים, כנדרש לפי 2001-), התשס"א2001הכלכלית לשנת 
 מתחדש מידי שנה.והוא  2018הינו עד סוף שנת . הרישיון 1958 -חוק הבלו על דלק, התשי"ח

.5.18.3.3 הפקה ואספקה של מיםרישיון  

 לפז"א רישיון הפקה ואספקה של מים, כנדרש לפי חוק המים, המתחדש אוטומטית מידי שנה.

.5.18.3.4 רישיון ליצור חשמל 

תוקף גנרציה. -לפז"א שני רישיונות ליצור ולאספקת חשמל בשתי תחנות הכח הפועלות בשיטת הקו
(רשיון היצור של תחנת הכוח הראשונה  הוצאת הרישיונותשנה מיום  20 -רישיונות החשמל הינם ל
ורשיון  2033, רשיון היצור של תחנת הכוח השניה הינו עד לחודש יולי 2029הינו עד לחודש נובמבר 

 ףלפרטים נוספים בדבר תחנות הכוח ראה סעי .2030הינו עד לחודש אוגוסט אספקת החשמל 
 לעיל. 5.11.3 

.5.18.3.5 מפעל חיוניהיתר מיוחד לעבודה במנוחה השבועית ואישור  

לפז"א היתר מיוחד לעבודה במנוחה השבועית, אשר ניתן בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה, 
וכן אישור מפעל חיוני. ההיתר הינו שנתי והוא מפרט את מספר העובדים הניתנים  1951-תשי"אה

. בנוסף, על פי 2018 יונילהעסקה בימי מנוחה ואת תפקידם. תוקף ההיתר והאישור הינו עד לחודש 
ספציפיים לעבודה במנוחה נוספים וצרכים פרטניים, המתעוררים מעת לעת, מקבלת פז"א היתרים 

 השבועית.

.5.18.3.6 היתר יבוא 

 יבוא יהיתר . לפז"אבמסגרת העבודה השוטפת מייבאת פז"א רכיבים שונים החיוניים לתפעול בז"א
 .2006-וא חופשי, התשס"ומכוח צו יב לפרטי ציוד שונים וזאת )(המתחדשים אחת לתקופה

.5.18.3.7 רישיונות יצוא 

משרד יצוא מאת מינהל הדלק ב נותרישיו יםנדרש מוצרי נפט יצואללחו"ל מוצרי נפט. מייצאת פז"א 
. רישיונות היצוא ניתנים באופן פרטני לכל יצוא. בנוסף, עסקאות יצוא לאיחוד האירופאי האנרגיה

 REACH –Registrationופאית (פרוטוקול רישום המוצרים לפי תקינה איראת פז"א למחייבות 
Evaluation Authorisation and Restriction of Chemicals.פז"א עומדת בדרישות אלה .(  

.5.18.3.8 רישיון ספק גז 

לפעילות פז"א בתחומים הבאים: יצור גפ"מ, אחסון גפ"מ בצובר, שיווק גפ"מ לספקי גז מורשים ומילוי 
. חידוש הרישיון של פז"א מתעכב מסיבות שאינן קשורות גז גפ"מ במיכלית כביש, נדרש רישיון ספק



 תיאור עסקי התאגיד –פרק א' 
  תחום פעילות הזיקוק והלוגיסטיקה –חלק חמישי 

 

 125 -א   

בפז"א. פז"א ממשיכה לפעול לחידוש תוקף הרישיון ובמקביל טוענת כי יש להחריג את פז"א מהצורך 
  ברישיון ספק גז.

פעילות יצור גפ"מ, נכלל ברשימת הזכויות המחייבות התייעצות עם הממונה על ל שיוןירכי,  יצויין
(ב) לחוק לקידום התחרות ולצמצום  11ים, בנוגע לשיקולי התחרות הענפית, לפי סעיף הגבלים עסקי

רשימת ו הריכוזיות חוק בדבר"). לפרטים נוספים הריכוזיות חוק(להלן: " 2013-הריכוזיות, התשע"ד
 לעיל. 2.2.8.3 הזכויות המחייבות התייעצות עם הממונה על הגבלים עסקיים ראה סעיף 

.5.18.3.9 למילוי גפ"מ היתר הפעלת מתקן 

בכל הנוגע לפעילות פז"א  שלהרישיון  חידושכאמור לעיל, להפעלת מתקן למילוי גפ"מ נדרש רישיון. 
 "א. פז"א ממשיכה לפעול לחידוש תוקף הרישיון. בפז קשורות שאינן מסיבות מתעכבבגפ"מ 

.5.18.3.10 הסדרים ביטחוניים  

הכליל את פז"א  2007-התשס"זהצו להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (שינוי התוספות לחוק), 
, 1998-בתוספת השניה ובתוספת הרביעית לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח

 ומחיל על פז"א הוראות מיוחדות לענין הסדרת הביטחון במתקניה.

.5.18.4 תקינה  

.5.18.4.1 כללי 

 לחלק ממוצרי הנפט שמוכרת פז"א קיימים בישראל תקנים רשמיים. יחד עם זאת, לעיתים, מפרט
 בהסכמה בין פז"א ובין הלקוח על פי תקן מחמיר מן הנדרש. מספקת נקבעפז"א המוצרים ש

 5 EURO 5.18.4.2.

, אשר נועד להפחית את EURO 5מוצרי הדלק המיוצרים על ידי פז"א עומדים בתקן הבינלאומי 
 השפעת הפליטות מרכב מנועי על הסביבה. 

.5.18.4.3 תקן הגפ"מ  

, קובעות כי 2007-התשס"ז ,(הוראת שעה) (תיקון) )1134תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (החלת תקן 
 . 20%התכולה המירבית המותרת של הרכיבים האולפינים ביצור גפ"מ תהיה בשיעור של עד 

.5.18.4.4 מכון התקנים 

פז"א עומדת בדרישות מכון התקנים ונמצאה מתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי 
 . ISO- 17025 ,ISO-18001 ,ISO-14001 ,ISO-9000-2000למערכת משולבת לניהול איכות 

.5.18.5 צו האינטרסים החיוניים 

במסגרת תהליך ההפרטה של פז"א, הכריזה המדינה על צו האינטרסים החיוניים, המפרט את 
) שמירת אופיה של פז"א כחברה ישראלית שמרכז 1האינטרסים הבאים שיש למדינה בקשר לפז"א: (

מניעת חשיפה או גילוי של מידע סודי מטעמים של ביטחון המדינה; ) 2עסקיה וניהולה יהיו בישראל; (
) מניעת היווצרות מצב בו פז"א תושפע 4) קידום התחרות ומניעת ריכוזיות במשק הדלק; (3(

) הבטחת קיומה 5מגורמים עוינים או גורמים העלולים לפגוע בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה; (
 ולמי ואספקת מוצריו בישראל.הרציף של פעילות זיקוק נפט ג

 לעיל. 5.18.1 ניתן היתר השליטה המתואר בסעיף האינטרסים החיוניים מכח צו כאמור לעיל, 

על מנת להבטיח את קיומם של אינטרסים אלו, קובע צו האינטרסים החיוניים מגבלות וחובות שונות 
 ביחס לאחזקות בפז"א:
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בפז"א לאחר, לרבות בדרך  24%שיעור של מעל פז לא תוכל להעביר שליטה או אמצעי שליטה ב )א(
של הקצאת מניות על ידי פז"א, כל עוד אין בידי הנעבר אישור לשליטה או אישור מאת השרים 

) להחזקת אמצעי שליטה (לפי הענין), כנדרש לפי צו האינטרסים האוצר ושר הממשלה ראש(
 הקיים. החיוניים. הועברה שליטה כאמור ללא אישור, יפקע היתר השליטה

חל איסור להחזיק החזקות חורגות (החזקות הטעונות קבלת היתר מבלי שניתן) ללא אישור מאת  )ב(
. פז"א והשרים רשאים לפנות לבית המשפט כדי שיורה לעיל 5.18.1כהגדרתם בסעיף  השרים

לאדם המחזיק החזקות חורגות למכור אותן, למנות כונס נכסים או לתת סעד אחר. כמו כן, לא 
וקף כלפי פז"א להפעלת זכות מכוח החזקות חורגות, לרבות לענין דיבידנד, מינוי דירקטור יהיה ת

 או מינוי מנכ"ל והצבעה באסיפה הכללית של פז"א.

השרים רשאים לבטל את ההיתר או להתנותו בתנאים, בכל מקרה בו חל שינוי מהותי בפרטי בעל  )ג(
סבורים כי קיים חשש ממשי לפגיעה  ההיתר, בפרטים שנמסרו עם הבקשה, או במקרה בו השרים

 באינטרסים החיוניים של המדינה.

על פז"א לדווח מידית על כל שיבוש מהותי, שינוי מהותי או הפחתה מהותית הצפויים בכושר או  )ד(
ביכולת האספקה של תזקיקים בישראל, בין אם כתוצאה מאירוע שאינו בשליטת פז"א ובין אם 

למנות מפעיל לבז"א כדי להבטיח קיום פעילות חיונית, אם כתוצאה מפעולותיה. לשרים הזכות 
 בז"א חדלה או קיים חשש כי תחדל לקיים פעילות חיונית.

) פשרה או הסדר 2) פירוק מרצון; (1הפעולות הבאות טעונות אישור מראש ובכתב מאת השרים: ( )ה(
שעניינו, אך ורק, העברת ) פיצול, למעט פיצול 4) מיזוג; (3בין פז"א לבין נושיה או בעלי מניותיה; (

 נכסים של פז"א שאינם משמשים לזיקוק נפט גולמי.

בפז"א, באופן שלא  5%חזקות צולבות על בעל שליטה או על מי שמחזיק מעל ההוטלו מגבלות על  )ו(
או יותר מאמצעי השליטה בבז"ן, או בתאגיד המחזיק  5%יוכל להיות בעל שליטה או מי שמחזיק 

ליצוא של מוצרי נפט בישראל או במסופי ניפוק בהתאם לתנאים שנקבעו בתשתית נמלית ליבוא או 
 בצו האינטרסים החיוניים.

נהל הדלק נתונים לגבי ייצויין, כי בהתאם לצו האינטרסים החיוניים מחוייבת פז"א למסור למ )ז(
  כמויות התזקיקים שיוצרו, סופקו, יובאו או הוחזקו על ידי פז"א.

.5.18.6 פיקוח על מחירים  

פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בז"ן) (תיקון),  בהתאם לצו
למוצרי נפט  ,בדרך של קביעת מחירים מירביים ,הוסר הפיקוח 2007בינואר  1, ביום 2005-התשס"ו

גז ללא  –יל מרקפטן כגפ"מ (הפיקוח לא חל על גפ"מ שאינו מ רווחיותבשער בית הזיקוק, למעט על 
ובמקומו מתקיים פיקוח בדרך של דיווח למפקח על רווחיות, כמויות מוצרי נפט ומחירים של  ריח),

 פז"א במסגרת דיווחים חודשיים ושנתיים. 

), הזיקוק ביתלפרטים אודות צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחיר מרבי לגפ"מ בשער 
 לעיל. 4.18.4 ראה סעיף  2000-התש"ס

ממשיך לחול צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים  גם לאחר הסרת הפיקוח,
, בדרך של קביעת מחירים מירביים, על מספר מוצרי נפט 1992-התשנ"ג ,למוצרי נפט בשער בז"ן)

 .שאינם מיוצרים במועד דוח זה על ידי פז"אגופרית) וסוגי ביטומן שונים,  3.5%( 4000דוגמת מזוט 

קטן ממשיך להיות מפוקח בתחנות התדלוק ולא בבית הזיקוק, מכוח צו פיקוח או 95מחירו של בנזין 
. לענין פיקוח על 2002-על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס"ב

אוקטן ולענין פיקוח ברמת דיווח על סולר תחבורה בתחנות התדלוק ראה סעיפים  95מחירי בנזין 
 לעיל.  3.18.8.3  -ו 3.18.8.1 

(שלא בשער בית הזיקוק) לפרטים נוספים בדבר פיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים של גפ"מ 
 .להלן 4.18.4 ראה סעיף 
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במסגרת המלצות הוועדה לשינוי כלכלי חברתי (ועדת טרכטנברג), הטילה הממשלה על ועדת 
 2.2.8.4 ספים ראה סעיף המחירים לבחון את רמת הדיווח הדרושה בשער בתי הזיקוק. לפרטים נו

 לעיל. 
 

לפרטים בדבר טיוטת דוח, שפרסם משרד האוצר, בדבר מתודולוגיה חדשה של פיקוח על מחירים 
  לעיל. 2.2.8.1 ראה סעיף 

.5.18.7  2006-תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שוויוני), התשס"ז 

שוויונית עם ספקי הגז השונים, לרבות לענין  בתקנות אלה נקבעה החובה על בתי הזיקוק להתקשרות
ותנאי  י הגזכמות הגז הנמכרת ואיכותו, שירותי התשתית הניתנים על ידי בית הזיקוק לספק

 האשראי. 

-תש"עה(מכירת גז על ידי בתי זיקוק וספקי גז),  תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)  5.18.8.
 ")ההקצבות תקנות(להלן: " 2009

בחודשי מחסור, לרבות תקנות ההקצבות עוסקות בהסדרת מכירת גז על ידי בתי הזיקוק לספקי הגז 
 תוך הגנה על ספקי גז קטנים. 

, להערות הציבור, תיקון מוצע לתקנות ההקצבות. פז"א משרד האנרגיהפרסם  2015בחודש יוני 
מוע) ובין היתר, העבירה העבירה את התייחסותה לתיקון המוצע בכתב ובעל פה (במסגרת הליך שי

ההקצבות בכל הנוגע לנושאים הקשורים בתחזית יצור, בחובת המכירה,  תקנותהצעות לתיקון 
בחובת האספקה לספקי גז ולצרכני גז גדולים ובמנגנון חלוקת עודפי גז לאחר ההקצאה הראשונית 

 לעיל. 4.18.6  סעיף לספקי הגז. לפרטים נוספים ראה

.5.18.9 ")הפחממני הגז חוק הצעת(להלן: " 2015-המעובה, התשע"ו הצעת חוק הגז הפחממני 

העבירה  2016לעיל. בחודש פברואר  4.18.11  הפחממני ראה סעיף הגז חוק הצעת בדבר לפרטים
הפחממני וטענה, בין היתר, שיש להחריג את יצור הגפ"מ  הגזפז"א את התייחסותה להצעת חוק 

מתחולת הצעת החוק מאחר ויצור גפ"מ הינו הליך מורכב ומחייב מומחיות יחודית, המצויה בבית 
 זיקוק בלבד, ומאחר ובית הזיקוק פועל, בין היתר, ביצור גפ"מ בהתאם לתקנים בינלאומיים מקובלים. 

.5.18.10  2007-וק דלק במיכליות התשס"חצו הפעלת רכב (מנועים ודלק) ניפ 

 לעיל. 3.18.18 לפרטים נוספים ראה סעיף 

.5.18.11 1995-צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תעריפי תשתית במשק הדלק), התשנ"ו 

שירותי התשתית בקשר למוצרי נפט בישראל כוללים, בין היתר: שירות פריקה וטעינה בנמל, שירות 
מפוקחים על פי  . מחירי שירותי התשתיתמוצרי נפט וכיו"בשל ן הזרמה של מוצרי נפט, שירות איחסו

נוקב בשירותי התשתית עליהם הוא חל הפיקוח על מחירי תשתיות צו פיקוח על מחירי תשתיות. צו 
נקבע בצו תעריף לניפוק מוצרי בין היתר, , כךוקובע תעריפים מרביים עבור אותם שירותי תשתית. 

 קיימים בארץ.נפט לגבי חלק מאתרי הניפוק ה

.5.18.12 טיוטת חוק משק הדלק  

 לעיל.  2.2.8.2 ראה סעיף  2012-לפרטים בדבר טיוטת חוק משק הדלק, התשע"ב

.5.18.13 1959-הטבת מיסוי מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 

-חוק לעידוד השקעות הון, התשי"טהלפרטים בדבר החלטה אסטרטגית שהחברה קיבלה בעניין 
 .2017בדצמבר  31הכספיים ליום  לדוחות 28.1.3 ביאורראה  1959
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.5.18.14  ")הובלה שירותי תקנות(להלן: " 2016-הובלה (תיקון), התשע"ו שירותי תקנות 

לכלול בשטר המטען  ,2017, החל מחודש יוני חובהאת ה קובעות, בין היתר,תקנות שירותי הובלה 
ת בנזין וסולר, וזאת כפי וסולר בכל תא מתאי המיכליות המנפקו בנזיןאת הטמפרטורה הממוצעת של 

 שנמדדה בעת העמסת המיכלית. 

.5.18.15   לאומיאתר אחסון גפ"מ  -/ד 32/1"א תמ 

העוסקת בתכנון מפורט של מאגר  ,להערות והשגות הציבור ,, פורסמה תמ"א2017אוקטובר  חודשב
טון וקובעת שהוא ימוקם בשטח בז"א או בשטח סמוך או בשניהם.  10,000גפ"מ לאומי בהיקף של 

פז"א הגישה התנגדות לתכנית וטענה, בין היתר, שבתכנית אין כל הסדרה של נושא ההקמה, 
"א. פז של בקניינה ופגיעה הפקעה הווהיושאישור התכנית  ,התפעול, והמימון של מאגר הגפ"מ

"ע בולנת דיון נערך, חלופית תכנית על הסכמה הושגה שלא לאחר, 2018 פברואר בחודש
 עם בקשר"א, פז מטענות חלק התקבלו הדיון במהלך"א. פז בהתנגדות לרבות ,"אלתמ בהתנגדויות

 לא כי הובטח, אחרות טענות לגבי"מ. הגפ לאחסון המיועד בשטח המותרים הבנייה באחוזי פגיעה
 וכל והמתפעלת המקימה תהא"א פז"א, זבב המאגר את להקים שיוחלט ככל וכי"א בפז פגיעה תהיה
   , נראה שלא צפויה פגיעה בפז"א.לעיל האמור לאור"א. פז עם בתיאום יהיה אחר הסדר

הקמת האתר לאחסון מידע זה הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך. יתכן ובפועל 
סטיה מהמובטח לפז"א (לפיו לא תהיה פגיעה בפז"א) , וזאת בין היתר, בשל אומי יפגע בפז"אגפ"מ ל

 ו/או החלטות חדשות שיתקבלו, אשר יפגעו בפז"א.שידרשו שונות דרישות ו

.5.19 הסכמים מהותיים בתחום הפעילות  

.5.19.1 הסכם רכישת פז"א  

), בו רכשה פז 2006בספטמבר  28נחתם הסכם רכישה (שהושלם ביום  2006ביולי  12ביום 
 -") תמורת סך של כמניות פז"אממדינת ישראל ומבז"ן את כל הון המניות המונפק של פז"א (להלן: "

 "). הסכם הרכישהמיליוני ש"ח (ההסכם יקרא להלן: " 3,251

על פי הסכם הרכישה התחייבה פז להפעיל את פז"א כעסק חי לתקופה של עשר שנים לפחות, 
, ולפעול כבעלת )2016(התחייבות שהושלמה במהלך שנת  2006 רספטמבממועד ההשלמה, 

 שליטה בפז"א, כך שפז"א תקיים את התחייבויותיה על פי ההסכם.

על פי הסכם הרכישה, העברת שליטה בפז"א כפופה לכך שהנעבר יקבל על עצמו את התחייבויות פז 
, כפוף לאישור ראש הממשלה על פי הסכם הרכישה. כל שינוי בשליטה בפז"א, במישרין או בעקיפין

ושר האוצר, על פי צו האינטרסים החיוניים, ולפיכך שינוי בשליטה בפז, שיש בו כדי להביא לשינוי 
 בשליטה בפז"א, כרוך באישור כאמור. 

בתנאי המיזוג בין פז לבין והאינטרסים החיוניים  בצוחזקה בפז"א כפופה למספר תנאים הקבועים הה
 לעיל.  5.18.5  -ו 5.18.2 בסעיפים פז"א כמפורט 

.5.19.2 הסכם הפיצול  

נחתמו בין פז"א לבין בז"ן מספר הסכמים (שתוקנו מאוחר יותר), המסדירים  2006במרץ  9ביום 
הסכם היבטים שונים של הפיצול בין בז"ן לבין בז"א: הסכם להעברת נכסים והתחייבויות (להלן: "

ניים. לפרטים בדבר ההסכם להעברה של "), הסכם שירותים והסכם להעברה של חומרי ביהפיצול
 להלן. הסכם השירותים הסתיים. 5.19.5.1 חומרי הביניים ראה סעיף 

לפז"א הומחו חובות והתחייבויות כמפורט להלן: שליש מחובותיה של בז"ן כלפי בנקים (אשר נפרעו 
 6.4.4  ), שליש מחובותיה כלפי מחזיקי אגרות חוב (ראה סעיף2007על ידי פז"א במהלך שנת 

להלן) וחובות  6.1.7 להלן), התחייבויות כלפי העובדים, חובות והתחייבויות בגין תביעות (ראה סעיף 
 לעיל). 5.17.7 והתחייבויות בגין עניינים הנוגעים לאיכות הסביבה (ראה סעיף 
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.5.19.3 התיקון להסכם ההרשאה  

תיקון ו הרשאה הסכםן נחתם בין המדינה לבין בז" 2006ביולי  27ביום ו 2002 בדצמבר 2 ביום
 "). התיקון להסכם ההרשאההרשאה (להלן: "הלהסכם 

על פי התיקון להסכם ההרשאה, כל שינוי יעוד או ניצול של המקרקעין שהועברו לפז"א על פי הסכם 
ומנהל  משרד האנרגיה") יהיה טעון הסכמה של החשב הכללי, מנכ"ל מקרקעי פז"אהפיצול (להלן: "

רשות מקרקעי ישראל, שעשויה להיות מותנית בתנאים וכרוכה בתשלום. כל הפרה של תנאים אלו או 
אי קבלת ההסכמות הנדרשות, תזכה את המדינה באפשרות לקחת מיד בחזרה את כל הזכויות 

 נרשמה זיקת הנאה לטובת המדינה על מקרקעיבמקרקעי פז"א, לגביהם בוצעה ההפרה. יצוין, כי 
בדבר התחייבויות פז"א כאמור. כמו כן, פז"א התחייבה כי התחייבויות אלה תיכללנה במסגרת  פז"א

 כל הסכם עתידי בינה לבין צד ג' כלשהו, בנוגע להעברת זכויות מסוג כלשהו במקרקעי פז"א.

פז"א התחייבה להמנע מביצוע כל עסקה במקרקעי פז"א, אלא אם כן הצד השני לעסקה יקבל על 
 נרשמה הערת אזהרה על מקרקעי פז"א בדבר התחייבותחייבויות פז"א כאמור לעיל. עצמו את הת

 זו.

"שינוי יעוד או ניצול" כולל, על פי התיקון להסכם ההרשאה, שינוי יעוד או ניצול של מקרקעי פז"א 
למטרה שונה מהמטרות שהיו מותרות לפי התכניות שחלו על מקרקעי פז"א, ביום כניסת התיקון 

לתוקף; או ניצול של מקרקעי פז"א או שימוש בהם למטרה שאיננה זיקוק נפט, רשאה להסכם הה
תשתית (מתקן להתפלת מים, מתקן תשתית אחר למים, תחנת כח, מתקן תשתית אחר לחשמל, 
מתקן אחסון גז ודלק, מתקן תשתית אחר לדלק, מתקנים להולכת גז, מתקן תשתית אחר לגז, או קווי 

ב (ג) לפקודת העיריות), תחנת תדלוק, או תעשיית  274הגדרתם בסעיף תשתית ומתקני חיבור כ
 המשך (תעשייה שחומר הגלם העיקרי שלה מקורו במוצרי נפט המיוצרים בבית זיקוק). 

מיליוני  0.75על פי התיקון להסכם ההרשאה, פז"א תשלם למדינה תשלומים שנתיים, הנעים בין 
ו בהתאם לגובה הרווח השנתי לפני מס של פז"א (שיוגדר מיליוני דולר, אשר יקבע 2.9דולר לבין 

 "), כמפורט להלן:הרווח השנתיויימדד לפי דוחות כספיים מאוחדים) (להלן בסעיף זה: "

 מיליוני דולר.  0.75סכום שנתי קבוע של  )א(

 סכומים שנתיים נוספים כדלקמן: )ב(

 . 8% -מיליוני דולר  0-10לרווח שנתי לפני מס בתחום שבין  - 1מדרגה 

 . 10% -מיליוני דולר  10-17.5לרווח שנתי לפני מס בתחום שבין  - 2מדרגה 

 .12% -מיליוני דולר  17.5-22.5לרווח שנתי לפני מס בתחום שבין  - 3מדרגה 

מיליוני דולר. יצוין, כי תרגום  2.9בכל מקרה, הסכום השנתי של התשלומים לא יעלה על סכום של 
ש"ח לדולר ויותאם למדד המחירים לצרכן  4.8הסכומים לש"ח יתבצע על פי שער חליפין מינימלי של 

ית, לא ). עוד יצוין, כי על פז"א לשלם למדינה מקדמה כספית רבעונ2002(מדד הבסיס הינו מדד מאי 
מן התשלום השנתי שחושב לשנה  20%יאוחר מתום החודש הראשון של כל רבעון, בשיעור של 

מיליוני דולר), סך  0.75הקודמת. החברה הפרישה בספריה, בגין הערך הנוכחי של הרכיב הקבוע (
 יליוני ש"ח. מ 49 -, בכ2017בדצמבר  31המסתכם, נכון ליום 

.5.19.4 הסכמים לרכישת גז טבעי  

(טרם  2004בחודש ספטמבר  [שנחתם על ידי בז"ן לרכישת גז טבעיה קשורה בהסכם היתפז"א  )א(
, דלק קידוחים (שותפות מוגבלת), דלק Noble Energy Mediterranean Ltdעם חברת הפיצול)], 

" או הסכם ים תטיסהשקעות ונכסים בע"מ ואבנר חיפושי נפט בע"מ (מאגר ים תטיס) (להלן: "
שנים ממועד  10למוקדם מבין:  יתהתקופת הסכם ים תטיס ה הענין). ", לפישותפות ים תטיס"

 תחילת אספקת הגז הטבעי או עד למועד רכישת מלוא כמות הגז שהוגדרה בהסכם ים תטיס. 
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נחתם בין פז"א ובין שותפות ים תטיס הסכם במסגרתו הוסכם כי תקופת הסכם ים  2014בחודש יוני 
או עד לאספקה לפז"א של מלוא יתרות הגז הטבעי  2016בדצמבר  31תטיס תוארך עד ליום 

המגיעות לפז"א על פי הוראות הסכם ים תטיס, ואשר לא סופקו לה עקב המחסור בגז טבעי, שחל 
 , המוקדם מבין השניים. 2013ועד לאפריל  2011מהרבעון האחרון של שנת 

הסכם ים תטיס. גז טבעי שחלקו סופק בהתאם לתנאי פז"א  צרכה, 2016לחודש ספטמבר  עד
 הסכם ים תטיס הסתיים. בפועל ממאגר תמר. בוצעהאספקת הגז 

נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין פז"א לבין השותפים בפרויקט תמר (להלן:  2012באפריל  2ביום  )ב(
", בהתאמה לפי הענין), לפיו רוכשת פז"א משותפות מאגר שותפות מאגר תמר" או "תמרהסכם "

–ת מתקנים קיימים של פז"א, לרבות הפעלת תחנות הכוח בשיטת הקותמר גז טבעי לצרכי הפעל
 לעיל. 5.11.3  ףגנרציה ראה סעי-גנרציה. לפרטים נוספים אודות תחנות הכוח בשיטת הקו

 111,800,000 -על פי הסכם תמר תספק שותפות תמר לפז"א גז טבעי בהיקף כולל של עד כ
MMBTU ") וללתהכמות החוזית הכבכל תקופת הסכם תמר .(" 

שנים או עד אשר פז"א תצרוך את הכמות החוזית הכוללת, לפי  15 -תקופת האספקה הינה ל
"). לצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת האספקה תקופת האספקההמוקדם מביניהם (להלן: "

לתקופה של עד שנה נוספת, אם עד לאותו מועד טרם נצרכה הכמות החוזית הכוללת. תקופת 
 .2013בחודש אפריל  האספקה החלה

הסכם תמר כולל הסכמות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה כגון: מנגנוני פיצוי במקרה של 
בעבור כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם  Take or Payאספקה בחסר, מנגנון תשלום 

כן, כולל הסכם  למנגנון שנקבעו בהסכם תמר, איכות הגז, תקרת אחריות, מנגנון בוררות ועוד. כמו
 תמר הסדרים למקרה של שינויים ברגולציה ו/או למקרה שיוטל מיסוי נוסף על שותפות מאגר תמר.

מחיר הגז שנקבע בהסכם תמר צמוד לתעריף יצור החשמל, כפי שנקבע, מעת לעת, על ידי הרשות 
ים בדבר ") וכולל "מחיר רצפה". לפרטים נוספרשות החשמללשירותים ציבוריים חשמל (להלן: "

 ).2012-01-091482 -(אסמכתא מס' 2012באפריל  2הסכם תמר ראה דיווח מידי מיום 

נחתם תיקון להסכם תמר  2013, בחודש פברואר 2012בהתאם להחלטת רשות החשמל מחודש יוני 
המינימלית של גז טבעי אותה התחייבה  השנתית הכמות את להקטין לפז"א האופציה ניתנה לפיו

מהכמות השנתית  50%כך שזו תעמוד על  (Take or Pay),לשלם בעבורה  פז"א לרכוש או
 הממוצעת שפז"א צרכה בפועל בשלוש השנים שקדמו להודעה על מימוש האופציה, בכפוף

 בהתאם כאמור, יופחתו השנתית המינימלית הכמות הקטנת להתאמות המפורטות בהסכם תמר. עם
  בהסכם תמר. הגז הטבעי שנקבעו כמויות יתר

 שתינתן לשותפות מאגר תמר במהלך תקופה בהודעה, ל"הנ האופציה את לממש פז"א תהיה רשאית
לפז"א (להלן:  מסחריות הטבעי בכמויות הגז הזרמת תחילת הרביעית למועד שתחל בתום השנה

השנה  , לפי המאוחר מביניהם, ותסתיים בתום2018בינואר  1-) או ב"מועד ההפעלה המסחרית"
הודיעה פז"א  .המאוחר מביניהם , לפי2020בדצמבר  31-ב או המסחרית ההפעלה למועד השביעית

על מימוש האופציה כאמור, תופחת הכמות ביחס לכמות הקבועה בהסכם תמר בתום שנה ממועד 
-2013-01 -(אסמכתא מס' 2013בפברואר  19מתן ההודעה. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 

042276.( 

התקבלה החלטת רשות ההגבלים לפיה ניתן פטור בתנאים להסדרים  2015בדצמבר  28ביום 
כובלים, שנחתמו בין השותפים במאגר הגז תמר לבין צרכני גז טבעי (שפז"א הינה אחת מהם) 

 ").הממונה החלטת(להלן: "

בהתאם להחלטת הממונה מימוש זכות הצרכנים (ובכללם פז"א) להודיע לשותפים בפרויקט תמר על 
(עד לכמות השווה למחצית מכמות  Take Or Pay -ת הגז הטבעי הנקובה בתנית ההפחתת כמו

הצריכה השנתית הממוצעת שלהם בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה), תתאפשר במהלך 
ועד ליום  2020בינואר  1תקופה שסיומה מאוחר יותר מבין התקופות כדלהלן: (א) התקופה שמיום 

, הקבועה 2020בדצמבר  31ועד ליום  2018בינואר  1שמיום (במקום התקופה  2022בדצמבר  31
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בהסכם) או, (ב) התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית (במקום השנה הרביעית הקבועה 
 בהסכם) ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור. 

שנחתם בינה לבין , פז"א תפעל מול שותפות מאגר תמר לתיקון ההסכם בעקבות החלטת הממונה
  שותפות מאגר תמר.

החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את ההשפעה של החלטת הממונה על החברה והיא תלויה, 
בעיקר, במצב השוק כפי שיהיה בשנים הרלוונטיות למימוש הזכות להודיע על הפחתת כמות רכישת 

 -(אסמכתא מס' 2015דצמבר ב 29הגז הטבעי ממאגר תמר. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 
2015-01-081559.( 

חתמו פז"א ושותפות מאגר תמר על הסכם לפיו תספק שותפות מאגר תמר  2012בחודש נובמבר  )ג(
לפז"א קונדנסט (נוזל לוואי המופק מקידוחי גז טבעי) ממאגר תמר, שמשמש כחומר גלם בתהליך 

הקונדסט. אספקת הקונדסט הזיקוק בבז"א. ההסכם הינו לחמש שנים ממועד התחלת אספקת 
בד בבד עם תחילת הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר. בהתאם להסכם,  2013החלה בחודש אפריל 

התמורה שמשולמת לשותפות מאגר תמר נקבעה על פי מחירי הברנט בניכוי מרווח שנקבע בהסכם. 
 2016מבר כמו כן, קובע ההסכם כמויות לרבות מגבלות יומיות, חודשיות ושנתיות. בחודש נוב

 ועל, החברה על מהותי באופן להשפיע כדי בו שאין, להסכם מסחריהסכימו הצדדים על תיקון 
 . שנים בחמש ההסכם הארכת

לרכישת כמויות גז  Spotנחתם בין פז"א לבין שותפות מאגר תמר הסכם  2014בחודש ספטמבר  )ד(
שותפות מאגר תמר כמויות  טבעי נוספות, אשר יסופקו לפז"א, לפי בקשתה, במקרה בו יעמדו לרשות

יום, שתתארך אוטומטית בכל פעם לתקופה זהה,  90גז טבעי עודפות. ההסכם נחתם לתקופה של 
ימים. ההסכם אינו כולל התחייבות לאספקת ו/או  7עם אפשרות לביטול ההסכם בהודעה בת 

 לרכישת כמויות כלשהן.

לבין השותפים בפרויקט לויתן (להלן: נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין פז"א  2016בחודש נובמבר  )ה(
", בהתאמה) לפיו תרכוש פז"א מהמוכרים גז טבעי מאגר לויתן" או "פרויקט לויתן" ו"המוכרים"

 ").ההסכםלצורך הפעלת מתקני פז"א (להלן: "

(מיליארד  BCM 3.12 -על פי ההסכם התחייבו המוכרים לספק לפז"א גז טבעי בהיקף כולל של כ
"), בהתאם לתנאים המפורטים הכמות החוזית הכוללתקופת ההסכם (להלן: "מטר מעוקב) בכל ת

 בהסכם.

תקופת ההסכם תחל במועד חתימת ההסכם וצפויה להסתיים במועד בו פז"א תצרוך את הכמות 
שנים ממועד הזרמת הגז הטבעי בכמויות מסחריות ממאגר לויתן  15החוזית הכוללת או בחלוף 

לצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת ההסכם בתקופה של עד שנה לפז"א, לפי המוקדם ביניהם. 
 נוספת או עד למועד צריכת הכמות החוזית הכוללת, לפי המוקדם. 

בעבור כמות שנתית מינימלית של גז טבעי  Take or Payההסכם כולל, בין היתר, מנגנון תשלום 
 ").נימליתהכמות השנתית המיבהיקף ובהתאם למנגנון שנקבע בהסכם (להלן: "

מהכמות  50%-לפז"א תהיה אופציה להקטין את הכמות השנתית המינימלית לכמות השווה ל
השנים שקדמו למועד ההודעה על מימוש האופציה,  3-השנתית הממוצעת אותה צרכה בפועל ב

"). הפחתת כמות הרכישה הפחתת כמות הרכישהבכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם (להלן: "
 3במהלך התקופה שראשיתה במועד המאוחר מבין המועדים שלהלן וסופה בתום תתאפשר בכל עת 
שנים מהמועד בו אישר הממונה על ענייני הנפט את העברת הזכויות  4) בחלוף 1שנים ממועד זה: (

שנים ממועד  5) בחלוף 2חזקות כריש ותנין בהתאם למתווה הגז שאושר על ידי הממשלה; (הב
רויקט לויתן לפז"א. ההודעה על מימוש האופציה להפחתת כמות תחילת הזרמת הגז הטבעי מפ

חודשים ממועד מתן ההודעה כאמור. עם הפחתת כמות הרכישה יופחתו  12הרכישה תיכנס לתוקף 
 בהתאמה יתר הכמויות שנקבעו בהסכם. 

) ובחלקו לתעריף יצור Brentבהסכם נקבע כי מחיר הגז הטבעי יוצמד בחלקו למחיר חבית ברנט (
 ידי רשות החשמל, וכולל "מחיר רצפה".-החשמל, כפי שיקבע מעת לעת על
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להערכת החברה, ההיקף הכספי הכולל של ההסכם בכל תקופת ההסכם (וזאת בהתבסס על הערכה 
 700 -לגבי המחיר וכמות הגז הטבעי שתרכוש פז"א במהלך תקופת ההסכם), עשוי להסתכם בכ

וך את הכמות החוזית הכוללת. מובהר כי ההיקף הכספי מיליוני דולר ארה"ב, בהנחה שפז"א תצר
ידי פז"א, מחיר חבית -בפועל ייגזר ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז הטבעי שתירכשנה בפועל על

 ) ותעריף יצור החשמל.Brentברנט (

כנית הפיתוח של מאגר לויתן, קבלת רישיון וההסכם כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם אישור ת
וקבלת  2002-הולכת הגז הטבעי ממאגר לויתן בהתאם לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב למערכת

 ) על ידי המוכרים. FIDהחלטת השקעה סופית (

 ). 2016-01-081588 -(אסמכתא מס' 2016בנובמבר  24נוספים ראה דיווח מידי מיום  לפרטים

ותם של כל התנאים התקבלה הודעת השותפים בפרויקט לויתן על התקיימ 2017במאי  4ביום 
 -(אסמכתא מס'  2017במאי  7המתלים שנקבעו בהסכם. לפרטים נוספים ראה דוח מידי מיום 

2017-01-037576(. 

המידע דלעיל, לרבות ביחס להיקף הכספי הכולל של ההסכם וכמות הגז הטבעי שתירכש על ידי 
, אשר אין כל ודאות 1968-פז"א מהווה מידע צופה פני עתיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

 כי יתממש, כולו או חלקו, והעשוי להתממש באופן שונה מהותית, וזאת עקב גורמים שונים לרבות
עקב שינויים בהיקף, קצב ועיתוי צריכת הגז הטבעי על ידי פז"א, מחיר הגז הטבעי שיקבע בהתאם 

ר החשמל, מימוש ) ותעריף יצוBrentלנוסחה הקבועה בהסכם האספקה, מחיר חבית ברנט (
 האופציה להפחתת הכמויות הנרכשות כאמור לעיל (אם וככל שתמומש), מועד מימושה וכיוצ"ב.

 ). 2016-01-081588 -(אסמכתא מס' 2016בנובמבר  24נוספים ראה דיווח מידי מיום  לפרטים

.5.19.5 היחסים בין פז"א לבין בז"ן לאחר הפיצול 

דרים במספר הסכמים וכן בהנחיות של הרשויות היחסים בין פז"א לבין בז"ן לאחר הפיצול מוס
 השונות כמפורט להלן.

.5.19.5.1 הסכם להעברת חומרי ביניים 

הסכם (להלן: " 2006במרץ  9ההסכם להעברת חומרי ביניים, שנחתם בין בז"ן לבין פז"א ביום  )א(
") מסדיר את המנגנון הכספי והתפעולי של העברת חומרי הביניים בין שני בתי הזיקוק, כך ההעברה

החברות תוכלנה לפעול באופטימיזציה, לקנות ולמכור אחת מהשנייה חומרי ביניים ולנצל עודף או ש
שני בתי הזיקוק. ההעברות נעשות דרך קווי ק.מ.ד, המהווים חלק  אצלחומרי ביניים, הקיימים בחוסר 

 ממערך ההזרמה הארצי, באמצעות אוניות תוך שימוש במקשרים הימיים של חברת החשמל באשדוד
ותוקפו הוארך עד לחודש ספטמבר  2006 בספטמברובמיכליות כביש. הסכם ההעברה נכנס לתוקף 

חודשים  12. בהסכמת הצדדים, הסכם ההעברה ניתן יהיה להארכה לתקופות נוספות, בנות 2018
כל אחת. רשות ההגבלים אישרה כי הסכם זה אינו בגדר הסכם כובל הטעון אישור או פטור. החברה 

לא  ההעברהלה לכמת את ההשפעה שתהיה על החברה, ככל ותהיה, במקרה בו ההסכם אינה יכו
חודשים כל אחת. ההשפעה על החברה, ככל שתהיה, תלויה,  12יוארך לתקופות נוספות בנות 

 בעיקרה, במצב השוק ובחלופות שיהיו לחברה, באותה עת. 

פילן (מרכיבים אוליפינים), שנכנס למכירת פרו הסכםנחתם בין פז"א לבין בז"ן  2010בחודש דצמבר  )ב(
שנים. ההסכם  10, לתקופה של 2012 -ו 2011לתוקף עם השלמת הפרויקטים שנבנו בפז"א בשנים 

. במסגרת ההסכם התחייבה בז"ן, בין השאר, כי כאו"ל לא 2009מחליף הסכם קודם מחודש אפריל 
של שיפוץ מתוכנן ו/או תקלה,  תפלה את פז"א לרעה על פני בז"ן ברכישת זרם פרופילן, וכי במקרה

רטה, לפי חלקן הממוצע באספקה השוטפת, קודם -כאו"ל תרכוש זרם פרופילן מפז"א ומבז"ן פרו
  אישרה הרשות להגבלים עסקיים את ההסכם. 2011לשיפוץ או לתקלה. בחודש אפריל 
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.5.19.5.2 הסכמים והסדרים עתידיים בין בז"ן לבין פז"א  

 נוספים לפרטים .הסכמים והסדרים אחרים בין בז"ן לבין פז"א באישור הממונה הוטלו מגבלות על
 לעיל.  5.18.2 ראה סעיף 

.5.19.6 ") לבין פז"א נתג"ז"להלן: הסכם להעברה של גז בין חברת נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ ( 

, התקשרה פז"א בהסכם לקבלת שירותי הולכת גז טבעי עם נתג"ז. תוקפו של 2008בחודש מאי 
ועד המוקדם מבין מועד סיומו של ההסכם (שאינו מוגבל בזמן), או  2008במאי  1ההסכם הינו מיום 

"). פז"א תהיה רשאית, בכפוף לתנאי ההסכם, תקופת ההעברה" (להלן: 2015בנובמבר  1 -ה
חודשים לפני תום תקופת  12להאריך את ההסכם בשנתיים נוספות, בהודעה בכתב ומראש של 

פופה לתנאים הכלליים הסטנדרטיים של נתג"ז אשר יחולו ההעברה (כל הארכה כאמור תהיה כ
). בקשה להארכת תקופת ההעברה ניתנה על ידי פז"א והצדדים ממשיכים לעבוד על במועד ההארכה

נקבע כי האחריות בקשר עם הובלת הגז מוטלת על פז"א. בנוסף, פז"א  פי ההסכם. בהסכם
צאה, שייגרמו לנתג"ז בשל מעשה או מחדל של התחייבה לשפות את נתג"ז בגין כל הפסד, נזק או הו

פז"א או בגין נזק שייגרם למדינת ישראל, בעקבות אי עמידת פז"א בדרישות הסטטוטוריות או בשל 
הפרה של התחייבויותיה בקשר עם ההסכם. פז"א חתמה על כתב ויתור במסגרתו ויתרה על כל 

דל של נתג"ז או משרד הבטחון כתוצאה ממעשה או מחטענה או דרישה בגין נזק שייגרם לה 
. בהסכם נקבעו מספר עילות בגינן רשאים הצדדים להסכם להביא את ההסכם לכדי בשטחים צבאיים

סיום. התשלום בגין הולכת הגז הטבעי הינו בהתאם לנוסחה ולאבני הדרך הקבועים בהסכם. בנוסף 
 איזון.לתשלום בגין ההולכה, מחוייבת פז"א בתשלומים קבועים כגון תשלומי 

.5.19.7 הסכם מסגרת בין דור אלון לבין פז"א 

, נחתם בין פז"א לבין דור אלון הסכם מסגרת שבו נקבעו תנאים כלליים המסדירים: 2007בחודש יוני 
, את תנאי התשלום לרבות את נוסחאות מחירי המוצריםאת אופן ביצוע הזמנת הרכש החודשית, 

בין הצדדים נחתמו תוספות להסכם  העמדת מקדמות, את תנאי האשראי ואת תנאי האספקה.
אוקטן ודס"ל.  95של סולר תחבורה, בנזין  שנתיותת והמסגרת, במסגרתן סוכמו תנאים לרכיש

. 2018נחתמה תוספת נוספת להסכם בין הצדדים, בכל הנוגע לרכישות בשנת  2017בחודש דצמבר 
 דור אלון הינה לקוח גדול של פז"א.

.5.19.8 לחברות דלק הסכמי מסגרת למכירת מוצרי נפט  

במסגרת ההסכמים למכירת מוצרי נפט לחברות הדלק נקבעו תנאים כלליים המסדירים: את אופן 
ביצוע הזמנת הרכש החודשית, את נוסחאות מחירי המוצרים, את תנאי התשלום לרבות העמדת 

 מקדמות, את תנאי האשראי ואת תנאי האספקה.

.5.19.9 הסכם בנייה ושכירת מיכלי אחסון נפט גולמי 

, התקשרה פז"א בהסכם עם ק.צ.א.א. לפיו בנתה ק.צ.א.א. עבור פז"א שני מיכלים 2008 בשנת
מ"ק כל אחד. בניית המיכלים הסתיימה בתום שנת  96,000לאחסון נפט גולמי בנפח נומינלי כולל של 

תקופת  מתום בניית המיכלים משכירה ק.צ.א.א. לפז"א את המיכלים לשם איחסון נפט גולמי. .2010
שנים מיום סיום בניית המיכלים. כמו כן, ניתנו לפז"א שתי תקופות אופציה  14 -ות הינה להשכיר

  נוספות.נוספות, של שלוש שנים כל אחת, ובסך הכל שש שנים 

התקשרה פז"א עם ק.צ.א.א. בהסכם לחכירת מיכלי אחסון נוספים ולקבלת  2012בחודש ינואר 
. על פי ההסכם חכרה פז"א מק.צ.א.א. מיכלים 2012שנים החל מחודש ינואר  7 -שירותי תשתית ל
"ק, בתמורה לתשלום דמי חכירה שהוסכמו בין הצדדים בהסכם. מאלפי  363 -בנפח כולל של כ

אלפי קוב מתוך סך המיכול  96 -סיימה פז"א חכירתו של מיכל בנפח של כ 2013בראשית שנת 
 האמור לעיל, תוך הפחתת דמי החכירה בהתאמה.
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.5.19.10 רכישת נפטהסכמים ל 

 24עד  12נחתם הסכם מסגרת בין פז"א לבין ספק נפט גולמי לרכישה של  2016בחודש דצמבר 
טון, תוך הקניית גמישות תפעולית  130,000טון עד  80,000של  משקלמטעני נפט גולמי לשנה, ב

בנוסף כולל ההסכם אפשרות להארכת  .2018 דצמברומימונית מקסימלית לפז"א וזאת עד לחודש 
 להלן. 6.2.3 יום וזאת בתמורה לריבית שוק כאמור בסעיף  20 -נאי האשראי הקבועים בהסכם בכת

.5.19.11 הסכם עם חברת החשמל 

שנים (בכפוף  10נחתם בין פז"א לבין חברת החשמל הסכם לתקופה של  2014בחודש פברואר 
לזכותה של פז"א לקצר את תקופת ההתקשרות כנגד תשלום פיצוי מוסכם). במסגרת ההסכם 
הוסדרו שירותי התשתית (קשירה, התרה, פריקה וטעינה של מכליות ליבוא מזוט ישיר ויצוא מוצרי 

פז"א על ידי חברת החשמל במקשרים הימיים של תחנת הכוח אשכול באשדוד. דלק), המסופקים ל
בתמורה לשירותי התשתית משלמת פז"א לחברת החשמל סך מוסכם ביחס לכל מיכלית שתיפרק או 

להקמת הנמל הימי החדש באשדוד  העבודותתוטען וזאת בנוסף לתשלום שנתי קבוע. לפרטים בדבר 
 .לעיל 5.15.2 סעיף  ראה באשדוד החשמל תחבר של הימיים המקשריםוהעתקת 
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 חלק שישי: מידע נוסף ברמת התאגיד

.6.1 הון אנושי  

.6.1.1 תיאור המבנה הארגוני  

 לעיל.  1.1.4 מבנה הארגוני של קבוצת פז ראה סעיף תיאור הל

.6.1.2 עובדים המועסקים בקבוצת פז לפי תחומי פעילות: 

 תחום פעילות 31/12/2017 31/12/2016
 ומסחר קמעונאות 915 874
 תעשיות ושירותים 831 819
 זיקוק ולוגיסטיקה 409 391
 עובדים שלא יוחסו לתחומי הפעילות 102 103

 סה"כ עובדים* 2,257 2,187

 .1,766הינו  ,2017בדצמבר  31מספר העובדים ללא עובדי חברת ניתוב, נכון ליום *

.6.1.3 הדרכהבת התאגיד והשקע 

הקבוצה מקיימת הדרכות לעובדיה המותאמות לצרכיה היחודיים של כל פעילות, במטרה לפתח את 
היכולות המקצועיות, הטכניות והניהוליות של עובדי הקבוצה ולשפר את ביצועי הקבוצה. הקבוצה 

עובדי הקבוצה משתתפים בימי עיון ומקיימת, מידי תקופה, קורס להכשרת מנהלים כעתודה ניהולית, 
 עובדיםאנשי מקצוע (פזגז מפעילה מכללה טכנית לאנרגיה ולבטיחות המכשירה  נסים מקצועיים.וכ

 לעסוק בתחומי הבטיחות והגז.  ,, בין היתרוקבלנים חיצוניים)

.6.1.4 תוכניות אכיפה וקוד אתי  

כנית אכיפה פנימית בתחום איכות הסביבה והבטיחות שתכליתה להבטיח ציות להוראות ולחברה ת  6.1.4.1.
 להלן. 6.7.3 הדין ולנוהלי החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

לחברה תוכנית אכיפה פנימית בתחום דיני ניירות ערך וזאת בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות   6.1.4.2.
, ולקריטריונים להכרה בתוכנית אכיפה פנימית בתחום 2011-ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א

 . 2011ניירות ערך, שפורסמו על ידי רשות ניירות ערך באוגוסט 

.6.1.4.3 לחברה תוכנית אכיפה פנימית בתחום הגבלים עסקיים. 

.6.1.4.4 להלן. 6.1.12 סעיף ראה  נוספים לפרטיםתוכנית אכיפה פנימית בדיני עבודה.  לחברה 

התדלוק של  מתחמיבכל הנוגע ל הצרכן הגנת לחוקי ציות בנושא פנימית אכיפה תוכנית לחברה  6.1.4.5.
 החברה. לפזגז תוכנית אכיפה פנימית בנושא ציות לחוקי הגנת הצרכן.

לחברה קוד התנהגות אתי על פיו מנהלת החברה את עסקיה, תוך שמירה על עקרונות החוק, המוסר   6.1.4.6.
 והאתיקה העסקית.

.6.1.5 תוכניות תגמול לעובדים 

.6.1.5.1  אופציות לעובדים 

, אישר דירקטוריון החברה תוכנית אופציות לעובדים, נושאי משרה בחברה 2009בנובמבר  4ביום 
התוכנית הינה במסלול רווח הון,  ובחברות הבנות ולנותני שירותים קבועים וברציפות לחברה.

 והכללים מכוחו. 1961-לפקודת מס הכנסה, התשכ"א 102באמצעות נאמן, בהתאם לסעיף 
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 31לדוחות הכספיים של החברה ליום  21דבר תוכנית האופציות ראה ביאור לפרטים נוספים ב
 .2017בדצמבר 

בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום  19לפרטים על מימוש אופציות עובדים ראה ביאור 
2017.  

.6.1.5.2 הענקת אופציות למנכ"ל החברה 

לדוחות הכספיים של החברה ליום  21ביאור ראה לפרטים אודות הענקת אופציות למנכ"ל החברה 
 .2017בדצמבר  31

.RSU ( 6.1.5.3תגמול הוני מסוג יחידות למניות חסומות ( 

), שאישר דירקטוריון החברה RSUכנית תגמול הוני, מסוג יחידות למניות חסומות (ולפרטים בדבר ת
נהלים אחרים למנכ"ל החברה, לנושאי משרה בכירה (שאינם דירקטורים) ולמ 2015במאי  20ביום 

, מתאר שפורסם על ידי החברה 2017בדצמבר  31הכספיים ליום  לדוחות 19.3ביאור ראה בחברה, 
ביוני  24מידיים מיום  ות, דוח)2015-01-023547 -(אסמכתא מס' 2015במאי  20בדוח מידי מיום 

 -ואסמכתא מס' 2015-01-056154 -, אסמכתא מס'2015-01-056148 -(אסמכתא מס' 2015
, 2015-01-059820 -(אסמכתא מס' 2015ביוני  29מידיים מיום  ות) ודוח2015-01-056157

 ). 2015-01-059829 -ואסמכתא מס' 2015-01-059826 -אסמכתא מס'

 להלן. 6.1.6.2 לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראה סעיף 

), שאישר דירקטוריון החברה RSU(טים בדבר תוכנית תגמול הוני, מסוג יחידות למניות חסומות לפר
 -) לכRSUיחידות למניות חסומות ( 35,535המאפשרת לחברה להקצות עד , 2017במאי  24ביום 

ובדבר  עובדים ומנהלים בחברה [לרבות לנושאי משרה בכירה (שאינם דירקטורים) ולמנכ"ל] 1,600
מתאר  ,2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  19.3שבוצעה בפועל, ראה ביאור  ההקצאה

 )2017-01-043519 -(אסמכתא מס'  2017במאי  24שפורסם על ידי החברה בדוח מידי מיום 
-2017-01 -ואסמכתא מס'  2017-01-055711 -(אסמכתא מס'  2017ביולי  2דוחות מידיים מיום ו

055732(. 

.6.1.6 הסכמי העסקההטבות וטיבם של  

רוב עובדי הקבוצה מועסקים על פי הסכמי עבודה אישיים. חלק מעובדי פז"א ופזקר מועסקים על פי 
 הסכם עבודה קיבוצי מיוחד. בנוסף התקשרה החברה בהסכמים עם מספר חברות כח אדם

 . המספקות לחברה שירותי כוח אדם

.6.1.6.1 הסכמי עבודה אישיים 

 המועסקים מרבית עובדי הקבוצה, כוללים תנאי העסקהסכמי העבודה האישיים, על פיהם 
 סטנדרטים ו/או הנובעים מהוראות הדין, ואין להם השפעה מיוחדת על הקבוצה. 

.6.1.6.2 התקשרויות עם נושאי משרה בכירה ועובדי ההנהלה הבכירה 

העובדים הבכירים כוללים תנאים סטנדרטים ו/או הנובעים מהוראות העבודה האישיים של הסכמי 
ואין להם השפעה מיוחדת על הקבוצה. לפרטים נוספים בדבר הסכמי העסקה, כתבי פטור הדין, 

 פרטים נוספים על התאגיד. - 'ושיפוי ופוליסות ביטוח של נושאי משרה בחברה ראה פרק ד

, החברה ודירקטוריון תגמול ועדת אישור לאחר, מניותה בעלי אסיפת אישרה 2016 אוגוסט בחודש
. 1999-"טהתשנ, החברות לחוקא 267 לסעיף בהתאם, בחברה משרה אילנוש תגמול מדיניות
 25 ומיום) 2016-01-086617 -'מס(אסמכתא  2016 ביולי 20 מיום מידי דוח ראה נוספים לפרטים
  ).2016-01-110650 -'מס(אסמכתא  2016 באוגוסט

מדיניות התגמול קובעת, בין היתר, כי מענק שנתי לנושאי משרה ישולם ככל שבגין אותה שנה אושר 
בחברה שאינם נושאי משרה. לפרטים נוספים בדבר מדיניות אחרים תשלום מענק שנתי לעובדים 

 נוספים על התאגיד.  פרטים -לפרק ד'  8סעיף התגמול ותנאי התגמול לנושאי המשרה הבכירה ראה 
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, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול של 2017ביוני  27וביום  2017ביוני  21ום בי
(שאינם  משכורות חודשיות, לכל אחד מנושאי המשרה 5בגובה של עד  2016החברה, מענק לשנת 

 ., וזאת בהתאם למדיניות התגמול של החברהדירקטורים ומנכ"ל)

) לנושאי משרה בכירה בחברה (למעט RSUחסומות (הקצאת יחידות למניות לפרטים בדבר 
 .לעיל 6.1.5.3 בסעיף  לדירקטורים) ראה

.6.1.6.3  העסקת מנכ"ל החברה 

לפרק ד' פרטים  8.1.2יף וסע 2017הכספיים של החברה לשנת  לדוחות 34.1.2ביאור ראה לפרטים 
 נוספים על התאגיד. 

.6.1.7 פז"א בהסכמי עבודה  

.6.1.7.1 הסכמים קיבוציים 

 להסכמים קיבוציים.  כפופהדי פז"א מעוב 354 -כהעסקתם של 

במסגרת ההליכים לפיצול בז"ן נחתמו שלושה הסכמים קיבוציים מיוחדים בין  2006ביוני  14ביום 
עובדים מבז"ן לפז"א הפז"א לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה: הסכם קיבוצי בענין מעבר 

יות שונות לענין תנאי העבודה (להלן: "), הסכם קיבוצי הכולל הוראות כללהסכם המעבר(להלן: "
הסכם ") והסכם קיבוצי בענין פרישה מוקדמת (להלן: "2006הסכם תנאי העבודה משנת "

 ").הפרישה

נחתם הסכם קיבוצי, בין פז"א לבין ועד העובדים והסתדרות העובדים הכללית  2011בחודש אוגוסט 
 "). 2011הסכם : ", לתקופה של חמש שנים (להלן")ההסתדרות(להלן: " החדשה

, המסדירה את קליטתם 2011הסתדרות תוספת להסכם הנחתמה בין פז"א לבין  2014בחודש יולי 
(להלן:  2013בנובמבר  1ותנאי העסקתם של חלק מעובדי החברה שנקלטו בפז"א, החל מיום 

 ").2014תוספת "

ומשנה את הסכם נחתם בין פז"א לבין הסתדרות הסכם קיבוצי, המאריך  2017בחודש ספטמבר 
זאת לאחר סכסוך עבודה והליך משפטי שהתנהל בין הצדדים בבית הדין לעבודה כמפורט  2011
 להלן:

 פי על עבודה סכסוך הכרזת בדבר הסתדרותהמ הודעה"א פז קיבלה 2017 בפברואר 12 ביום 
 שנכללוהעילות ה את ת. פז"א דח1957-"זהתשנ ,עבודה סכסוכי יישוב לחוקב 5-וא 5 סעיפים

 .בהודעת ההסתדרות

החלו עובדי פז"א בעיצומים אשר במסגרתם הופסקו: הזרמה של דלקים, ניפוק  2017באפריל  3ביום 
דלקים מבית הזיקוק באשדוד, קבלת חומרי גלם מבית הזיקוק ואליו, עבודת המעבדות ומתן היתרי 

, בשימור המתקנים ובהכנות ביצוע לקבלנים. כתוצאה מכך נגרמו הפרעות בתהליכי הייצור, באחזקה
 .שהתבצעו לשיפוץ בבית הזיקוק

פז"א הגישה לבית הדין לעבודה בקשה למתן סעדים זמניים וקבועים שיתחמו את גבולות העיצומים 
למידתיות וסבירות באופן שיתאפשר לפז"א להשלים את השיפוץ התקופתי שבוצע בבית הזיקוק, תוך 

 .שמירה על רציפות תפעולית ובטיחותית

בית הדין התרשם ששיפוץ בית הזיקוק הוא הכרחי מבחינת המשך תפקוד וקיום בית הזיקוק והגביל 
 .בהחלטות שונות את הצעדים הארגוניים שיכלו עובדי פז"א לנקוט

, עם סיום עבודות השיפוץ התקופתי (למעט בגזרת הפצחן הקטליטי), סירבו עובדי 2017ביוני  5ביום 
לבית הזיקוק, לצורך הפעלת מתקני היצור, וכל פעולות הייצור בפז"א פז"א להזרים חומרי גלם 

הופסקו באופן שאוינו כל הפעולות המקדמיות שבוצעו לצורך ההפעלה במועד של מתקני היצור לאחר 
 .השיפוץ התקופתי
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 3ביום ו, הגיעו הצדדים להסכמות עקרוניות בנוגע לתוכנו של הסכם קיבוצי 2017ביוני  12ביום 
לחמש שנים (הכולל גם התחייבות לשקט  נחתם בין הצדדים הסכם קיבוצי 2017ר בספטמב
 .אין השפעה מהותית על החברה 2017. להסכם ")2017 הסכם(להלן: " תעשייתי)

 )2017-01-013246 -(אסמכתא מס' 2017בפברואר  13לפרטים נוספים ראה דוחות מידיים מיום 
 2017באפריל  3מיום , )2017-01-017140 -מס' אסמכתא( 2017בפברואר  27ודוח מידי מיום 

), 2017-01-031369 -(אסמכתא מס' 2017באפריל  6), מיום 2017-01-029815 -(אסמכתא מס'
 -(אסמכתא מס' 2017באפריל  23), מיום 2017-01-032359(אסמכתא מס'  2017באפריל  9מיום 

ביוני  5), מיום 2017-01-042958 -(אסמכתא מס'  2017 מאיב 22), מיום 2017-01-034090
-2017-01 -(אסמכתא מס'  2017ביוני  11), מיום 2017-01-047458 -(אסמכתא מס'  2017

 .)2017-01-048967 -(אסמכתא מס'  2017ביוני  12) ומיום 048541

 :בפז"א להלן עיקרי ההסכמים

יהם של העובדים הסכם המעבר מסדיר את מעברם של עובדי בז"א מבז"ן לפז"א, תוך שמירת זכויות )א(
עובדי בז"ן ימשיכו שחלו על העובדים בהיותם העוברים. על פי הסכם המעבר, ההסכמים הקיבוציים 

אלא אם שונו במפורש. תוקף הסכם המעבר הינו עד למועד  ,עובדי פז"אאותם עובדים כלחול על 
עות עובדי פז"א סיום עבודתו של אחרון העובדים הוותיקים עליהם חל ההסכם והוא ממצה את כל תבי

 פיצול ומכירת בז"א.הוההסתדרות בגין 

פיטורי עובדים ותיקים, תוספות  בענין:קובע, בין השאר, הוראות  2006הסכם תנאי העבודה משנת  )ב(
שכר, זכויות עובדים חדשים, הוראה לפיה פז"א תהיה רשאית להעסיק בהסכם אישי אך ורק עובד 

יחולו עד למועד שלפיטורי עובדים ותיקים ו הפליאות לאי הוראות הנוגעו ,בדרגת מנהל מחלקה ומעלה
 סיום עבודתו של אחרון העובדים הותיקים. 

בכפוף למספר שינויים,  2006מאריך את תוקפו של הסכם תנאי העבודה משנת  2011הסכם  )ג(
ביניהם: תוספות שכר, סולם דרגות חדש, זכויות עובדים חדשים ועדכון תשלומים שונים. בהסכם 

 שנים, בעניינים שהוסדרו בו. 5נקבע כי הצדדים ישמרו על שקט תעשייתי עד לתום תקופה של  2011

לגיל  ,הסכם הפרישה הינו לתקופה קצובה, ועד ליום בו יגיע אחרון העובדים, עליהם חל ההסכם )ד(
 ומוסדרת בו הזכאות והתנאים לפרישה של עובדים ותיקים עליהם חל ההסכם. ,פרישת חובה

בנובמבר  1קובעת את תנאי העסקתם של עובדי החברה שנקלטו בפז"א, החל מיום  2014תוספת  )ה(
 , בהתאמות הנדרשות.2011והיא מבוססת על תנאי הסכם  2013

קובע, בין היתר, הוראות בעניין: הקניית תנאי שכר נוספים כשל עובדי דור ב' לעובדי  2017 הסכם )ו(
מום מפעלי, הגדלת תקציב הרווחה, תוספות דור ג', תוספות שכר, מכסת דרגות קבועה, שכר מיני

לחוק פיצויי פיטורים על עובדים שיקלטו החל מיום  14תפקיד מקצועיות, צבירת חופשה, החלת סעיף 
התחייבה  2017. בהסכם וסנכרון משמרת בוקר עם עובדי היום קבלן עובדי, קליטת 2017ביוני  1

 ובכל , בעניינים שהוסדרו בות ההסכםופתעשייתי עד לתום תק על שקט נציגות העובדים לשמור
 .ההסכם חתימת ערב מ"המו במסגרת ידם על שהועלו הנושאים

עובדי פז"א וגמלאיה זכאים לזכויות מכח נוהגים, שאינם מוסדרים בהסכמי העבודה הקיבוציים.  )ז(
לא יפגעו בעקבות הפיצול.  ,במסגרת הפיצול הוסכם כי זכויות עובדי פז"א וגימלאיה על פי נוהגים אלו

החברה ביצעה הפרשה בגין זכויות אלו, שלהערכתה מכסה את התחייבויותיה לגימלאי החברה 
  הקיימים.
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.6.1.7.2 הסכם בין פז"א לבין החברה לפנסיה מוקדמת אשדוד בע"מ 

נחתם הסכם בין פז"א לבין החברה לפנסיה מוקדמת  2006ביוני  14ביום בהתאם להסכם הפרישה, 
(פמ"א הוקמה כגוף יעודי לצורך ביצוע  " בהתאמה)פמ"א" -" והסכם פמ"אבע"מ (להלן: "אשדוד 

") ההלוואהמיליוני ש"ח (להלן: " 100. הסכם פמ"א קבע כי פז"א תפקיד בפמ"א סך של הסכם פמ"א)
 בהסכם הפרישה.  להבטחת עמידתה

הסתדרות, הבדי פז"א לבין נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין פז"א לבין וועד עו 2009בדצמבר  31ביום 
במסגרתו הסכימו הצדדים להמיר את הסכם פמ"א ואת ההלוואה, בהסכם נאמנות. על פי הסכם 

מיליוני ש"ח מההלוואה הושבו לפז"א, והיתרה נותרה בפיקדון ארוך טווח בידיו של  36הנאמנות, 
 נאמן, כאשר פמ"א פורקה מרצון. 

 ההסתדרותא והגיעו פז"א, וועד עובדי פז", 2018ואר בחודש ינעם הגיע מועד פירעון הפיקדון, 
 לטווח קצרבפיקדון חדש יוותר בידי הנאמן ויופקד מיליוני ש"ח  30 -סכום של כ להסכמה לפיה

 מיליוני ש"ח הושבה לפז"א. 40 -והיתרה בסך של כ

 30 -כ של לסך מסתכם הפרישה הסכםפי  על א"פז של ההתחייבותיצוין כי נכון למועד דוח זה, סכום 
 .2017בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום  לדוחות 'ב7ביאור ראה ש"ח. לפרטים נוספים  מיליוני

.6.1.7.3 הסכמי עבודה אישיים בפז"א 

רק עובדים בכירים, מדרגת מנהל מחלקה במסגרת חוזים אישיים פז"א יכולה להעסיק כאמור לעיל, 
), ניתנה זכות, 2006שלמה (ספטמבר ומעלה. לעובדים שהועסקו בהסכמי עבודה אישיים במועד הה

 בין היתר, למענק פיצויים, מעבר לזכותם לפיצויי פיטורים על פי דין. 

.6.1.7.4 לעובדים בפז"א תוכנית פרישה מוקדמת 

 הפרישה תוכניתמוקדמת של עובדים.  לפרישה פרטניתפז"א תוכנית  ביצעה 2014 שנתהחל מ
 .2016 בשנת הסתיימה"א בפז לעובדים המוקדמת

.6.1.8 פזקר םהסכ 

פזקר לבין ועד עובדי חלק מעובדי פזקר מועסקים על פי הסכם עבודה קיבוצי מיוחד שנחתם בין 
לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (מועצת פועלי עפולה), אשר הינו בתוקף עד ומפעל פזקר 

ללוח הדירוג  . על פי ההסכם, שכר העבודה של העובדים ייקבע בהתאם2020באפריל  30ליום 
דרגות. כמו כן, העובדים זכאים להטבות שונות כגון: קרן השתלמות, תוספת  15יים במפעל ובו הק

 בגין עבודה במשמרות ועוד.

.6.1.9 אחר  

נחתם הסכם קיבוצי כללי בענף תחנות הדלק בין ארגון הסוכנים ובעלי  1978בנובמבר  29ביום 
לית החדשה, אשר הסדיר תחנות הדלק בישראל (ארגון המעבידים) לבין הסתדרות העובדים הכל

תנאי עבודה ותנאים סוציאליים שונים של עובדים בתחנות תדלוק. הוראות הסכם זה הורחבו בצו 
נשלחה אל הממונה על  1991הרחבה על כל העובדים והמעבידים בישראל בתחנות דלק. בשנת 

ביטול ההסכם יחסי עבודה במשרד הכלכלה הודעת מנכ"ל ארגון הסוכנים ובעלי תחנות הדלק, בדבר 
של ההסכם הקיבוצי (ושל צו ההרחבה שלו), לא נרשם על ידי  האמורביטול ההקיבוצי האמור. 

הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד הכלכלה. לפי חוות דעת יועציה המשפטיים של פז, ההסכם 
דין אזוריים בוטלו. בסוגיה זו קיימים מס' פסקי דין סותרים של בתי  שלוהקיבוצי האמור וצו ההרחבה 

בהליכים שהוגשו נגד חברות הדלק האחרות, אולם אין הכרעה של בית הדין הארצי לעבודה. 
להערכת החברה, אם יקבע כי ההסכם הקיבוצי (וצו ההרחבה שלו) לא בוטל, לא תהיה לכך השפעה 

 מהותית על החברה. 

.6.1.10 העסקה באמצעות חברות כח אדם 

קבלת שירותי כח אדם ו/או שירותי מיון ואיתור כח  החברה משתמשת בשירותי חברות כח אדם לשם
 אדם. 
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.6.1.11 ת בשל סיום יחסי עובד מעבידיוהתחייבו 

התחייבויות הקבוצה בשל סיום יחסי עובד מעביד בגין עובדי הקבוצה, מכוסות ברובן באמצעות 
יתרת הפרשות לפוליסות ביטוח מנהלים ו/או לקרנות פנסיה ו/או לקופות גמל שונות. סכום 

 ),על בסיס חוות דעת אקטואר(מכוסה באמצעות ההפרשות האמורות  ושאינ החברה,יבויות התחי
מבטא את מלוא יתרת ההתחייבויות שאינה מכוסה באמצעות והכספיים של החברה  יהכלול בדוחות

 ההפרשות האמורות.

רשות לפרטים נוספים בדבר התחייבויות החברה בגין עובדים שפרשו, אשר אינן מכוסות על ידי הפ
 .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  18ביאור כאמור לעיל ראה 

.6.1.12 ")החוק(להלן: " 2012-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 

באופן ישיר של עובדים מטרת החוק הינה לייעל ולהגביר את אכיפת חוקי העבודה, הן על מעסיקים 
בתחום הניקיון, השמירה והאבטחה וההסעדה העצמית, תוך  והן על מזמיני שירותים מקבלני שירות

שימוש בכלים אזרחיים, מנהליים ופליליים. החוק מאפשר הטלת עיצומים כספיים על מעסיק ומזמין 
 שירותים ועל מנכ"ל מעסיק או מזמין שירותים, ללא אפשרות לשיפוי וביטוח.

ממונה אכיפה של הקבוצה בתחום דיני החברה מינתה את סמנכ"ל מערך הון אנושי, מחשוב ומנהל כ
החברה קבעה מנגנונים, תהליכי עבודה ודרכי התקשרות מול קבלני שירות, בהתאם לחוק, העבודה. 

לרבות טיפול בתלונות עובדי קבלני השירות, התאמת התקשרויות חוזיות מול קבלני שירות, קבלת 
טבלאות רכיבי שכר מקבלני  קבלתם ואישורי רואי חשבון תקופתיי קבלתבטוחות,  קבלתרישיונות, 

 דיני עבודה. תחוםתוכנית אכיפה פנימית ב מיישמתהשירות. כמו כן, החברה 

.6.2 הון חוזר  

מיליארדי  4.1 -של כמורכב מנכסים שוטפים בסך  2017בדצמבר  31ההון החוזר של החברה ליום 
הנכסים השוטפים: סך של  מיליארדי ש"ח. מתוך סך 2.6 -ש"ח, בנכוי התחייבויות שוטפות בסך של כ

מיליארד ש"ח משקף את יתרת המלאי.  1.0 -מיליארד ש"ח משקף יתרת לקוחות וסך של כ 1.6 -כ
 -מיליארד ש"ח משקף את יתרת הספקים וסך של כ 2.0 -מתוך סך ההתחייבויות השוטפות: סך של כ

  מיליארד ש"ח משקף את יתרת ההלוואות והאשראי לזמן קצר. 0.1

.6.2.1 זקת מלאי מדיניות הח 

.6.2.1.1 נפט גולמי, תזקיקים ומוצרי ביניים 

המושפעים בין היתר, מכלכליות החזקת  ,רמת מלאי הנפט הגולמי ומוצריו נקבעת לפי צרכי פז"א
הקו"מ -מלאי נפט גולמי ומלאי מוצרים, מצפי הביקושים לתקופה הקרובה ומזמינות המוצרים. חטיבת

 פה. מחזיקה מלאי תפעולי בתחנות התדלוק ובמתקן חי

המלאי בקבוצה מוערך על פי מחירי העלות או מחירי השוק, לפי הנמוך מביניהם, כאשר מחירי 
 ) או ממוצע נע. FIFOהעלות מחושבים בעיקר לפי שיטת "נכנס ראשון יוצא ראשון" (

מדיניות פז"א הינה להחזיק מלאי נפט גולמי ומוצרים, ברמה המבטיחה רציפות תפעולית 
 -עם שינוי מבנה השוק מבאספקה של מוצרי נפט לשוק המקומי ולחו"ל.  אופטימאלית ורציפות

Contango ל- Backwardation הקטינה פז"א את רמות מלאי הנפט 2017, החל מחודש ספטמבר ,
 לעיל. 5.3 לפרטים נוספים ראה סעיף הגולמי. 

 
  הגורמים העיקריים המשפיעים על רמת המלאי הינם:

 ת המיכלים והצנרת;הצורך במלאי למילוי תחתיו )א(

 הצורך להחזיק מספר סוגי נפט גולמי להכנת תערובות אופטימליות לזיקוק; )ב(

 להובלת הנפט הגולמי, הטיפול בו והעברתו לבז"א; הדרוש משך הזמן  )ג(



 תיאור עסקי התאגיד –פרק א' 
  מידע נוסף ברמת התאגיד –חלק שישי 

 

 141 -א   

 זמינות אוניות להובלת נפט גולמי ומוצרי ביניים;  )ד(

חיר הנפט הגולמי, מחיר מצב שוק הנפט הגולמי והתזקיקים, והציפיות ביחס למחירים העתידיים [מ )ה(
 ];Contango/(Backwardationפרמיית הנפט הגולמי ומצב שוק (

 הצורך להחזיק במלאי תפעולי זמין של מוצרים מוגמרים לאספקה שוטפת ללקוחות פז"א; )ו(

 הצורך להחזיק במלאי מוצרים סביר למקרה של הדממת מתקנים מתוכננת ובלתי מתוכננת;  )ז(

החברה מבצעת הגנות על מלאים בהתאם למדיניות החברה. מדיניות החברה הינה כי המלאי הלא 
מיליוני דולר, הנמוך מביניהם. ניהול היקף המלאי הלא  300אלפי טון או על  250מוגן לא יעלה על 

מוגן מתבצע באופן גמיש, בהתאם למצב השוק ולהערכות החברה לצפי שינויי מחיר. לפרטים נוספים 
וסעיף  2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  30.4.3על מדיניות ההגנות על המלאי ראה ביאור 

 לדוח הדירקטוריון. 3.3.2

הקטינה , Backwardation -ל Contango -, עם השינוי במבנה השוק מ2017מחודש ספטמבר 
  תזקיקים ומוצרי ביניים.המלאי ואת גולמי הנפט המלאי החברה את 

על תוצאותיה הכספיות של  ותמשפיע ,שמחזיקה החברה כמלאי ,מוצרי הנפט כירתנודות בעה
 להלן. 6.11.2.1 החברה. לפרטים נוספים ראה סעיף 

.6.2.1.2 מלאי תחום תעשיות ושירותים  

המלאי ממוצע ימי החזקת ימים.  80-130שמנים נע בין -המלאי התפעולי בפזממוצע ימי החזקת 
המלאי התפעולי בפזגז (כולל מלאי קיים ממוצע ימי החזקת ימים ו 20-60התפעולי בפזקר נע בין 

 ימים. 13-20בין בצוברים ובמיכלים אצל לקוחותיה) נע 

.6.2.1.3 אשראי ללקוחות 

אשראי ללקוחותיה הפרטיים בתחנות התדלוק (ללא  2017במגזר הקו"מ העמידה החברה בשנת 
ימים (מרבית התשלומים מתבצעים בכרטיס  3של שוטף + לקוחות תדלוק אלקטרוני) בממוצע 

אשראי). ללקוחותיה העסקיים ולסוכנים העמידה החברה אשראי בהתאם לסוג הלקוח. ממוצע ימי 
  . ימים 40עמד על  2017בשנת האשראי ללקוחות עסקיים ולסוכנים 

 26 של שוטף +אשראי בממוצע  2017בשנת  ללקוחות ציי הרכב בתדלוק אלקטרוני העמידה החברה
. האשראי נקבע, בין השאר, בהתאם לאיתנות הפיננסית של הלקוח, לרמת הבטחונות שהלקוח יום

 מעמיד ולקריטריונים נוספים שקובעת הנהלת החברה. 

האשראי שניתן ללקוחות הקבוצה במגזר הקו"מ כולל בתוכו את מרכיב הבלו. החברה מחויבת 
ועד האספקה, ובכך נאלצת החברה לספוג את ימים לאחר מ 10 -להעביר לרשויות המס את הבלו כ

 ימי האשראי שהיא נותנת לעומת ימי האשראי שהיא מקבלת. בין עלויות המימון בשל פער

עמד  2017בשנת  יהבמגזר התעשיות והשירותים, ממוצע ימי האשראי שהעמידה החברה ללקוחות
  .ימים 85על 

 הינו: מחוץ לקבוצה במגזר הזיקוק האשראי שנותנת החברה ללקוחות 
 .15בממוצע שוטף +  -בשוק המקומי 
 ימי אשראי.  10 עד 3 -ללקוחות חו"ל 

 ימים. 22 -מגזר הזיקוק ללקוחות מחוץ לקבוצה היה כ ממוצע ימי אשראי שהעמיד 2017בשנת 

הקבוצה חשופה לאי פרעון אשראים, שאינם מכוסים בבטחונות או מכוסים בבטחונות חלקיים. בשנים 
 האחרונות, סך החובות האבודים בקבוצה היה בהיקף לא מהותי. 

סוגי הבטחונות שהקבוצה נוהגת לקבל מלקוחותיה הינם: שעבודים על נכסים (שעבוד צף או קבוע), 
ת, מכתבי אשראי דוקומנטרי, ערבויות אישיות, שטרי חוב, ערבויות המחאת זכויות, ערבויות בנקאיו

 שלקוחות הל אשראי רובלביטוח אשראי צד ג', פקדונות, ביטוח אשראי (במועד פרסום דוח זה קיים 
 התעשיות) ותקבולי מקדמות.-חברת בת אחת בחטיבת
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  ה:להלן פרטים אודות ממוצע ימי אשראי ללקוחות חיצוניים של החבר

אשראי ממוצע  היקף
 (במיליוני ש"ח)

 31.12.2017-נכון ל
 ממוצע ימי אשראי

  31.12.2017-נכון ל

 מתחמי התדלוק (כולל פזומט) 29 598
 לקוחות מערך הסחר (ללא פזומט) 40 667

 סה"כ ביניים קמעונאות וסחר 35 1,265
 לקוחות תעשיות ושירותים 85 271
 לקוחות זיקוק 22 230

 סה"כ 41 1,766

.6.2.2 חובות מסופקים  

 .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  2.5.2.4לפרטים ראה ביאור 

.6.2.3 אשראי ספקים  

 -, הינו כ2017בדצמבר  31היקף אשראי ספקים, המספקים מוצרי נפט גולמי וחומרי ביניים, נכון ליום 
 מיליארד ש''ח.  1.5

ימי אשראי את אשראי הספקים תמורת  20 -בכלחברה הסכם עם ספק נפט שלפיו ניתן להאריך 
 ריבית בתנאי שוק.

 ללאימי האשראי הממוצע של ספקי מוצרי נפט גולמי וחומרי ביניים, מספר , 2017נכון לשנת 
 האשראי ימי ניצול כולל, הממוצע האשראי ימי מספרימים.  39 -כ וההארכה כאמור לעיל, הינ

 .שינוי ללא הינו, לעיל כאמור הנוספים

מיליארד ש"ח, וממוצע  0.5 -, היקף האשראי של ספקים אחרים הינו כ2017בדצמבר  31יום נכון ל
 . ימים 63 -אשראי של ספקים אחרים הינו כהימי 

 לדוח הדירקטוריון. 5.3ראה סעיף לפרטים נוספים 

.6.3 השקעות 

להלן סכומי ההשקעות ברכוש קבוע ורכוש אחר (על פי נתוני תזרים המזומנים), וכן סכומי פחת 
 והפחתות של הקבוצה: 

 2015 2016 2017 מיליוני ש"ח
 216 293 597 השקעות ברכוש קבוע 
 5 - 1 השקעות ברכוש אחר 

 221 293 598 סה"כ השקעות
 396 385 354 פחת והפחתות 

 לעיל.  5.16  -ו 4.16 , 3.16 לפרטים נוספים בדבר ההשקעות העיקריות של הקבוצה ראה סעיפים 

.6.4 מימון  

.6.4.1 מקורות מימון 

 -מממנת החברה את פעילותה בעיקר מהון עצמי ועודפים בסכום של כ 2017בדצמבר  31נכון ליום 
שהונפקו לציבור, שיתרתן נכון ליום מאגרות חוב ו, מיליארדי ש"ח (לא כולל ניכוי קרן הון שלילית) 4.5
 מיליארדי ש''ח. 5.9 -עומדת על סך של כ 2017בדצמבר  31

 31לדוחות הכספיים של החברה ליום  'ג7לזמן ארוך, ראה ביאור  בבנקיםלפרטים בדבר פיקדונות 
 .2017בדצמבר 
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מסתכם  2017בדצמבר  31ההון החוזר התפעולי של החברה (לקוחות ומלאי בניכוי ספקים) ליום 
 .2016בדצמבר  31מיליארד ש"ח ליום  1.0 -לעומת כ ,ש"ח מיליארד 0.6 - כבסך של 

.6.4.2 גיוסי אגרות חוב בחברה 

.6.4.2.1 אגרות חוב.  

 חוב אגרות ,')ה(סדרה  חוב אגרותלפרטים בדבר אגרות חוב (סדרה ג'), אגרות חוב (סדרה ד'), 
 31לדוחות הכספיים ליום  14 ביאורראה שהנפיקה החברה ואגרות חוב (סדרה ז') ו')  סדרה(

 נספח ב' לדוח הדירקטוריון. ו 2017בדצמבר 

.6.4.2.2 אמות מידה פיננסיות 

לדוחות  14.9ראה ביאור ) 'זידי של אגרות חוב (סדרות ג' עד יזכות העמדה לפירעון מלפרטים בדבר 
 .2017בדצמבר  31הכספיים של החברה ליום 

.6.4.3 תשקיף מדף 

אגרות  סדרותפרסמה החברה תשקיף מדף המאפשר, בין היתר, הרחבת  2016 אוגוסטב 16ביום 
וכן הנפקה של מניות, סדרות אגרות חוב חדשות, סדרות אגרות חוב להמרה, אופציות  שבמחזורחוב 

למניות החברה, אופציות לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים. לפרטים בדבר תשקיף המדף ראה דוח 
 ).2016-01-104116 -(אסמכתא מס' 2016באוגוסט  16מידי מיום 

.6.4.4 אגרות חוב פז"א  

.6.4.4.1 כללי 

מחובות בז"ן כלפי מחזיקי אגרות  1/3, הומחו לעיל) 5.19.2 (כהגדרתו בסעיף  על פי הסכם הפיצול
החוב (על פי אג"ח שהנפיקה בז"ן לפני הפיצול) לפז"א. האג"ח עומד לפרעון בתשלומים רבעוניים. 

 .2019דצמבר ב יחולמועד הפרעון האחרון 

בוצע תיקון בשטרי הנאמנות. במסגרת התיקון בוטלו הסעיפים הנוגעים לתנאים  2008במהלך שנת 
ידי של אגרות חוב פז"א, לרבות ההתחייבויות לעמוד באמות מידה פיננסיות כלשהן, ילפירעון מ

ובאופן ובמקומם הוסף סעיף שעניינו מתן אפשרות לכל מחזיק באגרות חוב פז"א לפרוע בכל עת 
ידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות חוב פז"א וזאת בהתראה של חודש אחד לפחות, ימ

 בהתאם לתנאים הקבועים בתיקון.

מיליוני ש"ח. פז מחזיקה באגרות  10 -מסתכמת יתרת האג"ח בפז"א בכ 2017בדצמבר  31ם נכון ליו
בדצמבר  31מיליוני ש"ח. יתרת האג"ח בדוחות הכספיים של החברה ליום  8 -חוב אלו בסך של כ

 מיליוני ש"ח. 2 -מסתכמת בכ 2017

  .6.0%שיעור הריבית המשוקלל של אגרות חוב פז"א הוא 

.6.4.4.2 התחייבות לאי יצירת שעבודים נוספים  

י יצירת לא ,פז"א מחויבת, בהתחייבות שלקחה על עצמה בז"ן כלפי נאמן מחזיקי אגרות חוב פז"א
שעבודים לטובת צדדים שלישיים על כל נכס מנכסיה, קיים או עתידי, לרבות לטובת צד שלישי שמימן 
את רכישת הנכס. כמו כן, חבה פז"א בהתחייבות שלקחה על עצמה בז"ן, כלפי נאמן מחזיקי אגרות 

 מיליוני דולר.  10חוב פז"א, לאי ביצוע עסקאות ליסינג אם סכום העסקה עולה על 

) למסור, להסב ולהמחות מפעם לפעם דוקומנטים בקשר עם 1למרות האמור לעיל, פז"א רשאית: (
לבנק אשר ייתן אשראי (מלא או חלקי) למימון אותו היצוא או היבוא והדוקומנטים  ,יצוא או יבוא טובין

 י. בטחון לחובות והתחייבויות פז"א לאותו בנק בגין אותו אשראכהנ"ל ישמשו בידי אותו הבנק 
) ליצור שעבוד קבוע על רכוש קבוע בלבד לטובת צד שלישי שיתן אשראי (מלא או חלקי) באופן 2(

ישיר לרכישת אותו רכוש קבוע, ובתנאי שהשעבוד הנ"ל ישמש להבטחת אותו אשראי בלבד ויחול רק 
כשירים, מכונות, ציוד, מ -על אותו רכוש קבוע שנרכש כאמור (לענין זה, המונח "רכוש קבוע" משמעו 
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מתקנים, חלקי חילוף ונכסי דלא ניידי, לרבות כל הזכויות וזכויות הביטוח ברכוש האמור וכל חלק 
 מהרכוש הנ"ל). 

.6.4.5 אשראי בנקאי  

סעיף . לפרטים נוספים ראה מהותי שאינו בסךלחברה אשראי בנקאי  2017בדצמבר  31נכון ליום 
  לדוח הדירקטוריון. 5.1

.6.4.5.1  (האפקטיבית) בקבוצה על הלוואות בנקאיות:שיעור הריבית הממוצעת  
 

 2017 2017 2017 
 הלוואות לזמן קצר הלוואות לזמן ארוך שיעור ממוצע 

 0.4% - 0.4% הלוואות שקליות
 1.4% - 1.4% הלוואות מט"ח

.6.4.5.2 אשראי בריבית משתנה  

בריבית משתנה, המחושבת לפי ריבית בנק ישראל  אשראי שקלי, החברה נטלה 2017במהלך שנת 
בתוספת מרווח, ואשראי במט"ח בריבית משתנה, המחושבת לפי ריבית ליבור בתוספת מרווח. טווח 

 . 1.4%-0.4% -היה כ 2017שיעורי הריביות בגין אשראי קבוצת פז לשנת 

כל ההלוואות השקליות והלוואות המט"ח שהחברה נטלה, הינן בריבית משתנה בתוספת מרווח קבוע 
או משתנה, בהתאם לתנאי השוק. לפרטים נוספים בדבר מסגרות האשראי שהועמדו לחברה 

 להלן. 6.4.6 מבנקים וניצולן ראה סעיף 

 לעיל.  6.4.2 לתיאור תנאי אגרות החוב והריבית בגינן ראה סעיף 

.6.4.6 מסגרות האשראי של התאגיד, תנאיהן ויתרת האשראי שנוצלה לתאריך הדוח 

 לדוח 5.1סעיף לפרטים בדבר היקפן הממוצע של הלוואות ואגרות חוב לזמן ארוך וקצר ראה 
 .מהותית אינהיתרת ההלוואות שהקבוצה לקחה מבנקים  2017בדצמבר  31. נכון ליום הדירקטוריון

 לעיל.  6.4.5 לפרטים נוספים ראה סעיף 

 נכון למועד פרסום דוח זה לחברה אין מסגרות אשראי מובטחות. 

.6.4.7 ערבויות שניתנו על ידי הקבוצה  

דוחות הכספיים של החברה ליום ל 31.10 ביאורלפרטים בדבר ערבויות שניתנו על ידי הקבוצה ראה 
 . 2017בדצמבר  31

.6.4.8 הערכת התאגיד לגבי צורך בגיוס מקורות 

מימון מהלך צורך את היכולת לגייס את המקורות הדרושים לה מעת לעת, ללהערכת החברה, יש לה 
 ולביצוע השקעות נדרשות. , מחזור חובעסקיה הרגיל

. ההחברה בוחנת מעת לעת את הצורך בגיוס חוב או בגיוס הון לחברה או בגיוון מקורות המימון של
על ביצוע השקעות נוספות קשיים בהשגת מקורות מימון במידה ותחליט הקבוצה החברה לא צופה 

 ו/או תידרש למקורות נוספים מסיבות אחרות. 

 העבר ןהערכת החברה הינה מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, המתבסס על ניסיו
משינויים בשוק ו/או היתר, כתוצאה  ן, בייתכן שבפועל יהיה קושי בהשגת מקורות מימון .של החברה

 .ואילוצים שוניםמקשיים כתוצאה  נויי רגולציה ו/אובמצב הכלכלי ו/או משי
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.6.4.9 דירוג האשראי של התאגיד  

-2017 -תא מס'כ(אסמ 2017 אפרילב 2לפרטים על דירוג האשראי של התאגיד ראה דוח מידי מיום 
 .2017בדצמבר  31דוחות הכספיים ליום ל 14.4ור ) וביא01-029602

.6.4.10 שיעבודים 

 לקבוצה אין התחייבויות המובטחות בשיעבודים כלשהם.  2017בדצמבר  31נכון ליום 

.6.5   מיסוי 

 .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  28לפרטים ראה ביאור 

.6.6 איכות הסביבה 

 לעיל.  5.17 -ו 4.17 , 3.17 לפרטים נוספים ראה סעיפים 

.6.7 סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם -מידע נוסף ברמת החברה  

.6.7.1 סיכונים סביבתיים  

החברה פעלה ופועלת לצמצום ומניעת נזקי סביבה אפשריים ומשקיעה משאבים ניכרים בתחום 
ראה סעיפים  ופעילות החברה לפרטים בדבר הסיכונים הסביבתיים האפשריים איכות הסביבה.

 לעיל. 5.17.1  -ו 4.17.1 , 3.17.1 

.6.7.2 השלכות מהותיות שיש להוראות הדין על החברה 

ם בדבר השלכות מהותיות שיש להוראות הדין בתחום איכות הסביבה על החברה ראה לפרטי
 לעיל.  5.17.2  -ו 4.17.2 , 3.17.2 סעיפים 

.6.7.3 מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים ואמצעים הננקטים להפחתת הסיכונים הסביבתיים 

שמירה למחויבת  חברהההנהלת הקבוצה אימצה מדיניות בנושאי איכות סביבה, בטיחות וגיהות. 
מפגעים סביבתיים, בטיחותיים  תעילמנ , ובין היתר, פועלתקפדנית על בטיחות, גיהות ואיכות סביבה

על עובדי  לשמירהוגיהותיים הנובעים מתהליכי היצור והשיווק של המוצרים הנמכרים על ידי החברה, 
 . םסבירות וחומרת הסיכונימזעור לומסיכונים אלה הציבור על החברה ו

כנית אכיפה פנימית שתכליתה להבטיח ציות להוראות הדין ולנוהלי החברה והחברה מקיימת ת
הבטיחות והגיהות. תוכנית האכיפה הפנימית כוללת הטמעת דרישות הדין  ,בתחום איכות הסביבה

מומחים בתחום ועל ידי באופן שוטף על ידי  יםנבדקוהבקרה עליה בפעילות הקבוצה, ויישומה בפועל 
 הנהלת החברה. 

.6.7.4 סכומים שנפסקו, הפרשות ועלויות סביבתיות 

כלשהם בגין אירועים  סכומיםכנגד החברה וכנגד נושאי משרה בה  ונפסק לא 2017 בשנת
 -ו 4.17 , 3.17 סעיפים . לפרטים נוספים ראה , למעט עיצום כספי מנהלי שהוטל על פז"אסביבתיים

 לעיל.  5.17.2.8 ובפרט סעיף  5.17 

  סעיפים ראהחוק חומרים מסוכנים לפי ו נקי וירוא חוק לפי: שימועיםל"א זפ זימוןבדבר  לפרטים
 .לעיל 5.17.2.5  -ו 5.17.2.2 

לעיל, התלויים  5.17  -ו 4.17 , 3.17 לענין החשיפה של החברה בשל הליכים כאמור בסעיפים 
 . 2017בדצמבר  31וחות הכספיים ליום לד 33.2ביאור נגד החברה, ראה כועומדים 

מיליוני ש"ח,  96 -בהן בכהסתכמו העלויות הסביבתיות הכוללות שהחברה נשאה  2017בשנת 
 . מהותיותש''ח השקעות  מיליוני 67 -וכ מהותיות עלויותמיליוני ש"ח  29 -מתוכם כ
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ועלויות צפויות בשנים  2018תחזית לשנת  ,2017 תכוללות לשנהסביבתיות העלויות הלהלן פירוט 
 שלאחר מכן בתחומי איכות הסביבה של החברה:

 בפועל 2017 
 מיליוני ש"חב

 תחזית 2018
 מיליוני ש"חב

 שנים שלאחר מכןהבשלוש 
 מיליוני ש"חב - (מדי שנה)

 28 28 29 עלויות מהותיות
 29 41 67 השקעות מהותיות

 57 69 96 סה"כ

.6.8 הליכים משפטיים  

כנגד החברה נכון למועד פרסום הדוח. התלויים ועומדים להלן פירוט ההליכים המשפטיים המהותיים 
 סכומי התביעות הם נומינליים למועד הגשת התביעות:

מספר 
 סיכויי התביעה מהות התביעה סכום התביעה הצדדים סידורי

 הסדרים
 - כובלים
 תחנות

    

תביעה של תחנת  1
 ותביעה נכה נגד פז

 פז של שכנגד
 

של  2012תביעה מחודש דצמבר  הצהרתית
נכה צה"ל להצהיר על בטלות 
המערכת ההסכמית עם החברה בין 
היתר, בטענה להיותה הסדר כובל 
לא פטור הכוללת תנאים מקפחים 

 בחוזה אחיד.
 לפיה, שכנגד תביעה הגישה החברה
 תהיה הנכה תביעת ותתקבל במידה

, שימוש דמי לקבל זכאית החברה
 עליה בקרקע הקנייניות זכויותיה בגין

 ולחילופין, התדלוק תחנת נמצאת
 השקעותיה של להשבה זכאית תהיה

 .התדלוק בתחנת

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, סיכויי 
פז סבירים ועולים 
על סיכויי הנכה, 
מפעיל תחנת 
התדלוק. מאידך 
קיימת הסתברות של 

 -ממש, הקטנה מ
כי התוצאה  50%

 תהיה שונה. 

תביעה של תחנה  2
 ריאלית

מחודש פברואר  ,בעקבות פסק דין הצהרתית
במסגרתו  ,של ביהמ"ש העליון 2018

של פז  ההתקבל חלקית ערעור
ונקבע שפז לא היתה רשאית לבטל 
הסכם פשרה שנחתם בין הצדדים, 
אולם זכויותיה הקנייניות של פז 
בתחנה עומדות, כמו גם זכותה 
לספק מוצרי נפט לתחנה בבלעדיות, 
הוחזר התיק לבית המשפט המחוזי 
על מנת שיכריע בשאלה האם ניתן 

התובעים, כפי שעלו טענות בלדון 
 ,2012תביעה מחודש אפריל ב

במסגרתה התבקש ביהמ"ש 
להצהיר, כי אין בין הצדדים הסכמים 

וזאת מכוח הסכם הפשרה  מחייבים
 םבשל היותשנחתם בין הצדדים ו/או 

 הסדר כובל ו/או חוזה אחיד.

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, לפז 
טענות הגנה טובות 

ויי פז סבירים וסיכ
ועולים על סיכויי 
מפעיל תחנת 
התדלוק. מאידך 
קיימת הסתברות של 

 -ממש, הקטנה מ
כי התוצאה  50%

 תהיה שונה.

תביעה של תחנת  3
נכה נגד פז ותביעה 

 שכנגד של פז
 

של נכה  2013תביעה מחודש מרץ  הצהרתית 
צה"ל להצהיר על בטלות המערכת 
ההסכמית עם החברה בטענה 

הסדר כובל לא פטור  להיותה
הכוללת תנאים מקפחים בחוזה 

  אחיד.
 לפיה, שכנגד תביעה הגישה החברה
 תהיה הנכה תביעת ותתקבל במידה

 שימוש דמי לקבל זכאית החברה
 עליה בקרקע הקנייניות זכויותיה בגין

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, סיכויי 
פז סבירים ועולים 
על סיכויי הנכה, 
מפעיל תחנת 
התדלוק. מאידך, 
קיימת הסתברות של 

 -ממש, הקטנה מ
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 ולחילופין התדלוק תחנת נמצאת
 השקעותיה של להשבה זכאית תהיה

 .התדלוק בתחנת

כי התוצאה  50%
בחודש תהיה שונה. 

 2018פברואר 
הוגשה עמדה של 
היועמ"ש לממשלה, 
שחזרה על עמדות 
קודמות שהוגשו על 

 ר.ידו בעב
 

 תחנת של תביעת 4
 ותביעה פז נגד נכה

 פז של שכנגד
 

של  2014מחודש אוקטובר  תביעה הצהרתית
נכה צה"ל, להצהיר על בטלות 
המערכת ההסכמית עם החברה 
בטענה להיותה הסדר כובל לא פטור 
הכוללת תנאים מקפחים בחוזה 

 אחיד. 
 לפיה, שכנגד תביעה הגישה החברה
 תהיה הנכה תביעת ותתקבל במידה
 בגין שימוש דמי לקבל זכאית

 עליה בקרקע הקנייניות זכויותיה
 ולחילופין התדלוק תחנת נמצאת
 השקעותיה של להשבה זכאית תהיה

 בגין פיצוי נתבע כן. התדלוק בתחנת
 .התובע ידי על שנגרמו נזקים

להערכת הנהלת 
החברה בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, סיכויי 
החברה בהליך 
לסעד הצהרתי 
עולים על סיכויי 
הנכה מפעיל תחנת 
התדלוק, ומאידך 
קיימת הסתברות של 

 -ממש, הקטנה מ
, כי התוצאה 50%

 תהיה שונה. 
 

 תחנת של תביעה 5
 פז נגד נכה

 

 וכספית הצהרתית
 מיליוני 10 בסך

 "חש

 של 2014 דצמבר מחודש תביעה
 בטלות על להצהיר"ל צה נכה

 בין החברה עם ההסכמית המערכת
 כובל הסדר להיותה בטענה, היתר

 מקפחים תנאים הכוללת פטור לא
 כספי סעד נתבע כן. אחיד בחוזה

 שנגרמו ונזקים, רווחים אובדן בגין
 .סגורה היתה שהתחנה בעת

 לפיה, שכנגד תביעה הגישה החברה
 תהיה הנכה תביעת ותתקבל במידה
 בגין שימוש דמי לקבל זכאית

 עליה בקרקע הקנייניות זכויותיה
 ולחילופין התדלוק תחנת נמצאת
 השקעותיה של להשבה זכאית תהיה

 בגין פיצוי נתבע כן. התדלוק בתחנת
 .התובע ידי על שנגרמו נזקים

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, סיכויי 
החברה סבירים 
ועולים על סיכויי 
הנכה, מפעיל תחנת 
התדלוק. מאידך 
קיימת הסתברות של 

 -ממש, הקטנה מ
כי התוצאה  50%

 תהיה שונה. 

 מפעילי של תביעה 6
 פז נגד תדלוק תחנת

 

 וכספית הצהרתית
 מיליוני 16 -כ בסך

 "חש

 2016תביעה מחודש נובמבר 
במסגרתה מתבקש בית המשפט, 
בין היתר, להכריז על ביטולה או 
בטלותה של המערכת ההסכמית 
שבין התובעים לבין החברה, בקשר 
עם הפעלתה של תחנת תדלוק, בשל 
טענה לקיומם לכאורה של הסדר 
כובל ותנאים מקפחים בחוזה אחיד. 
כן ביקשו התובעים להפסיק את 

 YELLOWות הנוחות הפעלת חנ
ולעשות שימוש בשטחה למטרות 
התחנה מבלי להעבירה להפעלת פז, 

 וכן נתבע סעד כספי.
, שכנגד תביעה הגישה החברה

 סילוק של סעד התבקש במסגרתה
 התחנה ממקרקעי התובעים של ידם

 .ומתקניה

 הנהלת להערכת
 בהתבסס, החברה

 יועציה על
 אףעל , המשפטיים

שהתביעה מצויה 
בשלבים מוקדמים, 

לב לטיבן של  בשים
הטענות המועלות 
בה, שדומות להן 
נדחו אך לאחרונה 
על ידי אותו מותב 

הדן שיפוטי 
בתביעה, הסיכויים 

 תתקבל תביעהשה
 .50% -נמוכים מ
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 תחנת של תביעה 7
 פז נגד נכה

 

 וכספית הצהרתית
 מיליוני 2.6 בסך

 "חש

 של 2016 נובמבר מחודש תביעה
 בטלות על להצהיר"ל צה נכה

 בין החברה עם ההסכמית המערכת
 כובל הסדר להיותה בטענה, היתר

 מקפחים תנאים הכוללת פטור לא
 .כספי סעד נתבע כן. אחיד בחוזה

 לפיה, שכנגד תביעה הגישה החברה
 תהיה הנכה תביעת ותתקבל במידה
 בגין שימוש דמי לקבל זכאית

 עליה בקרקע הקנייניות זכויותיה
 ולחילופין התדלוק תחנת נמצאת
 השקעותיה של להשבה זכאית תהיה

 בגין פיצוי נתבע כן. התדלוק בתחנת
 .התובע ידי על שנגרמו נזקים

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, סיכויי 
החברה סבירים 
ועולים על סיכויי 
הנכה, מפעיל תחנת 
התדלוק. מאידך 
קיימת הסתברות של 

 -ממש, הקטנה מ
כי התוצאה  50%

 תהיה שונה. 

תביעות 
 פלקל

    

תביעת בעלי זכויות  8
בנכס מסחרי ברחוב 
דוד המלך ירושלים 
נגד החברה ואח' 
והודעת צד שלישי 

 של החברה 
 

תביעה שהוגשה נגד החברה בחודש  584,309$
. התובעים הינם בעלי 2004ינואר 

זכויות בנכס המסחרי המצוי בקומה 
הראשונה של מבנה ברחוב דוד 
המלך בירושלים שנרכש מהחברה, 

י הנכס נבנה בשיטת וטוענים כ
הפלקל. כתב התביעה מפרט נזקים 
הכוללים, בין היתר, חיזוקים 
ותיקונים שבוצעו וירידת ערך. 
החברה הגישה הודעת צד ג' נגד 
מספר רב של צדדים שלישיים, 
ביניהם החברה הקבלנית ובעלי 
מניותיה, מהנדסי המבנה, קבלן 

 המבנה ועוד.

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 

 המשפטיים 
סיכויי התביעות נגד 

 -החברה גבוהים מ
. עם זאת, 50%

לחברה טענות הגנה 
סבירות כלפי 

. לגופן התביעות
 להודעה ביחס

 שלישיים לצדדים
 קיימות לחברה
 כלפי טובות טענות

 השלישיים הצדדים
 מעורבים שהיו

 בבניית ישירות
 טענות וכן, המבנה
 יתר כלפי סבירות
, השלישיים הצדדים
, העירייה ובכללם
 המקומית הוועדה

 שהסיכויים כך', וכו
 לצדדים שההודעות

(אשר  שלישיים
 איתנות בעלי חלקם

 מחזיקים או פיננסית
 ביטוח בפוליסות

 תתקבלנה) גבוהות
 -מ גבוהים הינם
 ינואר בחודש. 50%
 עירית שלחה 2010

 מכתב ירושלים
 הזכויות לבעלי

 הודיעה בו, בנהבמ
 אינו המבנה כי

 מסוכן מבנה נחשב
 בו לבצע יש(אשר 
 וניתנו), תיקונים
 בו לבצע הנחיות
 תקופתית בדיקה

 מהנדס באמצעות
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 בדיקות. מוסמך
 מוסמך מהנדס

 אחת שמבוצעות
 תקינות הינן לשנה

 הנהלת ולהערכת
 צפויה לא החברה
 לשאת החברה
 חיזוק בעלויות
 .המבנה

כן, להערכת  כמו
הנהלת החברה, 
בהתבסס על יועציה 
המשפטיים של 
החברה שיעור 
חלקה של החברה 
בחלוקת האחריות 
עם יתר הצדדים 
לתובענה (במידה 
שהתובענה תתקבל 
כולה או חלקה) הינו 

. יחד עם 50%-כ
זאת, להערכת 
הנהלת החברה, 
בהתבסס על חוות 
דעת יועציה 
המשפטיים, היקף 
החשיפה הכספית 

חברה בגין של ה
תביעות אלו אינו 
מהותי בשים לב, בין 
היתר: לטענות 
הקיימות לחברה; 
לעמדתו של מהנדס 
מבנים מסוכנים 
בעיריית ירושלים 
אשר החליט על 
הוצאת המבנה 
מרשימת המבנים 
המסוכנים; לבדיקות 
השנתיות המבוצעות 
בהתאם להנחייתו 
ולתוצאותיהן עד כה; 
להתפתחויות שחלו 
 בגישתם של בתי

המשפט לתביעות, 
שעניינן בניה בשיטת 
הפלקל; למגעים בין 
הצדדים ולעדויות 
שנשמעו בדיוני 
ההוכחות שנערכו 

 עד כה בתובענות.
תביעת נציגות הבית  9

המשותף ברחוב דוד 
המלך ירושלים נגד 
החברה ואח' (לרבות 
מהנדס המבנה, 
הקבלן המבצע, 
המפקחים על בניית 

תביעה של נציגות הבית המשותף  מיליוני ש"ח 30 -כ
בטענה  2008מחודש אוקטובר 

שהמבנה ברחוב דוד המלך 
בירושלים נבנה בשיטת הפלקל. 
הפיצוי הנתבע, בין היתר, הינו בגין 
ביצוע עבודות החיזוק, ירידת ערך 
הדירות ועוגמת נפש. החברה 

 לעיל.  7תביעה  ראה
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המבנה, אדריכל 
ית המבנה ועירי

ירושלים) והודעת צד 
 שלישי של החברה 

 

הודעת צד ג' נגד מספר רב הגישה 
של צדדים שלישיים, ביניהם החברה 
הקבלנית ובעלי מניותיה, מהנדסי 

 המבנה, קבלן המבנה ועוד.

10 

 

תביעת בעלי חנויות 
ומשרדים נגד 
החברה ונתבעת 
נוספת שהייתה 
יזמית הקמת מבנה 
ברחוב דוד המלך 
בירושלים והודעת 
צד שלישי של 

 החברה 
 

צו עשה ולחילופין 
סעד כספי בסך 

מיליוני  12-של כ
 ש"ח

תביעה לצו עשה ולחילופין תביעה 
כספית שהוגשה בחודש אוקטובר 

על ידי בעלי החנויות  2008
והמשרדים במבנה ברחוב דוד המלך 
בירושלים שנבנה בשיטת הפלקל. 
סכום התביעה מבוסס על הערכת 
התובעים לעלות עבודות החיזוק. 

בעים רק לאחר ביצוע לטענת התו
התיקונים ניתן יהיה להעריך את 
מלוא הנזקים ולכן הגישו התובעים 
בקשה לפיצול סעדים. החברה 
הגישה הודעות לצדדים שלישיים נגד 
מספר רב של צדדים שלישיים, 
ביניהם החברה הקבלנית ובעלי 
מניותיה, מהנדסי המבנה, קבלן 

 המבנה ועוד.

 לעיל.  7תביעה  ראה

הליכים 
מול 

 רשויות
 מקומיות

עד לשנת 
2017 

    

הליכים של פז מול  11
 רשויות מקומיות

מחלוקות עם מספר רשויות מקומיות  מיליוני ש"ח 39 -כ
בקשר לדרישות ארנונה, אגרות 
והיטלים שונים, רובם 

 רטרואקטיביים.

בוצעה הפרשה 
בסכומים שלהערכת 
יועציה המקצועיים 
של החברה יידרשו 

ליישב את  על מנת
 המחלוקות.

"א פז של הליכים 12
 מקומיות רשויות מול

 בדבר אשדוד עירית עם מחלוקת "חש מיליוני 20 -כ
אגרות והיטלים  ארנונה תושומ

 שונים.

בוצעה הפרשה 
בסכומים שלהערכת 
יועציה המקצועיים 

יידרשו על  פז"אשל 
מנת ליישב את 

 . המחלוקות
הליכים של פזגז מול  13

 מקומיותרשויות 
מחלוקות עם מספר רשויות מקומיות  מיליוני ש"ח 20 -כ

 בקשר לדרישות ארנונה ודמי שימוש.
בוצעה הפרשה 
בסכומים שלהערכת 
יועציה המקצועיים 

יידרשו על  פזגזשל 
מנת ליישב את 

 המחלוקות. 
 תביעות

 משפטיות
    

 הוועדה של ערעור 14
 לתכנון המקומית

 אתא קרית ולבניה
 המשפט לבית

 וערעור העליון
 פזגז של שכנגד

 השבחה היטל
 59 -כ של בסך

 "חש מיליוני

 בגין 2015 דצמבר מחודש ערעור
של ערעור  2014 מאי מחודש דחייה

מנהלי על החלטת ועדת הערר 
שקבעה  2012מחודש נובמבר 

שפזגז אינה חבה בתשלום היטל 
 השבחה.

 2014 מאי בחודש
 המשפט בית דחה
 הערעורים שני את

 ידי על שהוגשו
 המקומית הוועדה
 קרית ולבניה לתכנון

 שאין וקבע אתא
 החברות את לחייב

 היטל בתשלום הגז
 בעקבות השבחה

 מתאר כניתות אישור
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. שינויה או ארצית
 בית קיבל כן כמו

 ערעור את המשפט
 כי, וקבע הגז חברות
(ביניהן  הגז חברות

 לפיצוי זכאיות) פזגז
 ערך ירידת בגין

 בעקבות המקרקעין
 כניתוהת של אישורה
 בית. הארצית
 הורה המשפט
 ליתן הערר לוועדת
 לשמאית הנחיות

 את לקבוע המייעצת
 ירידת בגין הפיצוי
 .הערך

 דצמבר בחודש
הגישה  2015

הוועדה המקומית 
לתכנון ובניה קרית 
אתא ערעור על פסק 
הדין. בחודש ינואר 

הגישה פזגז  2016
ערעור שכנגד 

 197בהתאם לסעיף 
חוק התכנון ל

 והבניה. 
להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 

אם  אף המשפטיים,
הערעור יתקבל, 
הסיכויים שבסופו 
של דבר פזגז תחויב 
בתשלום היטל 

-השבחה נמוכים מ
50% . 

 הוועדה של ערעור 15
 לתכנון המקומית

 אתא קרית ולבניה
 המשפט לבית

 וערעור העליון
 פזגז של שכנגד

 

 השבחה היטל
 -כ של בסך נוסף

 ."חש מיליוני 58

 בגין 2015 דצמבר ערעור מחודש
 ערעור של 2014 מאי מחודש דחיה

 הערר ועדת החלטת על מנהלי
 את לבטל 2012 דצמבר מחודש

 השבחה להיטל הנוספת הדרישה
 הארצית המועצה החלטת בגין

 ניתן לפיה, 2012 פברואר מחודש
 להמשיך אתא קרית לאתר לאפשר
 עד המיכלים הטמנת לאחר ולפעול

 או הצפון בקרקעות האתר להפעלת
 המאוחר, 2029 ינואר לחודש עד

 .השניים מבין

 13ראה תביעה 
 לעיל.

ערעור על פסק דין  16
בתביעות שבין 

זכיין בין החברה ל
 תחנה

 

ערעור שהגישה 
פז על פס"ד 
מחודש דצמבר 

(בו  2017
התקבלה מירב 

 ,תביעתה)
בתביעה כספית 
שהגישה נגד 

בסכום ין יהזכ

ערעור שהגישה פז בחודש ינואר 
 חלק, בין היתר, בגין הפחתת 2018

הפיצוי הכספי שנתבע על ידה ובגין מ
הקביעה בעניין תנאי מקפח בחוזה 

 אחיד.

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 

ונוכח  המשפטיים,
הקביעות 

עובדתיות בפסק ה
 הדין, סיכויי ערעור

הזכיין להתקבל 
, 50% -נמוכים מ
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מספר 
 סיכויי התביעה מהות התביעה סכום התביעה הצדדים סידורי

שאינו מהותי 
 לחברה.

וקיים סיכוי, העולה 
שערכאת  ,50%על 

הערעור תמצא לנכון 
להתערב לטובת פז 
בנוגע לסעדים 
הכספיים שנתבעו 
ע"י פז (והתקבלו רק 

 בחלקם).
, 2018בחודש מרץ 

לבקשת הזכיין, 
הורה ביהמ"ש על 

 לעיכוב ארעי צומתן 
של הזכיין  הפינוי

 למתן עדמהתחנה 
 .רתאח החלטה

ערעור שהגיש 
הזכיין על פס"ד 

 , בין היתר,שדחה
את תביעתו 

 ל סךהכספית ע
  .מיליוני ש"ח 17

בין  ,ערעור שהגיש זכיין התחנה
בגין דחיית תביעתו הכספית,  ,היתר

קבלת תביעתה הכספית של פז, 
קבלת תביעת הפינוי של פז 
והקביעה כי המערכת ההסכמית 

 אינה מהווה הסדר כובל. 

תביעה של חברת גז  17
כנגד פזגז ושתי 

 חברות גז נוספות
 

מיליוני ש"ח  71 -כ
(סכום התביעה 
כנגד פזגז לא 
הוגדר אך מוערך 

מיליוני  28 -בכ
 ש"ח).

תביעה כספית ותביעה למתן 
בטענה  2017מחודש מרץ  חשבונות

כי הנתבעות הינן צד לכאורה להסדר 
כובל, המהווה עילה נזיקית. התביעה 
נסמכת, בין היתר, על חקירת 
הרשות להגבלים עסקיים ועל חוות 

 דעת כלכלית.

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, בשל 
השלב המקדמי בו 
מצוי ההליך, לא ניתן 
בשלב זה להעריך 

 ה.את סיכויי התביע
בהמשך לבקשת 
פזגז ולעמדת 
הרשות להגבלים 
עסקיים והיועמ"ש 
לממשלה, לפיה יש 
לעכב את ההליכים 
בתיק עד לסיום 

 ביתהחקירה, 
 על הורה המשפט

 ההליכים עיכוב
 לחודש עד בתיק

, שאז 2018 אפריל
תבחן ההחלטה 

 .מחדש
תביעות 
 ייצוגיות

    

 תביעה נגד פזגז  18
 

לאישור תובענה כייצוגית בקשה  מיליוני ש"ח 50
, בטענה כי 2014מחודש פברואר 

בחשבוניות שמוציאה פזגז לא ניתן 
פירוט לאופן חישוב הסכום לגביה 

 (לרבות עדכון תעריף ודמי שימוש).

פברואר  בחודש
אישר בית  2017

המשפט את ניהול 
התובענה כייצוגית 
בעילה אחת (אי מתן 
הודעה על העלאת 
מחיר) ודחה את יתר 

 ילות. הע
להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, ככל 
שתתנהל התובענה 
הייצוגית, הסיכוי 
להוכיח קיומו של 
קשר סיבתי בין ציון 
העלאת המחיר 
בחשבוניות לבין 
פעולה בה היה נוקט 
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מספר 
 סיכויי התביעה מהות התביעה סכום התביעה הצדדים סידורי

, 50% -הצרכן קטן מ
ולכן הסיכוי שבסופו 
של ההליך ייפסק 
כנגד פזגז סעד כספי 

. 50%-הינו נמוך מ
כמו כן, מאותה 
סיבה, הסעד 
ההצהרתי לצו עשה, 
ככל ויינתן, אינו בעל 
השפעה כספית על 

 פזגז.
 "אופז פז נגד תביעה 19

 
 כייצוגית תביעה לאישור בקשה "חש מיליוני 21 -כ

 כי, בטענה 2014 אוקטובר מחודש
 הבראה דמי שילמו לא הנתבעות

 את הפרו ובכך מהעובדים לחלק כדין
 הבראה דמי לעניין ההרחבה צו

 הנתבעות כי, נטען כן כמו. במשק
 את מהעובדים חלק לגבי הפרו

 .השכר הגנת לחוק 24 תיקון הוראות

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים הסיכון 
שהבקשה לאישור 
תובענה ייצוגית 
תתקבל כפי 

-שהוגשה, נמוך מ
50% . 

נגד פז, פז  תביעה 20
שמנים וחברות 
אחרות שאינן 

 חברות הקבוצה 
 

 מיליארדי 14.4-כ
"ח (סכום ש

 נגד התביעה
-ופז החברה
 )הוגדר לאשמנים 

 כייצוגית תובענה לאישור בקשה
 טענות בגין 2015 יוני מחודש

אויר במפרץ  לזיהום המתייחסות
חיפה ולנזקים הנגרמים ממנו 

 לאוכלוסיית מפרץ חיפה. 

 הנהלת להערכת
 בהתבסס, החברה

 יועציה על
 בשים ,המשפטיים

 הראשוני לשלב לב
 טרם, ההליך מצוי בו

 תשובת הגשת
 ניתן, המבקשים

 סיכויי כי, להעריך
 הבקשה של קבלתה
 -מ נמוכים לאישור

50%. 
 פזגז' נ תביעה 21

 
 ייצוגית תובענה לאישור בקשה מיליוני ש"ח 50

בטענה,  ,2016 אוגוסט מחודש
מתאמת מועדי הגעה של פזגז  כי

טכנאים מטעמה, עבור צרכנים 
המבקשים שירות, במועדים העולים 
לכאורה על זמני ההמתנה הקבועים 

 לכך בחוק הגנת הצרכן.

 הנהלת להערכת
 בהתבסס, החברה

 יועציה על
 סיכויי המשפטיים

 להתקבל הבקשה
 .50% -מ נמוכים

22 
 

 'ואח פזגז' נ תביעה
 

 לא התביעה סכום
 הוגדר

 כייצוגית תובענה לאישור בקשה
 בטענה 2016 נובמבר מחודש
לכאורה של הוראות חוק  להפרה

ההגבלים העסקיים וקיומו לכאורה 
של הסדר כובל בין שלוש חברות 
הגז הנתבעות שמטרתו מניעת 
מעבר לקוחות ביניהן. התובעים 
נסמכים, בין היתר, על פרסומים 
אודות חקירה של רשות ההגבלים 

 העסקיים. 

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, לאור 
העובדה שחוות 
הדעת בתיק זה 
מגיעה למסקנות 
הפוכות לחלוטין 
מהאמור בעמדת 
הרשות להגבלים 
עסקיים, הסיכוי 
שבקשת האישור 

 -תאושר נמוך מ
50%. 

 פז' נ תביעה 23
 

 לא התביעה סכום
 הוגדר

 כייצוגית תובענה לאישור בקשה
 כי, בטענה 2016 אוקטובר מחודש
 החברה שגובה המשיכה עמלת

 בקופות מזומנים המושכים מלקוחות
למעשה  הינה YELLOW-ה חנויות

הנהלת  להערכת
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, בשלב 
מוקדם זה טרם 
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מספר 
 סיכויי התביעה מהות התביעה סכום התביעה הצדדים סידורי

ריבית בגין הלוואה העולה על 
השיעור המותר לגביה עפ"י חוק 

 הסדר הלוואות חוץ בנקאיות.

השלמת כתבי 
הטענות בתיק וקיום 

 ראשון משפט קדם
 סיכויי, בתיק

 .קלושים התביעה
 נ' פז  תביעה 24

 
לאישור תובענה כייצוגית  בקשה מיליוני ש"ח 2.5

בטענה  2016מחודש נובמבר 
להפרת תקנות רישוי עסקים בכך 
שלא מוצבים בתחנה שני תאי 

 שירותים נפרדים לגברים ולנשים. 

 הנהלת להערכת
 בהתבסס, החברה

 יועציה על
 מדובר, המשפטיים

 ייצוגית בתובענה
 שמשמעותה

 לחברה הכספית
 ומכאן, זניחה

 שהחברה שהסיכוי
 מהותי בסכום תחויב

 .אפסי הינו
 פז  'נ תביעה 25

 
לאישור תובענה כייצוגית  בקשה מיליוני ש"ח 2.5

בטענה  2016מחודש נובמבר 
להפרת תקנות רישוי עסקים בכך 
שלא מוצבים בתחנה שני תאי 

 שירותים נפרדים לגברים ולנשים. 

 הנהלת להערכת
 בהתבסס, החברה

 יועציה על
 מדובר, המשפטיים

 ייצוגית בתובענה
 שמשמעותה

 לחברה הכספית
 ומכאן, זניחה

 שהחברה שהסיכוי
 מהותי בסכום תחויב

 .אפסי הינו
 פז' נ תביעה 26

 
לאישור תובענה כייצוגית  בקשה מיליוני ש"ח 2.5

בטענה  2016מחודש נובמבר 
להפרת תקנות רישוי עסקים בכך 
שלא מוצבים בתחנה שני תאי 

 שירותים נפרדים לגברים ולנשים. 

 הנהלת להערכת
 בהתבסס, החברה

 יועציה על
 מדובר, המשפטיים

 ייצוגית בתובענה
 שמשמעותה

 לחברה הכספית
 ומכאן, זניחה

 שהחברה שהסיכוי
 מהותי בסכום תחויב

 .אפסי הינו
 נ' פז  תביעה 27

 
לאישור תובענה כייצוגית  בקשה ש"חמיליוני  2

בטענה להפרת  2017מחודש ינואר 
תקנות רישוי עסקים בכך שלא 
מוצבים בתחנה שני תאי שירותים 
נפרדים לגברים ולנשים אלא קיימים 

תאי שירותים האחד מיועד לנכים  2
בלבד והשני תא משותף לגברים 

 ולנשים. 

 הנהלת להערכת
 בהתבסס, החברה

 יועציה על
 מדובר, המשפטיים

 ייצוגית בתובענה
 שמשמעותה

 לחברה הכספית
 ומכאן, זניחה

 שהחברה שהסיכוי
 מהותי בסכום תחויב

 .אפסי הינו
 פזגז' נ תביעה 28

 
לאישור תובענה כייצוגית  בקשה מיליוני ש"ח 150

בטענה, כי פזגז  2017מחודש מרץ 
גובה סכומים ביתר בגין תשלום דמי 
שימוש קבועים, וזאת בניגוד לכאורה 

 לפסק דין קודם בעניין זה. 

 הנהלת להערכת
 בהתבסס, החברה

 יועציה על
 נוכח, המשפטים

 האמירות הקשר
, הקודם הדין בפסק

 המידע בסיס ועל
 כוייסי, בפזגז הקיים

 להתקבל הבקשה
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מספר 
 סיכויי התביעה מהות התביעה סכום התביעה הצדדים סידורי

 .50% -מ נמוכים
נ' פז, פזומט  תביעה 29

 ואח'
 

לאישור תובענה כייצוגית  בקשה "חש מיליוני 29 -כ
 להפרה בטענה 2017 אפריל מחודש
 מחירי על הפיקוח צו של לכאורה
 דלק ברכישת ושירותים מצרכים

 מסוג תדלוק כרטיסי באמצעות
"Cash  פז", וחיוב הלקוחות בתעריף

של שירות מלא גם אם התדלוק 
 מתבצע בעמדות שירות עצמי.

הנהלת  להערכת
החברה, בהתבסס 
על יועציה 

ככל המשפטים, 
שהתביעה תתקבל 
 כנגד החברה, סכום

התביעה שייפסק 
 .אינו מהותי לחברה

 שמנים-פז' נ תביעה 30
 

 ייצוגית תובענה לאישור בקשה מיליוני ש"ח 10
לכאורה  בטענה 2018 ינואר מחודש
 המיוצר שמשות לניקוי נוזל לסימון

 שלא בהתאם, שמנים פז ידי על
 .הישראלי התקן להוראות

 הנהלת להערכת
 בהתבסס, החברה

 יועציה על
 בשל, המשפטים

 של המקדמי השלב
 ניתן טרם ההליך

 סיכויי את להעריך
 .התובענה

מיליוני ש"ח  10 תביעה נ' פז ואח' 31
 התביעה(סכום 

 לא החברה נגד
 )הוגדר

לאישור תובענה ייצוגית  בקשה
בטענה  2018 פברוארמחודש 

 על הפקדון חוק ה לכאורה שללהפר
 בשל הצרכן הגנת וחוק משקה מכלי

 פחיות על הפקדון פרטי ציון אי
 .משקה

הנהלת  להערכת
החברה, בהתבסס 
על יועציה 

 בשלהמשפטים, 
 של המקדמי השלב
 ניתן טרם ההליך

 סיכויי את להעריך
 .התובענה

הליכים 
 פליליים

    

כתב אישום שהוגש  32
על ידי עירית קרית 
אתא נגד פזגז 

 ונושאי משרה בה. 

כתב אישום בגין הפעלת מתקן  כתב אישום
 קריית אתא ללא רישיון עסק. 

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, הסיכוי 
שההליך יסתיים 

 -בהרשעה נמוך מ
50% . 

כתב אישום שהוגש  33
על ידי עירית קרית 
אתא נגד חברת בת 
של פזגז (המוחזקת 
על ידה במישרין 
ובעקיפין בשיעור של 

) ונגד נושאי 43.5%
משרה (לרבות נושא 

 משרה לשעבר).

אישום בגין הפעלת עסק של כתב  כתב אישום
חברת הבת בקריית אתא ללא רישיון 

 עסק.

להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, הסיכוי 
שההליך יסתיים 

 -בהרשעה נמוך מ
50%. 

אישום שהוגש  כתב 34
 נ' פזגז 

 

 לחבלה בטענה אישום כתב אישום כתב
 של לכאורה אירוע בגין ברשלנות

, בדירה נפחי ופיצוץ גז דליפת
 בבניין, 2014 מרץ בחודש שהתרחש

 .אביב בתל הרצל ברחוב

הנהלת  להערכת
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, בשלב 
זה לא ניתן להעריך 
את תוצאות ההליך 

, פזגזוהאם תורשע 
אם כי לפזגז טענות 

 הגנה טובות. 
 שהוגש אישום כתב 35

 אזור מנהל, פז' נ
 תחנת ומנהלת
 .תדלוק

 

 שילוט הצבת בגין אישום כתב אישום כתב
 .החוק פי על שלא הנחה ופרסום

הנהלת  להערכת
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, נוכח 
השלב המוקדם בו 
מצוי ההליך, בשלב 
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מספר 
 סיכויי התביעה מהות התביעה סכום התביעה הצדדים סידורי

זה טרם ניתן 
להעריך את הסיכון. 
עם זאת, סכום 
החשיפה המירבי על 
פי החוק והיקף 
החשיפה לחברה 

 אינו מהותי.
אישום שהוגש כתב  36

 נגד פז
כתב אישום בגין אחסנת בקבוקי  כתב אישום

 משקה מחוץ לבית העסק.
להערכת הנהלת 
החברה, בהתבסס 
על יועציה 
המשפטיים, בשלב 

נוכח השלב  ,זה
המוקדם בו מצוי 
ההליך וכן נוכח 
חוסר הבהירות 
באשר לחוק 
הרלוונטי לעבירה, 

להעריך  אין אפשרות
את הסיכון. עם זאת 
סכום החשיפה 
המירבי על פי החוק 
והיקף החשיפה 
 לחברה אינו מהותי. 

, 27, 26, 24, 19התביעות ו/או העתירות ו/או הבקשות לאישור תובענות כייצוגיות, שתוארו בסעיפים 
יימו , נמחקו או נדחו או הסת2016לדוח התקופתי לשנת  6.8לטבלת התביעות בסעיף  35 -ו 33

במסגרתם שולמו על ידי החברה אשר בהסדרי הסתלקות או בהסדרי פשרה ללא תשלום ו/או 
 סכומים שאינם מהותיים לחברה.

, הסתיימה 2016לדוח התקופתי לשנת  6.8לטבלת התביעות בסעיף  18העתירה המתוארת בסעיף 
לפרטים נוספים ראה סעיף מיליוני ש"ח (לא כולל מע"מ).  29 -בהסדר פשרה על פיו שילמה פז"א כ

 לעיל. 5.11.3

 2016לדוח התקופתי לשנת  6.8לטבלת התביעות בסעיף  20התביעה הייצוגית שתוארה בסעיף 
הסתיימה בהסדר פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, לפיו סך הפיצוי לחברי הקבוצה יעמוד על סך של 

כגמול  )בתוספת מע"מ(יליוני ש"ח מ 8 -. בנוסף, ישולם סך של כ(כולל מע"מ) ש"חמיליוני  32 -כ
 לתובע הייצוגי ושכר טרחת עו"ד. 

לדוח התקופתי לשנת  6.8לטבלת התביעות בסעיף  42 -ו 41, 36כתבי האישום שנזכרו בסעיפים 
הסתיימו בהסדר טיעון, במסגרתו נמחקו כתבי האישום נגד נושאי משרה ושולמו סכומים  2016

 זגז, לפי העניין.שאינם מהותיים על ידי החברה או פ

, הסתיים 2016לדוח התקופתי לשנת  6.8לטבלת התביעות בסעיף  40כתב האישום הנזכר בסעיף 
בפסק דין ללא הרשעה, במסגרתו ניתנה התחייבות כספית של פזגז, בסכום שאינו מהותי לחברה, 

 להימנע מעבירות נשוא כתב האישום למשך שנה אחת. 

, 2016לדוח התקופתי לשנת  6.8לטבלת התביעות בסעיף  43 -ו 37כתבי האישום שנזכרו בסעיפים 
 נמחקו או בוטלו. 

לטבלת התביעות בסעיף  44בהודעה על כוונה להטיל עיצום כספי מנהלי על פז"א, שתוארה בסעיף 
, התקבלה החלטת המשרד להגנת הסביבה להטיל על פז"א עיצום 2016לדוח התקופתי לשנת  6.8

 לעיל. 5.17.2.8לפרטים נוספים ראה סעיף מיליוני ש"ח.  10.6 -כספי בסך של כ

הגיעו למשרדי פזגז השונים חוקרים מטעם רשות ההגבלים העסקיים לצורך  2016ספטמבר  חודשב
 לגם מנכ" נחקר 2018 פברואר בחודשאיסוף מסמכים וזימון מספר עובדים של פזגז לחקירה (ו
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גז  לבין חברת פזגז, בין השאר, חשד להסדר כובל בין ). לחברה נודע כי עניינה של החקירה הינופזגז
 ). 2016-01-121501 -(אסמכתא מס' 2016בספטמבר  12אחרת. לפרטים ראה דוח מידי מיום 

 -(אסמכתא מס' 2017בפברואר  15ראה דוח מידי מיום  החברה"ל מנכ חקירתבדבר  לפרטים
2017-01-014194.( 

.6.9 הסכמים מהותיים 

.6.9.1 לעיל.   5.19 -ו  4.19,  3.19 מהותיים בתחומי הפעילות השונים ראה סעיפיםלתיאור הסכמים  

נאמנות שנחתמו לפיהן ראה החוב שהנפיקה החברה לציבור והוראות בשטרי הלתיאור סדרות אגרות   6.9.2.
 .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  14הדירקטוריון וביאור נספח ב' לדוח 

 לפרק ד' לדוח השנתי 21 סעיףראה לתיאור כתבי פטור ושיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה בה 
 פרטים נוספים על התאגיד. -

.6.10 יעדים ואסטרטגיה עסקית  

.6.10.1 כללי 

בניהול מתחמי  ;פז הינה החברה המובילה בישראל ביצור, אספקה, שיווק ומכירה של מוצרי נפט
 והלקוח גולמי נפט בזיקוק עוסקת"א פזיר של מוצרי נפט. ובשיווק יש ;תדלוק ומתחמים קמעונאיים

 נפט מוצרי של ומכירה שיווק לביןסינרגיה בין זיקוק נפט גולמי למוצרי נפט ה. פז הוא שלה העיקרי
 . לקבוצה יתרון מהווה

במתחמי התדלוק.  Yellowפז משקיעה משאבים רבים בפיתוח תחנות התדלוק ורשת חנויות הנוחות 
כמו כן פועלת החברה להגדלת מספר המתחמים הקמעונאיים והרחבתם, תוך מיצוי פוטנציאל הנדל"ן 

 במתחמים אלה.

נכסים ו/או מקרקעין  השבחתפועלת ל החברה למיצוי הפוטנציאל הנכסי, החברהבמסגרת מדיניות 
, בליבת עסקי החברה יאל הנדלנ"יבמסגרת הפעילות למיצוי הפוטנצ כך,בעלי פוטנציאל נדלנ"י גבוה. 

השביחה החברה והקימה מבנים עם שטחי מסחר להשכרה (בנוסף לשטחי תחנות התדלוק וחנויות 
בשנת מ"ר, המניבים לחברה תזרים הכנסות מדמי שכירות וניהול.  21,500 -הנוחות) בהיקף של כ

  .7% -כבעוד  צפויים לגדול השטחי המסחר של הקבוצ 2018

מתוך שבבעלותה, פתח ולהשביח את נכסי המקרקעין המשיך להליבה, בכוונת החברה ל לצד פעילות
 שטח מ"ר 800 -כ תבנה החברה 2018. כך בשנת קבוע או חד פעמימטרה להבטיח תזרים הכנסות 

  להשכרה. משרדים

אלפי מ"ר זכויות בניה שאושרו ושטרם מומשו. כמו כן,  44 -כ להערכת החברה, לחברה ,בהתאם
 אלפי מ"ר. 106 -בהיקף של כנוספות ה מקדמת השבחת מקרקעין שעשויה להניב זכויות בניה החבר

  גאוגרפית: פריסהב תכנוני סטטוס קידום תטבל להלן

 אזור
 אומדן זכויות

(שאושרו) במ"ר 
 לטווח קצר

  שנים) 5(עד 

(שאושרו)  ייעוד זכויות
  שנים) 5לטווח קצר (עד 

אומדן זכויות 
לטווח  מ"רב

 5ארוך (מעל 
  שנים)

 (שטרם אושרו)

 ייעוד זכויות לקידום 
 5לטווח ארוך (מעל 

 (שטרם אושרו) שנים)

 מגורים, תעסוקה, מסחר 25,000 מסחר 100% 3,300 דרום
 מגורים, תעסוקה, מסחר 5,500 - - ירושלים

 35%מסחר,  65% 21,573 מרכז
 עסוקהת

 מגורים, תעסוקה, מסחר 70,800

 93%מסחר,  7% 19,049 צפון
 תעסוקה

 מגורים, תעסוקה, מסחר 4,500

  105,800   43,922 סה"כ
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הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, בהיותו מבוסס על  זכויות הבניההמידע בדבר 
בפועל  זכויות הבניהיתכן ש בתי באזורים הרלוונטים.יהערכות מומחים תכנוניים ועל הפוטנציאל הסב

מדיניות רשויות התכנון, משינויי ממשינויים בתוכניות מתאר, היתר, כתוצאה  ןתהיינה שונות, בי
 .ואילוצים שוניםמקשיים כתוצאה וכדאיות כלכלית משיקולי  ,רגולציה

בז"א  שלבעקבות תוכנית ההשקעות שבוצעה בבז"א בשנים האחרונות, גדלה הגמישות התפעולית 
תזקיקי נפט איכותיים ומתקדמים, תוך שמירה על ניצולת  תייצרמגטית. פז"א אנרההתייעלות הה עמו

מקסימאלית, שיפור תמהיל הגלמים והתזקיקים והגדלת הרווחיות, והכל תוך הקפדה על מניעת 
 נזקים לסביבה. 

.6.10.2 הקו"מ-חטיבת 

יך היא להמש ותפעולהאסטרטגיה העסקית של פז במערכי הקמעונאות, הסחר וייזום עסקים נדל"ן 
ולהיות הקבוצה הגדולה בישראל לאספקת מוצרי נפט בתחנות התדלוק הציבוריות ובשיווק הישיר, 
להוביל את ענף חנויות הנוחות בישראל ולפתח ולהרחיב את השירותים והמוצרים האחרים 

 במתחמים הקמעונאיים. 

המוצרים , בהגדלת מגוון Yellowברשת חנויות הנוחות החברה רואה במערך הקמעונאות, 
בהקמת מתחמים קמעונאיים מנוע לצמיחה. ניסיונה המצטבר של החברה ו והשירותים ללקוחות

המציע מגוון מוצרים ושירותים ללקוחות, לרבות ברשת חנויות הנוחות  ,מלמד כי מתחם קמעונאי
Yellow, ברשת חנויות הנוחות מכירות גידול בתורם לYellow בתחנות התדלוק שבמתחם ו

  הקמעונאי.

 :ענף שיווק הדלקים עבר שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. השינויים באו לידי ביטוי בעיקר
 ;בתחרות גבוהה ;האחרונות) יםבירידת מחירי חבית הנפט, שהשפיעה על מחירי תזקיקי הנפט (בשנ

וצר אוקטן, שהינו מ 95ובהורדת מרווחי השיווק של בנזין  ;בגידול משמעותי במספר תחנות התדלוק
עוד לרדת  עלול ,שנערך לאחרונה על ידי משרד האנרגיה ,(ושלאור דוח ייחוס עלויות בפיקוח

ת הרווח של הרשת ישינויים אלו, ממשיכה החברה בתהליכי העמקת אופטימיזצי . לאורמשמעותית)
כל תחנת תדלוק  ה שלתרומאת הכחלק מתהליך זה, בוחנת ובין היתר,  ,, כאמור לעילהקמעונאית

  .פועלת למיצוי מקסימלי של הפוטנציאל הנדל"ניוקיימת וחדשה 

 החברה תבחןבין היתר,  ,כך, דלקים תחליפיב תדלוק החברה בוחנתמאסטרטגית החברה  כחלק
 .לעיל 2.2.15 אפשרות לתדלוק רכבים בביודיזל. לפרטים נוספים ראה סעיף 

בישראל לאספקת  המובילהלהמשיך להיות הקבוצה האסטרטגיה העסקית של פז במערך הסחר היא 
בשיפור  התמקדותמוצרי נפט מחוץ לתחנות התדלוק הציבוריות ולרשות הפלשתינאית, תוך 

הרווחיות וניהול מחושב של סיכוני אשראי לקוחות, בהתאם למדיניות החברה. בכוונת החברה 
בוצה בתחומי הפעילות, תוך שימת להמשיך ולמצות את הסינרגיה הקיימת בין פז"א לבין יחידות הק

 דגש על בניית שרשרת הערך מהיצור בפז"א ועד לאספקת המוצר ללקוח. 

.6.10.3 התעשיות -חטיבת 

ושיווק  במכירההתעשיות מתמקדת בהרחבת פעילותן של היחידות השונות: ביצור, ביבוא, -חטיבת
מוצרים, במיחזור, בפיתוח מוצרים חדשים, בפיתוח עסקי ובגיוון שווקי היעד בארץ ובחו"ל. כל זאת 

-התעשיות, ובין חברות חטיבת-תוך שמירה על תחרות כלכלית ויצירת סינרגיה בין החברות בחטיבת
 התעשיות לבין שאר יחידות הקבוצה. 

.6.10.4 הזיקוק-חטיבת 

הזיקוק הינה: מיצוי הפוטנציאל המלא של אמצעי היצור בפז"א; שיפור -האסטרטגיה של חטיבת
יצור אופטימאלי של תזקיקי נפט בעלי ערך כלכלי גבוה, בהתאם והביצועים של מתקני היצור השונים 

 לתקנים בינלאומיים מחייבים, תוך שימוש בתמהיל גלמים מיטבי; מיצוי הסינרגיה הקיימת בין פז"א
לבין חברות הקבוצה בתחומי הפעילות, בשימת דגש על שרשרת הערך בין תחום הזיקוק לבין תחום 
הקמעונאות והמסחר; גיוון הכנסותיה של פז"א על ידי יצור חשמל באמצעות תחנות הכוח בשיטת 

גנרציה שבחצריה ומכירתו ללקוחותיה, תוך השגת שיכוך חלקי של התנודתיות הקיימת בשוק -הקו
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מהכנסותיה וזאת, בין היתר,  25%ומוצריו; יצוא, בכל שנה, של מוצרים, בשיעור של לפחות הנפט 
 . 1959-תוך עמידה בתנאים שנקבעו בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט

מנת  עלהזיקוק להרחבת פעילותה בתחומי הליבה -כחלק מהאסטרטגיה של החברה פועלת חטיבת
. בכלל זה, בוחנת החברה פעילות בתחומי אנרגיה לתת מענה יעיל לדרישות המשק המשתנות

לצמצום הוצאות היצור  פועלתנוספים תוך ניצול התשתית הקיימת בפז"א ומיקומה הגיאוגרפי, וכן 
 שלה בכלל והוצאות האנרגיה בפרט. 

הזיקוק ממשיכה לבחון פרויקטים נוספים לשיפור רווחיותה, בהתאם לתחזיותיה לגבי שינויים -חטיבת
 ם בשוק הזיקוק.עתידיי

.6.10.5 צפי להתפתחות בשנה הקרובה 

האסטרטגיה של הקבוצה מוכוונת לשימור מעמדה המוביל תוך שמירה על רציפות תפעולית, 
 התייעלות ושיפור הרווחיות. 

 יישום האסטרטגיה של הקבוצה בא לידי ביטוי במספר צירי פעילות עיקריים: 

היצור בפז"א (במטרה לשפר את התמהיל,  הזיקוק: מיצוי הפוטנציאל המלא של אמצעי-בחטיבת
חטיבת  .הרווחיותלהשיג יעילות אנרגטית ולגוון את הפעילויות), שמירה על רציפות היצור והגדלת 

רווחיותו.  את לשפרמערך היצור ו את לייעל במטרהלהקמת מתקן להשבת מרכיבי גז  פועלתהזיקוק 
כן פועלת חטיבת הזיקוק להקמת . 2018צפוי להסתיים במהלך שנת  להשבת מרכיבי גז המתקן

 -עד כבבסל המוצרים המזוט לצמצם את שיעור יאפשר לפז"א ש ),Cat Coolerמתקן מצנן קטליסט (
לפרטים נוספים ראה סעיף  למוצרים בעלי כלכליות גבוה יותר (בנזין/גפ"מ/סולר). ותוך הפיכת 70%
 לעיל. 5.16 

ל הפעילויות והשירות במתחמי התדלוק ובמתחמים הקו"מ: המשך פריסה, העמקה וגיוון ש-בחטיבת
. Yellowהקמעונאיים. הרחבה והעמקה של הצעת הערך ללקוחות החברה, לרבות בחנויות הנוחות 

בית, לו "על הדרך"החברה תמשיך להתמקד בקטגוריית הקפה האיכותי  Yellowבחנויות הנוחות 
, בהגדלת נתח קניות ההשלמה ובהרחבת NON FOOD -ה בקטגורייתבקטגוריית אפיית לחמים, 

למכירת  ועמדותעמדות למכירת פלאפל  הוספת באמצעותמגוון השירותים והמוצרים, לרבות 
 . Yellowהמבורגר בחלק מחנויות הנוחות 

 חלקב )לוקרים/  איסוףנקודות ( Yellow Box תפתח החברה את פעילות 2018שנת  במהלך
 לאיסוף, Yellowחנויות הנוחות מהתדלוק ו/או בחלק  מתחמימ בחלק/או ו הקמעונאיים מהמתחמים

 .אחרים מקוונים מאתריםהיתר, גם  בין, הלקוחות"י ע שירכשומוצרים שונים 

-כ היתווספו לשטחי המסחר של הקבוצ 2018בשנת במסגרת הפעילות למיצוי הפוטנציאל הנדלנ"י, 
ניית ב 2018בסוף שנת  תסיים החברה, כן. כמו להשכרה משרדים שטחמ"ר  800 -"ר וכן כמ 1,600

(חלף שכירות שטח למרלו"ג  Yellow חנויות הנוחותרשת מרלו"ג ציוד לצרכי תפעול תחנות התדלוק ו
 . הנוכחי)

בנוסף החברה מקדמת תכנון להקמת מרלו"ג לצרכי הפעילות הקמעונאית ברשת חנויות הנוחות 
Yellow (חלף שכירות שטח למרלו"ג הנוכחי). 

משיכה לפעול לחיזוק מעמדה אל מול לקוחות הסחר האסטרטגיים ולפתח יכולות ניהול החברה מ
תדלוק באמצעות התקני תדלוק לומכירה של פתרונות מתקדמים ללקוחות פזומט, תוך הערכות 

 אוניברסליים.

תתמקד פזגז בהרחבת פעילותה בתחום המוצרים צורכי גפ"מ, בהסבת מפעלים  :התעשיות-בחטיבת
שמנים ופזקר יתמקדו בהרחבה -מצעות גז טבעי ובכניסה לשיווק ומכירת גז טבעי. פזלעבודה בא

 פעילותה בהרחבת תתמקדתעופה -שרותיובפיתוח מוצרים חדשים. פזקר תתמקד בהגדלת היצוא. 
 .וירוהא חיל ובבסיסי רמון תעופהה בשדה
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קבוצה, הן הלקוחות ל הקבוצה מוצרי שלהקבוצה פועלת לשיפור רמת השירות והמכירה הצולבת 
 הפרטיים והן המסחריים, ולפיתוח והעמקת שווקים ליצוא מפז"א ומפזקר.

הסינרגיה והיתרונות לגודל (מטה משותף,  את תלמצוותהליכים,  לשפרהתייעל, ל תמשיךהחברה 
 שרשרת אספקה). ורכש מרכזי, הפצה, 

יכונים, שמירה על הבטיחות כל פעילויות הקבוצה מתבצעות תוך העמקת תהליכי הבקרה וניהול הס
 ואיכות הסביבה ותרומה לקהילה.

כנית האסטרטגית הרב שנתית שלה, תוך שמירה על ניהול ממוקד וקבוצת פז ממשיכה ביישום הת
 ושימור מעמדה כמובילת שוק בענף האנרגיה והקמעונאות בישראל.

.6.11 דיון בגורמי סיכון 

כלי בידי ההנהלה לשם השגת יעדיה העסקיים, מדיניות ניהול הסיכונים של הקבוצה מוכוונת לשמש 
פעילות להגבלת החשיפה. הערכת הסיכון העל ידי הערכת התוצאות האפשריות של החשיפה ו

מתבצעת על ידי החברה, בהתחשב בחומרת הסיכון וסבירות הסיכון. ניהול הסיכונים של החברה 
ות שנקבעה על ידי דירקטוריון מתבצע בפיקוח וועדת הביקורת והכספים של החברה ועל פי המדיני

 ERM )Enterpriseהחברה, בהתאם לתהליך המתבצע בחברה במסגרת תוכנית ניהול סיכונים 
Risk Management.( 

קיימים מספר גורמי סיכון הנובעים מהסביבה העסקית בה פועלת החברה, מהמאפיינים היחודיים 
 המשפיעים על פעילותה.  ,לחברהלענף משק הדלק רווי הרגולציה ומהמאפיינים הייחודיים 

.6.11.1 גורמי סיכון מקרו כלכליים 

.6.11.1.1 מצב גיאופוליטי ובטחוני בעולם ובישראל  

למצב הגיאופוליטי הבטחוני בעולם יש השפעה ישירה ומהותית על המצב הכלכלי, על יבוא נפט גולמי 
 לישראל, על מחירי הנפט העולמיים ומחירי תזקיקי נפט וכן על מרווחי הזיקוק. 

 נפט שלההפקה בארה"ב  גמישותבעודף היצע של נפט גולמי.  והתאפיינ 2017 -ו 2016 יםשנה
, יחד עם תגליות נפט קונבנציונאלי נוספות, הביאו לעודף היצע של חביות נפט שמן מפצלי ומוצריו
של יותר מעשור לשפל ( עד מחירי הנפט הגולמי של הליריד מרכזיותהסיבות ה את והיווגולמי 

 -לכ 2017 בשנת והגיע החבית מחיר העלמאז,  .2016בשנת דולר לחבית  28 -כשל  פט)במחירי הנ
 -לכ ,2018נכון לחודש פברואר  ,לעלות והגיע יךהמש החבית מחיר 2018 בשנת. לחבית דולר 57
 ) למבנה שוק שליליContango( ממבנה שוק חיובי השתנהמבנה השוק ודולר לחבית  65

)(Backwardation . 

האיום הפוליטי והבטחוני המתמיד על מדינת ישראל, עלול לחשוף את החברה: למגבלות מסחר, 
לסנקציות מסחריות (על ידי גורמים הפועלים בחו"ל), לקושי ברכש נפט גולמי ואספקתו, לקושי לייצר 

 של השבתה כתוצאה ממצב חירום), לסיכון פגיעה של גורם עויין במקרהולספק תזקיקי נפט (לרבות 
במתקני החברה (בבז"א ובמתקני חיפה) ו/או בנמלי היבוא ו/או בשדות התעופה ו/או במיכלי אחסון 

ולירידה בכמות הטיסות  ,נפט גולמי, המשמשים את הקבוצה ליבוא ו/או לאחסון נפט גולמי ותזקיקים
 הפוקדות את ישראל ובכמות הטיסות הפנים ארציות. 

 לעיל. 2.2.2 וני והמדיני על החברה ראה סעיף לפרטים נוספים בדבר השפעת המצב הבטח

.6.11.1.2 סיכונים פיננסים 

מרבית האשראי שהחברה נוטלת נושא ריבית משתנה שקלית. לפיכך, שינויים  -שיעורי הריבית 
לפרטים נוספים ראה  להשפיע על תוצאותיה הכספיות של החברה. מהותיים בשיעורי הריבית עלולים

 .2017בדצמבר  31ליום  הכספיים ותלדוח 30 ורביא

מרבית פעילות הקבוצה הינה בשוק הדלקים ועל כן חלק ניכר  - שינויים בשערי חליפין של מטבעות
מנכסיה והתחייבויותיה השוטפים מושפעים משער הדולר, בעוד שדוחותיה הכספיים נמדדים ומוצגים 
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החליפין בין הדולר לבין בש"ח. מסיבות אלה חשופה הקבוצה לסיכונים הנובעים משינויים בשערי 
 .2017בדצמבר  31ליום  הכספיים לדוחות 30 ביאורראה הש"ח. לפרטים נוספים 

לפרטים בדבר חשיפת החברה למדד המחירים לצרכן ראה ביאור  - אינפלציה ומדד המחירים לצרכן
 . 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  30

לפגוע בפעילות החברה. החברה פועלת לצמצום החשיפה מפני  ותמעילה או הונאה פיננסית עשוי
מעילות או הונאות פיננסיות ובין היתר מקפידה על הפרדת תפקידים וסמכויות בכל הנוגע לפעילות 

  בתחום הפיננסי.

.6.11.1.3 נזקי טבע מרעידת אדמה  

לא בשל העובדה שישראל ממוקמת על השבר הסורי אפריקני היא מועדת לרעידות אדמה. הואיל ו
ניתן לחזות מראש את התרחשות רעידת האדמה ואת עוצמתה (למעט תחזיות שקיימות, ככל 
שקיימות), החברה על כל מתקניה חשופה לפגיעה. הואיל ומתקני החברה פרוסים ברחבי הארץ, 

  על בז"א.להערכת החברה, השפעת הסיכון על פעילות החברה ומתקניה אינה קריטית, למעט 

בור חברות הביטוח ובהתאם להערכות המכון הגאופיזי הישראלי, מתקני בז"א על פי סקר שנערך ע
הממוקמים באשדוד, נמצאים באזור שאינו מועד לרעידות אדמה וההסתברות לפגיעה בהם כתוצאה 

 מרעידת אדמה הינה נמוכה.

עם זאת, החברה נערכת לאפשרות של רעידת אדמה בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ובין היתר, 
מפעילה אתר מערכות מידע חלופי שמטרתו להבטיח ו"א בבזסקרי סיכונים לרעידות אדמה  עתמבצ

ערך יהמשך פעילות ויכולת התאוששות לאחר אסון. החברה הקימה ועדת מצב חירום על מנת לה
 למצבי חירום אפשריים. 

.6.11.1.4 סייבר נזקי 

בשנים האחרונות קיימת עלייה דרמטית באיומי סייבר, המבוצעים לרוב על ידי גורמי טרור וגופים 
להשגת רווחים ו/או יתרון כלכלי ממניעים פוליטיים או צבאיים.  מיועדיםאקטיביסטיים. איומי הסייבר 

, חברהן ה, נזק למוניטיחברהכתוצאה ממתקפות סייבר על מערכות מחשב, עלול להיגרם נזק כלכלי ל
ב. מערכות החברה חשופות לסיכוני סייבר. החברה בוחנת, מעת לעת "וכיוצ לחברההפרעה עסקית 

את ההגנה מפני סיכונים אלו ומיישמת טכנולוגיות שונות על מערכותיה על מנת לצמצם את 
ו/או  האפשרות לפגיעה מסיכונים אלו. יצוין כי בכל מקרה לא ניתן למנוע באופן מוחלט התקפות סייבר

להגן באופן מוחלט על נזקים שעלולים להגרם מהתקפות סייבר. לפרטים נוספים ראה סעיף 
 .הלןל 6.11.3.5 

.6.11.2 גורמי סיכון ענפיים  

.6.11.2.1 שינויים במחירי נפט גולמי, מוצרי נפט ומרווח הזיקוק 

האטה בשווקים העולמיים ועליית או ירידת מחירי מוצרי הנפט עשויים להשפיע באופן מהותי על היצע 
וביקוש של מוצרי נפט ועל מחירם. ביקוש גבוה למוצרי נפט, כפועל יוצא של מחיר נמוך, יכול ליצור 

יאו לעודף מרווחי הזיקוק, ולהפך. ביקושים נמוכים יבאת ת וגלובלי ולהעלהזיקוק המגבלה בכושר 
כושר זיקוק וישפיעו לרעה על מרווחי הזיקוק. כתוצאה מכך עלולים להיפגע רווחי החברה והיקף 

 פעילותה. 

קיימת תנודתיות גבוהה העולמיים. המשפיע על רווחיות החברה הינו מרווחי הזיקוק  מרכזיהגורם ה
חברה. החברה פועלת על ה הבמרווחי הזיקוק העולמיים ולחברה יכולת מוגבלת לצמצם את השפעת

לשיכוך מסוים של השפעת התנודתיות במרווחי הזיקוק על תוצאותיה באמצעות גידור חלקי של 
 מרווח הזיקוק או חלקים ממנו מעת לעת. 

במרווחי ושל נפט גולמי, במחירים נמוכים,  בשפע 2017נה בשנת יהזיקוק הגלובלית אופי סביבת
עתידיים החוזים השוק  מבנה, זאת עם. 2016 שנתל ביחס דולר לחבית 1 -גבוהים בכזיקוק 

)Forwards (חיוביממבנה שוק  השתנה )Contango( ) למבנה שוק שליליBackwardation(. 
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לאור חוסנה הפיננסי של ישראל ושל הקבוצה והקשיחות היחסית של הביקוש המקומי למוצריה 
תנודות בשווקים הגלובליים על הקבוצה מוגבלת יחסית ההעיקריים של הקבוצה, ההשפעה של 

 לעיל. 6.11.1.1  -ו 2.2.3 בשאר תחומי פעילותה. לפרטים נוספים ראה סעיפים 

 החברה מחזיקה מלאים שערכם משתנה בהתאם לשינוי במחירי הנפט הגולמי העולמי. 

ק המקומי ובשוק פעילותה של פז"א בתחום רכישת חומרי הגלם, זיקוקם ומכירת המוצרים בשו
הבינלאומי, וכן הצורך של פז"א להחזיק בכל עת מלאי של נפט גולמי (לרבות מלאי בסיסי) ומוצרי 
נפט בהיקף משמעותי, מצריכה את פז"א ליטול סיכוני שוק הנובעים: משינויים במחירי הגלם, 

ד מכירת המוצרים, שינויים במחירי המוצרים, מהפרשי עיתוי בין מועד רכישת חומרי הגלם לבין מועמ
מפערים בין נכסי הבסיס לבין מכשירי הגידור וממבנה השוק העתידי. במסגרת ההגנות מפני חשיפות 
אלו, רוכשת פז"א נגזרים מתאימים. יחד עם זאת, לא ניתן להגן באופן מלא כנגד הסיכון הנובע 

חות לדו 30וביאור ל לעי 5.3 מתנודות המחירים ומירידת ערכי המלאי. לפרטים נוספים ראה סעיף 
 . 2017בדצמבר  31הכספיים ליום 

אלפי  250נכון למועד פרסום דוח זה, לחברה מדיניות החזקת מלאי לא מוגן בהיקף שלא יעלה על 
מיליוני דולר, הנמוך מבין השניים. החברה קובעת את היקף המלאי הלא מוגן באופן  300טון או 

  שינויי מחיר.  גמיש, בהתאם למצב השוק ולהערכותיה לצפי

במקרה של עלייה משמעותית במחירי הנפט הגולמי יעלה היקף האשראי שהחברה תצטרך לגייס 
 למימון ההון החוזר. 

.6.11.2.2 תחרות  

מתבטאת, בין היתר, במחירי המרבית השווקים בהם פועלת הקבוצה מאופיינים בתחרות גבוהה 
המוצרים המשווקים על ידי הקבוצה ובמספר רב של מתחרים. החרפת התחרות עלולה לפגוע בנתח 

 השוק של חברות הקבוצה וברווחיות הקבוצה. 

 2017הרשות הפלשתינאית היא לקוח גדול של החברה ובשנת  -הפסקת פעילות עם לקוח גדול 
רכת החברה אין לה תלות בלקוח זה, זאת מכיוון שבמקרה של היתה לקוח מהותי של הקבוצה. להע

ביטול ההסכם עם הרשות הפלשתינאית תוכל החברה להגדיל את מכירות מוצרי הנפט העודפים של 
פז"א לחברות דלק (בשל קרבת בז"א לאיזור מרבית הצריכה בישראל) ו/או להקטין את הרכש מבז"ן 

זאת סביר להניח, כי במקרה של ביטול ההסכם עם הרשות  ו/או לייצא ו/או להקטין יבוא גפ"מ. עם
הפלשתינאית, תיפגע רווחיות החברה באופן משמעותי בתחום הפעילות. לפרטים נוספים ראה סעיף 

 לעיל. 3.5.2.2 

 כמפורט להלן: שיש להן השפעה על התחרות,  ,הקבוצה מתמודדת עם מגבלות

ת תחנות תדלוק משיקולים כלכליים החברה פועלת להקמ -הקמת תחנות תדלוק נוספות 
ואסטרטגיים בלבד. לפז המספר הגדול ביותר של תחנות תדלוק במרכזי הערים, בהשוואה 

 לעיל. 3.8.1 למתחרותיה, עובדה המקנה לפז יתרון תחרותי. לפרטים נוספים ראה סעיף 

בהן  הוראות רשות ההגבלים העסקיים בכל הנוגע להסכמי אספקה בלעדיים בתחנות התדלוק
על פי הוראת רשות ההגבלים, ניתן להתקשר בהסכמי אספקה  - לחברות התדלוק אין זכויות קנין

בלעדיים לתקופה מירבית של עד שלוש שנים, בתחנות תדלוק בהן אין לחברת הדלק זכויות קנין. 
הוראה זו מגבירה את התחרות ועלולה לגרום לשינויים בפריסת תחנות התדלוק של החברה. 

 לעיל. 3.18.12.1 נוספים ראה סעיף  לפרטים

במסגרת אישור המיזוג בין פז לבין פז"א, הוטלו על הקבוצה מספר  -ז"א פ - תנאי אישור מיזוג פז
לרבות בכל הנוגע לתחנות תדלוק  ,מגבלה על אפשרויות הצמיחה של החברה ןמגבלות, ביניה

 לעיל. 3.18.12.2 יפו וירושלים. לפרטים נוספים ראה סעיף -בתחום המוניציפלי של הערים תל אביב

חסמי הכניסה לתחום השיווק הישיר נמוכים ביותר והתחרות בשיווק  -התקשרויות בשיווק הישיר 
הישיר מתאפיינת ברגישות גבוהה למחיר ולתנאי תשלום. חלק מהתקשרויות השיווק הישיר נעשות 

תום ההתקשרויות בשנים ובתנאים תחרותיים, וקיים סיכון ש פרבאמצעות מכרזים לתקופה של מס
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חלקם ו/או שהרווחיות שלה תפגע, במקרה של שינוי בהחברה לא תזכה במכרזים החדשים או 
 בתנאים. 

התחרות בתחום זה מתמקדת בעיקר במחיר, בתנאי האשראי ובשירותים נוספים.  -תדלוק אלקטרוני 
נה גבוהה. תקנות התקן תדלוק אוניברסלי עשויות להגביר התחרות בתחום התדלוק האלקטרוני הי

. המעבר לפגוע במכירות וברווחיות החברהואת התחרות, לגרום לניידות לקוחות בין חברות הדלק 
לצורך החלפת תשתיות התדלוק האלקטרוני  לחברה השקעה ניכרת גרם להתקן תדלוק אוניברסלי

התקני התדלוק החלפת ום לחברה השקעה בעשוי לגרו(שבוצעה זה מכבר) בתחנות התדלוק 
. לפרטים בענין תקנות התקן תדלוק אוניברסלי ראה סעיף )2018(שתבוצע במהלך שנת  ברכבים

 לעיל. 3.18.11 

פז"א מתחרה באספקת מוצרי נפט בישראל עם בז"ן, אשר לה כושר  -בשוק המקומי  מתחרים בזיקוק
עם זאת, חלק גדול מהמכירות של פז"א הן לפז. בנוסף ). יחד 2פי כיצור גדול יותר מפז"א (מוערך ב

החברה,  להערכתפז"א ממוקמת קרוב יותר למרכז הצריכה ויש בכך כדי להוזיל את עלויות ההובלה. 
לא צפויה הקמה של בית זיקוק נוסף בישראל, זאת לאור היקפו של השוק הישראלי ובהתחשב בזמן, 

רוכים בהקמת בית זיקוק חדש. יחד עם זאת, יבוא בהון הנדרש ובהליכי הרישוי המורכבים הכ
תזקיקים על ידי חברות הדלק וחברות סחר בינ"ל, מתחרה בפעילותם של בתי הזיקוק, ואולם כדאיות 

 לעיל. 5.8 לפרטים נוספים ראה סעיף  היבוא מושפעת ממחיר המכירה של בתי הזיקוק.

, יםמעבר לשימוש במקורות אנרגיה חלופי -מקורות אנרגיה חלופיים בו הגברת השימוש בגז טבעי
, עלול להפחית את כמויות )PLUG IN(לרבות רכבי  חשמלייםהיברידיים ו/או כגון: גז טבעי ומנועים 

מוצרי הנפט שהחברה תמכור בישראל. גז טבעי הפך למקור אנרגיה משמעותי במשק הישראלי, 
הולכה וחלוקה, להחליף את מרבית  בכפוף להשלמת הקמת מערכת, והוא צפוי במהלך שנים ספורות

השימוש במזוט וסולר הסקה, בעיקר בתחום יצור החשמל ובתחומים אחרים. כמו כן, צריכת גז טבעי 
על ידי לקוחות תעשיתיים, מקטינה וצפויה להמשיך ולהקטין במהלך השנים הבאות את צריכת 

למעבר  מגמות. לענין הגפ"מ, הסולר והמזוט ובעקבות כך להפחית את הרווחיות של הקבוצה
 לעיל. 2.2.16 עד  2.2.12  פיםטבעי, ראה סעי בגזלתדלוק 

כתוצאה מהגדלת כושר היצור של פז"א והגידול הצפוי בצריכת הגז הטבעי, קיבלה החברה החלטה 
 לעיל. 5.1.12 אסטרטגית להגדיל יצוא של מזוט וסולר. לפרטים נוספים ראה סעיף 

רה והינו, כאמור לעיל, מוצר תחליפי לסולר הסקה, מזוט וגפ"מ כמו כן, הגז הטבעי משמש לבעי
אותם משווקת הקבוצה. שיווק הגז הטבעי מגדיל את קשת המוצרים התחליפיים למוצרי פז"א 

ובשל כך שיווקו עלול להקטין את היקף המכירות של החברה, אך יחד עם זאת ולמוצרי פז שמנים 
שמנים לשימוש -מנים, עם מעבר המפעלים של פזקר ופזש-להוזיל את עלויות היצור של פזקר ופז

  בגז טבעי. 
, נערכת פזגז לשיווק 2014-), התשע"ה6כמו כן, לאור התיקון לחוק משק הגז הטבעי (תיקון מס' 

 פיםומכירת גז טבעי. לפרטים נוספים בענין גז טבעי ושינויים בהרגלי הצריכה בישראל ראה סעי
 לעיל. 2.2.16  עד 2.2.12 

לחברות הקבוצה מוניטין רב שנים ומותגים המבדלים את חברות הקבוצה  - מיתוג ומוניטין
ממתחרותיהן. פגיעה במוניטין או במותגי קבוצת פז, באמצעות פרסומים שונים או באמצעים אחרים, 

 עלולה להשפיע לרעה על החברה אף אם פרסומים אלו אינם נכונים.

.6.11.2.3 רגולציה  

הקבוצה מושפעת משינויים רגולטורים שחלים מעת לעת. על חלק ממוצרי  -פיקוח רגולטורי  הגברת )1
אוקטן, פיקוח על מחירי בנזין  95על מחירי בנזין  פיקוח חל, כךהחברה ופעילויותיה חל פיקוח. 

 ברמת פיקוחתעופתי, פיקוח על מחירי שירותי תשתית, פיקוח ברמת דיווח על מחירי גפ"מ לצרכן, 
חבורה בתחנות התדלוק, הגבלות על מחירי רכישה מבתי זיקוק [לרבות, על מחירי סולר ת דיווח

איסור על מכירת גפ"מ במחיר העולה על מחיר היבוא  - גפ"מ בשער בית הזיקוק רווחיותפיקוח על 
, פיקוח על מוצרים שיש ביכולתו של אחד מבתי ]גז ללא ריח) -(למעט גפ"מ שאינו מכיל מרקפטן 

פיקוח על ו ,כל גפ"מ נייחימת ביטומן המיוצר בבז"ן), פיקוח על מחיר מלייצר (כדוגבלבד הזיקוק 
 מחירים מירביים לפיקדון בגין ציוד גפ"מ.
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כמו כן, חלה חובה על בתי הזיקוק להתקשרות שוויונית עם ספקי הגפ"מ השונים, לרבות בקשר עם 
פקי הגפ"מ ותנאי כמות הגז הנמכרת ואיכותו, שירותי התשתית הניתנים על ידי בתי הזיקוק לס

קביעת  איסור לרבותפליה בין צרכנים חדשים דומים, אפזגז חל איסור  עלהאשראי לספקים אלה. 
-תנאי התקשרות שונים לצרכני גז בחוזה להספקת גז באמצעות אותה מערכת גז מרכזית. על נכסי

  .השונים הצרכנים בין יהפלאתעופה חל איסור 
 

חלות על החברה הגבלות על התקשרויות בקשר לתחנות תדלוק, הגבלות על מכירות  ,בנוסף
התקני התדלוק האוניברסליים התקנות בענין (עם כניסת  באמצעות התקני תדלוק אוטומטיים

  , הגבלות על עיסוק בתחומי פעילות שונים וכד'.לתוקף)

הצפויה הורדה הלעיל.  3.18.8.3  עיף אוקטן ראה ס 95לפרטים נוספים בדבר מרווח השיווק של בנזין 
  של מרווח השיווק עלולה להעמיק את הפגיעה ברווחיות החברה.

 
 לעיל. 3.18.8.1 לפרטים נוספים בדבר פיקוח ברמת דיווח על סולר תחבורה ראה סעיף 

לפרטים נוספים בדבר בחינת אפשרות לפיקוח על מחירי גפ"מ בשער בית הזיקוק ואפשרות לפיקוח 
 לעיל.  4.18.4  -ו 2.2.8.4 רווח השיווק של הגפ"מ ראה סעיפים על מ

לפרטים נוספים בדבר מגבלות שהוטלו על החברה בקשר עם תחנות התדלוק מכוח תנאי המיזוג בין 
  לעיל. 3.18.12.2 פז לבין פז"א ראה סעיף 

חוק משק במסגרת הצעת  לעיל. 2.2.8.2 ראה סעיף לפרטים נוספים בדבר הצעת חוק משק הדלק 
הדלק או הצעת חוק דומה לה, עלולה החברה לעמוד בפני מגבלות נוספות על התפתחותה, לרבות 

 הגבלות לגבי נתח השוק של החברה בתחנות התדלוק והגבלות על פעילות תשתית ופעילות פז"א. 

 לעיל. ככל שהמלצות 2.2.8.4 לפרטים נוספים בדבר דוח הועדה לשינוי כלכלי חברתי ראה סעיף 
בפני מגבלות הדוח יתקבלו, עלולה החברה לעמוד בפני מגבלות נוספות של פיקוח על מחירים ו

 נתח השוק של החברה בתחנות תדלוק.  בקשר עם

לפרטים נוספים בדבר דוח שפרסם משרד האוצר, בדבר מתודולוגיה חדשה של פיקוח על מחירים 
  לעיל.  2.2.8.1 ראה סעיף 

לפרטים נוספים בדבר דוח המלצות הועדה להגברת התחרותיות במשק (ועדת הריכוזיות) ראה סעיף 
 לעיל.  2.2.8.3 

  לעיל. 3.18.11 לפרטים נוספים בדבר תקנות התקן תדלוק אוניברסלי ראה סעיף 
 

 .לעיל 4.15.2 לפרטים נוספים בדבר מגבלות בכל הנוגע למכירת גפ"מ ראה סעיף 

פעילויותיהן השונות של חברות הקבוצה מחייבות רישיונות והיתרים מגורמים  -רים רישיונות והית )2
עסק, רישיון יצור דלק, רישיון ספק גז, היתר רעלים, היתר להובלת חומרים  רישיוןשונים כגון: 

 מסוכנים ועוד.

היתרים יצויין כי לחלק מפעילויותיהן השונות של חברות הקבוצה לא קיימים מלוא הרשיונות ו/או ה
הנדרשים. החברה פועלת להשגת מלוא האישורים והרשיונות הנדרשים. כך לדוגמא, הפעלת תחנות 

מתחנות קטן התדלוק של החברה מצריכה השגת אישורים ורישיונות מגורמים רבים. לגבי חלק 
התדלוק לא קיימים בידי החברה מלוא הרישיונות והאישורים הנדרשים או שלעיתים פג תוקפם ויש 

 חדשם.ל

הפעלת בז"א, לרבות הקמת מתקנים חדשים בבז"א, מצריכה קבלת רישיונות והיתרים. כשלון 
בהשגת ו/או חידוש ההיתרים והרישיונות תפגע בפעילות הרציפה של בז"א, דבר אשר עלול לפגוע 

 מהותית ברווחיות הקבוצה.

ות לניירות ערך, הרשות אי עמידה בהוראות החוק ובעיקר בהוראות הרש -אי עמידה בהוראות חוק  )3
להגבלים עסקיים, הוראות בתחום איכות הסביבה והבטיחות והוראות בנושא רישיונות והיתרים 
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לפגוע בפעילות ובמוניטין של החברה. רגולציה חדשה ומשתנה בתחומי הפעילות ו/או פרשנות  לולהע
לא נכונה של הוראות החוק ו/או החמרה בהוראות החוק ו/או העדר מנגנונים להבטחת עמידה 

לחשוף את החברה להליכים  יםלולו/או טעויות אנוש, ע )ובכלל זה תוכניות אכיפה(בדרישות החוק 
על  ביא להטלת עיצומיםופליליים, לפגוע ברווחיות החברה, לגרום נזק למוניטין החברה ולהאזרחיים 

 .גבוהות החברה, סנקציות והשקעות כספיות

לפרטים נוספים בדבר הגבלות על פעילות החברה מכוח חוק ההגבלים העסקיים ראה סעיף 
 לעיל. 3.18.12 

 לעיל. 5.17  -ו 4.17 , 3.17 ראה סעיפים  לפרטים נוספים בענין רגולציה בתחום איכות הסביבה

 לעיל.  6.1.4 ראה סעיף  החברה שלת ות אכיפה פנימיולפרטים נוספים בדבר תוכני

.6.11.2.4 דיווחים כספיים 

 בדוחות הכלול, האחר הכספי והמידע הכספיים הדוחות בו מצב למניעת ההליכיםלפרטים בדבר 
דוח שנתי  -פרק ו'  ראה החברה של הכספי המצב את נאות באופן ישקפו לא, החברה של הכספיים

 ב (א). 9בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 

.6.11.2.5 רציפות תפעולית 

ענף משק הדלק מוגבל במספר מתקני התשתית (שני בתי  -תלות בספקי תשתית, הובלה ואחסנה  )1
להזרמה). פעילות הקבוצה תלויה בקבלת  זיקוק, מספר מוגבל של מתקני אחסנה וניפוק וקווי צנרת

שירותים מחברות התשתית: חברת ק.צ.א.א., חח"י, תש"ן וקמ"ד, אשר הינן בעלות תשתיות חיוניות 
לפריקה, אחסון והזרמת נפט גולמי, תזקיקים וגפ"מ. הפסקת פעילות במתקן תשתית עלולה לפגוע 

תעופה, של חברות הגז -קר, של נכסיפז שלבפעילות התקינה של בתי הזיקוק, של חברות הדלק, 
ושל חברות הנותנות שירותי תדלוק למטוסים, ולפגוע באופן מהותי ברווחיות החברה. הפסקת 
פעילות עלולה להיגרם כתוצאה משביתות, אירוע בטחוני, תאונה, פגעי טבע, מזג אוויר, איכות המוצר 

מלאי המוחזק על ידה במקומות וכדומה. להערכת החברה, ניתן למזער את הסיכון בשל היקף ה
שונים. החשיפה של החברה דומה לחשיפה של חברות אחרות בענף משק הדלק והגז. לפרטים 

  לעיל. 1.1.2.4  -ו 1.1.2.2 נוספים ראה סעיפים 

נעשית בחלקה על ידי ספקים שונים ובחלקה על ידי  Yellowהפצת והובלת מוצרים לחנויות הנוחות 
מוביל, המפעילה מרלו"ג מטעמה. בכך מקטינה החברה את החשיפה בכל הנוגע לרציפות  פז

 .Yellowתפעולית בהספקת המוצרים לחנויות הנוחות 

לפז"א תלות במאגר תמר, שהינו ספק הגז הטבעי היחידי במדינת ישראל.  -תלות בספק גז טבעי  )2
ולה להגדיל את הוצאות התפעול הזרמת גז טבעי ו/או הקטנת הכמות המסופקת לפז"א על הפסקת

גנרציה. לפרטים נוספים ראה סעיף -של פז"א ו/או להשבית את תחנות הכח הפועלות בשיטת הקו
 לעיל. 5.19.4 

לחברות הפועלות בתחומי פעילות תזקיקי הנפט תלות כמעט מוחלטת בבתי  - בבתי הזיקוק תלות )3
הזיקוק, שהינם הספקים המרכזיים והעיקריים של תזקיקי הנפט השונים אותם רוכשות חברות אלו. 
הואיל ובז"א הינו בבעלות החברה, החברה נמצאת בתלות נמוכה יותר בנושא זה לעומת מתחרותיה, 

לפרטים נוספים מן (הנרכשים מבז"ן) וגפ"מ (הנרכש גם מבז"ן ובעיקר מיבוא). למעט לגבי מוצרי ביטו
החלו חברות הדלק  2018חודש ינואר עם זאת, במהלך לעיל.  4.15.4  -ו 4.15.2  ראה סעיפים

חלף ייבוא על ידי שלהערכת החברה, רובו (בנזין (בנוסף לסולר) לייבא בעצמן (דלק וסונול) הגדולות 
 .לאחרים ולשיווק לצרכיהןבהתאם אחרים) 

שביתות כלליות במשק הישראלי ובייחוד השבתת הנמלים ו/או עיצומים במסופי  -שביתות והשבתות  )4
הניפוק ו/או השבתת חברות התשתית להזרמת דלק ו/או שביתות של מובילים, עלולות למנוע יבוא 

לגרום לעיכוב באספקת הזמנות מוצרי חומרי גלם, לגרום לעצירה של מערך היצור, השיווק וההפצה, 
ה, דבר העלול לפגוע במוניטין של הקבוצה יתיוובכך לפגוע ביכולתה של הקבוצה לעמוד בהתחייבו

 ולהסב לה נזקים ועלויות משמעותיים. 
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שביתת עובדים, צופה בשל במקרה של השבתת מתקני פז"א, לרבות בשל תקלה במתקנים או 
תקופת ההשבתה, וכתוצאה מכך יגרמו משך משמעותית ל פגעיהחברה שפעילות יצור התזקיקים ת

ראה  2017לפרטים בדבר עיצומים שנקטו עובדי פז"א במהלך תקופה מסוימת בשנת  לקבוצה נזקים.
 לעיל. 6.1.7.1 סעיף 

הסיכון של כשל בשרשרת האספקה מתייחס לתהליכים הבאים: משלב  -בשרשרת אספקה  כשלים )5
למכירה בתחנות התדלוק ו/או לאספקת מוצרים ושירותים אחרים התכנון, דרך היצור בפז"א ועד 

ללקוחות חברות הקבוצה. כשלים תפעוליים בפז"א, הנחות תכנון לא נכונות ו/או ליקויים בשלב קביעת 
הביקוש למוצרים ו/או חוסר יכולת לייצר מוצרים בבז"א, בשל מגבלות היקף יצור ו/או מגבלות אחסון 

חומרי גלם ומוצרים בכמות הנדרשת ו/או תמחור שגוי ותחשיב לקוי של  ו/או חוסר יכולת לקנות
עסקאות רכש חומרי גלם עבור בז"א ו/או ליקויים בסביבת הבקרה ו/או באופטימיזציה של שרשרת 

 האספקה, עלולים לפגוע ברווחיות החברה.

שיפוץ ב/או ו יצורה מתקני של תקופתי מקיף בשיפוץ הסיכון -תקופתיים ורב שנתיים  שיפוץ פרויקטי )6
: חריגה בעלויות, חריגה הינו) בבית הזיקוק שוטפת לתחזוקה(בנוסף של הפצחן הקטליטי רב שנתי 

  .ועוד בטיחותיים כשלים, השיפוץממשכי הזמן המתוכננים להשבתת המתקנים לצרכי 

.6.11.2.6 איכות הסביבה  

וראות החוק דרישות המשרד להגנת הסביבה וה -אי עמידה בהוראות בתחום איכות הסביבה  )1
בקשר עם תחנות התדלוק, מתקנים ומפעלים, מאלצות את החברה להקצות משאבים כספיים 
גבוהים. בשנים האחרונות חלה החמרה בדרישות המשרד להגנת הסביבה ודרישות אלו 

אלץ את החברה להקצות משאבים כספיים נוספים לנושא זה. ל עלולעלולות להתרחב, דבר ש
ולפעול ליישום הוראות החוק ודרישות המשרד להגנת הסביבה. החברה מתכוונת להמשיך 

החברה אינה מסוגלת להעריך בוודאות את כל ההשלכות של דיני איכות הסביבה ושל דרישות 
 המשרד להגנת הסביבה. 

העיסוק במוצרי נפט בתחומי הפעילות עלול לגרום לסיכונים סביבתיים  -מפגעים סביבתיים  )2
יהום קרקע ומי תהום, העלולים להיגרם כתוצאה מפעילות בז"א, תחנות זלויר ווזיהום אלבעיקר 

התדלוק, מתקנים ומפעלים של החברה. מוצרי נפט הינם חומרים מסוכנים ו/או מזהמים 
מטבעם ועלולים לפגוע בבריאות. במקרה של מפגע סביבתי עשוי להגרם לחברה נזק כספי 

 ותדמיתי. 

לחברה תחנות תדלוק ציבוריות ותיקות (תחנות  -איכות הסביבה בתחנות תדלוק ותיקות  )3
מתחנות התדלוק של החברה. תחנות  70% -), המהוות כ1997תדלוק שהוקמו לפני שנת 

תדלוק אלו נבנו על פי סטנדרטים שהיו מקובלים בעבר, אשר אינם מבטיחים שלא היתה ו/או 
תיאום עם המשרד לא תהיה דליפה ממיכל או צנרת. החברה מבצעת סקרי קרקע ופועלת, ב

להגנת הסביבה, על מנת לשקם זיהומי קרקע ולטהר מי תהום. פעילות זו מצריכה השקעות 
 ניכרות.

החברה חשופה להליכים משפטיים אזרחיים ופליליים עקב זיהומים סביבתיים לכאורה, שנגרמו 
וחקירות של  נערכות, מעת לעת, בדיקות ענין זהבעבר ועלולים להיגרם בעתיד כתוצאה מפעילותה. ב

רשויות האכיפה. קיים סיכון של הגשת כתבי אישום נגד החברה ונושאי משרה בה, היה ויתגלו זיהומי 
קרקע ומים בתחנות תדלוק, בבז"א, ובמתקנים נוספים של הקבוצה. שיקום סביבה בה נגרם זיהום 

קיימת תוכנית למי תהום עלול לגרום להוצאות מהותיות לקבוצה שאינן ניתנות להערכה. החברה מ
אכיפה פנימית בתחום איכות הסביבה, בין היתר, על מנת להקטין את הסיכון של מפגע סביבתי ואת 

 חשיפת החברה.

 5.17  -ו 4.17 , 3.17 לפרטים נוספים אודות הסיכונים הסביבתיים בתחומי הפעילות ראה סעיפים 
 לעיל. 

 
 6.7.3  כות הסביבה ובטיחות ראה סעיףלפרטים אודות מדיניות החברה ותוכנית אכיפה בנושא אי

 לעיל.
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.6.11.2.7 בטיחות  

פוטנציאל התפוצצות, הידלקות או  עםמוצרי הנפט שברשות החברה הינם חומרים מסוכנים ורעילים (
רועים שעלולים להיגרם בשל ילא חשופההרעלה) הן לעוסקים בהם והן לסביבה. לפיכך, החברה 

ים סביבתיים, נזקים כתוצאה מהתלקחות חומרים דליקים מוצרים אלו, לרבות נזקים בריאותיים, נזק
 וגיהותוכדומה. העיסוק במוצרי נפט כפוף להוראות רגולטוריות שונות הדורשות הקפדה על בטיחות 

 בעבודה. 

חשופה לכתבי אישום ולתביעות אשר עלולים להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות ולפגוע  החברה
 כן, החברה חשופה לנזקי רכוש וגוף בפעילויותיה השונות. כמובמוניטין שלה. 

הקבוצה עורכת פוליסות ביטוח המבטחות את נכסיה וחבויותיה בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש 
 בישראל, וזאת בכפוף למגבלות המקובלות בביטוחים כגון אלה. לבטחמוחשי, כפי שמקובל 

של הקבוצה, נעזרת הקבוצה בשירותי יועצי ביטוח  לצורך עריכת ביטוח עבור נכסיה וחבויותיה
 חיצוניים.

אין כל ודאות שהכיסויים ו/או גבולות האחריות בפוליסות מכסים את מלוא החשיפה הכרוכה בפעילות 
הקבוצה, ואף לא קיימת ודאות שניתן יהיה לחדש את הפוליסות בעתיד בתנאים מסחריים סבירים או 

 בכלל. 

מיליוני  2.5פז"א עורכת פוליסה לביטוח מפני אובדן או נזק לרכוש (בכפוף להשתתפות עצמית בסך 
 60חודשים בתום השתתפות עצמית של  24דולר) ואובדן תוצאתי עקב כך (למשך תקופת שיפוי של 

 מיליון דולר לאירוע ובמצטבר. אחריות המבטח 1.275בסך  משותפתיום), וזאת בכפוף לתקרת פיצוי 
בגין אובדן או נזק לרכוש ואובדן תוצאתי עקב כך, כתוצאה מ"נזקי רעד" שנגרמו עקב רעידת אדמה, 

מיליוני דולר במצטבר. הגבלה זו אינה חלה על  500 -מיליוני דולר לאירוע ו 350מוגבלת לסך של 
 נזקי אש ו/או התפוצצות הנובעים מרעידת אדמה, בגינם חלה ההגבלה הכללית כאמור לעיל.

חודשים,  24נוסף פז"א רוכשת ביטוח אובדן תוצאתי שעלול להיגרם, למשך תקופת שיפוי של עד ב
מיליוני דולר  300מעשי טרור או מלחמה, בכפוף לתקרת פיצוי בסך מ כתוצאהנזק למתקני פז"א  עקב

 מיליוני דולר). 40ארה"ב (מעבר להשתתפות עצמית בסך 

.6.11.3 מאפיינים ייחודיים לקבוצה  

.6.11.3.1 אסטרטגיה 

בענין השקעות הוניות בפרויקטים  החלטותקבלת , בין היתר, מחייבתסטרטגיה של הקבוצה הא
הפעלת תחנות תדלוק ו לאחזקתמדיניות  קביעתמדיניות מחירים ואשראי,  קביעתאסטרטגים, 

 יוזמות בדבר החלטותקבלת הפעלת תחנות תדלוק), לת ושיטו(פתיחת תחנות תדלוק חדשות 
על תחזיות לגבי הכלכלה העולמית, מחירי אנרגיה  ותמתבסס ןשחלקחדשים,  בתחומים עסקיות

   והתפתחויות בתחום המינוע ועוד.
 טעות באסטרטגיה של הקבוצה או ביישומה עשויה לגרום לקבוצה נזק כספי ו/או תדמיתי.

האסטרטגיה של הקבוצה מוכוונת לשיפור הרווחיות ולהשקעה ביצירת תשתיות לצמיחה עתידית, 
 ת יתרונות תחרותיים בתחומי הפעילות השונים. תוך יציר

 מדיניות החברה הינה להשקיע בפעילויות רווחיות תוך הקפדה על תקופה סבירה להחזר ההשקעות. 

החברה פועלת על פי מדיניות מחירים כלכלית, תוך צמצום אשראי לקוחות. כמו כן, החברה פועלת 
מבצעת הגנות מפני חשיפת  ,ותה, ובין היתרעל מנת להגן מפני חשיפות פיננסיות בתחום פעיל

 מטבע, חשיפה למרווח הזיקוק וחשיפה לשינויים בערכי מלאי נפט גולמי ומוצריו. 

 שנדרש שינויים במבנה הארגוני בחברות הקבוצה.  וככלהחברה מבצעת הליכי התייעלות, לרבות 

בתוכנית האסטרטגית של הקבוצה  יםהצמיחה העיקרי ימנוע -החברה פועלת לפיתוח עסקיה 
במיצוי הפוטנציאל המלא של אמצעי היצור בפז"א, תוך שימוש בתמהיל גלמים מיטבי  יםמתמקד
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(לשיפור התמהיל, להשגת יעילות אנרגטית ולגיוון הפעילויות), בזיהוי מקורות צמיחה בתחום הזיקוק, 
ברה ורשת חנויות הנוחות בהמשך פיתוח המתחמים הקמעונאיים, תחנות התדלוק שבבעלות הח

Yellow ,השונים הקבוצה מוצרי של צולב ובשיווק הקבוצה של המסחרי"ני הנדל הפוטנציאל במיצוי 
 , תוך העמקת הסינרגיה בין חברות הקבוצה.הקבוצה ללקוחות

 לעיל. 6.2.1.3 לפרטים נוספים בדבר מדיניות החברה בכל הנוגע לאשראי לקוחות ראה סעיף 

.6.11.3.2 ת תביעות משפטיו 

שמנים תלויות ועומדות תביעות מהותיות בסכומים נכבדים, לרבות -פז"א ופז ,כנגד החברה, פזגז
 לפיכך חשופה הקבוצה להשלכות הנובעות מתביעות אלו.  .לעיל 6.8 תביעות יצוגיות, כמפורט בסעיף 

יאליות לחברה מספר גבוה יותר של תחנות נכים ו/או תחנות ר -תחנות נכים ו/או תחנות ריאליות 
בהשוואה למתחרותיה. לפיכך, היה ובית המשפט העליון יקבע כי ההסדר בין החברה לבין הנכים 
המפעילים את תחנות התדלוק ו/או בין החברה לבין מפעילי התחנות הריאליות, כולו או חלקו הוא 

הנזק שיגרם לחברה כתוצאה, בין  -הסדר כובל לא פטור ו/או כולל תנאים מקפחים בחוזה אחיד 
היתר, מאפשרות לפגיעה בזכויות קנייניות של החברה, עלול להיות גדול יותר מהנזק שיגרם ליתר 

 . דלקחברות ה

חלק מתחנות התדלוק של החברה אינן בבעלות  -אי חידוש זכויות במקרקעין בתחנות תדלוק קיימות 
מרשות מקרקעי ישראל. במידה וההסכמים החברה אינה החוכרת הראשית שלהן /או החברה ו

לחכירת משנה / שכירת הקרקעות, עליהן מוצבות תחנות התדלוק, לא יוארכו ו/או ייקבע כי זכויות 
הקנין של החברה מוגבלות ו/או בטלות, עלולה להיות לכך השפעה לרעה על תוצאות פעילותה של 

 החברה. 

ן היתר, תוך הקפדה על קיום דרישות החוק החברה מנהלת את הסיכון של תביעות משפטיות, בי
 והרגולציה והסתייעות במומחים ויועצים חיצוניים.

.6.11.3.3 אשראי לקוחות  -סיכון פיננסי  

במסגרת  ,היקפי האשראי שהחברה מעמידה לרשות הפלשתינאית - אשראי לרשות הפלשתינאית
הינם מהותיים לחברה. , )לעיל 3.5.2.2 כמפורט בסעיף (ההסכם שבין פז לבין הרשות הפלשתינאית 

להבטחת התשלום, התחייבה הרשות הפלשתינאית לאפשר לפז לגבות את המגיע לה מכספי 
המיסים המוחזקים עבור הרשות על ידי ממשלת ישראל. החברה אינה יכולה להעריך את היכולת 
ואת משך הזמן שיידרש על מנת לגבות את הכספים מממשלת ישראל, אם וככל שהחברה תדרוש 

  הכספים מממשלת ישראל. לא הועמדו לטובת החברה בטוחות נוספות.את 

 חובות בגין בלו בהחזר מכיר שאינו, 1958 -"ח התשי, הדלק על הבלו חוק בדבר נוספים לפרטים
 לעיל. 2.2.7  סעיף ראה, אבודים

במסגרת פעילותה מעניקה החברה לחלק מלקוחותיה הגדולים אשראים בהיקפים  -אשראי לקוחות 
ולפיכך היא חשופה לאי פרעון  ,כספיים משמעותיים ללא בטחונות ו/או ללא בטחונות מלאים

 .האשראים

האטה כלכלית עלולה להביא לפגיעה בכושר ההחזר של לקוחות החברה, לירידה במוסר התשלומים, 
לירידה בצריכה הפרטית ובפעילות העסקית, ולירידה בהכנסות החברה וברווחיותה. החברה עוקבת 

נמצאת בתהליך שוטף של חיזוק וטיוב הבטחונות מלקוחותיה, אחר מצבם הפיננסי של לקוחותיה, ו
היקף המכירות ותנאי האשראי ללקוחות, בהתאם לרמת הסיכון אותה היא מייחסת  תוך התאמת

 לאותם לקוחות. 

  לקוחות חברת בת של החברה בוצע ביטוח אשראי.  של האשראי לרוב
 לעיל. 6.2.1.3 לפרטים נוספים בדבר מדיניות החברה בכל הנוגע למתן אשראי לקוחות ראה סעיף 
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.6.11.3.4 איכות המוצר  

ללקוחותיה בחנויות הנוחות  מוצריםהחברה מייצרת ומשווקת תזקיקי נפט שונים ומשווקת ומוכרת 
Yellow חוקים ותקנות רבים מסדירים את האחריות של היצרן / הספק לטיב המוצר ואת זכויותיהם .

 של צרכנים שנפגעו ממוצר פגום. 

האחריות למוצרי המזון מוטלת על היצרן / ספק על פי  - Yellowמוצרי מזון הנמכרים בחנויות הנוחות 
וצרים, בסידור המדפים חוק הגנת הצרכן. החברה מפעילה מערכת בקרה גבוהה בהובלת המ

 . Yellowובשמירה על איכות ותוקף מוצרי המזון הנמכרים ברשת חנויות הנוחות 

במידה ויגרם נזק כלשהו לצרכנים כתוצאה ממוצרים שייצרה ו/או שיווקה החברה בחנויות הנוחות 
Yellow  לרבות בגין העדר בקרה ופיקוח על טיב המוצרים הנמכרים ברשת חנויות הנוחות)Yellow ,

ובכלל זה תוקף המוצרים ואיכותם), עלולה החברה להיתבע, לרבות בדרך של תביעות ייצוגיות, 
 במידה ותקבע אחריותה. להיות לכך השפעה לרעה על מוניטין החברה ותוצאותיה הכספיות הועלול

 בות. פז"א מייצרת תזקיקי נפט על פי תקנים ודרישות איכות ומקיימת בקרות איכות ר -מוצרי נפט 

שמנים מייצרת שמנים, כימיקלים וממסים. פזקר מייצרת מוצרי איטום -פז -שמנים ופזקר -מוצרי פז
רגולציה לתשתית תחבורתית. שתיהן פועלות על פי תקנים ודרישות וובידוד ומוצרים אחרים לבניה 
 ומקיימות בקרות איכות רבות. 

בות מוצר המכסות, כמקובל בישראל, את הקבוצה נעזרת ביועצי ביטוח ורוכשת פוליסות לביטוח ח
אחריותה, בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש מוחשי, בכפוף למגבלות המקובלות בביטוחים כגון 

 אלה.

תעופה אחראית לאיכות הדלקים המסופקים באמצעותה, מהזרמתם -נכסי -דס"ל ובנזין תעופה 
תעופה לבין רש"ת. -ם להסכם בין נכסימהמיכלים בחוות המיכלים ועד לכניסתם למטוס, וזאת בהתא

לפיכך, החבות בשל פגיעה או נזק שעלול להיגרם כתוצאה מדלקים פגומים, עלולה להיות מוטלת, בין 
תעופה, לחברה -תעופה פוליסת ביטוח המשותפת לה, לשרותי-תעופה. בידי נכסי-היתר, גם על נכסי

ות בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש מוחשי, וכן לגופים נוספים, לרבות רש"ת, המכסה בין היתר, חב
דולר למקרה מיליארד  1ככל ויגרמו עקב הדלקים הפגומים כאמור, וזאת עד לגבול אחריות בסך של 

ובמצטבר. עם זאת, יצויין כי פוליסת ביטוח זו אינה מכסה את כלל החשיפות ואין וודאות שגבול 
העלויות עקב נזקים כתוצאה מדלקים פגומים  האחריות הקיים בפוליסת הביטוח יכסה את מלוא

 כאמור.

.6.11.3.5 כשל במערכות מידע מרכזיות 

מערכות המידע של החברה מספקות את עיקר צרכי המחשוב של הקבוצה. פגיעה במערכות אלו לא 
תגרום לעצירה לוגיסטית של החברה, והחברה תוכל להמשיך לייצר ולספק דלקים ללקוחותיה בכל 
מגזרי הפעילות, כולל באתרים הקמעונאיים, בהתבסס על מערכי מחשוב מקומיים ומענה ידני. יחד 

 בקרה. הדיווח וה, הפיננסי הניהוליכולת הניהול של החברה עשויה להיפגע בהיבטי עם זאת 

של  המחשב חדרו/או הצפה של  שריפהכשלים במנגנוני האבטחה במערכות המידע ובכלל זה: 
החברה, מתקפת סייבר לרבות: שימוש במידע קיים, החדרת מידע פגום על ידי גורם בלתי מורשה, 

לגורמים עויינים ו/או לא מורשים, עשויים לגרום לאובדן מידע, לחשיפת מידע זליגת מידע מהארגון ו
 פגיעה בהשגת יעדיה העסקיים של החברה.לעסקי ו

ויכולת  האתר חלופי, שמטרתו להבטיח המשך פעילותב לגיבוי מחשב חדרהחברה מחזיקה 
 הראשיהמידע  ותמערכשוטף, באתר  באופן, מגובים היצור מערכות נתוניהתאוששות לאחר אסון. 

של מערכות המחשב המרכזיות  נוסף. כמו כן, גיבוי הגיבוי שבאתר למחשב ומשוכפליםהחברה  של
 נשמר בכספות חסינות אש ובאתרים אחרים.
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.6.11.3.6 שיפוץ תקופתיים ורב שנתיים  פרויקטי 

 לתחזוקה(בנוסף  היצור מתקני של מקיף תקופתי שיפוץ"א בבז נערך שנים כחמש עד לכארבע אחת
 כשלים. 2017 שנת בוצע ברבעון השני של"א בבז היצור במתקני האחרון התקופתי השיפוץ). שוטפת

, בעלויות לחריגה"א, בז בתפקוד להפרעות לגרום עלולים היצור במתקני התקופתי השיפוץ בתהליכי
 .ועוד בטיחותיים לכשלים, שיפוץ לצרכי המתקנים להשבתת המתוכננים הזמן ממשכי לחריגה

.6.11.3.7 בודהיחסי ע 

ככל שעובדי החברות השונות בקבוצה יתאגדו בארגון עובדים יציג (למעט עובדים שכבר מאוגדים 
בארגון עובדים יציג), עשויה להיות לכך השלכה על הפעילות התפעולית של הקבוצה (במקרה של 

סכסוך ביחסי העבודה, לרבות  סכסוכי עבודה, שביתות וכו') ועל התוצאות הכספיות של הקבוצה.
עיצומים והשבתות של ועדי עובדים, עשויים להשפיע על הפעילות התפעולית ועל התוצאות הכספיות 

ראה  2017עיצומים שנקטו עובדי פז"א במהלך תקופה מסוימת בשנת של הקבוצה. לפרטים בדבר 
 לעיל. 6.1.7.1 סעיף 

.6.11.4 הערכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על הקבוצה  

כפי שתוארו לעיל, על פי טיבם (סיכונים המהותיים של הקבוצה,  מוצגים גורמי הסיכוןבטבלה הבאה 
סיכונים ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה) ואשר דורגו, בהתאם להערכות הנהלת כלכליים, -מקרו

החברה, על פי השפעתם, ככל שיתרחשו, על עסקי הקבוצה בכללותה (השפעה גדולה, בינונית 
 וקטנה).

רכת החברה לגבי מידת ההשפעה של גורם סיכון כלשהו על החברה כדי להוות הערכה אין בהע
לסיכויי התממשות גורם הסיכון. כמו כן, סדר הופעת גורמי הסיכון לעיל ולהלן אינו על פי גודל הסיכון 

 הגלום בכל גורם סיכון או הסתברות התרחשותו.

 מידת ההשפעה של גורמי הסיכון המהותיים על הקבוצה

 השפעה גורמי הסיכון עיףס
 קטנה

השפעה 
 בינונית

השפעה 
 גדולה

    כלכליים:-גורמי סיכון מקרו 6.11.1 
  X   מצב גיאופוליטי ובטחוני בעולם ובישראל 6.11.1.1
  X   סיכונים פיננסים 6.11.1.2
 X    נזקי טבע מרעידת אדמה 6.11.1.3
  X  סייבר נזקי 6.11.1.4

    ענפיים: גורמי סיכון 6.11.2 
  X    שינויים במחירי נפט גולמי, מוצרי נפט ומרווחים 6.11.2.1
   X   תחרות 6.11.2.2
 X   רגולציה 6.11.2.3
  X  דיווחים כספיים 6.11.2.4
 X   רציפות תפעולית 6.11.2.5
 X   איכות הסביבה 6.11.2.6
  X    בטיחות 6.11.2.7

    לקבוצה:גורמי סיכון יחודיים  6.11.3 
  X  אסטרטגיה 6.11.3.1
   X  תביעות משפטיות 6.11.3.2
  X   אשראי לקוחות –סיכון פיננסי  6.11.3.3
 X     איכות המוצר 6.11.3.4
 X   כשל במערכות מידע 6.11.3.5
 X   שנתי ורב תקופתי שיפוץ 6.11.3.6
  X  יחסי עבודה 6.11.3.6

 



ב. דוח דירקטוריון



 פז חברת נפט בע"מ

  דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 1-ב

 2017בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום 

"( וחברות החברה" או "פזמתכבדים בזאת להגיש את דוח הדירקטוריון של פז חברת נפט בע"מ )להלן: "הננו 

תקופת )להלן: " 2017בדצמבר  31"( לשנה שהסתיימה ביום הקבוצה" או "קבוצת פזהקבוצה במאוחד )להלן: "

 . 1970 -"(, בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"להדוח

 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד –ראשון  חלק

 התאגיד וסביבתו העסקית  .1

)להלן:  2017לפרק תיאור עסקי התאגיד לדוח התקופתי לשנת  1.1.1מבנה החברה ראה סעיף  אודותלפרטים  .1.1

  "(.הדוח התקופתי"

פט גולמי לישראל, על למצב הגיאופוליטי הבטחוני בעולם יש השפעה ישירה ומהותית על המצב הכלכלי, על יבוא נ .1.2

  מחירי הנפט העולמיים ומחירי תזקיקי נפט וכן על מרווחי הזיקוק. 

 החלה 2017 שנת סוף לקראת ואולם, חלה מגמת שיפור במרווחי הזיקוק 2017סוף שנת  ועד 2016סוף שנת מ

  להלן. 3.3.4לפרטים נוספים ראה סעיף  .הזיקוק במרווחי שחיקה של מגמה

 56-כבמגמת עליה. מחיר הפתיחה בתחילת הרבעון עמד על  נע מחיר החבית 2017הרביעי של שנת  הרבעון במהלך

 דולר 55 -כ על עמד ברבעון המינימום מחירדולר לחבית.  67 -דולר לחבית, ומחיר החבית בסיום הרבעון עמד על כ

 61 -כ על עמד 2017של שנת  יהרביע ברבעון הממוצע החבית מחיר. לחבית דולר 67-כ על המקסימום ומחירלחבית 

 דולר לחבית. 

 .2018 לקראת סוף ינוארלחבית דולר  70-לרמה של כ שהגיע עד לעלות המשיך החבית מחיר ,הדוח תאריך לאחר

 .גיאופוליטיתהמתיחות המוהחלשות שער הדולר מ ,בין היתר נובעים,ו הגורמים לעליית מחיר החבית מגוונים

 12נכון ליום לחבית,  דולר 62-כ של לרמה עד , שהגיעהחבית במחיר ירידה של מגמה החלה 2018 ינואר בסוף

 . 2018בפברואר 

ברבעון הרביעי חבית במחיר הדולר  10-כתוצאה מעליה של כ 2017של שנת מרווחי הזיקוק נשחקו ברבעון הרביעי 

 .2017של שנת 

בית יהיו ברמות דומות, לאלו שהיו בשנת בתחום האנרגיה, הן שמחירי הח ההערכות, של חברות יעוץ בינלאומיות

  וזאת לאור עודף בנפט גלובלי. 2018, לפחות עד סוף שנת 2017

המידע בדבר ההערכות, התחזיות והציפיות של חברות היעוץ הבינלאומיות, כאמור לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד, 

 נה מהותית.כהגדרתו בחוק ניירות ערך, העשוי שלא להתממש או להתממש באופן שו

 להלן. 3.3.4ולמרווח זיקוק לחבית ראה סעיף  Brentלנתונים נוספים בדבר מחירי חבית נפט גולמי מסוג 

   להלן. 3.3.7-ו 3.3.6סעיפים ערך המלאי ראה ב שינוייםלפרטים בדבר 

ביטוי החברה מתמודדת עם אירועים כלכליים בעולם ובישראל מעמדה של עוצמה עסקית ופיננסית, שבאה לידי  .1.3

 במרבית פעילויותיה.

מגוון פעילויות החברה בתחום האנרגיה, התעשייה והשירותים, והסינרגיה הטבעית הורטיקלית של כל שרשרת הערך  .1.3.1

והאספקה של פז, מיבוא נפט גולמי, זיקוקו, ניפוקו וייצור ומכירת חשמל על ידי חטיבת הזיקוק והלוגיסטיקה )להלן: 

"( ועד שיווק תזקיקי הנפט על ידי חטיבת הקמעונאות פז"א" או "מגזר הזיקוק" או "זיקוק-פז" או "חטיבת הזיקוק"

חטיבת "( וחטיבת התעשיות והשירותים )להלן: "מגזר הקו"מ" או "קו"מ–פזאו " חטיבת הקו"מ"והמסחר )להלן: "

בוצה, מפזרים "(, תוך ראיה כוללת של הרווחיות המאוחדת של הקמגזר התעשיות" או "תעשיות-פז" או "התעשיות

 את הסיכונים של החברה ומעניקים לה יתרון יחסי.

"(מאפשרת ייצור תמהיל מוצרים בז"ארמת המורכבות של בית הזיקוק באשדוד, המופעל על ידי פז"א )להלן: " .1.3.2

אופטימלי, מוטה תזקיקים קלים )בנזין ונפטא( ותזקיקי ביניים, שיווק תזקיקים לשווקים מגוונים, הרחבת הגמישות 

תפעולית של פז"א וחיסכון בעלויות חומרי גלם. כל אלה עשויים להפחית את הפגיעה ברווחיות החברה בתקופות ה

  של מרווחים נמוכים בעולם. 
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המידע בדבר האפשרות להפחתת הפגיעה ברווחיות החברה, כאמור לעיל, הינו מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק 

 התממש באופן שונה מהותית. ניירות ערך, העשוי שלא להתממש או ל

  להלן. 2.2ראה סעיף  2017לפרטים על השיפוץ התקופתי שנערך במתקני היצור בפז"א ברבעון השני של שנת 

החברה פועלת על פי מדיניות פיננסית שנקבעת בדירקטוריון החברה, בהתאם לתנאי השוק, בין היתר, ליצירת הגנות  .1.3.3

ולעיתים לחשיפה על מרווח הזיקוק. עם זאת, לא  ,מלאי/וחשיפה לסחורותמפני חשיפות שוק, לרבות חשיפות מטבע 

ניתן להגן באופן מלא על הסיכון הנובע מתנודות מחירי הנפט הגולמי והשינוי במחירי התזקיקים. לפרטים נוספים 

 .2017 בדצמבר 31יום ללדוחות הכספיים  30יאור להלן וב 3.3.2ראה סעיף 

בה נוקטת החברה באה לידי ביטוי גם במבנה החוב של החברה. לחברה אין תשלומים המדיניות הפיננסית הזהירה  .1.3.4

 2.2-בבנקים סך של כלזמן ארוך יצויין, כי החברה הפקידה בפקדונות . 2019 מאימשמעותיים למחזיקי אג"ח לפני 

מיליארד  0.8-לכ 2019במאי  האג"חמצם הסכום שיידרש על מנת לפרוע את התשלום למחזיקי וצ כך .ש''ח ימיליארד

 .ש''ח

נומינלית  2.7% -, הינו כ2017שיעור הריבית המתואמת הממוצעת של הקבוצה, על ההתחייבויות הפיננסיות בשנת 

 לשנה. 

החברה למכירת נכסי נדל"ן שאינם בליבת  תעלוהחברה פעלה ופועלת למיצוי הפוטנציאל הנדלנ"י שלה. במסגרת זו פ .1.3.5

החברה הכירה ברבעון הראשון של של נכסי נדל"ן מהותיים. מכירות לא בוצעו  2017במהלך שנת העסקים שלה. 

מיליוני ש''ח ברוטו לפני מס ממכירת החזקתה בחברת פי גלילות מסופי נפט  83 -ברווח הון בסך של כ 2016שנת 

תקד בסעיף הכנסות אחרות זה נרשם אש רווח. לדוח התקופתי 3.11.2נוספים ראה סעיף וצינורות בע"מ. לפרטים 

 בדוח רווח והפסד במסגרת ההוצאות נטו שלא הוקצו. 

. 27-בחברת פזגז בסך של כממכירת נכסי נדל"ן נרשמו רווחי הון  2016של שנת במהלך החציון הראשון בנוסף, 

 . 2016של שנת  רווחים אלו נרשמו במסגרת הכנסות אחרות בדוח רווח והפסד

   לדוח התקופתי. 6.10.1 סעיףראה החברה  שמקדמת"י הנדלנמיצוי הפוטנציאל ל תוכניתעל  לפרטים

 אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחריה  .2

חדלו בעלי השליטה לשעבר בחברה: בינו אחזקות בע"מ, אינסטנז הולדינגס בע"מ ודולפין  2017במרץ  30ביום  .2.1

מאמצעי השליטה בחברה.  5% -הם במצטבר פחתו מאנרגיות בע"מ מלהיות גם בעלי עניין בחברה באופן שאחזקותי

באפריל  2( ומיום 2017-01-025009-)אסמכתא מס' 2017במרץ  27לפרטים נוספים ראה דיווחים מידיים מיום 

לדוח  5.18.1וסעיף ( 2017-01-029173 -ו 2017-01-029170, 2017-01-029164 -)אסמכתאות מס' 2017

 התקופתי.

השיפוץ )להלן: " שנים 5עד  4 בפז"א שיפוץ תקופתי במתקני היצור, שנערך מידי  החל 2017באפריל  20ביום  .2.2

הסתיימו עבודות השיפוץ התקופתי )למעט בגזרת הפצחן הקטליטי, שם הסתיימו  2017ביוני  5"(. ביום התקופתי

בוצעו  2017ועד לשבוע הראשון של חודש יולי  2017במאי  25(. החל מיום 2017ביוני  9עבודות השיפוץ ביום 

( פעולות תפעוליות נוספות אשר הכרחיות לצורך הפעלת UTILITIES - במתקני הייצור )כולל מערכות השרותים

 המתקנים. 

העיצומים שנקטו עובדי פז"א, החזרה לפעילות מלאה של מתקני הייצור בפז"א וקבלת מוצרים תקינים היתה  שלב

 . 2017במהלך השבוע הראשון של חודש יולי 

קטנו ובשל עיצומי העובדים, ות השבתת בית הזיקוק והדממת מתקני הייצור בפז"א לצורך השיפוץ התקופתי בעקב

כמויות הזיקוק, דבר שגרם לירידה ברווח הגולמי. השיפוץ התקופתי השפיע מהותית גם על הרווח התפעולי של 

 החברה.

בדים, ואספקת מוצרי הדלק לשוק המקומי יצויין שפז"א נערכה מבעוד מועד להשבתת בית הזיקוק ולעיצומי העו

 בישראל נותרה סדירה לאורך כל התקופה.

 התקופתי. בדוח 6.1.7.1ראה סעיף לפרטים בדבר סיכסוך העבודה בפז"א  .2.3
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"( צינור חח"יארע כשל בקו המקשר הימי של חברת החשמל באשדוד )להלן: " 2017ברבעון הראשון של שנת  .2.4

 לאחר כחודש בו היה מושבתת פעילוללפריקת וטעינת מוצרי גלם וליצוא מזוט. צינור חח"י חזר  את פז"א המשמש

 ובמהלך תקופה זו בז"א לא פעל בצורה אופטימלית, התפוקה הופחתה ותמהיל הגלמים שונה.

לעובדי החברה, לרבות לנושאי משרה בכירה )למעט   RSUלפרטים על תוכנית להענקת תגמול הוני מסוג .2.5

 .2017 בדצמבר 31 ליום הכספיים לדוחות 21 ביאורטורים(, ראה דירק

שותפות  של שופרסל בע"מ לרכישת אחזקות החברה בשופרסל פיננסים CALL מימוש אופצייתהודעה לפרטים על ל .2.6

 2017 בדצמבר 31ליום לדוחות הכספיים  10.2מוגבלת ובשותף הכללי שופרסל פיננסים ניהול בע"מ, ראה באור 

  .התקופתי לדוח 3.20וסעיף 

 5.11.2סעיף ראה  2017באוגוסט  14לפרטים על דליקה שפרצה במתקן הדחת סולר בבית הזיקוק באשדוד ביום  .2.7

 .וח התקופתילד

וסיכום דיון ועדת המחירים שהתקבלו בחברה ביום  95לפרטים על טיוטת דוח ייחוס עלויות למרווח השיווק של בנזין  .2.8

 לדוח התקופתי. 2.2.8.1ראה סעיף  2017באוגוסט  16

  .להלן 15.1 לפרטים בדבר הארכת תכנית רכישה עצמית של אגרות חוב ראה סעיף .2.9

 31לדוחות הכספיים ליום  14ביאור , ראה אגרות חוב )סדרה ז'( – חדשהת סדרת אגרות חוב קהנפלפרטים בדבר  .2.10

  .2017בדצמבר 

 

  תוצאות הפעילות .3

)בהתאמת השפעות מסויימות, כהגדרתן  חשבונאיים ומתואמיםדוחות רווח והפסד מאוחדים  להלן תמצית .3.1

רווח להלן, על מנת להציג את הרווח השוטף של הקבוצה ללא ההשפעות הנ"ל )להלן: " 3.5-3.10 -, ו3.3.2בסעיפים 

 "((:מתואם

 :תמצית דוח רווח והפסד מדווח )מיליוני ש"ח( .3.1.1

 

סה"כ 
 תלשנ

2017 

רבעון 
רביעי 
2017 

רבעון 
שלישי 
2017 

רבעון 
שני 
2017 

רבעון 
ראשון 
2017 

סה"כ 
לשנת 
2016 

רבעון 
רביעי 
2016 

רבעון 
שלישי 
2016 

רבעון 
שני 
2016 

רבעון 
ראשון 
2016 

סה"כ 
לשנת 
2015 

 12,860  2,353 2,798 2,800 2,934 10,885 2,859 2,323 2,803 3,300 11,285 מכירות נטו

 10,731 1,937  2,306 2,384 2,475 9,102 2,286 1,988 2,367 2,839 9,480 עלות המכירות

 2,129   416 492 416 459 1,783 573 335 436 461 1,805 גולמי רווח 

הוצאות מכירה 
 ושיווק

935 246 234 226 229 936 239 232 232 233   945 

הוצאות הנהלה 
 וכלליות

191 57 49 41 44 183 50 44 35 54   201 

)הכנסות( הוצאות 
 אחרות,נטו

13 (7) 3 20 (3) (92) (1) (2) (23) (66) (8) 

 991   195 248 142 171 756 303 48 150 165 666 רווח תפעולי 

הוצאות )הכנסות( 
 מימון, נטו

(66) (48) 32 (17) (33) 58 38 (13) 40 (7) 79 

רווח לפני מיסים על 
 ההכנסה

732 213 118 65 336 698 133 155 208 202 912 

מיסים על הוצאות 
 ההכנסה

157 43 28 19 67 150 24 39 46 41 193 

 719 161 162 116 109 548 269 46 90 170 575 רווח לתקופה

 716 160 161 115 109 545 268 45 90 169 572 ההוןמיוחס למחזיקי 

 3 1 1 1 - 3 1 1 - 1 3 מיוחס למיעוט
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 תמצית רווח )הפסד( תפעולי מדווח רבעוני לפי מגזרי פעילות )מיליוני ש''ח(: .3.1.2

 

 

סה"כ 
לשנת
2017 

רבעון 
רביעי 
2017 

רבעון 
שלישי 
2017 

רבעון 
שני 
2017 

רבעון 
ראשון 
2017 

סה"כ 
לשנת 
2016 

רבעון 
רביעי 
2016 

רבעון 
שלישי 
2016 

רבעון 
שני 
2016 

רבעון 
ראשון 
2016 

סה"כ 
לשנת 
2015 

 389 98 102 120 100 420 90 109 122 94 415 קו"מ-פז

 218 90 66 51 62 269 76 40 42 48 206 תעשיות-פז

 491 (19) 92 (7) 34 100 159 (80) 13 52 144 זיקוק-פז

הכנסות )הוצאות( לא 
 (107) 26 (12) (22) (25) (33) (22) (21) (27) (29) (99) מוקצות

סה"כ רווח תפעולי 
 991 195 248 142 171 756 303 48 150 165 666 מדווח

 1,387 294 352 237 258 1,141 391 133 239 257 1,020 מדווח EBITDA כסה"

סה"כ רווח לתקופה 
מדווח המיוחס 

 716 160 161 115 109 545 268 45 90 169 572 למחזיקי ההון

 תמצית רווח )הפסד( גולמי מדווח רבעוני לפי מגזרי פעילות )מיליוני ש''ח(: .3.1.3

 

 

סה"כ 

לשנת 

2017 

רבעון 

רביעי 

2017 

רבעון 

שלישי 

2017 

רבעון 

שני 

2017 

רבעון 

ראשון 

2017 

סה"כ 

לשנת 

2016 

רבעון 

רביעי 

2016 

רבעון 

שלישי 

2016 

רבעון 

שני 

2016 

רבעון 

ראשון 

2016 

סה"כ 

לשנת 

2015 

 1,100 270 276 299 273 1,118 261 285 303 281 1,130 קו"מ-פז

 471 150 107 112 129 498 141 103 103 117 464 תעשיות-פז

 560 (4) 110 5 57 168 172 (53) 31 64 214 זיקוק-פז

 (2) - (1) - - (1) (1) - (1) (1) (3) פעולות בין חברתיות

 2,129 416 492 416 459 1,783 573 335 436 461 1,805 סה"כ רווח גולמי מדווח

 תמצית דוח רווח והפסד מתואם )מיליוני ש"ח(:  .3.1.4

 

סה"כ 
 תלשנ

2017 

רבעון 
רביעי 
2017 

רבעון 
שלישי 
2017 

רבעון 
שני 
2017 

רבעון 
ראשון 
2017 

סה"כ 
לשנת 
2016 

רבעון 
רביעי 
2016 

רבעון 
שלישי 
2016 

רבעון 
שני 
2016 

רבעון 
ראשון 
2016 

סה"כ 
לשנת 
2015 

 12,860 2,353 2,798 2,800 2,934 10,885 2,859 2,323 2,803 3,300 11,285 מכירות נטו

 10,743 1,824 2,338 2,394 2,453 9,009 2,371 1,962 2,272 2,862 9,467 עלות המכירות

 2,117   529 460 406 481 1,876 488 361 531 438 1,818 רווח גולמי

 945   233 232 232 239 936 229 226 234 246 935 הוצאות מכירה ושיווק

הוצאות הנהלה 
 וכלליות

191 57 49 41 44 183 51 43 35 54  201 

)הכנסות( הוצאות 
 אחרות,נטו

13 (7) 3 20 (3) (92) (1) (2) (23) (66) (8) 

 רווח תפעולי 
 )הכנסות( הוצאות

 מימון, נטו

679 
36 

142 
(33) 

245 
24 

74 
22 

218 
23 

849 
58 

192 
13 

133 
11 

216 
14 

308 
20 

979 
176 

רווח לפני מיסים על 
 ההכנסה 

643 
 

175 221 52 195 791 179 122 202 288 803 

הוצאות מיסים על 
 ההכנסה

143 37 45 18 43 187 43 34 45 65 177 

 626 223 157 88 136 604 152 34 176 138 500 רווח לתקופה

 623 222 156 87 136 601 151 33 176 137 497 מיוחס למחזיקי ההון

 3 1 1 1 - 3 1 1 - 1 3 מיוחס למיעוט
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 תמצית רווח )הפסד( תפעולי מתואם רבעוני לפי מגזרי פעילות )מיליוני ש''ח(: .3.1.5

 
 

סה"כ 
לשנת 
2017 

רבעון 
רביעי 
2017 

רבעון 
שלישי 
2017 

רבעון 
שני 

2017 

רבעון 
ראשון 
2017 

סה"כ 
לשנת 
2016 

רבעון 
רביעי 
2016 

רבעון 
שלישי 
2016 

רבעון 
שני 

2016 

רבעון 
ראשון 
2016 

סה"כ 
לשנת 
2015 

 389 98 102 120 100 420 90 109 122 94 415 קו"מ-פז

 218 90 66 51 62 269 76 40 42 48 206 תעשיות-פז

 479 94 60 (16) 55 193 74 (54) 108 29 157 זיקוק-פז

הכנסות )הוצאות( 
 (107) 26 (12) (22) (25) (33) (22) (21) (27) (29) (99) לא מוקצות

סה"כ רווח 
 979 308 216 133 192 849 218 74 245 142 679 תפעולי מתואם

 EBITDAסה"כ 
 1,375 407 320 228 279 1,234 306 159 334 234 1,033 מותאם

סה"כ רווח נקי 
מתואם המיוחס 

 623 222 156 87 136 601 151 33 176 137 497 למחזיקי ההון

 תמצית רווח )הפסד( גולמי מתואם רבעוני לפי מגזרי פעילות )מיליוני ש''ח(: .3.1.6

 
 

סה"כ 
לשנת 
2017 

רבעון 
רביעי 
2017 

רבעון 
שלישי 
2017 

רבעון 
שני 
2017 

רבעון 
ראשון 
2017 

סה"כ 
לשנת 
2016 

רבעון 
רביעי 
2016 

רבעון 
שלישי 
2016 

רבעון 
שני 
2016 

רבעון 
ראשון 
2016 

סה"כ 

לשנת 

2015 

 1,100 270 276 299 273 1,118 261 285 303 281 1,130 קו"מ-פז

 471 150 107 111 130 498 141 103 103 117 464 תעשיות-פז

 548 109 78 (4) 78 261 87 (27) 126 41 227 זיקוק-פז

פעולות בין 
 (2) - (1) - - (1) (1) - (1) (1) (3) חברתיות

סה"כ רווח גולמי 
 2,117 529 460 406 481 1,876 488 361 531 438 1,818 מתואם

 הכנסות ממכירות ושירותים  .3.2

מיליוני ש''ח  11,285 -הסתכמו בסך של כ 2017"( בשנת מכירות נטוהמכירות בניכוי ההיטלים הממשלתיים )להלן: " .3.2.1

 .4% -המהווה גידול של כ מיליוני ש''ח 400 -, עליה של כ2016מיליוני ש''ח בשנת  10,885 -לעומת כ

מיליוני ש''ח  2,934 -מיליוני ש''ח לעומת כ 3,300 -הסתכמו בסך של כ 2017המכירות נטו ברבעון הרביעי של שנת 

 .12% -המהווה גידול של כ מיליוני ש''ח 366 -ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ

מיליוני ש''ח בשנת  5,948 -מיליוני ש''ח לעומת כ 6,676 -הסתכמו בסך של כ 2017קו"מ בשנת -המכירות נטו של פז .3.2.2

 .12% -מיליוני ש''ח המהווה גידול של כ 728 -, עליה של כ2016

 1,566 -מיליוני ש''ח לעומת כ 1,748 -הסתכמו בסך של כ 2017קו"מ ברבעון הרביעי של שנת -המכירות נטו של פז

 .12%-כ מיליוני ש''ח המהווה גידול של 182 -מיליוני ש''ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ

קו"מ בתקופות הדוח מול התקופות המקבילות אשתקד נובע בעיקר מעליה במחירי -הגידול במכירות נטו של פז

 .Yellowמחזור המכירות של חנויות בגידול מהדלקים ו

מיליוני  841 -הסתכם בסך של כ 2017שנת ב)לרבות מכירות באמצעות זכיינים(  Yellowמחזור המכירות של חנויות 

 . 6%-, עליה של כ2016בשנת מיליוני ש''ח  790 -עומת כש''ח ל

מיליוני ש''ח  1,476 -מיליוני ש''ח לעומת כ 1,578 -הסתכמו בסך של כ 2017תעשיות בשנת -המכירות נטו של פז .3.2.3

 .7% -מיליוני ש''ח המהווה גידול של כ 102 -, עליה של כ2016בשנת 

 400 -מיליוני ש''ח לעומת כ 442 -הסתכמו בסך של כ 2017ת תעשיות ברבעון הרביעי של שנ-המכירות נטו של פז

 .11%-של כ גידולמיליוני ש''ח, המהווה  42 -של כ עליהמיליוני ש''ח ברבעון המקביל אשתקד, 

ומעליה  נובעת בעיקר מגידול בכמויות המכירה 2016לעומת שנת  2017בשנת תעשיות -העליה במכירות נטו של פז

 .בפזגז במחירי הגז
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 לעומת הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר 2017תעשיות ברבעון הרביעי של שנת -העליה במכירות נטו של פז

 מעליה בכמויות המכירה בפזגז, בשרותי תעופה ובפזקר.

בשנת  מיליוני ש''ח 7,633 -מיליוני ש''ח לעומת כ 7,840 -הסתכמו בסך של כ 2017זיקוק בשנת -המכירות נטו של פז .3.2.4

 .  3%-המהווה גידול של כ מיליוני ש''ח 207 -, עליה של כ2016

 2,141-כ מיליוני ש''ח, לעומת 2,336 -הסתכמו בסך של כ 2017זיקוק ברבעון הרביעי של שנת -כירות נטו של פזהמ

 .9% -מיליוני ש"ח המהווה גידול של כ 195 -עליה של כ רבעון המקביל אשתקדב

 חירינובעת בעיקר מעליה במ לעומת התקופות המקבילות אשתקד פז זיקוק בתקופות הדוחבמכירות נטו של  העליה

 .התזקיקים

 רווח גולמי .3.3

  56 -מיליוני ש''ח לאחר היוון עלויות שיפוץ בסך של כ 1,805 -הסתכם בסך של כ 2017הרווח הגולמי המדווח בשנת  .3.3.1

 .1% -מיליוני ש"ח, המהווה גידול של כ 22 -, עליה של כ2016מיליוני ש"ח בשנת  1,783 -מיליוני ש''ח, לעומת כ

מיליוני  459 -מיליוני ש''ח לעומת כ 461 -הסתכם בסך של כ 2017הרווח הגולמי המדווח ברבעון הרביעי של שנת 

 .מיליוני ש"ח 2 -ש''ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ

מעליה ברווח של בעיקר  תבעונ פות הדוח לעומת התקופות המקבילות אשתקדבתקוהעליה ברווח הגולמי המדווח 

 שהתקזז חלקית בירידה ברווח של מגזר התעשיות. ,קו"מ-מגזר הזיקוק ופז

 56 -לאחר היוון עלויות שיפוץ בסך של כמיליוני ש''ח  1,818 -הסתכם בסך של כ 2017הרווח הגולמי המתואם בשנת  .3.3.2

 .3% -מיליוני ש"ח המהווה קיטון של כ 58 -, ירידה של כ2016מיליוני ש''ח בשנת  1,876 -לעומת כמיליוני ש''ח 

 -פז עיקר מקיטון ברווחיות הגולמית שלנובעת ב 2016לעומת שנת  2017הירידה ברווח הגולמי המתואם בשנת 

 . מקו"-שהתקזז חלקית מעליה ברווחיות של פזזיקוק -ופזתעשיות 

מיליוני  481-מיליוני ש''ח, לעומת כ 438 -הסתכם בסך של כ 2017ן הרביעי של שנת הרווח הגולמי המתואם ברבעו

 .9% -של כ קיטוןמיליוני ש''ח המהווה  43 -של כ ירידהש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 

 מקיטוןלעומת הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר  2017ברווח הגולמי המתואם ברבעון הרביעי של שנת  הירידה

 קו"מ.-שהתקזז חלקית מעליה ברווחיות של פז ,תעשיות-ושל פז ת הגולמית של מגזר הזיקוקברווחיו

 להלן. 3.5.5-ו 3.3.5, 3.3.3לפרטים נוספים ראה סעיפים  

הוא הרווח בנטרול ההשפעות המפורטות להלן: הפרשי עיתוי בין מועד רכש הנפט הגולמי לבין  רווח גולמי מתואם

ה מההגנה הכלכלית, הפסדי/רווחי מלאי בלתי מוגן, הפרשה לירידת ערך מלאי והשפעה מועד מכירת המוצרים כתוצא

להלן )להלן:  3.5.5סיווג הפרשי שער על אשראי למימון המלאי. ההשפעות מפורטות בסעיף ושל הפרשי עיתוי, 

המלאי,  את ההשפעות שנגרמות כתוצאה ממבנה השוק על שלא לתאם"(. מדיניות החברה היא השפעות מסוימות"

 וזאת רק כאשר לחברה יש מלאי בלתי מוגן.

מיליוני דולר.  300 -טון אך לא יותר מ אלפי 250בהיקף שלא יעלה על  לחברה מדיניות אחזקת מלאי לא מוגן

מדיניות החברה היא לנהל את היקף המלאי הלא מוגן באופן גמיש בהתאם למצב השוק ולהערכותיה לצפי שינויי 

בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  30.4.3.2ם על מדיניות ההגנות על המלאי ראה ביאור מחיר. לפרטים נוספי

2017 . 

כולל צריכה עצמית ואובדנים(.  )לא אלף טון 78 -נכון לתאריך הדוח הכספי לחברה מלאי בלתי מוגן בהיקף של כ

 לשינוי במחיר הנפט הגולמי ומוצריו השפעה על הדוחות הכספיים של החברה. 
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 "(. המרווחהמתואם של פז"א )להלן: " מרווח הזיקוק .3.3.3

להלן טבלה המפרטת את המרווח של פז"א לתקופת הדוח, לרבות פרופורמה על בסיס מרווח הזיקוק לתקופת הדוח 

המרווח כולל את: הפער בין מחירי תמהיל הנפט הגולמי לבין מחירי . 2016אלמלא השיפוץ התקופתי לעומת שנת 

הניפוק; ומוצג בניכוי צריכה ואובדנים. המרווח אינו מהחשמל ומ ההכנסותעת מבנה השוק; את התזקיקים; את השפ

 פחת והפחתות.  (,בעיט גז) חשמלההוצאות אנרגיה לייצור  ואינו כולל כולל הוצאות משתנות וקבועות אחרות

צור של פז"א. לפיכך, נערך השיפוץ התקופתי בבז"א, ולצורך כך הודממו מתקני היי 2017ברבעון השני של שנת 

, לצורך הצגת ניתוח השוואתי של מרווח הזיקוק ביחס למרווח האורל וביחס לתקופות המקבילות, מוצג 2017בשנת 

 תחשיב פרופורמה.

 *2017שנת  מרווח בדולרים/תקופה

מצטבר שנת 

2016 

ממוצע רבעון 

 2017רביעי 

ממוצע רבעון 

 2016רביעי 

 57 57 53 66 דולר לטון -מרווח מתואם 

 7.8 7.7 7.3 8.9 דולר לחבית  -מרווח מתואם

  .הינו מרווח פרופרומה מרווח לרבעון השניהבשל השיפוץ שנערך ברבעון השני,  2017בשנת *

 הבאה בדרךחושב  2017ברבעון השני של  הפרופרומה מרווח
 בפועל. מבוסס על המרווח 2017באפריל  19 -ועד ה 1 -מההתקופה  בגיןהמחושב  המרווח . 1
 הימים 19 -מרווח בפועל בהסיס ב על, מבוסס 2017 באפריל 30עד ו 20 -ה שבין לתקופה המחושב המרווח . 2

 הראשונים של חודש אפריל. 
 הזיקוק בית  של Linear programming)( LPהמחושב הינו על פי הרצות  המרווח 2017 יחודשים מאי ויונ בגין . 3

  .הרלוונטיות לתקופות

ומחיר חבית נפט גולמי מסוג  KBCשם השוואה לסביבה העסקית בה החברה פועלת, מוצג מרווח אורל, מרווח ל .3.3.4

Brent המרווחים הנ"ל, כמו מרווחים אחרים המתפרסמים, מהווים אינדיקציה רלוונטית, אך אינם משקפים באופן .

 נפיגורצית המתקנים. מספק את הסביבה בה פועלת פז"א לעניין תמהיל הגלם, הרכב המוצרים וקו

 

 מרווח בדולרים/

 ממוצע לתקופה

מצטבר שנת 

2017 

מצטבר 

 2016שנת 

השינוי 

 %-ב

ממוצע רבעון 

 2017רביעי 

ממוצע רבעון 

 2016רביעי 

-השינוי ב

% 

 KBC* 5.9 4.3 37% 5.2 5.1 2%מרווח 

 (20%) 5.1 4.1 32% 4.0 5.3 מרווח אורל לחבית**

 24% 49 61 23% 44 54 מחיר חבית נפט גולמי ***

 IEA* מקור הנתונים בפרסום באתר 

 מקור הנתונים סוכנות רויטרס. **

 (.Plattsפלאטס ) -*** מקור הנתונים

של המוצרים המפורטים להלן ]כפי  2016, בהשוואה לממוצע בשנת 2017להלן המרווח האינדיקטיבי הממוצע בשנת 

  [:Platts)ידי סוכנות פלאטס )-שפורסם על

 %-השינוי ב Q4/17 Q4/16 %-השינוי ב 1-12/16 1-12/17 )$/חבית(המוצר

 12.0 11.4 5% 10.1 10.5 (4%) (Gasoline 10ppm CIF MED crk) –בנזין 

 12.4 9.3 33% 13.8 10.8 28% (ULSD Cif Med/ ICE Brent crk) –סולר 

 Jet Cif MED crk))  12.0 8.8 36% 13.6 10.3 32%דס"ל 

 49% (6.5) (6.4) (2%) (10.0) (5.1) *(F.o1% Fob Med/ICE Brent crk) –מזוט 

 המרווח על המוצרים מבטא את הפער בין תמורת המכירה מהמוצרים לבין עלות חומר הגלם ללא הפרשי עיתוי.
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  להלן נתוני התפלגות תפוקת הייצור של בז"א בחלוקה למוצרים )באלפי טונות(: 

 
 שנת**

 שיעור 2017
שנת 
 שיעור Q4/16 שיעור Q4/17 שיעור 2016

 37% 415 39% 458 37% 1,730 38% 1,389 בנזין ונפטא

 30% 328 30% 350 30% 1,440 30% 1,071 סולר

 10% 116 12% 138 11% 500 11% 407 דס"ל וקרוסין

 19% 210 16% 191 18% 868 17% 619 מזוט*

 4% 48 3% 41 4% 191 4% 136 אחרים

 100% 1,117 100% 1,178 100% 4,729 100% 3,622 סה"כ

* לשינוי במחירי המזוט אין השפעה משמעותית על פז"א, שכן חומרי הגלם שפז"א רוכשת מסוג מזוט צמודים למחירים של 
 מוצרים מסוג מזוט שפז"א מוכרת בהיקפים דומים.

. להשפעת 2016טונות לעומת שנת אלפי  1,200 -, כפועל יוצא מהשיפוץ הרב שנתי נמוך בכ2017**היקף הזיקוק בשנת 
 לעיל. 2.2ראה סעיף  2017השיפוץ התקופתי על הרווחיות בשנת 

הוצאות בגין הגנות  2017, רשמה החברה ברבעון הרביעי של שנת 2017בשל התנודות במחירי הנפט הגולמי בשנת  .3.3.5

 2017של שנת  הרביעירבעון מיליוני ש''ח, בגין מלאי שטרם מומש בסוף ה 58 -על מרכיב הנפט הגולמי בסך של כ

 וגידור חלקי של מרווח הזיקוק. 

 על אף שהגנות אלו נחשבות להגנות כלכליות, הן אינן מוכרות כגידור חשבונאי בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

ממימוש המלאי המוגן  מיליוני ש''ח 67 -בסך של כות כנסהרשמה החברה  2017בנוסף, ברבעון הרביעי של שנת 

 .2017ת בגין הגנות ברבעון השלישי של שנת צאו, אשר כנגדם נרשמו הו2017שהיה בסוף הרבעון השלישי של שנת 

מיליוני ש''ח ממימוש המלאי המוגן  106 -רשמה החברה הכנסות בסך של כ 2017כמו כן, ברבעון הראשון של שנת 

 . 2016ות בגין הגנות ברבעון הרביעי של שנת , אשר כנגדם נרשמו הוצא2016שהיה בסוף שנת 

 48 -, הסתכמה בהכנסות בסך של כ2017וברבעון הרביעי של שנת  2017השפעת ההגנות בגין המלאי, בשנת 

 מיליוני ש"ח, בהתאמה. 9 -כומיליוני ש''ח 

 2017שנת  רשמה החברה הכנסות ממימוש המלאי שהיה בסוף הרבעון השלישי של 2017ברבעון הרביעי של שנת  .3.3.6

  .2017מיליוני ש''ח, אשר כנגדם נרשמו הוצאות ברבעון השלישי של שנת  1 -בסך של כ

מיליוני  22-רשמה החברה רווחים בגין המלאי הבלתי מוגן בסך של כ 2017וברבעון הרביעי של שנת  2017בשנת  .3.3.7

 . מיליוני ש"ח, בהתאמה 24 -וכ ש''ח

 .2016שנת ב 17%-לעומת כ, 16% -הסתכם בכ 2017החברה( בשנת  שיעור הרווח הגולמי המתואם )מתוך הכנסות .3.3.8

 הוצאות .3.4

מיליוני ש''ח בשנת  1,027 -מיליוני ש''ח לעומת כ 1,139 -הסתכמו בסך של כ 2017הוצאות התפעול נטו בשנת 

  .11% -מיליוני ש''ח המהווה גידול של כ 112 -, עליה של כ2016

ממימוש  2016נבע בעיקר מרווחי ההון שנרשמו בשנת  2016מול שנת  2017הגידול בהוצאות התפעול נטו בשנת 

 לעיל.  1.3.5נכסים שאינם בליבת העסקים, כאמור בסעיף 

מיליוני  288 -מיליוני ש''ח לעומת כ 296 -הסתכמו בסך של כ 2017הוצאות התפעול נטו ברבעון הרביעי של שנת 

 .3%-מיליוני ש''ח, המהווה גידול של כ 8-ד, עליה של כהמקביל אשתק ש''ח ברבעון

 רווח תפעולי  .3.5

 מאוחד .3.5.1

, 2016מיליוני ש''ח בשנת  756 -מיליוני ש''ח לעומת כ 666 -הסתכם בסך של כ 2017הרווח התפעולי המדווח בשנת  .3.5.1.1

  .12% -מיליוני ש''ח המהווה קיטון של כ 90 -ירידה של כ

 2016נובעת בעיקרה מרווחי ההון שנרשמו בשנת  2016מול שנת  2017המדווח בשנת  הירידה ברווח התפעולי

 .תעשיות-וכן מירידה ברווחיות של מגזר פז ממימוש נכסים שאינם בליבת העסקים

מיליוני  171 -מיליוני ש''ח לעומת כ 165 -הסתכם בסך של כ 2017הרווח התפעולי המדווח ברבעון הרביעי של שנת 

 .4% -של כ קיטוןמיליוני ש''ח המהווה  6 -של כ ירידהברבעון המקביל אשתקד,  ש''ח
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להלן, הרווח התפעולי המתואם  3.5.5לעיל ובטבלה בסעיף  3.3בניטרול ההשפעות המסויימות, כמתואר בסעיף  .3.5.1.2

 170 -כ, ירידה של 2016מיליוני ש''ח בשנת  849 -מיליוני ש''ח לעומת כ 679 -הסתכם בסך של כ 2017בשנת 

 .20% -מיליוני ש''ח, המהווה קיטון של כ

 2016נובעת בעיקרה מרווחי ההון שנרשמו בשנת  2016מול שנת  2017הירידה ברווח התפעולי המתואם בשנת 

 .תעשיות-זיקוק ופז פז ברווחיות הגולמית של ומירידה ממימוש נכסים שאינם בליבת העסקים

מיליוני  192 -מיליוני ש''ח לעומת כ 142 -הסתכם בסך של כ 2017שנת  הרווח התפעולי המתואם ברבעון הרביעי של

 .26% -של כ קיטוןמיליוני ש''ח המהווה  50 -של כ ירידהש''ח ברבעון המקביל אשתקד, 

 מירידהמול הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר  2017ברווח התפעולי המתואם ברבעון הרביעי של שנת  הירידה

 .הזיקוקהגולמית של מגזר  בריווחיות

 להלן פירוט השינוי ברווח התפעולי לפי מגזרי הפעילות:

 קו"מ-פז .3.5.2

שנת מיליוני ש"ח ב 420 -לעומת כמיליוני ש''ח,  415 -הסתכם בסך של כ 2017קו"מ בשנת -הרווח התפעולי של פז

 .  ש''חמיליוני  5 -, ירידה של כ2016

 100-מיליוני ש''ח לעומת כ 94 -הסתכם בסך של כ 2017י של שנת קו"מ ברבעון הרביע-הרווח התפעולי של פז

 .6%-של כ קיטוןמיליון ש''ח, המהווה  6-של כ ירידהמיליוני ש''ח ברבעון המקביל אשתקד, 

חד  מהוצאותבעיקר עת בשנו המגזרהתפעוליות של הירידה ברווחיות בין התקופות נובעת בעיקר מעליה בהוצאות 

  .קודמות שנים בגין השנה ששולמופעמיות 

 תעשיות -פז .3.5.3

מיליוני ש''ח  269 -מיליוני ש''ח לעומת כ 206 -הסתכם בסך של כ 2017תעשיות בשנת -הרווח התפעולי של פז

 .23% -מיליוני ש''ח המהווה קיטון של כ 63 -, ירידה של כ2016בשנת 

בסך של  בניכוי הפרשות חד פעמיות נובעת בעיקר מרווחי הון 2016מול שנת  2017הירידה ברווח התפעולי בשנת 

בכל חברות המגזר, שהתקזה חלקית מגידול  מרווחיםמשחיקה ב, וכן 2016מיליוני ש''ח שנרשמו בשנת  18-כ

 .בכמויות המכירה

 62 -מיליוני ש''ח לעומת כ 48 -הסתכם בסך של כ 2017תעשיות ברבעון הרביעי של שנת -הרווח התפעולי של פז

 .23% -מיליוני ש''ח המהווה קיטון של כ 14 -המקביל אשתקד, ירידה של כ מיליוני ש''ח ברבעון

 משחיקת מרווחים מול הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקר  2017הירידה ברווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 

 .ובחברות התעשיה, שהתקזזו חלקית מעליה בכמויות המכירה בחברת פזגז

 זיקוק-פז .3.5.4

מיליוני ש''ח  100 -מיליוני ש''ח לעומת כ 144 -הסתכם בסך של כ 2017בשנת  זיקוק-המדווח של פזהרווח התפעולי  .3.5.4.1

 . 44% -מיליוני ש''ח המהווה גידול של כ 44 -, עליה של כ2016בשנת 

משיפור במרווח הזיקוק, שקוזז נובעת  2016מול שנת  2017זיקוק בשנת -העליה ברווח התפעולי המדווח של פז

מפגיעה מירידת שער  ,2017בשל השיפוץ התקופתי שבוצע ברבעון השני של  וקיטון בהוצאות מירידה ברווח חלקית

  הפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי. בשל יותבעלו מקיטוןוכן  החליפין של הדולר

 -מת כמיליוני ש''ח לעו 52 -הסתכם בסך של כ 2017ברבעון הרביעי של שנת  זיקוק-הרווח התפעולי המדווח של פז

 . 53%המהווה גידול של  מיליוני ש''ח 18 -של כ עליהמיליוני ש''ח ברבעון המקביל אשתקד,  34

שקוזזו מירידה  בשל הפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי תיובעלו מקיטוןהעליה ברווח המדווח בין הרבעונים נובעת בעיקר 

 .בשער החליפין של הדולר

  



 פז חברת נפט בע"מ

  דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 10-ב

מיליוני ש''ח  193 -מיליוני ש"ח לעומת כ 157 -הסתכם בסך של כ 2017זיקוק בשנת -הרווח התפעולי המתואם של פז .3.5.4.2

 .19%-המהווה קיטון של כ מיליוני ש''ח 36 -של כ ירידה, 2016בשנת 

כתוצאה מהשיפוץ התקופתי שחל נובעת בעיקרה  2016מול שנת  2017הירידה ברווח התפעולי המתואם בשנת 

  עליה במרווח הזיקוק.מה חלקהירידה קוזזה ב .ומהירידה בשער החליפין של הדולר 2017בעון השני של שנת בר

 -מיליוני ש"ח לעומת כ 29 -הסתכם בסך של כ 2017זיקוק ברבעון הרביעי של שנת -הרווח התפעולי המתואם של פז

 ש''ח.מיליוני  26 -של כ קיטוןמיליוני ש''ח ברבעון המקביל אשתקד,  55

 מירידהמול הרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקרה  2017ברווח התפעולי המתואם ברבעון הרביעי של  הירידה

מערכתיות עבור שנים  חשמל עלויות בגין הוצאותמו, של הדולר שהביא לשחיקה במרווח הזיקוק החליפין בשער

  .קודמות

וואה לתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמת השפעות להלן מוצג הרווח התפעולי לתקופות הדוח לפי מגזרים, בהש .3.5.5

הרווח מסוימות כמוסבר מטה, על מנת להציג את הרווח התפעולי השוטף של הקבוצה ללא השפעות חריגות )להלן: "

 "(: התפעולי המתואם

ההתאמות לרווח התפעולי, בחלוקה למגזרי הפעילות של החברה, כמפורט בטבלה שלעיל, מאפשרות הבנת 

התוצאות העסקיות של הקבוצה בניטרול ההשפעות כמפורט בטבלה לעיל. להערכת החברה, הרווח מהפעילות 

יה העיסקיות של העסקית של הקבוצה ללא ההשפעות האמורות, מאפשר בחינה השוואתית טובה יותר של תוצאות

הקבוצה לתקופות הדוח, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד, ונותן ביטוי למגמות של הפעילות הרגילה ללא 

 ההשפעות הנ"ל. 
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 קו"מ-פז סעיף במיליוני ש''ח/מגזר
-פז

 תעשיות
 -פז

 זיקוק

הוצאות 
לא 

 סה"כ מוקצות

      2017שנת 

 666 (99) 144 206 415  2017רווח )הפסד( תפעולי מדווח בשנת 

 (48) - (48) - - (1הוצאות )הכנסות( בגין הפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי )

 83 - 83 - - (2סיווג הכנסות )הוצאות( מימון בגין אשראי על המלאי )

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי 
 (3מימוש נטו )

- - - - - 

 (22) - (22) - - (4כלכלית )הפסדי )רווחי( מלאי לא מגודר 

 679 (99) 157 206 415 2017רווח )הפסד( תפעולי מתואם בשנת 

      2016שנת  

 756 (33) 100 269 420 2016רווח )הפסד( תפעולי מדווח בשנת 

 175 - 175 - - (1הוצאות )הכנסות( בגין הפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי )

 (1) - (1) - - (2בגין אשראי על המלאי )סיווג הכנסות )הוצאות( מימון 

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי 
 (3מימוש נטו )

- - (47) - (47) 

 (34) - (34) - - (4הפסדי )רווחי( מלאי לא מגודר כלכלית )

 849 (33) 193 269 420 2016רווח )הפסד( תפעולי מתואם בשנת 

      2015שנת 

 991 (107) 491 218 389 2015 בשנת מדווחרווח )הפסד( תפעולי 

 7 - 7 - - (1הוצאות )הכנסות( בגין הפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי )

 (14) - (14) - - (2סיווג הכנסות )הוצאות( מימון בגין אשראי על המלאי )

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי 
 (76) - (76) - - (3מימוש נטו )

 71 - 71 - - (4ר כלכלית )גודהפסדי )רווחי( מלאי לא מ

 979 (107) 479 218 389 2015 בשנתרווח )הפסד( תפעולי מתואם 

 

 קו"מ-פז סעיף במיליוני ש''ח/מגזר
-פז

 תעשיות
 -פז

 זיקוק

הוצאות 
לא 

 סה"כ מוקצות

      2017רבעון רביעי של שנת 

ברבעון הרביעי של שנת רווח )הפסד( תפעולי מדווח 
2017 

94 48 52 (29) 165 

 (9) - (9) - - (1הוצאות )הכנסות( בגין הפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי )

 11 - 11 - - (2סיווג הכנסות )הוצאות( מימון בגין אשראי על המלאי )

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי 
 (3מימוש נטו )

- - (1) - (1) 

 (24) - (24) - - (4הפסדי )רווחי( מלאי לא מגודר כלכלית )

רווח )הפסד( תפעולי מתואם ברבעון הרביעי של שנת 
2017 

94 48 29 (29) 142 

      2016רבעון רביעי של שנת 

רווח )הפסד( תפעולי מדווח ברבעון הרביעי של שנת 
2016  

100 62 34 (25) 171 

 45 - 45 - - (1עיתוי בגין הגנות מלאי )הוצאות )הכנסות( בגין הפרשי 

 (13) - (12) - - (2סיווג הכנסות )הוצאות( מימון בגין אשראי על המלאי )

הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי 
 (3מימוש נטו )

- - (1) - (1) 

 (10) - (11) - - (4הפסדי )רווחי( מלאי לא מגודר כלכלית )

תפעולי מתואם ברבעון הרביעי של שנת רווח )הפסד( 
2016 

100 62 55 (25) 192 

 .  IFRS -הוצאות )הכנסות( שנבעו מעסקאות גידור של מחירי הנפט הגולמי שסווגו כספקולטיביות לפי ה .1

הפרשי השער על התחייבויות בדולרים אשר מימנו מלאי ואשר נכללים בהוצאות המימון, כאשר הפער בגין שינויי השער על  .2

 המלאי נזקף לעלות המכר. 

 הפרשה/ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו לסוף התקופה. .3

השפעות שינוי מחירי הנפט הגולמי ומחירי התזקיקים בגין פעילות המלאי הבלתי מוגן. .4
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 ( EBITDAרווח תפעולי לפני פחת והפחתות ) .3.6

בשנת  מיליוני ש''ח 1,141 -מיליוני ש''ח לעומת כ 1,020 -הסתכם בסך של כ 2017המדווח בשנת  EBITDA -ה .3.6.1

 . 11% -מיליוני ש''ח המהווה קיטון של כ 121 -, ירידה של כ2016

מיליוני  258 -מיליוני ש''ח לעומת כ 257 -הסתכם בסך של כ 2017המדווח ברבעון הרביעי של שנת  EBITDA -ה

 . ללא שינוי משמעותי לעומת אשתקדש''ח ברבעון המקביל אשתקד, 

 -מיליוני ש''ח לעומת כ 1,033 -הסתכם בסך של כ 2017המתואם בשנת  EBITDA -בניטרול ההשפעות המיוחדות, ה .3.6.2

 .  16% -מיליוני ש''ח המהווה קיטון של כ 201 -, ירידה של כ2016מיליוני ש''ח בשנת  1,234

 2016נובעת בעיקרה מרווחי ההון שנרשמו בשנת  2016מול שנת  2017המתואם בשנת  EBITDA-בהירידה 

 , כמוסבר לעיל.תעשיות-זיקוק ופז פז ברווחיות הגולמית של ומירידה יבת העסקיםממימוש נכסים שאינם בל

מיליוני  279 -מיליוני ש''ח לעומת כ 234 -הסתכם בסך של כ 2017המתואם ברבעון הרביעי של שנת  EBITDA -ה

 .16% -של כ קיטוןמיליוני ש''ח המהווה  45 -של כ ירידהש''ח ברבעון המקביל אשתקד, 

 הוצאות מימון, נטו  .3.7

מיליוני ש''ח  58 -מיליוני ש''ח לעומת הוצאות מימון של כ 66 -הסתכמו בסך של כ 2017הכנסות המימון נטו בשנת  .3.7.1

בשל  בעיקרבהוצאות המימון המדווחות נובעת  הירידה מיליוני ש''ח בהוצאות המימון. 124 -, ירידה של כ2016בשנת 

בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים 10.2)לפרטים נוספים ראה באור  ל פיננסיםבשותפות שופרס עדכון שווי הזכויות

 .המלאי על הגנות בגין החליפין שער ירידתוכן בשל  (2017

הוצאות מימון בסך  מיליוני ש''ח לעומת 48 -הסתכמו בסך של כ 2017המימון נטו ברבעון הרביעי של שנת  הכנסות

 בהוצאות הירידה מיליוני ש''ח. 86 -של כ בהוצאות המימון ירידהברבעון המקביל אשתקד,  מיליוני ש''ח 38 -כ של

 ירידת בשלוכן  כאמור לעיל בשותפות שופרסל פיננסים עדכון שווי הזכויות בשל בעיקר נובעת הרבעונים בין המימון

 .המלאי על הגנות בגין החליפין שער

 להלן.  3.7.2לפרטים נוספים ראה טבלה בסעיף 

 58 -מיליוני ש''ח לעומת כ 36 -בסך של כ 2017הוצאות המימון המתואמות, כמפורט בטבלה להלן, הסתכמו בשנת  .3.7.2

 מיליוני ש''ח.  22 -של כ ירידה, 2016מיליוני ש''ח בשנת 

הוצאות מימון  מיליוני ש''ח לעומת 33 -כ הסתכמו בסך של 2017המימון המתואמות ברבעון הרביעי של שנת  הכנסות

  מיליוני ש''ח. 46 -של כ ירידה בהוצאות המימוןמיליוני ש''ח ברבעון המקביל אשתקד,  13 -כ בסך של 

 עדכון שווי הזכויותמ בהוצאות המימון המתואמות בתקופות הדוח לעומת התקופות המקבילות אשתקד נובעת הירידה

מהכנסות מימון חד פעמיות שנרשמו בתקופות המקבילות אשתקד וכן שקוזזה חלקית  פיננסים שופרסל בשותפות

 .2016מעליה בהוצאות ריבית על גיוס אג"ח בדצמבר 

להלן מוצגות הוצאות המימון לתקופות הדוח בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמת השפעות מסוימות 

 המוסברות לעיל.

להערכת החברה, הוצאות המימון של הקבוצה, ללא ההשפעות האמורות, מאפשרות בחינה השוואתית טובה יותר 

 של הוצאות המימון בתקופות הדוח, לעומת התקופות המקבילות אשתקד, ונותנות ביטוי לעלויות המימון הרגילות. 

 2015שנת  הפרש 2016שנת  2017שנת  מיליוני ש''ח

 79 (124) 58 (66) ימון, מדווחות נטו הוצאות )הכנסות( מ

 9 18 1 19 (1הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער על מלאי שטרם מומש )

 (14) 84 (1) 83 (2סיווג הכנסות )הוצאות( בגין מימון אשראי על המלאי )

 102 - - - הגנה על מט"ח עתידיות עיסקאות הוצאות

 176 (22) 58 36 מימון מתואמות )הכנסות( הוצאות
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 מיליוני ש''ח
 רבעון רביעי

2017 
 רבעון רביעי

 הפרש 2016 

 (86) 38 (48) הוצאות )הכנסות( מימון, מדווחות נטו 

 17 (13) 4 (1הכנסות )הוצאות( מהפרשי שער על מלאי שטרם מומש )

 23 (12) 11 (2סיווג הכנסות )הוצאות( בגין מימון אשראי על המלאי )

 (46) 13 (33) מתואמותמימון )הכנסות( הוצאות 

 תיאום הפרשי שער על התחיבויות בגין מלאי שטרם מומש ליום הדוח על המצב הכספי.    (1)
הפרשי שער על התחיבויות בדולרים אשר מימנו מלאי ואשר נכללים בהוצאות המימון, כאשר הפער בגין שינויי  ( 2)

 השער על המלאי נזקף לעלות המכר.

 חלק החברה בתוצאות חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני .3.8

 חלקה של הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני אינו מהותי.

 מיסים על הכנסה .3.9

מיליוני ש"ח  150 -מיליוני ש''ח, לעומת כ 157 -הסתכמו בהוצאות מס בסך של כ 2017בשנת  המיסים על ההכנסה .3.9.1

 מיליוני ש"ח. 7 -של כ יהעל, 2016בשנת 

 24 -מיליוני ש''ח לעומת כ 43 -הסתכמו בהוצאות מס בסך של כ 2017ברבעון הרביעי של שנת  המיסים על ההכנסה

 מיליוני ש''ח. 19 -של כ עליהמיליוני ש''ח ברבעון המקביל אשתקד, 

מהכנסות מס וני מס בקבוצה, ברווח לפמהעליה  תובענ 2016שנת מול  2017המדווחות בשנת בהוצאות המס  העליה

  .בעקבות עדכון שיעור המס על החברות 2016מיליוני ש''ח שנרשמו בשנת  21-נדחה בסך של כ

אשתקד נובעת בעיקר  מול הרבעון המקביל 2017העליה בהוצאות המס המדווחות ברבעון הרביעי של שנת 

ומעליה  עקבות עדכון שיעור המס על החברותב 2016מיליוני ש''ח שנרשמו בשנת  12-מהכנסות מס נדחה בסך של כ

 . ברווח לפני מס

לעיל, הסתכמו הוצאות המס המתואמות  3.3.2בתיאום מרכיב המס על ההשפעות המסוימות, כהגדרתן בסעיף  .3.9.2

 מיליוני ש"ח.  44 -, ירידה של כ2016מיליוני ש"ח בשנת  187 -מיליוני ש''ח, לעומת כ 143 -בסך של כ 2017בשנת 

מיליוני  43-מיליוני ש''ח לעומת כ 37 -הסתכמו בסך של כ 2017הוצאות המס המתואמות ברבעון הרביעי של שנת 

 מיליוני ש"ח. 6 -של כ ירידהש"ח ברבעון המקביל אשתקד, 

  .ברווח המתואם לפני מס ירידהמהבעיקר  תנובע 2016לעומת שנת  2017בשנת בהוצאות המס המתואמות  ירידהה

 רווח נקי  .3.10

מיליוני ש''ח לעומת רווח נקי  572 -הסתכם בסך של כ 2017הרווח הנקי המדווח )ללא חלק המיעוט ברווח( בשנת  .3.10.1

 . 5% -של כ גידולמיליוני ש''ח המהווה  27 -של כ עליה, 2016מיליוני ש''ח בשנת  545 -מדווח של כ

 בשותפות שופרסל פיננסים שווי הזכויותעדכון מנובע בעיקר  2016מול שנת  2017ברווח הנקי המדווח בשנת  הגידול

 .2016שנרשמו בשנת פעמיים  חדשל רווחי הון מירידה ברווח התפעולי המדווח בעיקר בשהתקזז חלקית 

מיליוני ש''ח  169 -הסתכם בסך של כ 2017הרווח הנקי המדווח )ללא חלק המיעוט ברווח( ברבעון הרביעי של שנת 

 .55% -של כ גידולמיליוני ש''ח המהווה  60 -של כ עליהן המקביל אשתקד, מיליוני ש''ח ברבעו 109 -לעומת כ

 מירידהמול הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר  2017ברווח הנקי המדווח ברבעון הרביעי של שנת  הגידול

 . פיננסים שופרסל בשותפות עדכון שווי הזכויותבשל  בהוצאות המימון המדווחות

מיליוני  497 -הסתכם בסך של כ 2017השפעות מסוימות כמפורט בטבלה להלן, הרווח הנקי המתואם בשנת  בניטרול .3.10.2

מיליוני ש''ח המהווה קיטון  104 -, ירידה של כ2016מיליוני ש"ח בשנת  601 -ש''ח לעומת רווח נקי מתואם בסך של כ

 .17%של 
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 2016שנרשמו בשנת חד פעמיים בע בעיקר מרווחי הון נו 2016מול שנת  2017הקיטון ברווח הנקי המתואם בשנת 

 .בשותפות שופרסל פיננסים עדכון שווי הזכויותבשל  בהוצאות המימון המתואמותבירידה  שקוזזו חלקית

מיליוני ש''ח לעומת רווח נקי מתואם  137 -הסתכם בסך של כ 2017הרווח הנקי המתואם ברבעון הרביעי של שנת 

  .מיליוני ש''ח 1 -של כ עליהי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, מיליונ 136 -בסך של כ

עדכון שווי בשל  מול הרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר 2017ברווח הנקי המתואם ברבעון הרביעי של  הגידול

-ושל פז ברווח התפעולי המתואם של מגזר הזיקוק מירידה שקוזז חלקית ,בשותפות שופרסל פיננסים הזכויות

 . תעשיות

להלן מוצג הרווח הנקי )ללא חלק המיעוט ברווח( בתקופות הדוח בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד, בהתאמת 

 השפעות מסוימות, על מנת להציג את הרווח הנקי השוטף של הקבוצה ללא השפעות חריגות:

ת טובה יותר להערכת החברה, הרווח הנקי של הקבוצה ללא ההשפעות המפורטות בטבלה, מאפשר בחינה השוואתי

של תוצאותיה העיסקיות של הקבוצה בתקופות הדוח, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד, ונותן ביטוי למגמות 

 של הפעילות הרגילה של הקבוצה.

 מיליוני ש''ח )בניכוי השפעת המס(

שנת 

2017 

שנת 

 הפרש 2016

שנת 

2015 

 716 27 545 572 רווח נקי בדוח רווח והפסד

 6 (187) 147 (40) (1)הכנסות( מהפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי )הוצאות 

 (65) 41 (41) - (3הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו )

 (8) (15) (1) (16) (2הוצאות )הכנסות( בגין הפרשי שער על מלאי שטרם מומש )

 60 9 (28) (19) (4הפסדי )רווחי( מלאי לא מגודר כלכלית )

 (86) - - - עתידיות"ח מט על הגנה עסקאות הכנסות

 - 21 (21) - הכנסות מס נדחה כתוצאה משינוי שיעור המס

 623 (104) 601 497 רווח נקי מתואם בניכוי ההשפעות הנ"ל 

 

 מיליוני ש''ח )בניכוי השפעת המס(

רבעון רביעי 

2017 

רבעון רביעי 

 הפרש 2016

 60 109 169 רווח והפסדרווח נקי בדוח 

 (45) 38 (7) (1הוצאות )הכנסות( מהפרשי עיתוי בגין הגנות מלאי )

 - (1) (1) (3הוצאות )הכנסות( בגין הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו )

 (14) 11 (3) (2הוצאות )הכנסות( בגין הפרשי שער על מלאי שטרם מומש )

 (12) (9) (21) (4כלכלית )הפסדי )רווחי( מלאי לא מגודר 

 12 (12) - הכנסות מס נדחה כתוצאה משינוי שיעור המס

 1 136 137 רווח נקי מתואם בניכוי ההשפעות הנ"ל 

 .16%חושבה בעיקר לפי שיעור המס של פז"א, שהינו  2017הערה: השפעת המס על התיאומים בשנת 
 .  IFRSהוצאות )הכנסות( שנבעו מעסקאות גידור של מחירי הנפט הגולמי שסווגו כספקולטיביות לפי  (1
 תיאום הפרשי שער על התחיבויות בגין מלאי שטרם מומש ליום הדוח על המצב הכספי.  (2
 הפרשה/ביטול הפרשה לירידת ערך מלאי לשווי מימוש נטו לסוף התקופה. (3
 י ומחירי התזקיקים בגין פעילות המלאי הבלתי מוגן. השפעות שינוי מחירי הנפט הגולמ (4

 מצב כספי  .4

מיליוני ש''ח,  13,020 -הסתכם בסך של כ 2017בדצמבר  31הדוח על המצב הכספי המאוחד של החברה ליום 

 .2016בדצמבר  31מיליוני ש"ח ביום  12,221 -לעומת כ

 נכסים שוטפים .4.1

מיליוני  3,784 -מיליוני ש''ח לעומת סך של כ 4,053 -סך של כהסתכמו ב 2017בדצמבר  31הנכסים השוטפים ליום  .4.1.1

 מיליוני ש''ח. 269-של כ גידול, 2016בדצמבר  31ש''ח ביום 

שהתקזזה חלקית וביתרת ההשקעות האחרות,  מזומנים ביתרות העליה בנכסים השוטפים נובעת בעיקר מ העליה

 .בירידה ביתרות המלאי
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מיליוני ש"ח בגין  350מיליוני ש"ח, הכוללת יתרות של מעל  1,640 -הינה כ 2017בדצמבר  31יתרת הלקוחות ליום 

 מיסים עקיפים )מע"מ ובלו(.  

 31יום , ללא שינוי לעומת מסך הדוח על המצב הכספי 31% -מהווה כ 2017בדצמבר  31סה"כ הרכוש השוטף ליום  .4.1.2

 .2016בדצמבר 

 נכסים בלתי שוטפים .4.2

מיליוני  8,437 -מיליוני ש''ח לעומת כ 8,967 -הסתכם בסך של כ 2017בדצמבר  31 סך הנכסים הבלתי שוטפים ליום .4.2.1

 מיליוני ש''ח.  530 -, גידול של כ2016בדצמבר  31ש''ח ביום 

מגידול בהשקעות ברכוש מהפקדת פיקדון לזמן ארוך כחלק מההיערכות לפירעון אג"ח מסדרה ג' והגידול נובע בעיקר 

קופתי, שהתקזז חלקית ממיון פיקדון בנאמנות עבור הטבות לעובדים מקבוצת נכסים קבוע בעיקר בשל השיפוץ הת

 בלתי שוטפים לקבוצת נכסים שוטפים. 

ללא שינוי מסך הדוח על המצב הכספי,  69% -מהווים כ 2017בדצמבר  31סה"כ הנכסים הבלתי שוטפים ליום  .4.2.2

  .2016בדצמבר  31יום לעומת 

 התחייבויות שוטפות  .4.3

מיליוני  2,810 -מיליוני ש''ח לעומת כ 2,647 -הסתכמו בסך של כ 2017בדצמבר  31ת השוטפות ליום ההתחייבויו .4.3.1

 מיליוני ש"ח. 163 -, ירידה של כ2016בדצמבר  31ש''ח ליום 

 .ביתרת הספקים שקוזז חלקית בעליהמיליוני ש''ח  300 -הקיטון נובע בעיקר מירידה בדיבידנד לשלם בסך כ

מסך  23% -מסך הדוח על המצב הכספי, לעומת כ 20% -מהוות כ 2017בדצמבר  31ההתחייבויות השוטפות ליום 

 .2016בדצמבר  31הדוח על המצב הכספי ליום 

 הון חוזר  .4.4

מיליוני ש''ח לעומת  572 -הסתכם בסך של כ 2017בדצמבר  31הון חוזר תפעולי )לקוחות ומלאי בניכוי ספקים( ליום 

בעיקר מעליה ביתרת הספקים,  תש''ח, הנובעמיליוני  390 -, ירידה של כ2016בדצמבר  31ליוני ש''ח ליום מי 962 -כ

 . בשל עליית מחיר הנפט

 1,406 -הסתכם בסך של כ 2017בדצמבר  31הון חוזר חשבונאי )נכסים שוטפים בניכוי התחייבויות שוטפות( ליום 

 .2016בדצמבר  31יום מיליוני ש''ח ל 974 -מיליוני ש''ח לעומת כ

 התחייבויות בלתי שוטפות .4.5

 5,853 -מיליוני ש''ח, לעומת כ 6,241 -הסתכמו בסך של כ 2017בדצמבר  31ההתחייבויות הבלתי שוטפות ליום  .4.5.1

 – חדשה אגחסדרת מהנפקת הנובעת בעיקר  ,מיליוני ש''ח 388 -, עליה של כ2016בדצמבר  31מיליוני ש''ח ליום 

 .2017בחודש דצמבר  (סדרה ז') אג"ח

מסך הדוח על המצב הכספי, בדומה לדוח על  48% -מהוות כ 2017בדצמבר  31ההתחייבויות הבלתי שוטפות ליום  .4.5.2

 .2016בדצמבר  31המצב הכספי ליום 

 הון  .4.6

 4,119 -הסתכם בסך של כ 2017בדצמבר  31"( ליום ההון העצמיההון המיוחס למחזיקי המניות של החברה )להלן:" .4.6.1

 .2016בדצמבר  31מיליוני ש''ח ביום  3,545 -י ש''ח, לעומת כמיליונ

 . 2017מיליוני ש''ח נובע בעיקר מתוספת הרווח בשנת  574 -הגידול בהון העצמי בסך של כ .4.6.2

מסך הדוח על  29% -מסך הדוח על המצב הכספי לעומת כ 32% -מהווה כ 2017בדצמבר  31סך ההון העצמי ליום  .4.6.3

 .2016בר בדצמ 31המצב הכספי ליום 

מסך הדוח על המצב הכספי, בניטרול הפקדונות בבנקים  38% -מהווה כ 2017בדצמבר  31סך ההון העצמי ליום 

 . 2019לזמן ארוך המיועדים לפרעון אג"ח בשנת 
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 מקורות מימון  .5

מיליוני ש''ח,  3,935 -בסך של כ 2017היקפן הממוצע של הלוואות ואגרות חוב )נטו, בניכוי פקדונות( הסתכם בשנת  .5.1

מיליוני ש''ח, בעיקר בשל הפקדת פקדון בנקאי לזמן  263 -, קיטון של כ2016מיליוני ש''ח בשנת  4,198 -לעומת כ

 . 2017בחודש דצמבר  ארוך בבנקים

-הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה ז'(. התמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה הסתכמה בכ 2017בדצמבר  13ביום 

 .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  14.7ש''ח. לפרטים נוספים ראה ביאור מיליוני  396

 לפרטים נוספים על אגרות החוב ראה נספח א' לדוח הדירקטוריון.

 מיליוני ש''ח.  73 -היקף האשראי לזמן קצר )כולל חלויות שוטפות( הסתכם בסך של כ 2017בדצמבר  31נכון ליום 

מיליוני ש"ח בהתאמה(,  2,223 -מיליוני ש''ח וכ 1,042 -דונות לזמן ארוך )בסך של כבניכוי יתרות המזומנים והפק

 מיליוני ש''ח.  2,618 -יתרת החוב הפיננסי נטו החשבונאי של הקבוצה למועד הדוח עומד על סך של כ

 וליום פרסום הדוח לחברה מסגרות אשראי שאינן מחייבות מגופים פיננסים.  2017בדצמבר  31ליום  .5.2

מיליארד ש''ח. ההיקף הממוצע של אשראי מספקים  1.6 -עמד על כ 2017יקף הממוצע של אשראי לקוחות בשנת הה .5.3

 מיליארד ש''ח. 1.9 -עמד על כ 2017בשנת 

 יצויין כי לחברה הסכם עם ספק נפט לפיו ניתן להאריך את ימי האשראי תמורת ריבית בתנאי שוק.

 נזילות .6

 . 2016בדצמבר  31ליום  1.3 -לעומת כ 1.5 -הסתכם לכ 2017בדצמבר  31היחס השוטף ליום  .6.1

 (-אישררה מעלות את דירוג החברה )לרבות אגרות החוב של החברה ושל פז"א( ברמה של ) 2017באפריל  2ביום  .6.2

ilAA  2017-01)אסמכתא מס':  2017באפריל  2עם תחזית דרוג יציבה. לפרטים נוספים ראה דיווח מיידי מיום-

029602.) 

 1,016 -מיליוני ש''ח, לעומת כ 1,340 -הסתכמו בסך של כ 2017המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת בשנת  תזרימי .6.3

 . 2016מיליוני ש''ח בשנת 

נובע בעיקר משינויים בהון החוזר  2016שנת , לעומת 2017שנת בהגידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת 

 בשל עליית מחירי הנפט., שנובעים בעיקר משינויים ביתרת הספקים התפעולי

מיליוני ש"ח, בהשוואה לסך של  983 -בסך של כ 2017תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות השקעה הסתכמו בשנת  .6.4

 . 2016מיליוני ש''ח בשנת  1,248 -כ

 שינוי בסכום שהופקד מהבעיקר נובע  2016מול שנת  2017השינוי בתזרים המזומנים מפעילות השקעה בשנת 

, בעיקר בגין 2017זמן ארוך במוסדות בנקאיים, שקוזז חלקית בגידול בהשקעות ברכוש קבוע בשנת בפיקדונות ל

 השיפוץ התקופתי.

מיליוני ש''ח, לעומת תזרימי מזומנים  99 -בסך של כ 2017תזרימי המזומנים ששימשו לפעילות מימון הסתכמו בשנת  .6.5

מהנפקות אגרות חוב בשנת  נובע. עיקר השינוי 2016מיליוני ש''ח בשנת  893 -שנבעו מפעילות מימון בסך של כ

 .2016חלקית מפרעון אשראי בנקאי לזמן קצר בשנת  ושקוזז 2016

 316 -של כ עליהמיליוני ש''ח,  1,042 -עמדה על סך של כ 2017בדצמבר  31יתרת המזומנים ושווי מזומנים ליום  .6.6

 . 2016בדצמבר  31מיליוני ש''ח בהשוואה ליום 
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 י רגישויות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי שוקמידע לגב .7

 להלן ריכוז טבלאות הרגישויות )במיליוני ש''ח(:
רווח והפסד מהשינויים  

 בשע"ח 10%עלייה של 
רווח והפסד מהשינויים 

 בשע"ח 5%עלייה של 
רווח והפסד מהשינויים 

 בשע"ח 5%ירידה של 
רווח והפסד מהשינויים 

 בשע"ח 10%ירידה של 

רגישות שינויים בשער חליפין 
 דולר/ש''ח

(2) (1) 1 2 

רווח )הפסד( מהשינויים  
בשיעור  10%עלייה של 

 הריבית

רווח )הפסד( מהשינויים 
בשיעור  5%עלייה של 

 הריבית

בשיעור רווח )הפסד(  5%
מהשינויים ירידה של 

 הריבית

רווח )הפסד( מהשינויים 
בשיעור  10%ירידה של 

 הריבית

 (7) (4) 4 7 רגישויות שינויים בריבית שיקלית 

רווח )הפסד( מהשינויים  
במחיר  10%עלייה של 

 הנפט

רווח )הפסד( מהשינויים 
במחיר  5%עלייה של 

 הנפט

רווח )הפסד( מהשינויים 
במחיר  5%ירידה של 

 הנפט

רווח )הפסד( מהשינויים 
במחיר  10%ירידה של 

 הנפט

)מלאי, רגישות שינויים במחיר השוק 
  נפט גולמי ומוצריו(

21 10 (10) (21) 

רווח )הפסד( מהשינויים  
 במדד 3%עלייה של 

רווח )הפסד( מהשינויים 
 במדד 1%עלייה של 

רווח )הפסד( מהשינויים 
 במדד 1%ירידה של 

רווח )הפסד( מהשינויים 
 במדד 3%ירידה של 

 18 6 (6) (18)  רגישות שינויים במדד

 מיליוני ש''ח 0.5-*סכומים נמוכים מ

 ראה נספח א' לדוח הדירקטוריון.  -למידע מפורט לגבי רגישויות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים בגורמי שוק

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם –חלק שני 

 חשיפה לסיכוני שוק  .8

של החברה וחשיפתה לסיכוני שוק, אשראי  לפרטים בדבר האחראים לניהול סיכוני השוק, מדיניות ניהול הסיכונים .8.1

 . לפרטים בדבר השכלתם, כישוריהם, ניסיונם העסקי בחמש2017לדוחות הכספיים לשנת  30ונזילות ראה ביאור 

השנים האחרונות ותפקידיהם האחרים בתאגיד של האחראים השונים על ניהול סיכוני הקבוצה, המפורטים בביאור 

 ד' לדוח התקופתי )פרטים נוספים על התאגיד(. לחלק 16, ראה סעיף 2017לדוחות הכספיים לשנת  30

 . 2017לדוחות הכספיים לשנת  30ביאור  ראה –דוח לפי בסיסי הצמדה  .8.2

יצויין, כי החברה מאתרת הזדמנויות ומבצעת מעת לעת עסקאות הגנה על מרווחי התזקיקים וכן הגנות על עקום  .8.3

ביצועם ובהתאם למצב תנאי השוק בעת ביצוע העיסקאות ועל פי המדיניות  כדאיותהשוק, וכל זאת בהתאם להערכת 

 .2017לדוחות הכספיים לשנת  30שנקבעה על ידי דירקטוריון החברה כמתואר בביאור 

 היבטי ממשל תאגידי –חלק שלישי 

  גילוי בדבר המבקרת הפנימית .9

, במשרה מלאה )להלן: 2013ביולי  1מיום המבקרת הפנימית של החברה גב' פנינית קולין מס, מכהנת בתפקידה  .9.1

 (.המבקרת""

המבקרת מכהנת כמבקרת פנימית של כל חברות הקבוצה והיא אינה ממלאת תפקיד אחר כלשהו. המבקרת עומדת 

לחוק הביקורת  8והוראות סעיף  1999 -)ב( לחוק החברות התשנ"ט 146בכל התנאים הנדרשים לפי הוראות סעיף 

 "(.חוק הביקורת הפנימית)להלן: " 1992 -הפנימית התשנ"ב 

. הנימוקים למינוי היו 2013ביוני  26מינויה של המבקרת אושר על ידי ועדת הביקורת והכספים של החברה ביום 

השכלתה, כישוריה וניסיונה, בעיקר בתחום הביקורת הפנימית בתאגידים שונים. זאת, לרבות היכרות טובה של 

 יקורת הפנים בחברה, לאור תפקידה הקודם במערך הביקורת הפנימית בחברה.המבקרת עם החברה ועם תפקידי ב

 M.B.A המבקרת הינה רואת חשבון מוסמכת, בוגרת כלכלה וחשבונאות, בעלת תואר שני במנהל עסקים .9.2

 מהאוניברסיטה העברית בירושלים, ובעלת ניסיון רב שנים בביקורת פנימית בארץ ובחו"ל.

וועדת הביקורת והכספים של הדירקטוריון )להלן  של ובפיקוחעם וריון ועובדת בתיאום המבקרת כפופה ליו"ר הדירקט .9.3

 "(. הוועדהבסעיף זה: "
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תכנית העבודה של הביקורת הפנימית, הינה לכל חברות הקבוצה. התכנית היא שנתית, והיא חלק מתוכנית עבודה  .9.4

ת הסיכונים הקיימת על פי סקר סיכונים, חמש שנתית המאושרת על ידי הוועדה. התוכנית נגזרת, מהערכה של רמ

שנערך על ידי המבקרת, לרבות היבט סיכוני מעילות והונאות, ומבוססת גם על הצגת הסיכונים שהוערכו על ידי 

ההנהלה, מההתפתחויות בחברה, ומתדירויות הביקורת הנדרשות בכל נושא. התוכנית מאושרת ע"י הוועדה לאחר 

ירקטוריון. למבקרת יש שיקול דעת לסטות מתוכנית העבודה, תוך עדכון המנכ"ל, היו"ר שהוצגה גם למנכ"ל וליו"ר הד

 ובאישור הוועדה ובאפשרותה לבצע בדיקות מיוחדות בהתאם לצורך.

שעות. היקף זה אושר ע"י הוועדה, והוא נתון לשינוי בהתאם לצרכי  6,000 -היקף הביקורת בתקופת הדוח היה כ .9.5

 ת לפי מגזרים, מפורט בטבלה שלהלן: החברה. מספר שעות הביקור

  מספר שעות הביקורת חברות/יחידות

 2,050 מטה, כספים, קמעונאות ומסחר 

 1,950 חטיבת הזיקוק והלוגיסטיקה

 2,000 חטיבת התעשיות 

)ב( לחוק  4עבודת הביקורת הפנימית נערכה בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית, בהתאם לסעיף 

 הביקורת הפנימית.

לחוק הביקורת  9למבקרת ניתן חופש פעולה מתמיד ובלתי אמצעי לכל מערכות המידע ולנתוני החברה לפי סעיף  .9.6

 הפנימית.

דו"חות הביקורת על החברה ועל חברות הבנות מוגשים בכתב למנכ"ל, ליו"ר הדירקטוריון, ולוועדה ונדונים בוועדה.  .9.7

 יבות של הוועדהיש 9 - נדונו דוחות הביקורת ב 2017בשנת 

דו"חות  15המבקרת ערכה  2017הפרוטוקולים של דיוני הוועדה מועברים לכל חברי הדירקטוריון. במהלך שנת  .9.8

 .ביקורת במסגרת תוכנית העבודה של הביקורת הפנימית

עניין, ויש להערכת דירקטוריון החברה, היקף, אופי ורציפות פעילות המבקרת ותכנית עבודתה הם סבירים בנסיבות ה .9.9

בהם כדי ליישם את מטרות הביקורת הפנימית בחברה. הוועדה והמבקרת בוחנים מדי שנה את נאותות היקף עבודת 

 הביקורת הפנימית בקבוצה.

אלפי ש''ח. הסכום כולל שכר, מענק, סוציאליות, הפרשות  767 -הסתכמה בכ 2017עלות העסקת המבקרת בשנת  .9.10

שקיימת לתכנית להענקת תגמול הוני  בהתאם ,יחידות מניה חסומות 245וכן זקת רכב בגין פיצויי פיטורין, הוצאות אח

להערכת דירקטוריון החברה התגמול של המבקרת הינו סביר, כנהוג  .לדוח התקופתי 6.1.5.3כאמור בסעיף  ,בחברה

החסומות שהוענקו לה כדי בחברות דומות, ולפיכך אין בו כדי להשפיע על שיקול דעתה המקצועי ואין ביחידות המניה 

 להשפיע על טיב עבודתה.

 שכר רואי החשבון  .10

 פירוט שעות עבודה ושכר טרחה רואי חשבון: )באלפי ש''ח(

 שם רו"ח

 
מס' שעות 

עבודה 
ביקורת 

 2017שנת 

 
 

תשלום 
ביקורת 

שנת 
2017 

מס' שעות 
עבודה 
שרותים 

אחרים שנת 
2017 

תשלום 
 בגין

שרותים 
אחרים 
שנת 
2017 

 
שעות מס' 

עבודה ביקורת 
 2016שנת 

 
 

תשלום 
ביקורת שנת 

2016 

מס' שעות 
עבודה 
שרותים 
אחרים 

 2016שנת 

תשלום 
 בגין

שרותים 
אחרים 

 2016שנת 

 275 779 2,121 8,720 220 1,183 1,921 8,194 סומך חייקין 

 275 779 2,121 8,720 220 1,183 1,921 8,194 סה"כ פז חברת נפט

         חברות בנות

 222 677 1,800 8,585 134 399 1,817 8,396 סומך חייקין

 - - 4 14   4 14 ליואי את ליואי

 - - 50 630 27 60 50 600 קסלמן וקסלמן

 - - 80 375   51 225 שטרק את שטרק

 222 677 1,934 9,604 161 459 1,922 9,235 סה"כ חברות בנות

 497 1,456 4,055 18,324 381 1,642 3,843 17,429 סה"כ לשנה

שכר הטרחה לרואי החשבון סוכם בין הנהלת החברות בקבוצה לבין רואי החשבון על בסיס היקף העבודה הנדרש 
 וניסיון העבר, ואושר על ידי ועדת הביקורת והכספים ודירקטוריון החברה. 

 מחלקת מיסוי, מיפוי סיכונים ויעוץ כלכלי. השרותים האחרים ניתנו בעיקר בקשר לשרותי
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 מורשי חתימה בחברה .11

 .1968-נכון למועד דוח זה, אין בחברה מורשה חתימה עצמאי, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח 

 דירקטוריון החברה  .12

 דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית .12.1

נכון לתאריך הדוח, כל חברי הדירקטוריון הינם דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית בהתאם להוראות סעיף 

( לחוק החברות ולתקנות המומחיות, וזאת בהתבסס על השכלתם וניסיונם. לפרטים נוספים בדבר ניסיונם 12)א() 92

 התקופתי.( בחלק ד' לדוח 26)תקנה  15סעיף של דירקטורים אלו, ראה 

 דירקטורים בלתי תלויים  .12.2

ון ממשל שאלו( בחלק ד' לדוח התקופתי 26)תקנה  15סעיף  ה לפרטים בדבר דירקטורים בלתי תלויים בחברה רא

 תאגידי בפרק ד' לדוח התקופתי. 

 שינויים בדירקטוריון החברה  .12.3

אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, את מינויו של יו"ר הדירקטוריון, מר  2017בנובמבר  2ביום 

יצחק עזר כדירקטור בחברה לתקופת כהונה אשר תסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של החברה שתתקיים 

 2ופת כהונה של שלוש שנים החל מיום , ואת מינויו של מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה, לתק2020בשנת 

 . 2017בנובמבר 

 מעורבות פז בקהילה, אחריות חברתית, סביבתית ותרומות  .13

 לצד מנהיגות עסקית ויוזמה בתחום הכלכלי, קבוצת פז מחויבת לאחריות חברתית וסביבתית. .13.1

סת, כי על גוף עסקי פעילות החברה במסגרת האחריות החברתית סביבתית מבטאת תפיסה ניהולית מתקדמת, הגור .13.2

אשר פועל בקהילה, לתרום לקידום ושיפור מצב הקהילה. פז רואה בפעילות מסחרית המשולבת באחריות סביבתית, 

ערך חברתי ויעד אסטרטגי ומנהלת אותו כחלק בלתי נפרד מעסקיה. החברה מדורגת מדי שנה ע"י ארגון "מעלה", 

  ."דורגה החברה דירוג "פלטינה 2017בשנת ל. הפועל לקידום נושאים של אחריות תאגידית בישרא

 פעילות פז למען הקהילה, כחלק ממעורבותה בחיי הקהילה באה לידי ביטוי במספר מישורים:  .13.3

. פעילות בסיכון לדיםי בית אימוץ כגון פרוייקטים מיוחדים לילדים ותמיכה באוכלוסיות חלשות -פעילות למען הקהילה .13.3.1

 המחולק על ידי ועדת התרומות של הקבוצה על פי קריטריונים שנקבעו מראש.זו ממומנת מתקציב התרומות, 

השתתפו עובדי החברה במיזמים שונים כגון קיטנות לילדים חולי סרטן, הכנה וחלוקת  2017בשנת  -פעילות חברתית  .13.3.2

וכספים לעמותות כריכים לילדים מבתים נזקקים, אימוץ בית ילדים, העברת פעילויות על ידי העובדים ותרומת טובין 

 שונות / לגופים שונים.

לא עלה היקף  2017בשנת . אלפי ש"ח 408 -הסתכם בכ 2017סך התרומות והחסויות שהקצתה הקבוצה בשנת  .13.3.3

 .אלף ש''ח 50התרומות לגוף מסוים מעל 

חנות לאנשים בעלי מוגבלות. תהליך ההנגשה נעשה ת 255 -השלימה החברה את הנגשתן של כ 2017במהלך שנת  .13.3.4

 בהדרכת יועצי נגישות של עמותת "נגישות ישראל".  

 בהתאם לתפישה של אחריות סביבתית, משקיעה הקבוצה הוצאות והשקעות בתחום איכות הסביבה כדלקמן:  .13.4

באיכות סביבה, בין היתר, לטובת סקרי קרקע, שיקום  מיליון ש''ח 96 -הוציאה והשקיעה פז כ 2017במהלך שנת 

ועוד. הטיפול בוצע במסגרת  STAGE II קרקע, שיקום מי תהום, התקנת מנפקות חדישות הכוללות מישוב אדים

 תוכנית עבודה מתואמת עם המשרד להגנת הסביבה. 

מיליוני ש''ח לטובת הוצאות  11 -רשומה הפרשה מצטברת בסך של כ 2017בדצמבר  31בספרי הקבוצה נכון ליום 

 שיקום מי תהום בתחנות בהן נתגלו זיהומים שטרם שולמו והוצאות איכות סביבה אחרות. 
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 הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד –חלק רביעי 

 אומדנים חשבונאיים קריטיים  .14

 .2017בדצמבר  31ים השנתיים ליום לדוחות הכספי 2.5לפרטים בדבר אומדנים חשבונאיים קריטיים, ראה ביאור  .14.1

ב' לתקנות נייירות ערך )דוחות תקופתיים 8בהתאם לתקנה  הערכת שווי מהותיתלפרטים בדבר נתונים בקשר עם  .14.2

  .2017בדצמבר  31, ראה נספח ג' לדוח הדירקטוריון ליום 1970 –ומיידים( התש"ל 

 לירידת סממנים מתקיימים לא, החיצוני השווי ריךמע ידי על שהוכנה דעת חוות על בהתבסס, החברה הערכת פי על

 .התקופתי לדוח צורפה לא השווי הערכת ולכן, הרלוונטית המזומנים מניבת היחידה של ערך

 רכישות עצמיות  –חלק חמישי 

 רכישה עצמית של אג"ח ומניות על ידי החברה  .15

 ידי החברה:-רכישה עצמית של אג"ח על .15.1

 תוכנית לרכישה עצמית של אגרות החוב של החברההארכת ה את דירקטוריון החברהאישר  2017בנובמבר  22ביום 

. על פי התוכנית, רשאית החברה, או חברת בת של 2018בדצמבר  31עד ליום בתוקף , ו'( -)סדרות ג',ד',ה',ו

 300בסכום שלא יעלה על , כאמור לעיל, החברה, לרכוש מעת לעת, במועדים ובהיקפים שונים אג"ח של החברה

  ., בכפוף להזדמנויות שיהיו בשוקמיליוני ש''ח

 רכישה עצמית של מניות על ידי החברה: .15.2

אימצה החברה תכנית רכישה עצמית של מניות החברה, על פיה רשאית החברה לרכוש עד  2015במאי  20ביום 

הרכישה העצמית  מניות רגילות של החברה בתקופות ובתנאים שנקבעו בתוכנית הרכישה העצמית. תוכנית 22,000

של המניות נועדה לצורך רכישת מניות החברה, שתוחזקנה כמניות רדומות לצורך הקצאתן לנאמן בגין יחידות למניות 

 ( שיבשילו וימומשו למניות בהתאם לתכנית תגמול הוני שאישרה החברה.RSUחסומות )

( למנהלים בחברה RSUחסומות )בהתאם לתכנית הרכישה העצמית של המניות ובהמשך להקצאת יחידות מניה 

מניות(. לפרטים נוספים אודות  22,000מניות )חלף  16,964(, נרכשו 2015ביוני  29וביום  2015ביוני  24)ביום 

לדוחות הכספיים ליום  21.4התאגיד וביאור לדוח תיאור עסקי  1.3.3תוכנית הרכישה העצמית של המניות ראה סעיף 

 . 2017בדצמבר  31

 גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב –חלק שישי 

 תעודות התחייבות  .16

 לדוח הדירקטוריון. ' בראה נספח  –לפרטים בדבר תעודות התחייבות של התאגיד 

ועל  2017דירקטוריון החברה מודה לצוות העובדים ולהנהלות חברות הקבוצה על תרומתם לתוצאות בשנת 

 המאמצים שהשקיעו לקידומה של החברה.

 

 _________________________ _______________________ 

 מנכ"ל –יונה פוגל  יו"ר הדירקטוריון –יצחק עזר  

 

  2018במרץ  17תאריך: 
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 נספח א'

 להלן טבלאות רגישות למכשירים רגישים בהתאם לשינויים לעסקאות בגורמי השוק )במיליוני ש"ח(. 

 רגישות שינויים בשער חליפין דולר/ש''ח**

 רגישיםמכשירים 

רווח )הפסד( 
מהשינויים 
עלייה של 

 בשע"ח 10%

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 5%עלייה של 
 שווי הוגן בשע"ח

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 5%ירידה של 
 בשע"ח

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 10%ירידה של 
 בשע"ח

 3.12 3.294 3.467 3.64 3.814 שע"ח דולר )בשקלים חדשים( 
 * * 5 * * מזומנים
 (21) (10) 207 10 21 לקוחות
 (2) (1) 24 1 2 חייבים
 (52) (26) 515 26 52 מלאי 

 * * 1 * * הלוואות ויתרות חובה לז"א
 151 75 (1,507) (75) (151) ספקים

 * * (3) * * זכאים ויתרות זכות
 (76) (38) (2) 38 76 עסקאות על הנפט ואקדמה

 * * 1 * * נכס בגין חוזי שכירות 
 2 1 (19) (1) (2) התחייבות בגין חוזי שכירות

 (2) (1) (778) 1 2 

 מליוני ש"ח.  0.5 -*פחות מ

 **כולל רגישות לשינויים לא מהותיים במטבעות אחרים.

 שיקלית –רגישות שינויים בריבית 

 מכשירים רגישים

רווח )הפסד( 
מהשינויים 
עלייה של 

בשיעור  10%
 הריבית

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 5%עלייה של 
 שווי הוגן בשיעור הריבית

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 5%ירידה של 
 בשיעור הריבית

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 10%ירידה של 
 בשיעור הריבית

      )ריביות ששימשו לצורך הוון( 
 3 1 673 (1) (3) (3.5%) חייבים לזמן ארוך

 * * (174) * * (1%)פקדונות גז 
 (10) (5) (1,542) 5 10 אג"ח פז

 * * (2) * * אג"ח פז"א
 * * (2) * * אקדמה עסקאות

 7 4 (1,047) (4) (7) 

 מליוני ש"ח.  0.5 -*פחות מ

 **לא מוצגות רגישויות לשינויים בריבית דולרית עקב חוסר מהותיות.
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 )המשך( נספח א'

 רגישות שינויים במחיר השוק )מלאי, נפט גולמי ומוצריו(

 

 רגישיםמכשירים 

רווח )הפסד( 
מהשינויים 
עלייה של 

במחיר  10%
 הנפט

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 5%עלייה של 
 שווי הוגן במחיר הנפט

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 5%ירידה של 
 במחיר הנפט

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 10%ירידה של 
 במחיר הנפט

 (52) (26) 518 26 52 מלאי נפט ומוצריו *
 16 31 (3) (16) (31) ( **FUTURESחוזים עתידיים )

 21 10 515 (10) (21) 

 *לא כולל מלאי שמחירו נקבע.

 ** כולל הגנות על רכישות נפט עתידיות.

 רגישות שינויים במדד

 מכשירים רגישים

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 3%עלייה של 
 במדד

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 1%עלייה של 
 שווי הוגן במדד

רווח )הפסד( 
מהשינויים 
ירידה של 

 במדד 1%

רווח )הפסד( 
מהשינויים 

 3%ירידה של 
 במדד

 (2) (1) 78 1 2 חייבים ויתרות חובה
 (20) (7) 673 7 20 חייבים לז"א )צמודי מדד(

 6 2 (182) (2) (6) זכאים אחרים
 2 1 (50) (1) (2) התחייבות לז"א )בנקים ואחרות(

 32 11 (1,107) (11) (32) צמוד מדד אג"ח פז
 * * (2) * * אג"ח פז"א

 (18) (6) (590) 6 18 

 מליוני ש"ח.  0.5 -*פחות מ

 רגישות הערך ההתחייבותי בספרים לשינויים באג"ח בריבית משתנה:

 . 2.2%אגרות חוב סדרה ג' משלמות ריבית משתנה הצמודה לבנק ישראל בתוספת מרווח של 

 .1.65%הצמודה לבנק ישראל בתוספת מרווח של אגרות חוב סדרה ד' משלמות ריבית משתנה 

 .2.96%אגרות חוב סדרה ה' משלמות ריבית קבועה לא צמודה של 

 .1.94%אגרות חוב סדרה ו' משלמות ריבית קבועה צמודה למדד של 

 .1.23%אגרות חוב סדרה ז' משלמות ריבית קבועה צמודה למדד של 

 

לדוחות הכספיים. 30לפרטים בדבר ניתוח הרגישות של הערך ההתחייבותי בספרים של אגרות החוב, ראה ביאור 
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 התאגידפרטים בדבר תעודות התחייבות של  -נספח ב'

 מועד הנפקה סדרה

שם 
חברה 
 מדרגת

 דירוג
 עדכני

סך שווי 
נקוב 

במועד 
ההנפקה 
במיליוני 

 ש''ח
סוג 

 הריבית
ריבית 
 נקובה

ריבית 
אפקטיבית 
 ליום הדוח

רישום 
למסחר 
בבורסה 
 )כן/לא(

מועדי תשלום 
 ריבית

מועדי תשלום 
 קרן

בסיס 
 הצמדה

ע.נ. 
נומינלי 
ליום 

31.12.17 
במיליוני 

 ש"ח

שווי נקוב 
מוערך 

מחדש לפי 
תנאי 

הצמדה ליום 
31.12.17  
במיליוני 

 ש''ח

ערך בספרים 
של יתרות 

האג"ח ליום 
31.12.17 
במיליוני 

 ש"ח *

סכום 
הריבית 
שנצברה 

לשלם ליום 
31.12.17 
במיליוני 

 ש"ח

שווי שוק 
ליום 

31.12.17 
במיליוני 

 ש"ח

סדרה 
 ג'

5/2009 
 -והרחבות ב

4/2010 ,
4/2011 

 -ו 12/2012
6/2013 

 AA 3,117- מעלות
ריבית 

רבעונית 
 משתנה

ב"י + 
2.2% 

 כן 0.78%

ארבע פעמים בשנה 
 29במרץ, 30ב: 

בספטמבר  29ביוני, 
בדצמבר, בין  30 -ו

 2009-2019השנים 

במאי  25ביום 
2019 

 3,039 0.2 2,976 2,976 2,976 אין

סדרה 
 ד'

6/2014 
-והרחבה ב

2/2016 
 AA 1,445- מעלות

ריבית 
רבעונית 
 משתנה

ב"י + 
1.65% 

 כן 1.26%

ארבע פעמים בשנה 
 31בפברואר, 28ב: 

באוגוסט  31במאי, 
בנובמבר, בין  30 -ו

 2014-2024השנים 

במאי  31ביום 
2024 

 1,491 2.1 1,447 1,445 1,445 אין

סדרה 
 ה'

 AA 408- מעלות 12/2016

ריבית 
חצי 

שנתית 
 קבועה

 כן 1.62% 2.96%

 31פעמיים בשנה ב:
 30-במאי ו

בנובמבר, בין השנים 
2017-2022 

 30ביום 
 2022בנובמבר 

 435 1.0 412 408 408 אין

סדרה 
 ו'

 AA 723- מעלות 12/2016

ריבית 
חצי 

שנתית 
קבועה 
צמודת 

 מדד

 כן 0.79% 1.94%

פעמיים בשנה ב: 
 30-במאי ו 31

בנובמבר, בין השנים 
2017-2028 

פעם בשנה ביום 
בנובמבר, בין  30

-2017השנים 
2028 

מדד 
המחירים 

לצרכן 
אוקטובר 

2016 

662 662 664 1.1 707 

סדרה 
 ז'

 AA- 400 מעלות 12/2017

ריבית 
חצי 

שנתית 
קבועה 
צמודת 

 מדד

 כן 1.19% 1.23%

פעמיים בשנה 
 -במאי ו 31בימים 

בנובמבר, בין  30
 2018-2030השנים 

פעם בשנה ביום 
בנובמבר, בין  30

-2020השנים 
2030 

מדד 
המחירים 

לצרכן 
אוקטובר 

2017 

400 400 400 0.2 401 

 מיליוני ש"ח. 5 -מיליוני ש"ח ופרמיה נטו בסך כ 26-* לא כולל הוצאות הנפקה בסך של כ
 . איש הקשר הינו עו"ד עדי מעיין.03-6389222, פקס: 03-6389200ת"א, טלפון  14בע"מ: יד חרוצים  2007הנאמן של אגרות החוב )סדרה ג'( הינו רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות  (1) 
-03, פקס: 03-6237777, טלפון: 67775ת"א  17( בע"מ: רחוב יצחק שדה 1992שטראוס לזר חברה לנאמנות )( הינו 'ז)סדרה  -ו '(ו, )סדרה הנאמן של אגרות החוב )סדרה ד'(, )סדרה ה'(  ( 2) 

 . איש הקשר הינו אורי לזר.5613824
 כל סדרות אגרות החוב של החברה שבמחזור, כמפורט בטבלה שלעיל, הינן מהותיות. 

ולא התקיימו  ('ז-וההתחייבויות מכוח שטרי הנאמנות ואמות המידה הפיננסיות שנקבעו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב )סדרות ד'למועד הדוח ובמהלך תקופת הדיווח עמדה החברה בכל התנאים 
הון עצמי בתוספת חוב  -CAP(, )'ז-)מאוחד( של החברה, כהגדרתו בשטרי הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ד'  CAP-תנאים המקיימים עילה להעמדת אגרות חוב לפרעון מיידי. יחס חוב פיננסי נטו ל

 .(77%-75%)לעומת יחס נדרש שלא יעלה על  39%הוא  2017בדצמבר  31פיננסי נטו( ליום 
 (. 2017-01-029602 -)אסמכתא מס'  2017באפריל  2בדבר דוח הדירוג העדכני ראה דוח מיידי של החברה מיום 

  +ilA: 2011; דצמבר ilAA- Negative: 2011; אוגוסט ilAA- Stable: 2010; מרץ ilAA Negative: 2009להלן היסטוריית הדירוגים שנקבעו לאגרות החוב המפורטות לעיל ממועד הנפקתן: נובמבר 
Stable;  2013יולי: Negative ilA+;  2014אפריל :ilA+ Stable;  2015אפריל: ilAA- stable;  2016אפריל: ilAA- stable ;  2016נובמבר:ilAA- stable  ; 2017אפריל:ilAA- stable .



 פז חברת נפט בע"מ

  דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד

 24-ב

 נספח ג 

ב. לתקנות נייירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"ל  8בהתאם לתקנה  מהותיתנתונים בקשר עם הערכת שווי 
1970 

 פרטים בדבר הערכת שווי ששימשה בסיס לקביעת ערכם של נתונים בדוחות הכספיים כדלקמן:להלן 

"(, לצורך פז"אהערכת שווי אינדיקטיבית של החזקת החברה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ )להלן: "הנהלת החברה הזמינה 

ממניות פז"א, וזאת על  100%בחינה האם חלה פגימה בערך המוניטין אשר נזקף בדוחות הכספיים של החברה, עקב רכישת 

ירידת ערך נכסים. בהתבסס על הערכת השווי לא חלה פגימה בערך המוניטין  IAS 36פי הוראות תקן חשבונאות בינלאומי 

 האמור.

 : להלן טבלת פרטי הערכת השווי

 השקעה בבית זיקוק אשדוד  יהוי נושא ההערכה ז

  31.12.17 עיתוי ההערכה 

הערך הפנקסני המיוחס למגזר הזיקוק כולל 

עודפי עלות )מבוסס על הנכסים 

 וההתחייבויות התפעוליים(

 מיליארד ש''ח 3.5

 מיליארד ש''ח 4.3 שווי נושא ההערכה שנקבע בהערכה 

מר אורי כהן שותף מנהל במשרד קוגנום ייעוץ כלכלי בע"מ )לשעבר: יצחק  זיהוי המעריך

סוארי בע"מ( רו"ח, בוגר אוניברסיטת ת"א בכלכלה וחשבונאות, מוסמך 

שנים בייעוץ כלכלי ובביצוע  25-אוניברסיטת ת"א במנהל עסקים, בעל רקע של כ

חריותו "(. אהמעריך" הערכות שווי, לרבות לחברות מתחום האנרגיה )להלן:

הכספית של המעריך לצורך הערכה זו הוגבלה, למעט במקרה של זדון, לסכום 

בשקלים השווה לפי שלושה משכר הטירחה בגין ביצוע הערכת השווי. המעריך 

קיבל התחייבות לשיפוי מהחברה בגין הוצאות סבירות, וכן בגין סכום חיוב 

ים להגרם למעריך מעבר לסכום הגבלת האחריות, שעלול 'בהליך משפטי לצד ג

 מר לרבות ,כתוצאה מעבודה כלכלית זו. שותפים בקוגנום ייעוץ כלכלי בע"מ

מחזיקים במניות פז בסכום שאינו מהותי עבורם. לא קיימת תלות בין  ,אורי כהן

החברה חזקות השווי  את קבע השווי מעריך כי, יצויין המעריך לחברה.

לדוחות  10.2 ראה ביאור זה בנושאבשותפות שופרסל פיננסים. לפרטים 

 .2017בדצמבר  31הכספיים ליום 

, מדידת שווי פעילות בז"א בשיטת היוון , IAS 36תקן חשבונאות בינלאומי מודל ההערכה שלפיו פעל המעריך

 DCFתזרימי מזומנים 

, Argusזיקוק מבוססים על תחזית רב שנתית, שהוכנה ע"י חברת המרווחי  ההנחות העקריות שלפיהן בוצעה ההערכה

בהערכת השווי בהשוואה לשנה קודמת נובעת בעיקר  ירידההחברת יעוץ. 

בהוצאות  עליהמהארוך וכן  בטווח םמרווחיה וירידת הצמיחהת ובתחזי קיטוןמ

 .במונחים דולריים על רקע ייסוף השקל השיקליותהקבועות 

 פניל 13.5% -כעמד על  ,ששימש בהערכת השווי ,משוקללה הדולריהון המחיר 

ותשואה נדרשת על  4% -, ומבטא מחיר חוב דולרי של כמס לאחר 11%-וכ מס

משווי  45%-40%ובהנחת מינוף נורמטיבי של  16.5% -ההון העצמי של כ

 הנכסים. 

 ש''ח. $3.47= 1ההערכה שבוצעה הינה במונחים דולריים ותורגמה לפי שע"ח 

 כמו כן נבדקה רגישות למחיר ההון. ניתוח רגישות

 ההון המשוקלל, שווי ההערכה גבוה מעלותה בספרים. מחירל 1%גם בתוספת 

 



ג.  דוחות כספיים מאוחדים



 תוכן העניינים

 עמודים 
 לבעלי המניות בדבר ביקורת של רכיבי דוח רואי החשבון המבקרים 

 בקרה פנימית על דיווח כספי  

 1  לבעלי המניות רואי החשבון המבקריםדוח 

 3  יםעל המצב הכספי מאוחד ותדוח

 5  יםרווח והפסד מאוחד ותדוח

 6  יםעל הרווח הכולל מאוחד ותדוח

 7  יםמאוחד על השינויים בהון ותדוח

 10  יםמאוחד על תזרימי המזומנים ותדוח

 13  המאוחדים ביאורים לדוחות הכספיים

 



 

 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו ת עצמאי רמו פי ת  של  גדו  המאו

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

פז חברת נפט בע"מ בדבר ביקורת של רכיבי  לבעלי המניות של המבקריםרואי החשבון  דוח
ניירות ערך )דוחות תקופתיים תקנות ב )ג( ב9סעיף בהתאם לבקרה פנימית על דיווח כספי 

 1970-ומיידיים(, התש"ל
 

להלן ביחד )וחברות בנות  של פז חברת נפט בע"מבקרה פנימית על דיווח כספי  רכיביביקרנו 
 .רכיבי בקרה אלה נקבעו כמוסבר בפיסקה הבאה .2017 בדצמבר 31( ליום "החברה"

הדירקטוריון וההנהלה של החברה אחראים לקיום בקרה פנימית אפקטיבית על דיווח כספי 
המצורפת לדוח התקופתי בקרה פנימית על דיווח כספי רכיבי של אפקטיביות ה ם אתולהערכת

בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה רכיבי אחריותנו היא לחוות דעה על  .לתאריך הנ"ל
 בהתבסס על ביקורתנו.

 
של  104רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי שבוקרו על ידינו נקבעו בהתאם לתקן ביקורת 

 על תיקוניו "ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי" לשכת רואי חשבון בישראל
( בקרות ברמת הארגון, לרבות בקרות על 1"(. רכיבים אלה הינם: )104)להלן "תקן ביקורת 

( בקרות על 2תהליך העריכה והסגירה של דיווח כספי ובקרות כלליות של מערכות מידע; )
( בקרות על תהליך הרכוש הקבוע )כל אלה 4( בקרות על תהליך המלאי; )3תהליך המכירות; )

 יחד מכונים להלן "רכיבי הבקרה המבוקרים"(.
 

נדרש מאיתנו לתכנן את  תקן זהפי -. על104לתקן ביקורת ערכנו את ביקורתנו בהתאם 
להשיג מידה סבירה של לזהות את רכיבי הבקרה המבוקרים ו במטרההביקורת ולבצעה 

. ביקורתנו קויימו באופן אפקטיבי מכל הבחינות המהותיותאם רכיבי בקרה אלה ביטחון 
הערכת  זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים,, בקרה פנימית על דיווח כספיכללה השגת הבנה לגבי 

בחינה והערכה של וכן , ברכיבי הבקרה המבוקרים חולשה מהותית תימיקשהסיכון 
ביקורתנו,  שהוערך. סיכוןה בהתבסס עלאותם רכיבי בקרה תכנון והתפעול של אפקטיביות ה

ים בהתאם כנחוצחשבנו כאלה שביצוע נהלים אחרים לגבי אותם רכיבי בקרה, כללה גם 
ביקורתנו התייחסה רק לרכיבי הבקרה המבוקרים, להבדיל מבקרה פנימית על כלל לנסיבות. 

ה התהליכים המהותיים בקשר עם הדיווח הכספי, ולפיכך חוות דעתנו מתייחסת לרכיבי הבקר
המבוקרים בלבד. כמו כן, ביקורתנו לא התייחסה להשפעות הדדיות בין רכיבי הבקרה 
המבוקרים לבין כאלה שאינם מבוקרים ולפיכך, חוות דעתנו אינה מביאה בחשבון השפעות 

בהקשר המתואר  אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנואפשריות כאלה. 
 .לעיל

 
לא עשויים ש בכלל, ורכיבים מתוכה בפרט, קרה פנימית על דיווח כספיבשל מגבלות מובנות, ב

הערכת לגבי העתיד על בסיס הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקנות  ותע או לגללמנו
לבלתי מתאימות בגלל שינויים  כנהותהפה לסיכון שבקרות חשופאפקטיביות נוכחית כלשהי 

 ם תשתנה לרעה.נהליה ואמדיניות הבנסיבות או שמידת הקיום של 
 

החברה קיימה באופן אפקטיבי, מכל הבחינות המהותיות, את רכיבי הבקרה  לדעתנו,
 .2017בדצמבר  31ליום  המבוקרים

 
של  דוחות הכספיים המאוחדיםאת ה מקובלים בישראל,בהתאם לתקני ביקורת  גם, ביקרנו

לכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום ו 2016-ו 2017 בדצמבר 31לימים החברה 
בלתי מסויגת על אותם  , כלל חוות דעת2018 ץבמר 17 מיום ,נווהדוח של 2017בדצמבר  31

 בהתבסס על ביקורתינו ועל דוחות רואי החשבון המבקרים האחרים. דוחות כספיים
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2018 ץבמר 17
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ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו ת עצמאי רמו פי ת  של  גדו  המאו

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

 לבעלי המניות של המבקריםרואי החשבון  דוח
 בע"מפז חברת נפט 

 
 -)להלן פז חברת נפט בע"מהמצורפים של הדוחות המאוחדים על המצב הכספי את  ביקרנו

, הרווח הפסדאו רווח המאוחדים על דוחות הואת  2016 -ו 2017בדצמבר  31 לימים"( החברה"
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום תזרימי המזומנים לכל אחת הכולל, השינויים בהון ו

אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.  כספייםדוחות . 2017בדצמבר  31
 דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו. עלאחריותנו היא לחוות דעה 

 
מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני קרנו את הדוחות הכספיים של חברות בי לא

 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לימים  28,886-אלפי ש"ח וכ 28,934 -אשר ההשקעה בהן הינה כ
 -אלפי ש"ח, וכ 106-אלפי ש"ח, כ 48 -ברווחיהן הינו כ החברהשל בהתאמה, וחלקה  2016 -ו

הדוחות , בהתאמה. 2015-ו 2016, 2017בדצמבר  31אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו בימים  242
בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות  חברותהכספיים של אותן 
לסכומים שנכללו בגין אותן חברות, מבוססת על דוחות רואי  מתייחסתדעתנו, ככל שהיא 
 החשבון האחרים. 

 
שנקבעו בתקנות  תקנים, לרבות בישראל ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובליםאת  ערכנו

פי תקנים אלה, נדרש מאיתנו  על. 1973 - גרואי חשבון )דרך פעולתו של רואה חשבון(, התשל"
שאין בדוחות הכספיים  ביטחוןלתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של 

התומכות בסכומים ובמידע  ראיותהצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של 
שיושמו ושל האומדנים  החשבונאותשבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי 

וכן הערכת נאותות ההצגה  החברההמשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של 
החשבון האחרים מספקים  רואיות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו ודוחות בדוח

 בסיס נאות לחוות דעתנו.
 

, הדוחות הכספיים אחרים, בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון לדעתנו
של הבחינות המהותיות, את המצב הכספי  מכלמשקפים באופן נאות,  להנ"המאוחדים 

יהן, ואת תוצאות פעולות 2016 -ו 2017בדצמבר  31לימים  ת המאוחדות שלההחברה והחברו
משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  לכל אחתשלהן זרימי המזומנים ות השינויים בהון

תקנות ניירות ערך והוראות  (IFRS)לתקני דיווח כספי בינלאומיים בהתאם  2017בדצמבר  31
 .2010 -"עכספיים שנתיים(, התש דוחות)
 

של לשכת רואי חשבון בישראל "ביקורת של רכיבי  104ביקרנו גם, בהתאם לתקן ביקורת 
רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה  , על תיקוניו,בקרה פנימית על דיווח כספי"

על  גתיל חוות דעת בלתי מסויכל 2018 ץבמר 17יום , והדוח שלנו מ2017בדצמבר  31ליום 
 קיומם של אותם רכיבים באופן אפקטיבי.

 
 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי
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 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

  מאוחדים המצב הכספיעל  ותדוח
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

 3-ג
 

 ביאור 

 בדצמבר 31ליום 
 )מיליוני 2017
 (ש''ח

 בדצמבר  31ליום 
 )מיליוני 2016
 (ש''ח

    נכסים 
 726 1,042 6 מזומנים ושווי מזומנים

 1,604 1,640 7 לקוחות
 209 141 7 חייבים אחרים

 - 69 ב7 פקדון בנאמנות עבור הטבות לעובדים
 1,127 955 8 מלאי

 87 149 10 השקעות אחרות
 24 49 28 נכסי מסים שוטפים

 7 8  נכסים מוחזקים למכירה

 3,784 4,053  סה"כ נכסים שוטפים

 69 - ב7 פקדון בנאמנות עבור הטבות לעובדים
 1,808 2,223 ג7 פיקדונות בבנקים לזמן ארוך

 239 235 7 הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן ארוך
 12 12 12.1 נדל"ן להשקעה 

    השקעות בחברות מוחזקות 
 30 29 9 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

    הלוואות לחברות מוחזקות
 7 7 9 המטופלות לפי שיטת השווי המאזני 

 5,451 5,663 11 קבוע, נטורכוש 
 778 758 13 נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 21 20 32.2 דמי חכירה ששולמו מראש

 22 20 28 נכסי מסים נדחים

 8,437 8,967  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 12,221 13,020  סה"כ נכסים

 
  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

  מאוחדים המצב הכספיעל  ותדוח
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

 4-ג
 

 

 ביאור 

בדצמבר  31ליום 
 )מיליוני 2017
 (ש''ח

 בדצמבר  31ליום 
 )מיליוני 2016
 (ש''ח

    התחייבויות 
    הלוואות ואשראי לזמן קצר, לרבות

 76 73 14 חלויות שוטפות של אגרות חוב 
 1,769 2,023 15 ספקים 

 549 487 16 זכאים אחרים
 56 12 28 התחייבויות מסים שוטפים

 60 52 17 הפרשות
 300 - 19 בידנד לשלםיד

 2,810 2,647  שוטפות סה"כ התחייבויות

 5,474 5,810 14 אגרות חוב
 49 49 14 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 60 66 18 הטבות לעובדים
 270 316 28 התחייבויות מסים נדחים 

 5,853 6,241  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 8,663 8,888   סה"כ התחייבויות

   19 הון
 13 13  זכויות שאינן מקנות שליטה

 194 194  הון מניות
 (189) (188)  מניות באוצר

 1,830 1,829  קרנות הון
 2,056 2,630  יתרת עודפים

  4,465 3,891 
 (346) (346)  קרן הפרשי תרגום

 3,545 4,119  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 3,558 4,132  סה"כ הון

 12,221 13,020  סה"כ התחייבויות והון

 

 ______________ _____________ ______________ 
 שרונה נובק יונה פוגל יצחק עזר 

 סמנכ"ל, מנהלת מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון 
 כספים ראשית 
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 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

  מאוחדים המצב הכספיעל  ותדוח
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

 5-ג
 

 

 ביאור 

לשנה 
 שהסתיימה

 31ביום 
בדצמבר 

2017 
 (ש''ח)מליוני 

לשנה 
 שהסתיימה

 31ביום 
בדצמבר 

2016 
 (ש''ח)מליוני 

לשנה 
 שהסתיימה

 31ביום 
 בדצמבר

2015 
 (ש''ח)מליוני 

 12,860 10,885 11,285 22 הכנסות
 10,731 9,102 9,480 23 עלות המכר

 2,129 1,783 1,805  רווח גולמי
 945 936 935 24 הוצאות מכירה ושיווק

 201 183 191 25 הוצאות הנהלה וכלליות
 (8) (92) 13 26 , נטו(הכנסות אחרותהוצאות )

 1,138 1,027 1,139  הוצאות תפעולסה"כ 

 991 756 666  רווח תפעולי
 39 56 201  הכנסות מימון 
 118 114 135  הוצאות מימון

 79  58  (66) 27 מימון, נטו )הכנסות( הוצאות
 חלק ברווחי חברות מוחזקות המטופלות לפי 

 שיטת השווי המאזני  
9 * * * 

 912 698 732  לפני מסים על הכנסה רווח
 193 150 157 28 הוצאות מסים על הכנסה

 719 548 575  רווח לתקופה
     מיוחס ל:

 716 545 572  בעלים של החברה
 3 3 3  זכויות שאינן מקנות שליטה

 719 548 575  רווח לתקופה

     רווח למניה המיוחס לבעלים של החברה
 70.52 53.68 56.35 20 רווח בסיסי למניה )בש"ח(
 70.48 53.67 56.21 20 רווח מדולל למניה )בש"ח(

 
 מיליון ש''ח 0.5-*סכום נמוך מ

 



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

  הרווח הכולל מאוחדיםעל  ותדוח
 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

 6-ג
 

 במיליוני ש''ח

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2016 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2015 

 719 548 575 רווח לתקופה
    לרווח והפסד פריטי רווח )הפסד( כולל אחר שלא יועברו

 (1) * (4) מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת
 - * * מיסים בגין פריטי )הפסד( רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח והפסד 

סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר לתקופה שלא יועבר לרווח והפסד, 
 נטו ממס

(4) * (1) 

 718 548 571 סה"כ רווח כולל לתקופה

    סה"כ רווח כולל מיוחס ל:
 715 545 568 בעלים של החברה

 3 3 3 זכויות שאינן מקנות שליטה

 718 548 571 סה"כ רווח כולל לתקופה

  מיליון ש''ח. 0.5-*סכום נמוך מ



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

 יםעל השינויים בהון מאוחד ותדוח

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

 7-ג
 

 במיליוני ש''ח

 קרנות הון מניות הון

 קרן הון
 בגין

הפרשי 
 תרגום

 
מניות 
 באוצר

 
 

יתרת 
 עודפים

 
 

 סה"כ

  זכויות 
  שאינן

  מקנות
 שליטה

 
 

 סה"כ הון

         2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 3,558 13  3,545 2,056 (189) (346) 1,830 194  2017בינואר  1יתרה ליום 

         סה"כ רווח כולל לתקופה
 575 3  572 572 - - - - רווח לתקופה

 (4)  -   (4) (4) - - - - הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 571 3  568 568 - - - - סה"כ רווח כולל לתקופה

         עסקאות עם בעלים, שנזקפו ישירות להון וחלוקות לבעלים
 (3) (3) - - - - - - דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 6 - 6 6 - - - - תשלומים מבוססי מניות 
 - - - - 1 - (1) - הקצאת מניות לעובדים מתוך מניות באוצר

 4,132 13 4,119 2,630 (188) (346) 1,829 194  2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 מיליון ש''ח. 0.5-*סכומים נמוכים מ
  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

 יםעל השינויים בהון מאוחד ותדוח

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

 8-ג
 

 במיליוני ש''ח

 קרנות הון מניות הון

 קרן הון
 בגין

הפרשי 
 תרגום

 
מניות 
 באוצר

 
 

יתרת 
 עודפים

 
 

 סה"כ

זכויות שאינן 
מקנות 
 שליטה

 
 

 סה"כ הון

         2016בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 3,307 10 3,297 1,808 (189) (346) 1,830 194  2016בינואר  1יתרה ליום 

         סה"כ רווח כולל לתקופה
 548 3 545 545 - - - - רווח לתקופה

 * - * * - - - - הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 548 3 545 545 - - - - סה"כ רווח כולל לתקופה

         עסקאות עם בעלים, שנזקפו ישירות להון וחלוקות לבעלים
 * * - - - - - - דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 3 - 3 3 - - - - תשלומים מבוססי מניות 
 (300) - (300) (300) - - - - דיבידנד שהוכרז

 3,558 13 3,545 2,056 (189) (346) 1,830 194  2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 
  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

 יםעל השינויים בהון מאוחד ותדוח

 

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספיים המאוחדים מהווים חלק בלתי נפרד מהם 

 9-ג
 

 
 

 במיליוני ש''ח

 מניות הון

 
 

 קרנות הון

 קרן הון
 בגין

הפרשי 
 תרגום

 
 

מניות 
 באוצר

 
 

יתרת 
 עודפים

 
 
 

 סה"כ

זכויות 
שאינן 

מקנות 
 שליטה

 
 

 סה"כ הון

         2015בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 3,019 9 3,010 1,512 (180) (346) 1,830 194  2015בינואר  1יתרה ליום 

         סה"כ רווח כולל לתקופה
 719 3 716 716 - - - - רווח לתקופה

 (1) - (1) (1) - - - - הפסד כולל אחר לתקופה, נטו ממס

 718 3 715 715 - - - - סה"כ רווח כולל לתקופה

         עסקאות עם בעלים, שנזקפו ישירות להון וחלוקות לבעלים
 (2) (2) - - - - - - דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה 

 1 - 1 1 - - - - תשלומים מבוססי מניות 
 (9) - (9) - (9) - - - רכישת מניות באוצר

 (250) - (250) (250) - - - - דיבידנד שהוכרז ושולם
 (170) - (170) (170) - - - - דיבידנד שהוכרז

 3,307 10 3,297 1,808 (189) (346) 1,830 194  2015בדצמבר  31יתרה ליום 



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

 יםמאוחדתזרימי המזומנים על  ותדוח

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספים המאוחדים מהווים  חלק בלתי נפרד מהם

 10-ג
 

 

לשנה 
 שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017  
)מליוני 

 (ש''ח

לשנה 
 שהסתיימה 

 31ביום 
   בדצמבר

2016 
)מליוני 

 (ש''ח

לשנה 
 שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2015 
)מליוני 

 (ש''ח

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 719 548 575 רווח לתקופה

    התאמות:
 396 385 354 פחת והפחתות

 (34) (19) 5 הון ממכירת רכוש קבוע ונדלן להשקעה (רווחהפסד )
 - (83) - רווח הון ממכירת חברה מוחזקת 

 1 3 6 עסקאות תשלום מבוססי מניות 
 79 58 (66) הוצאות מימון, נטו)הכנסות( 

 193 150 157 הוצאות מיסים על הכנסה

 1,354 1,042 1,031 רווח לתקופה לאחר התאמות לרווח

 )גידול( קיטון בלקוחות ובחייבים 
 אחרים לזמן קצר וארוך 

27 (12) 267 

 34 (86) 172 )גידול( קיטון במלאי
 (746) 165 327 גידול )קיטון( בספקים ובזכאים אחרים

 18 16 (6) )קיטון( גידול בהפרשות ובהטבות עובדים
 27 20 (51) קיטון )גידול( במכשירים פיננסיים נגזרים בגין סחורות

 469 103 (400) 

 (107) (129) (160) מס הכנסה ששולם

 847 1,016 1,340 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת 

 
  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

 יםמאוחדתזרימי המזומנים על  ותדוח

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספים המאוחדים מהווים  חלק בלתי נפרד מהם

 11-ג
 

 

 

לשנה 
 שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017  
)מליוני 

 (ש''ח

לשנה 
 שהסתיימה 

 31ביום 
   בדצמבר

2016 
)מליוני 

 (ש''ח

לשנה 
 שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2015 
)מליוני 

 (ש''ח

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 (216) (293) (597) רכישת רכוש קבוע

 67 31 22 קבוע, נדל"ן להשקעה ונכסים בלתי מוחשייםתמורה ממימוש רכוש 
 - 32 - תמורה ממכירת חברה מוחזקת

 - 166 - תמורה ממכירת יתרת חייבים
 9 14 7 דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות והשקעות אחרות

 - - (7) השקעה בחברות מוחזקות
    מתן הלוואות למפעילי תחנות תדלוק, סוכנים,

 (12) (3) (22) חברות דלק ואחריםעובדים,  
    פירעון הלוואות שניתנו למפעילי תחנות תדלוק, סוכנים,

 18 11 35 עובדים, חברות דלק ואחרים 
 (5) - (1) השקעה בנכסים בלתי מוחשיים ודמי חכירה ששולמו מראש

 4 48 6 ריבית שנתקבלה
 - (29) (18) מס שבח ששולם בגין מכירת קרקע

 - (8) - ששולמו על רווח הון ושבח מקרקעיןמסים 
 (550) (1,250) (400) הפקדת פיקדונות לזמן ארוך בבנקים 
 (13) - - היטל השבחה בגין מכירת רכוש קבוע

 - - (8) בנאמנות לטובת רוכשים הפקדת פיקדון
 - 33 - פיצוי בגין נכס

 (698) (1,248) (983) מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

 
  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

 יםמאוחדתזרימי המזומנים על  ותדוח

 הביאורים המצורפים לדוחות הכספים המאוחדים מהווים  חלק בלתי נפרד מהם

 12-ג
 

 

 

 לשנה שהסתיימה
בדצמבר  31ביום 
2017 

 (ש''ח)מליוני 

 לשנה שהסתיימה
 2016 בדצמבר 31ביום 

 (ש''ח)מליוני 

 לשנה שהסתיימה
 2015בדצמבר  31ביום 

 (ש''ח)מליוני 

    תזרימי מזומנים מפעילות מימון
 - 1,802 396 הנפקת אג"ח נטו, בניכוי הוצאות הנפקה

ארוך מתאגידים פירעון הלוואות לזמן 
 בנקאיים ואחרים

- - (201) 

דיבידנד לזכויות שאינן מקנות שליטה 
 בחברה מאוחדת

(3) - (2) 

גידול )קיטון( באשראי לזמן קצר 
 מתאגידים בנקאיים

(1) (486) 492 

 (2) (2) (62) פירעון אגרות חוב
 - (141) - רכישה עצמית של אגרות חוב

 (250) (170) (300) דיבידנדים ששולמו
 (9) - - רכישת מניות באוצר

 (108) (110) (129) ריבית ששולמה
הפרשי הצמדה בגין פרעון אגרות חוב 

 צמודות מדד
- - - 

 (128) - - פירעון נגזרים שמומשו

מזומנים נטו שנבעו מפעילות 
 )ששימשו לפעילות( מימון

(99) 893 (208) 

 (59) 661 258 )ירידה( עליה במזומנים ושווי מזומנים
 140 60 726 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

 השפעת שינויים בשע"ח על מזומנים 
 ושווי מזומנים המוחזקים במטבע חוץ 

58 5 (21) 

 60 726 1,042 מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 
 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  ביאורים

 13-ג
 

 - 1 ביאור כללי 

 הישות המדווחת .1.1

 הרשמית היא"החברה"( הינה חברה תושבת ישראל, אשר התאגדה בישראל וכתובתה  -חברת נפט בע"מ )להלן 

, כוללים 2017בדצמבר  31ליום הקבוצה . הדוחות הכספיים המאוחדים של קיבוץ יקום ,יקום תעשיהאזור  ,פארקורוי

"הקבוצה"(, וכן את זכויות הקבוצה בחברות כלולות  -את אלה של החברה ושל החברות הבנות שלה )להלן יחד 

, דולפין אנרגיות בינו אחזקות בע"מבעלות השליטה בחברה היו:  2016בספטמבר  18עד ליום  .הסדרים משותפיםוב

  בין מכח אחזקות במניות החברה ובין מכח הסכמים ביניהן. בע"מ ואינסטנז הולדינגס בע"מ

ובעלי השליטה לשעבר  30%-לאחר שהחזקות בעלי השליטה בחברה ירדו מתחת ל, 2016בספטמבר  18החל מיום 

שליטה שניתן לחברה, לשליטה ולאחזקה ההיתר  נכנס לתוקף ,עלי הזיקה אליהם התפטרו מדירקטוריון החברהוב

 .החל ממועד זה החברה הפכה לחברה ללא גרעין שליטה .באמצעי השליטה בפז בית זיקוק אשדוד בע"מ

מתחמי התדלוק ולצריכה פרטית לרבות ל לתעשיהבעיקר בזיקוק נפט גולמי למוצרי נפט ומכירתם הקבוצה עוסקת 

, לרבות ומחוצה להם ובפעילויות עסקיות נוספות בתחום השיווק הקמעונאי בסביבת מתחמי התדלוק של החברה

ניירות הערך של החברה רשומים למסחר . פעילויות שירותים ותעשייה משלימותבו Yellowהפעלת רשת חנויות ב

  בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 דרותהג .1.2

  -בדוחות כספיים אלה 

 פז חברת נפט בע"מ. – החברה

 החברה והחברות המאוחדות שלה. – הקבוצה

ות, שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם ויחברות, לרבות שותפ - חברות מאוחדות/חברות בנות

 דוחות החברה.

, שהשקעת החברה בהן כלולה, ו עסקה משותפתא חברות מאוחדות וחברות, לרבות שותפות - חברות מוחזקות

 בדוחות הכספיים על בסיס השווי מאזני. במישרין או בעקיפין,

 בדבר צדדים קשורים. 24 (2009) כמשמעותו בתקן חשבונאות בינלאומי -צד קשור 

 .1968 - לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) - בעלי עניין

 - 2 ביאור בסיס עריכת הדוחות הכספיים 

 הצהרה על עמידה בתקני דיווח כספי בינלאומיים .2.1

 . ("IFRS" להלן:הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על ידי הקבוצה בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )

 .2010-עבהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"גם דוחות כספיים אלו נערכו 

 .2018 ץבמר 17ביום הדוחות המאוחדים אושרו לפרסום על ידי דירקטוריון החברה 

  מטבע פעילות ומטבע הצגה .2.2

, למעט אם ומעוגלים למיליון הקרוב החברה,הדוחות הכספיים המאוחדים מוצגים בש"ח, שהינו מטבע הפעילות של 

 בה פועלת החברה.השקל הינו המטבע שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית . צוין אחרת

 בסיס המדידה .2.3

הדוחות הכספיים המאוחדים הוכנו על בסיס העלות ההיסטורית למעט הנכסים וההתחייבויות הבאים: מכשירים 

פיננסיים נגזרים, נכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, מלאי, נכסי והתחייבויות מסים נדחים, אג"ח שיועדו 

פרשות, נכסים והתחייבויות בגין הטבות לעובדים והשקעות בחברות כלולות ועסקאות לשווי הוגן דרך רווח והפסד, ה

 משותפות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני. 

  .בדבר עיקרי המדיניות החשבונאית 3ראה ביאור  ,למידע נוסף בדבר מדידת נכסים והתחייבויות אלה
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 בסיס עריכת הדוחות הכספים )המשך( – 2ביאור 

 המחזור התפעוליתקופת  .2.4

המחזור התפעולי של הקבוצה הינו שנה. עקב כך כוללים הרכוש וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים 

 להתממש בתוך תקופת המחזור התפעולי הרגיל של הקבוצה.

 שימוש באומדנים ושיקול דעת .2.5

 ,להשתמש בשיקול דעתוהחברות המוחזקות , נדרשת הנהלת החברה IFRS -הדוחות הכספיים בהתאם ל בעריכת .2.5.1

ועל הסכומים של נכסים והתחייבויות, החשבונאית הנחות אשר משפיעים על יישום המדיניות באומדנים ובבהערכות, 

 הכנסות והוצאות. יובהר שהתוצאות בפועל עלולות להיות שונות מאומדנים אלה.

הנהלת החברה  ותחות הכספיים של החברה, נדרשהמשמשים בהכנת הדו ,בעת גיבושם של אומדנים חשבונאיים

להניח הנחות באשר לנסיבות ואירועים הכרוכים באי וודאות משמעותית. בשיקול דעתה והחברות המוחזקות 

בקביעת האומדנים, מתבססת הנהלת החברה על ניסיון העבר, עובדות שונות, גורמים חיצוניים והנחות סבירות 

אומדן. האומדנים וההנחות נסקרים באופן שוטף. שינויים באומדנים חשבונאיים בהתאם לנסיבות המתאימות לכל 

  מוכרים בתקופה שבה תוקנו האומדנים ובכל תקופה עתידית מושפעת.

  :אומדנים קריטיים .2.5.2

להלן מידע בדבר אומדנים קריטיים, שנערכו תוך יישום המדיניות החשבונאית והם בעלי השפעה מהותית על 

 הדוחות הכספיים:

באם שווי המימוש  .של המלאי נטואם חלו שינויים בשווי המימוש  דיווחבוחנת בכל תאריך הקבוצה  -מדידת מלאי  .2.5.2.1

. שווי המימוש של הנפט נטושל המלאי נמוך מעלותו נרשמת הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו שווי מימוש 

ות מיוצרים ממנו בניכוי עלויות ייצור צפויות. מחיר הגולמי מוערך בהתאם לשווי המימוש של התזקיקים הצפויים להי

  המלאי.המימוש נטו לתזקיקי נפט נקבע לפי מחיר המכירה של 

במקרה של מלאי בתהליך ייצור ומלאי מוצרים גמורים, כוללת העלות את החלק המיוחס של תקורות הייצור, 

במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן עלויות המבוסס על קיבולת נורמאלית. שווי השוק הוא אומדן מחיר המכירה 

של המלאי עשוי להביא לשינוי  המימוש נטושינוי באומדן שווי  ההמרה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה.

 בתוצאות הפעילות.

בהערכות סיכויי התביעות המשפטיות שהוגשו כנגד החברה וחברות מוחזקות שלה, הסתמכו  -התחייבויות תלויות  .2.5.2.2

היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם  ברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים. הערכות אלה שלהח

סיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים. מאחר שתוצאות יהמקצועי, בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים, וכן על הנ

 התביעות תקבענה בבתי המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.

הקבוצה בוחנת בכל תאריך חתך אם אירעו אירועים או חלו שינויים  - ירידת ערך נכסים לא פיננסיים לרבות מוניטין .2.5.2.3

בנסיבות המצביעים על כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא פיננסיים. בהתקיים סימנים לירידת ערך, 

לה מוניטין, נערכת בחינה באם הסכום בו מוצגת או לפחות אחת לשנה במקרה של יחידה מניבת מזומנים שיוחס 

אותו הנכס )או מהיחידה מניבת מהשימוש בההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים 

תזרימי מזומנים אליה מיוחס הנכס( או מהשווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה )"מחיר מכירה נטו"( של אותו נכס, 

נרשמת הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה. היוון תזרימי המזומנים מחושב, ובמידת הצורך 

במקרים מסוימים, בסיוע מעריכי שווי חיצוניים, לפי שיעור היוון, המשקף את הערכות השוק לגבי ערך הזמן של 

מיוחס הנכס. קביעת הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס או ליחידה מניבת תזרימי מזומנים אליה 

האומדנים של תזרימי המזומנים מתבססת על ניסיון העבר של נכס זה או נכסים דומים, ועל מיטב הערכת החברה 

לגבי התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס. שינויים בהערכות הקבוצה כאמור 

 ים ובתוצאות הפעילות.עשויים להוביל לשינויים בערכם בספרים של הנכס
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 בסיס עריכת הדוחות הכספיים )המשך( – 2ביאור 
 שימוש באומדנים ושיקול דעת )המשך( 2.5

 אומדנים קריטיים )המשך(  2.5.2

הדוחות הכספיים כוללים הפרשה לחובות מסופקים המשקפת בצורה נאותה, לפי הערכת  -חובות מסופקים  .2.5.2.4

ת לקוחות שגבייתם מוטלת בספק. ההפרשה לחובות מסופקים כוללת ההנהלה, את ההפסד העלול לנבוע מחובו

ניסיון  :הפרשות ספציפיות וכלליות. בקביעת נאותות ההפרשות מתבססת הנהלת החברה, על אומדנים שונים כגון

העבר שיש לחברה ביחס ליכולת הגביה של אותם לקוחות, משך התקופה שבו עומד החוב, והמידע שקיים בדבר 

י של הלקוחות, היקף פעילותם והערכת הביטחונות שנתקבלו מהם. חובות מסופקים, אשר לדעת מצבם הכספ

סיכוי לגבותם, נמחקים מספרי החברה. גביית החובות בפועל עשויה להיות שונה מהערכות הנהלת החברה, אין 

ושפל במצב ההנהלה. אומדן החברה בקשר להפרשה לחובות מסופקים עשוי להשתנות כתוצאה מתקופות גאות 

 הכלכלי במדינת ישראל, העשוי להשפיע על יכולתם של הלקוחות לשלם את חובותיהם לחברה.

הקבוצה בוחנת לפחות אחת לשנה את אורך החיים  - בחינת אומדן אורך חיים שימושיים של פריטי רכוש קבוע .2.5.2.5

ו/או חיצוניים, בעלי ידע וניסיון  השימושיים של פריטי רכוש קבוע, בהתבסס, בין היתר, על הערכות מהנדסים פנימיים

, על ניסיון העבר הנצבר בקבוצה. שינויים באומדן אורך החיים השימושיים של היתרמקצועי רלוונטי, המתבססות, בין 

 פריטי רכוש קבוע עשויים להביא לגידול או קיטון בהוצאות הפחות הנזקפות לרווח והפסד ולשינוי בתוצאות הפעילות.

  לעיל. 2.5.1ראה גם ביאור 

 מטרות, נהלים ותהליכים -ניהול הון  .2.6

מדיניות ההנהלה היא להחזיק בסיס הון איתן במטרה לשמר את יכולת החברה להמשיך את פעילותה כדי שתוכל 

להניב תשואה לבעלי מניותיה, הטבות למחזיקי עניין אחרים בחברה כגון נותני אשראי ועובדי החברה, וכן על מנת 

של דיבידנדים לבעלי המניות הרגילים.  לתמוך בהתפתחות עסקית עתידית. הדירקטוריון מפקח על סכומי החלוקה

  .החברה וחברות הבנות שלה אינן כפופות לדרישות הון מכח חוק או רגולציה

 - 3 ביאור עיקרי המדיניות החשבונאית 

בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי יושמו להלן המפורטים כללי המדיניות החשבונאית 

 .ת הקבוצהישויו

 דבסיס האיחו .3.1

 צירופי עסקים .3.1.1

 (.acquisition methodהקבוצה מיישמת לכל צירופי העסקים את שיטת הרכישה )

מתקיימת כאשר הקבוצה חשופה, או מועד הרכישה הינו המועד בו הרוכשת משיגה שליטה על הנרכשת. שליטה  .3.1.1.1

היכולת להשפיע על תשואות אלה באמצעות כוח  אתבעלת זכויות, לתשואות משתנות ממעורבותה בנרכשת ויש לה 

 . ההשפעה שלה בנרכשת

הקבוצה מכירה במוניטין למועד הרכישה לפי השווי ההוגן של התמורה שהועברה לרבות סכומים שהוכרו בגין זכויות  .3.1.1.2

לכן כלשהן שאינן מקנות שליטה בנרכשת וכן השווי ההוגן למועד הרכישה של זכות הונית בנרכשת שהוחזקה קודם 

 , בניכוי הסכום נטו שיוחס ברכישה לנכסים הניתנים לזיהוי שנרכשו ושל התחייבויות שניטלו.הקבוצהעל ידי 

עלויות הקשורות לרכישה שהתהוו לרוכשת בגין צירוף עסקים כגון: עמלות למתווכים, עמלות ייעוץ, עמלות משפטיות,  .3.1.1.3

ותי ייעוץ, למעט אלו הקשורות בהנפקת מכשירי חוב או הערכת שווי ועמלות אחרות בגין שירותים מקצועיים או שיר

 הון בקשר עם צירוף העסקים, מוכרות כהוצאות בתקופה שבה השירותים מתקבלים.

 חברות בנות .3.1.2

. הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות הכספיים החברהעל ידי חברות בנות הינן ישויות הנשלטות 

השליטה. המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה במידת אובדן ליום המאוחדים מיום השגת השליטה ועד 

 .הקבוצההצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית שאומצה על ידי 
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 זכויות שאינן מקנות שליטה .3.1.3

בחברות בנות שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם. זכויות שאינן מקנות שליטה הן ההון העצמי 

זכויות שאינן מקנות שליטה, שהינן מכשירים המקנים זכות בעלות בהווה והמעניקים למחזיק בהן חלק בנכסים נטו 

בנכסים במקרה של פירוק )לדוגמה: מניות רגילות(, נמדדות במועד צירוף העסקים בשווי הוגן או לפי חלקן היחסי 

 והתחייבויות של החברה הנרכשת, על בסיס כל עסקה בנפרד.

או רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. סך הרווח  .3.1.3.1

 מיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרתהאחר הכולל ההפסד והרווח 

 הזכויות שאינן מקנות שליטה תהיה שלילית.

עסקאות עם זכויות שאינן מקנות שליטה תוך שימור שליטה, מטופלות כעסקאות הוניות. כל הפרש בין התמורה  .3.1.3.2

 ששולמה או התקבלה לשינוי בזכויות שאינן מקנות שליטה נזקף לחלק הבעלים של החברה בהון ישירות לקרן הון.

 סקאות משותפותובע חברות כלולותהשקעה ב .3.1.4

חברות כלולות הינן ישויות בהן יש לקבוצה השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית, אך לא הושגה בהן 

במוחזקת  50%עד  20%לפיה החזקה בשיעור של הניתנת לסתירה, קיימת הנחה  .או שליטה משותפת שליטה

  הם לקבוצה יש זכויות לנכסים נטו של ההסדר.עסקאות משותפות הינן הסדרים משותפים במקנה השפעה מהותית. 

ת לראשונה לפי ות בהתאם לשיטת השווי המאזני ומוכרומטופלובעסקאות משותפות בחברות כלולות השקעות 

של חברות ברווח או הפסד הוצאות בהדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את חלקה של הקבוצה בהכנסות ו. עלות

ווי המאזני, לאחר תיאומים הנדרשים להתאים את המדיניות החשבונאית לזו של המטופלות לפי שיטת הש מוחזקות

ועד ליום שבו לא מתקיימת עוד ההשפעה או השליטה המשותפת מהיום בו מתקיימת ההשפעה המהותית הקבוצה 

 כאמור.  או השליטה המשותפת המהותית

 עסקאות שבוטלו באיחוד .3.1.5

, בוטלו במסגרת הכנת בין חברתיותיתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו, הנובעות מעסקאות 

 עסקאותועם  שטרם מומשו הנובעים מעסקאות עם חברות כלולותוהפסדים הדוחות הכספיים המאוחדים. רווחים 

 ת, בוטלו כנגד ההשקעה לפי זכויות הקבוצה בהשקעות אלו. ומשותפ

 מטבע חוץעסקאות ב .3.2

עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי העסקאות. 

נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ בתאריך הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער החליפין 

שבין העלות המופחתת במטבע הפעילות שבתוקף לאותו יום. הפרשי שער בגין הסעיפים הכספיים הינו ההפרש 

לבין העלות המופחתת במטבע חוץ השנה , כשהוא מתואם לריבית האפקטיבית ולתשלומים במשך לתחילת השנה

פריטים לא  .. הפרשי שער הנובעים מתרגום מחדש מוכרים ברווח והפסדהשנהמתורגמת לפי שער החליפין לסוף 

  עלות היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה. כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי

 מכשירים פיננסיים .3.3

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים .3.3.1

 הכרה לראשונה בנכסים פיננסים .3.3.1.1

קדונות במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך יהקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים ובפ

(, לרבות נכסים אשר יועדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד, מוכרים לראשונה במועד regular way purchaseהרגילה )

( בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו התחייבה trade dateקשירת העסקה )

הכרה לראשונה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס. נכסים פיננסיים נמדדים לראשונה לפי שווי הוגן. לאחר ה

 .כמפורט להלן הקבוצה מודדת נכסים פיננסיים בשווי הוגן או בעלות מופחתת
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( – 3ביאור 
 מכשירים פיננסיים )המשך( 3.3

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים 3.3.1

 נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת .3.3.1.2

בעלות מופחתת, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפסד  נכס פיננסי נמדד לאחר ההכרה לראשונה

מירידות ערך, אם הוא מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו להחזיק בנכסים כדי לגבות את תזרימי המזומנים 

החוזיים, ואם על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, הוא מניב בתאריכים ספציפיים תזרימי מזומנים המהווים 

וכן הקבוצה לא בחרה לייעדו לשווי הוגן דרך רווח והפסד כדי להפחית או לבטל חוסר  ריבית בלבדושלומי קרן ת

נכסים פיננסיים הנמדדים בעלות מופחתת כוללים מזומנים ושווי . (accounting mismatchעקביות חשבונאית )

 .ות ויתרות חובה לזמן ארוךהלוואפיקדונות לזמן ארוך, מזומנים, לקוחות, חייבים ויתרות חובה, 

קדונות לפי דרישה. שווי מזומנים כוללים יידי ופימזומנים ושווי מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מ

חודשים ברמת נזילות  3השקעות לזמן קצר, אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 

לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות לסיכון בלתי משמעותי של שינויים גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל 

 בשווי.

 נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן: .3.3.1.3

כל הנכסים הפיננסיים שאינם נמדדים בעלות מופחתת, נמדדים לאחר ההכרה לראשונה בשווי הוגן, כאשר כל 

 . השינויים בשווים ההוגן נזקפים לרווח והפסד

 ים פיננסיים:גריעת נכס .3.3.1.4

נכסים פיננסיים נגרעים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, או 

כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל הסיכונים 

 ה.וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעש

 אשר נוצרה או נשמרה על ידי הקבוצה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות. ,בנכסים פיננסיים שהועברו ,כל זכות

(, trade date(, מוכרות במועד קשירת העסקה )regular way saleמכירות נכסים פיננסים הנעשות בדרך הרגילה )

  משמע, במועד בו התחייבה הקבוצה למכור את הנכס.

 פיננסיות שאינן נגזריםהתחייבויות  .3.3.2

, , אגרות חובהתחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים

  ספקים וזכאים אחרים ופיקדונות מצרכני גז.

 הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות: .3.3.2.1

ותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות לראשונה הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצר

 ( בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר.trade dateבמועד קשירת העסקה )

כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה  בניכויהתחייבויות פיננסיות מוכרות לראשונה בשווי הוגן 

 עלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות ב

 גריעת התחייבויות פיננסיות: .3.3.2.2

 התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.

  קיזוז מכשירים פיננסיים: .3.3.2.3

נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת באופן 

( זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות currentlyמיידי )

 .זמנית-לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בועל בסיס נטו או 
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 סיכוני תנודות במחירי הנפט ,הקבוצה מחזיקה מכשירים פיננסיים נגזרים לצרכי גידור סיכוני מטבע חוץ, סיכוני ריבית

הוגן; עלויות עסקה הניתנות לייחוס נזקפות לרווח והפסד עם נגזרים מוכרים לראשונה בשווי  .וסיכוני מרווח זיקוק

 התהוותן. לאחר ההכרה לראשונה, נמדדים הנגזרים בשווי הוגן, כשהשינויים בשווי ההוגן מטופלים כמתואר להלן:

 גידור כלכלי: .3.3.3.1

פיננסיים  חשבונאות גידור אינה מיושמת לגבי מכשירים נגזרים המשמשים לגידור כלכלי של נכסים והתחייבויות

השינויים בשווי ההוגן של נגזרים על מחירי סחורות ומרווחי זיקוק מסווגים הנקובים במטבע חוץ ומחירי סחורות. 

ואילו השינויים בשווי הוגן של נגזרים על שערי מטבעות ובמסגרת ההכנסות, בהתאמה,  במסגרת עלות המכר

 וריבית מסווגים כהכנסות או הוצאות מימון.

  ם משמשים לגידור:נגזרים שאינ .3.3.3.2

שאינם משמשים לגידור נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימון. בכלל זה  ,שינויים בשווי ההוגן של נגזרים

מיישמת הקבוצה טיפול חשבונאי כאמור לגבי שינויים בשווי ההוגן של כתבי אופציה שתוספת המימוש בגינם אינה 

 קבועה.

 נגזרים משובצים שהופרדו: .3.3.3.3

ים משובצים מופרדים מהחוזה המארח ומטופלים בנפרד אם: )א( אין קשר הדוק בין המאפיינים הכלכליים נגזר

והסיכונים של החוזה המארח ושל הנגזר המשובץ, )ב( מכשיר נפרד בעל אותם תנאים כשל הנגזר המשובץ היה 

והפסד. החברה אינה מפרידה נגזרים )ג( המכשיר המשולב אינו נמדד לפי שווי הוגן דרך רווח  -עומד בהגדרת נגזר ו

 3.3משובצים בחוזה מארח שהוא נכס פיננסי. במקום זאת, המכשיר הפיננסי נבחן בכללותו ומסווג כאמור בסעיף 

 שינויים בשווי ההוגן של נגזרים משובצים שהופרדו נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות או הוצאות מימון.לעיל. 

 אינם נמדדים לפי שווי הוגןנכסים והתחייבויות צמודי מדד ש .3.3.4

ערכם של נכסים והתחייבויות פיננסיים צמודי מדד, שאינם נמדדים לפי שווי הוגן, משוערך בכל תקופה בהתאם 

 לשיעור עליית או ירידת המדד בפועל.

 מניות הון .3.3.5

 :מניות רגילות .3.3.5.1

, בניכוי מוצגות כהפחתה מההוןעלויות תוספתיות המתייחסות ישירות להנפקת מניות רגילות וכתבי אופציה למניות, 

 השפעת המס.

 :מניות באוצר .3.3.5.2

שהוכר בהון העצמי נרכש מחדש על ידי הקבוצה, סכום התמורה ששולם, הכולל עלויות ישירות  ,כאשר הון מניות

. כאשר מניות באוצר נמכרות המניות שנרכשו מחדש מסווגות כמניות באוצרבניכוי השפעת המס, מנוכה מההון. 

 .להוןכגידול בהון והעודף או הגרעון שנובעים מהעסקה נזקף  תמחדש, סכום התמורה שהתקבלה מוכראו מונפקות 

 רכוש קבוע .3.4

 הכרה ומדידה .3.4.1

העלות של מספר  .מירידת ערךמצטברים פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים 

 -, מועד המעבר ל2007בינואר  1שוויים ההוגן ליום נקבעה לפי  (ומיכלי גז מבנים ,קרקע)פריטי רכוש קבוע 

IFRS .)העלות כוללת יציאות הניתנות לייחוס ישיר לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי  )עלות נחשבת

כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום ולמצב 

עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול . לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלההדרושים 

 הציוד המתייחס, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( – 3ביאור 

 רכוש קבוע )המשך( 3.4

 הכרה ומדידה )המשך( 3.4.1

, IAS 16-חלקי חילוף, ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר הם עומדים בהגדרת רכוש קבוע בהתאם ל

 אחרת הם מסווגים כמלאי.

 שנרכש תמורת פריט לא כספי אחר במסגרת עסקה בעלת מהות מסחרית, מוכר לפי שווי הוגן. ,רכוש קבוע פריט

כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים )לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות( יש אורך חיים שונה, הם 

 מטופלים כפריטים נפרדים )רכיבים משמעותיים( של הרכוש הקבוע.

סד מגריעת פריט רכוש קבוע נקבעים לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערך בספרים, ומוכרים נטו רווח או הפ

 בדוח רווח והפסד.או הוצאות אחרות, לפי העניין, בסעיף הכנסות אחרות 

 רכישת רכוש קבוע מוצגות במסגרת סעיף הרכוש הקבוע. על חשבוןמקדמות 

 עלויות עוקבות .3.4.2

ת כחלק מהערך בספרים של אותו פריט אם צפוי ומוכרועלויות עוקבות אחרות עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע 

עלותו ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך ואם תזרום אל הקבוצה בהן כי התועלת הכלכלית העתידית הגלומה 

 נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.שהוחלף נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות מפריט רכוש קבוע בספרים של חלק 

 פחת .3.4.3

פחת הוא העלות של -פחת של נכס על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-פחת הוא הקצאה שיטתית של הסכום בר

 .והנכס, או סכום אחר המחליף את העלות, בניכוי ערך השייר של

דרושים על מנת שהוא יוכל לפעול נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב ה

 באופן שהתכוונה ההנהלה.

פחת נזקף לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש 

מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה בחכירות מימוניות לרבות קרקעות הקבוע. נכסים חכורים 

אלא אם צפוי באופן סביר שהקבוצה תקבל בעלות על הנכס בתום תקופת  הנכסים יים שלהשימושים ואורך החי

  אינן מופחתות.בבעלות . קרקעות החכירה

 אומדן אורך החיים השימושי לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואתיות הינו כדלקמן:

  שנות הפחתה 
  20-50 מתקני זיקוק ופיצוח

 25-33 תחנת כח
 (50)בעיקר  10-50 מבני עזר ודרכי גישהמבנים, 

מיכלים, מכונות, ציוד ונכסים 
 ניידים

 (10-14)בעיקר   3-50

 5-15 כלי רכב
 3-7 מחשבים וציוד תקשורת

 3-20 ריהוט וציוד משרדי
 (כולל אופציה) תקופת החכירהלפי  קרקעות בחכירה מימונית

אופציה שבידי הקבוצה להארכת תקופת תקופת השכירות )כולל הקצר מבין  שיפורים במושכר
 לבין אורך החיים השימושיים. השכירות(

יוחס לנכסים ספציפיים מופחת לפי יתרת תקופת הפחתתם ו בחברות בנות, השקעהשנוצר במסגרת עלות העודף 

 במועד שבו יוחס עודף העלות.

 לפחות בכל סוף שנת דיווח. האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושי וערך השייר נבחנים מחדש
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( – 3ביאור 

 נכסים בלתי מוחשיים .3.5

 מוניטין .3.5.1

למידע בדבר מדידת המוניטין  במסגרת נכסים בלתי מוחשיים.מוצג כתוצאה מרכישה של חברות בנות  שנוצרמוניטין 

לעיל. בתקופות עוקבות מוניטין נמדד לפי עלות בניכוי הפסדים מירידת  3.1.1.2בעת ההכרה לראשונה ראה סעיף 

 ערך שנצברו.

 נכסים בלתי מוחשיים אחרים .3.5.2

נכסים בלתי מוחשיים אחרים, שנרכשו על ידי הקבוצה, בעלי אורך חיים מוגדר, נמדדים לפי עלות בניכוי 

 טבעיגז  הסכם לרכישתל, בין היתר, כולנכסים בלתי מוחשיים סעיף . הפחתות והפסדים מירידת ערך שנצברו

כנכס לא מוחשי, שמהווה חלק מעודף  בדוח על המצב הכספיבמחירים מסוימים. הסכום המוצג  ,פז"אבחברת הבת, 

הינו היוון ההפרש בין מחיר חוזה הגז הטבעי, לבין עלות הגז הצפויה לפי מחירי  פז"אבעת רכישת שנוצר העלות 

יכי השווי על ידי מער ,פז"אכפי שחושב בעת רכישת  יות הגז הצפויות,ובהתאם לכמ ,הגז הטבעי של משרד האנרגיה

 .ברכישה שייחסו את עודף העלות

 עלויות עוקבות .3.5.3

עוקבות מוכרות כנכס בלתי מוחשי אך ורק כאשר הן מגדילות את ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בנכס  לויותע

הקשורות למוניטין או למותגים שפותחו באופן עצמי, נזקפות לדוח רווח בגינו הן הוצאו. יתר העלויות, לרבות עלויות 

 והפסד עם התהוותן.

 הפחתה .3.5.4

, על פני אומדן אורך (להלן כמפורט גז טבעיהסכם )למעט  הפחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר

באופן אינו מופחת  מוניטין החיים השימושי של הנכסים הבלתי מוחשיים, מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש.

 לצורך ירידת ערך.לפחות אחת לשנה  אלא נבחןשיטתי 

 :כדלקמן אומדן אורך החיים השימושי לתקופה הנוכחית ולתקופות השוואתיות הינו

 
  שנות הפחתה 

 (20)בעיקר  5 -20 הוצאות נדחות 
 5-18 זכויות הובלה והפצה

 10-30 תמלוגים בגין ידע
 20-25 וחשמלזכויות מים 

ביחס להערכת השווי כפי  בהתאם לכמות היחסית של הגז הטבעי שנצרכה בתקופה  *גז טבעיהסכם 
 קצר בין השניים.האו תקופת ההסכם,  ,פז"אשחושבה בעת רכישת 

 3-5 תוכנה 

 דיווח.נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת וערך השייר אורך החיים השימושי ההפחתה, האומדנים בדבר שיטת 

 .הסתיימה הפחתת הנכס בגין הסכם הגז הטבעי 2016*בשנת 

 נדל"ן להשקעה .3.6

או שניהם( המוחזק )על ידי החברה כבעלים או  –או חלק ממבנה  –נדל"ן להשקעה הוא נדל"ן )קרקע או מבנה 

שימוש בייצור או  בחכירה מימונית( לצורך הפקת הכנסות שכירות או לשם עליית ערך הונית או שניהם, ושלא לצורך

 מכירה במהלך העסקים הרגיל. או, למטרות מנהלתיותאו הספקת סחורות או שירותים 

כעלות נקבעה להשקעה  נדל"ןפריטי העלות של נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי עלות בתוספת עלויות עסקה. 

  .IFRS -, מועד המעבר ל2007בינואר  1ליום  לפי שווי הוגן,נחשבת 

מדד לפי ות הנדל"ן להשקעה נבתקופות העוקב .עה מתייחס בעיקרו לקרקעות אשר אינן מופחתותנדל"ן להשק

רווח או הפסד מגריעת נדל"ן להשקעה נקבעים  העלות בניכוי פחת שנצבר, והפסדים מירידת ערך, אם קיימים.

בסעיף הכנסות אחרות או ומוכרים למועד הדיווח הכספי האחרון לפי השוואת התמורה מגריעת הנכס לערכו בספרים 

 הוצאות אחרות, לפי העניין, בדוח רווח והפסד.
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 נכסים חכורים .3.7

בהן נושאת הקבוצה באופן מהותי בכל הסיכונים והתשואות  ,קרקעות בחכירה מהוונת ממנהל מקרקעי ישראל

 ת כחכירות מימוניות.מהנכס, מסווגו

יתר החכירות מסווגות כחכירות תפעוליות, כאשר הנכסים החכורים אינם מוכרים בדוח על המצב הכספי של 

תשלומים במסגרת חכירה תפעולית למעט דמי חכירה מותנים, נזקפים לרווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, הקבוצה. 

מקרקעי ישראל בגין חכירות של קרקעות המסווגות הל דמי חכירה ששולמו מראש למינלאורך תקופת החכירה. 

רווח והפסד לאורך גם הם ל, ונזקפים כדמי חכירה ששולמו מראש בדוח על המצב הכספימוצגים כחכירות תפעוליות, 

בחשבון אופציה להארכת תקופת החכירה, במידה ובמועד ההתקשרות מביאה תקופת החכירה. תקופת החכירה 

 ופן סביר שהאופציה תמומש.בחכירה היה וודאי בא

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.

  מלאי .3.8

 ומלאי התזקיקים ערך המימוש נטו של מלאי הנפט הגולמיהמלאי מוצג לפי העלות או ערך מימוש נטו, כנמוך שבהם. 

ושל הוצאות הייצור הצפויות לנפט  מחירי המכירה בניכוי הוצאות מכירה צפויות של התזקיקיםנקבע על בסיס 

עלות המלאי כוללת את כל עלויות הרכישה, עלויות ההמרה והייצור ועלויות אחרות שהתהוו בהבאת המלאי  .הגולמי

במקרה של מלאי בתהליך ייצור ומלאי מוצרים גמורים, כוללת העלות את החלק המיוחס  מצבו הנוכחיים.למיקומו ול

ערך המימוש נטו הוא אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים צור, המבוסס על קיבולת נורמלית. של תקורות היי

חירי המימוש נטו נקבעים לכל מהרגיל, בניכוי אומדן העלות להשלמה ואומדן העלויות הדרושות לביצוע המכירה. 

 אחד מסוגי המלאי באופן ספציפי.

 העלות נקבעה כדלקמן:

 לפי שיטת "נכנס ראשון יוצא ראשון". מלאי חומרי גלם 
 בעיקר לפי "שיטת נכנס ראשון יוצא ראשון".  תוצרת גמורה 

 לפי שיטת "ממוצע משוקלל נע". מלאי שמנים
שהינה על בסיס שיטת "נכנס ראשון בעיקר על בסיס עלות הגז  מלאי גז

 יוצא ראשון" ועלות המילוי והשינוע הממוצעת.
 בעיקר לפי "ממוצע משוקלל נע". מלאי מוצרי מזון ונוחות

 בעיקר לפי "שיטת ממוצע משוקלל נע". מכשירים, חלפים ומוצרים אחרים

 היוון עלויות אשראי .3.9

הוונו לנכסים כשירים, במהלך התקופה הנדרשת להשלמה  עלויות אשראי ספציפי ועלויות אשראי שאינו ספציפי

ולהקמה עד למועד בו הם מוכנים לשימושם המיועד. עלויות אשראי שאינו ספציפי מהוונות באותו אופן לאותה 

השקעה בנכסים כשירים או לאותו חלק ממנה שלא ממומן באשראי ספציפי תוך שימוש בשיעור שהוא הממוצע 

לות בגין אותם מקורות אשראי שעלותם לא הוונה באופן ספציפי. עלויות אשראי אחרות המשוקלל של שיעורי הע

 נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.

 ירידת ערך .3.10

 נכסים פיננסיים .3.10.1

נבחנת כאשר או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך רווח והפסד 

בית לכך שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע קיימת ראייה אובייקטי

ראייה אובייקטיבית לכך  באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.

סכום המגיע לקבוצה ארגון מחדש של  ;הפרת חוזה על ידי חייב :שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה לכלול

קיום סממנים לכך שחייב או מנפיק חוב יפשוט ; המתבסס על תנאים אשר הקבוצה לא היתה שוקלת במקרים אחרים

שינויים בסביבה הכלכלית שמעידים על חדלות פירעון של  ;שינויים שליליים בסטאטוס התשלומים של לווים; רגל

; מידע נצפה שמצביע על כך שקיימת ירידה הניתנת למדידה או היעלמות שוק פעיל עבור נייר ערךמנפיקי חוב 

 בתזרים מזומנים צפוי מקבוצה של נכסים פיננסיים.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( – 3ביאור 

 ירידת ערך )המשך( 3.10

 נכסים פיננסיים )המשך( 3.10.1

  ראיות לירידת ערך של מכשירי חוב: .3.10.1.1

אחרים והשקעות אחרות הנמדדות בעלות חייבים ת לקוחות, והלוואות, יתרהקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך לגבי 

הן ברמת הנכס הבודד והן ברמה קולקטיבית. ההלוואות והחייבים שהינם משמעותיים באופן פרטני נבחנים מופחתת 

אשר עות האחרות הנמדדות בעלות מופחתת החייבים וההשק ,הלוואותיתרות הלקוחות, הספציפית לירידת ערך. 

בגינם לא זוהתה ירידת ערך ספציפית מקובצים יחדיו ולגביהם נבחנת קיומה של ירידת ערך קולקטיבית במטרה 

והשקעות אחרות הנמדדות החייבים  ,ההלוואותיתרות הלקוחות, לאתר ירידת ערך שהתרחשה וטרם זוהתה. לגבי 

באופן פרטני, מבוצעת בחינה קולקטיבית לירידת ערך על ידי קיבוצם בהתאם שאינן משמעותיות בעלות מופחתת 

 למאפייני סיכון דומים.

בבחינה קולקטיבית של ירידת ערך הקבוצה עושה שימוש במגמות היסטוריות של ההסתברות להפרה, עיתוי קבלת 

ועל צפויים להיות ההחזר וסך ההפסד בפועל, בהתאם לשיקול דעת ההנהלה בדבר השאלה האם ההפסדים בפ

גדולים או קטנים יותר בהשוואה להפסדים העולים מהמגמות ההיסטוריות לאור המצב הכלכלי ותנאי האשראי 

 הקיימים.

  טיפול בהפסדים מירידת ערך של נכסים פיננסים הנמדדים בעלות מופחתת: .3.10.1.2

נכס בספרים לבין הערך עלות מופחתת, מחושב כהפרש בין ערך הבהפסד מירידת ערך של נכס פיננסי, הנמדד 

הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים, מהוון בשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס. הפסדים 

. הכנסת הנמדד בעלות מופחתתהנכס הפיננסי נזקפים לדוח רווח והפסד ומוצגים כהפרשה להפסד כנגד יתרת 

להיוון תזרימי המזומנים העתידיים ש בשיעור הריבית ששימש נפגם מוכרת באמצעות שימושערכם ריבית בגין נכסים 

 לצורך מדידת ההפסד מירידת ערך.

  ביטול הפסד מירידת ערך: .3.10.1.3

הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן ליחסו באופן אובייקטיבי לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת 

בגין נכסים פיננסים הנמדדים לפי עלות מופחתת , נזקף . ביטול הפסד מירידת ערך )כגון פירעון על ידי החייב( הערך

 לרווח והפסד. 

 נכסים שאינם פיננסיים .3.10.2

 עיתוי בחינת ירידת הערך: .3.10.2.1

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה, שאינם מלאי ונכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי 

לקבוע האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה 

יחידה מניבת מזומנים הכוללת עבור כל של הנכס. בתקופות עוקבות, מבצעת הקבוצה, אחת לשנה בתאריך קבוע 

 , הערכה של הסכום בר ההשבה או באופן תכוף יותר, אם קיימים סימנים לירידת ערך.מוניטין

 קביעת יחידות מניבות מזומנים והקצאת מוניטין ליחידות מניבות מזומנים: .3.10.2.2

לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר למטרת בחינת ירידת ערך, הנכסים אשר אינם ניתנים לבחינה פרטנית מקובצים יחד 

נכסים ובקבוצות אחרים אשר מניבה תזרימי מזומנים משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים 

אחרות )"יחידה מניבת מזומנים"(. למטרת בחינת ירידת ערך של מוניטין, יחידות מניבות מזומנים אליהן הוקצה 

משקפת את הרמה הנמוכה ביותר בה המוניטין נתון של מוניטין ידת ערך מוניטין מקובצות כך שהרמה בה נבחנת יר

במקרים בהם לא קיים מעקב על המוניטין למעקב לצרכי דיווח פנימי אך בכל מקרה אינה גדולה ממגזר פעילות. 

בות לצרכי הנהלה פנימיים, המוניטין מוקצה למגזרי פעילות ולא ליחידה מניבת מזומנים )או קבוצות יחידות מני

מוניטין שנרכש במסגרת צירוף עסקים מוקצה ליחידות מניבות מזומנים, לרבות מזומנים( הקטנה ממגזר פעילות. 

 אלו הקיימות בקבוצה גם ערב צירוף העסקים, אשר צפויות להניב הטבות מהאנרגיה של הצירוף.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( – 3ביאור 

 ירידת ערך )המשך( 3.10
 נכסים שאינם פיננסיים )המשך(  3.10.2

 מדידת סכום בר השבה: .3.10.2.3

הסכום בר השבה של נכס או של יחידה מניבת מזומנים הינו הגבוה מבין שווי שימוש לבין שווי הוגן, בניכוי עלויות 

מימוש. בקביעת שווי השימוש, מהוונת הקבוצה את תזרימי המזומנים העתידיים החזויים לפי שיעור היוון המשקף 

הערכות משתתפי השוק לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס או ליחידה מניבת את 

 המזומנים, בגינם לא הותאמו תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים לנבוע מהנכס או מהיחידה מניבת המזומנים.

  הכרה בהפסד מירידת ערך: .3.10.2.4

של הנכס או של היחידה מניבת מזומנים אליה הנכס משתייך הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים 

עולה על הסכום בר השבה, ונזקפים לרווח והפסד. הפסדים מירידת ערך שמוכרים לגבי יחידות מניבות מזומנים, 

מוקצים תחילה להפחתת הערך בספרים של מוניטין שיוחס ליחידות אלה ולאחר מכן להפחתת הערך בספרים של 

 ביחידה מניבת המזומנים, באופן יחסי. הנכסים האחרים

 השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות .3.10.3

השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת נבחנת לירידת ערך כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית המצביעה על 

ה לעיל(. מוניטין המהווה חלק מחשבון ההשקעה בחברה הכלולה או בעסק 3.10.1ירידת ערך )כמפורט בסעיף 

המשותפת, אינו מוכר כנכס נפרד ולכן אינו נבחן בנפרד לירידת ערך. במידה וקיימת ראייה אובייקטיבית המצביעה 

על כך שיתכן שנפגם ערכה של ההשקעה, הקבוצה מבצעת הערכה של הסכום בר ההשבה של ההשקעה שהינו 

 הגבוה מבין שווי השימוש ומחיר המכירה נטו שלה.

 הטבות לעובדים .3.11

 אחר סיום העסקההטבות ל .3.11.1

בקבוצה קיימות מספר תכניות הטבה לאחר העסקה. התכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח או 

 לקרנות המנוהלות בידי נאמן, קרנות פנסיה וגמל והן מסווגות כתכניות הפקדה מוגדרת וכן כתכניות הטבה מוגדרת.

 :תכניות להפקדה מוגדרת .3.11.1.1

ת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת תוכנית להפקדה מוגדר

 מחויבויות הקבוצה להפקיד בתכניתמבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים נוספים. 

 .קשורים הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן סיפקו העובדים שירותים

 :יות להטבה מוגדרתתכנ .3.11.1.2

מחויבות נטו של תכנית להטבה מוגדרת הינה תוכנית הטבה לאחר סיום העסקה שאינה תוכנית להפקדה מוגדרת. 

הקבוצה, המתייחסת לתכנית הטבה מוגדרת בגין הטבות לאחר סיום העסקה, מחושבת לגבי כל תכנית בנפרד על 

ידי אומדן הסכום העתידי של ההטבה שיגיע לעובד בתמורה לשירותיו, בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הטבה 

הקבוצה קובעת את הריבית נטו על ההתחייבות )נכס(, התכנית. זו מוצגת לפי ערך נוכחי בניכוי השווי ההוגן של נכסי 

נטו בגין הטבה מוגדרת על ידי הכפלת ההתחייבות )נכס(, נטו בגין הטבה מוגדרת בשיעור ההיוון ששימש למדידת 

שיעור ההיוון נקבע בהתאם  ההתחייבות בגין הטבה מוגדרת, כפי ששניהם נקבעו בתחילת תקופת הדיווח השנתית.

מועד פירעונן שוהינו שקל , שהמטבע שלהן קונצרניות צמודות באיכות גבוההה במועד הדיווח על אגרות חוב לתשוא

אקטואר מוסמך לפי שיטת יחידת הזכאות על ידי מידי שנה לתנאי המחויבות של הקבוצה. החישובים נערכים דומה 

  החזויה.

וללת רווחים והפסדים אקטואריים, תשואה על נכסי מדידה מחדש של ההתחייבות )הנכס(, נטו בגין הטבה מוגדרת כ

מדידות מחדש תוכנית )למעט ריבית(, וכן שינוי כלשהו בהשפעה על תקרת הנכסים )ככל שרלוונטי, למעט ריבית(. 

בגין מחויבות להטבה מוגדרת, הכנסות עלויות ריבית  .נזקפות מידית, דרך רווח כולל אחר ישירות לעודפים

 תוכנית שנזקפו לרווח והפסד, מוצגות בסעיפי הכנסות והוצאות מימון בהתאמה.נכסי הריבית בגין 



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים  -פרק ג' 

  2017 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 24-ג

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( – 3ביאור 

 הטבות לעובדים )המשך( 3.11
 הטבות לאחר סיום העסקה )המשך(  3.11.1

 תכניות להטבה מוגדרת )המשך( 3.11.1.2

החברה מקזזת נכס המתייחס לתכנית הטבה אחת מול התחייבות המתייחסת לתכנית אחרת רק כאשר יש זכות 

לאכיפה משפטית להשתמש בעודף התכנית האחת כדי לסלק מחויבות בגין התכנית האחרת, וכן יש כוונה הניתנת 

בות שלה בגין התכנית לסלק את המחויבות על בסיס נטו או לממש את העודף בתכנית אחת ולסלק את המחוי

 האחרת בו זמנית.

 הטבות אחרות לעובדים לטווח ארוך .3.11.2

המחויבות נטו של הקבוצה בגין הטבות לעובדים לטווח ארוך, שאינן מתייחסות לתכניות הטבה לאחר סיום העסקה, 

מות. היא בגין סכום ההטבה העתידית המגיעה לעובדים בגין שירותים שהוענקו בתקופה השוטפת ובתקופות קוד

סכום הטבות אלו מהוון לערכו הנוכחי ומנוכה ממנו השווי ההוגן של נכסים המתייחסים למחויבות זו. שיעור ההיוון 

הינו שקל, שהמטבע שלהן קונצרניות צמודות באיכות גבוהה נקבע בהתאם לתשואה במועד הדיווח על אגרות חוב 

החישוב נעשה לפי שיטת יחידת הזכאות החזויה.  לתנאי המחויבויות של הקבוצה.דומה מועד הפירעון שלהן שו

 רווחים והפסדים אקטואריים נזקפים לרווח והפסד בתקופה בה הם נוצרו. 

 הטבות עובד לטווח קצר .3.11.3

מחויבויות בגין הטבות לעובדים לזמן קצר נמדדות על בסיס לא מהוון, וההוצאה נזקפת בעת שניתן השירות 

בעת ההיעדרות בפועל. הפרשה בגין  –נן נצברות )כמו חופשת לידה( המתייחס או במקרה של היעדרויות שאי

הטבות לעובדים לזמן קצר בגין בונוס במזומן או תכנית השתתפות ברווחים, מוכרת כאשר לקבוצה יש מחויבות 

נוכחית משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן 

מן את הסכום. סיווג הטבות לעובדים לצורכי מדידה, כהטבות לטווח קצר או כהטבות אחרות לטווח ארוך נקבע מהי

 בהתאם לתחזית הקבוצה לסילוק המלא של ההטבות.

 עסקאות תשלומים מבוססי מניות .3.11.4

על  העודפיםביתרת נזקף כהוצאת שכר במקביל לגידול השווי ההוגן במועד ההענקה של כתבי אופציה לעובדים 

בגין מענקי תשלום מבוסס מניות,  פני התקופה בה מושגת זכאות העובדים לכתבי האופציה. הסכום שנזקף כהוצאה

מותאם על מנת לשקף את כתבי האופציה למניות אשר צפויים  המותנים בתנאי הבשלה שהינם תנאי שירות

 להבשיל.

 הפרשות .3.12

נוכחית, משפטית או משתמעת, כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר,  מחויבותהפרשה מוכרת כאשר לקבוצה יש 

 הטבות כלכליות לסילוק המחויבות. יידרש תזרים שלילי של , וכאשר צפוי כי באופן מהימןהניתנת לאמידה 

 אחריות .3.12.1

נערכה על פי ההפרשה ת, בגינם ניתנה האחריות, נמכרים. הפרשה לאחריות מוכרת כאשר המוצרים או השרו

 מבוססת על נתונים היסטוריים ועל שקלול כל התוצאות האפשריות בהסתברויות שלהן.הלה הערכת ההנה

 ואיכות סביבה שיקום אתר .3.12.2

הפרשה לשיקום בחברה מוכרת בהתאם למדיניות המוצהרת של הקבוצה לשימור הסביבה ובהתאם לדרישות החוק, 

  .התגלה הזיהום במי התהום במועד בו ,נמצאו מי תהום מזוהמים וההוצאה המתייחסת בהןדלק תחנות 

לצורך ניהול מערך איכות הסביבה של פז"א תוך מניעת זיהומים ממתקני החברה ותוך הגנה הפרשה מוכרת  פז"אב

  .מיטבית על הסביבה

עלויות שוטפות להפעלת והחזקת מתקנים למניעת זיהום סביבה והפרשות צפויות המתייחסות  בחברות בנות אחרות

 נזקפות לרווח והפסד. ,הנובע מפעילות שוטפת או מפעילות עבר ,לשיקום סביבתי
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 תביעות משפטיות .3.12.3

הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע 

כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק ( More likely than notר לא )ויותר סביר מאש, בעברשהתרחש 

כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה  המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.

  הנוכחי.

 הכנסות .3.13

 מכירת סחורות .3.13.1

העומדת להתקבל, בניכוי החזרות ההכנסה ממכירת סחורות נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שנתקבלה או 

בהם תקופת האשראי היא קצרה ומהווה את האשראי המקובל  ,והנחות, הנחות מסחריות והנחות כמות. במקרים

התמורה העתידית אינה מהוונת. הקבוצה מכירה בהכנסה כאשר הסיכונים המשמעותיים וההנאות מהבעלות  ,בענף

יה, קיימת אפשרות להעריך באופן מהימן את אפשרות החזרת על הסחורה עוברים לקונה, קבלת התמורה צפו

הסחורה והעלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות לאמידה באופן מהימן, כאשר אין להנהלה מעורבות 

העברת הסיכונים והתשואות משתנה עיתוי  נמשכת עם הסחורה וכן כאשר ההכנסה ניתנת למדידה באופן מהימן.

פציפיים של חוזה המכירה. לגבי מכירת מוצרים בישראל, העברת הסיכונים והתשואות בהתאם לתנאים הס

של הלקוח, ואולם לגבי משלוחים בינלאומיים ומיכליו מתקיימת, בדרך כלל, כאשר המוצרים מגיעים למחסניו 

 .או בהתאם להסכם מסוימים מתקיימת ההעברה כאשר הסחורה מועמסת על כלי התחבורה של המוביל

 תיםשירו .3.13.2

הכנסה משירותים שהוענקו נזקפת לרווח והפסד באופן יחסי לשלב השלמת העסקה, במועד הדיווח. אומדן שלב 

 ההשלמה מחושב בהתייחס לסקירת העבודה שבוצעה.

 עמלות .3.13.3

 כאשר הקבוצה פועלת, במסגרת עסקה, כסוכן ולא כספק עיקרי, מוכרת ההכנסה בגובה סכום העמלה נטו.

 הכנסות מדמי שכירות .3.13.4

 כנסות דמי שכירות מוכרות ברווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פני תקופת החכירה. ה

 עלויות סביבתיות .3.14

עלויות שוטפות להפעלה ולהחזקה של מתקנים למניעת זיהום הסביבה והפרשות צפויות לעלויות, המתייחסות 

מפעילות שוטפת או מפעילות עבר, נזקפות לדוח רווח והפסד. עלויות הקמת מתקנים למניעת  הנובעלשיקום סביבתי 

, המגדילות את אורך החיים או יעילות המתקן או מקטינות או מונעות את זיהום הסביבה, נזקפות סביבתיזיהום 

 לעלות הרכוש הקבוע ומופחתות בהתאם למדיניות הפחת הנהוגה בחברה.

 ימוןהכנסות והוצאות מ .3.15

שינויים בשווי ההוגן של מרווחים הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין סכומים שהושקעו, הכנסות מדיבידנדים, 

המוכרים  ם נגזריםהמוצגים בשווי הוגן דרך רווח והפסד ורווחים ממכשיריוהתחייבויות פיננסיות נכסים פיננסיים 

שיטת הריבית האפקטיבית. הכנסות מדיבידנדים מוכרות פי לברווח והפסד. הכנסות ריבית מוכרות עם צבירתן, 

 במועד בו מוקנית לקבוצה הזכות לקבלת תשלום. 

שינויים בשווי  ,הפרשות שלערך הזמן בהלוואות שנתקבלו, שינויים בגין ומדד הוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית 

הוגן דרך רווח והפסד, הפסדים מירידת ערך של המוצגים בשווי נסיות נפיוהתחייבויות ההוגן של נכסים פיננסיים 

והפסדים  ,)למעט הפסדים בגין ירידת ערך לקוחות המוצגים במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות(נכסים פיננסיים 

, נזקפות לדוח רווח על נכסים כשירים המוכרים ברווח והפסד. עלויות אשראי, שאינן מהוונותנגזרים  םממכשירי

כהכנסות מימון או הוצאות  רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו ית האפקטיבית.והפסד לפי שיטת הריב

 .כתלות בתנודות שערי החליפין, וכתלות בפוזיציה שלהן )רווח או הפסד בנטו(, מימון
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ריבית שהתקבלה ודיבידנדים שהתקבלו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות  בדוחות על תזרימי המזומנים,

 השקעה. ריביות ששולמו ודיבידנדים ששולמו מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון.

 ת מסים על ההכנסהוהוצא .3.16

או נזקפים ישירות סד לדוח רווח והפשוטפים ונדחים נזקפים מסים שוטפים ונדחים. מסים כוללים מסים על הכנסה 

 .או ברווח כולל אחר אשר מוכרים ישירות בהוןמפריטים  יםנובעהם להון או לרווח כולל אחר במידה ו

 מסים שוטפים  .3.16.1

המס השוטף הינו סכום המס הצפוי להשתלם על ההכנסה החייבת במס לשנה, כשהוא מחושב לפי שיעורי המס 

וגם  שנים קודמותבגין  . מסים שוטפים כוללים גם מסיםהדיווחהחלים לפי החוק שנחקק או נחקק למעשה למועד 

 .תוספות מסים בגין חלוקת דיבידנדים

 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים שוטפים  .3.16.2

הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים שוטפים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי 

נה לסלק נכסי והתחייבויות מסים שוטפים על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות מסים שוטפים, וכן קיימת כוו

 והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

 עמדות מס לא וודאיות .3.16.3

הפרשה בגין עמדות מס לא וודאיות, לרבות הוצאות מס וריבית נוספות, מוכרת כאשר יותר צפוי מאשר לא, כי 

 מחויבות.הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק ה

 מסים נדחים .3.16.4

ההכרה במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח כספי 

לבין ערכם לצרכי מסים. הקבוצה לא מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים: ההכרה לראשונה 

בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרווח במוניטין, ההכרה לראשונה בנכסים ובהתחייבויות 

ובחברות , בהסדרים משותפים החשבונאי ועל הרווח לצרכי מס, וכן הפרשים הנובעים מהשקעה בחברות בנות

  .ובמידה והקבוצה שולטת במועד היפוך ההפרשה, כלולות, במידה ואין זה צפוי שהם יתהפכו בעתיד הנראה לעין

לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על  נמדדיםהמסים הנדחים 

  .למועד הדיווחהחוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה 

נכס מס נדחה מוכר בספרים כאשר צפוי שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל את ההפרשים 

, ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מועד דיווחהזמניים. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל 

 מופחתים.

 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים .3.16.5

ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי משפטית החברה מקזזת נכסי וההתחייבות מסים נדחים במידה וקיימת זכות 

וסה על ידי אותה רשות מס באותה חברה , והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממשוטפיםוהתחייבויות מסים 

על בסיס נטו או שנכסי והתחייבויות שוטפים נישומה, או בחברות שונות, אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מסים 

 מיושבים בו זמנית.השוטפים המסים 

 תוספת מס בגין חלוקת דיבידנד  .3.16.6

חברות הקבוצה. תוספת מס זו לא על ידי הקבוצה עשויה להתחייב בתוספת מס במקרה של חלוקת דיבידנדים 

שלא לגרום לחלוקת דיבידנד הכרוכה בתוספת מס היא מדיניות חברות הקבוצה כאשר נכללה בדוחות הכספיים, 

 לחברה המקבלת, בעתיד הנראה לעין. 

 חברתיותן עסקאות בי .3.16.7

 ה הרוכשת.בדוח המאוחד נרשם לפי שיעור המס החל על החברבין חברתיות מס נדחה בגין עסקאות 
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 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה .3.17

נכסים לא שוטפים מסווגים כנכסים המוחזקים למכירה, אם צפוי ברמה גבוהה שהשבתם תהיה בעיקר באמצעות 

מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך. מיד לפני סיווגם כמוחזקים למכירה נמדדים הנכסים על פי המדיניות  עסקת

החשבונאית של הקבוצה. לאחר מכן נמדדים הנכסים לפי הנמוך מבין הערך בספרים והשווי ההוגן, בניכוי עלויות 

 מכירה.

  תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו .3.18

  "התקן"( –, מכשירים פיננסיים )להלן IFRS 9( 2014) תקן דיווח כספי בינלאומי .3.18.1

(2014 )IFRS 9 מחליף את ההוראות הקיימות היום ב- IAS 39 ( .2014מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידה )IFRS 

כולל הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של מכשירים פיננסיים, מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפויים  9

‘(expected credit loss’ model עבור מרבית נכסי החוב הפיננסיים. הוראות אלו מתווספות לפרק בנושא )

 אותו אימצה החברה, כאמור לעיל. 2013כללי שפורסם בשנת  –חשבונאות גידור 

 , עם אפשרות לאימוץ מוקדם. 2018בינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

התקן ולהערכת הקבוצה ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הקבוצה בחנה את השלכות יישום 

 .הדוחות הכספיים

 "התקן"( –, הכנסה מחוזים עם לקוחות )להלן IFRS 15תקן דיווח כספי בינלאומי  .3.18.2

התקן מחליף את ההנחיות הקיימות כיום לעניין הכרה בהכנסה ומציג מסגרת מקיפה לצורך קביעה האם יש להכיר 

 כן מהו מועד העיתוי והסכום שיוכר.בהכנסה ו

 .2018בינואר  1ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום  התקן

הקבוצה בחנה את השלכות יישום התקן ולהערכת הקבוצה ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על 

 הדוחות הכספיים.

 "התקן"( - )להלן , חכירות IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי  .3.18.3

. הוראות התקן מבטלות לתקן ( חכירות ואת הפרשנויות הקשורותIAS 17) 17מחליף את תקן בינלאומי מספר  התקן

את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג התקן החדש 

ובהתחייבות בגין החכירה זכות שימוש אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על החוכר להכיר בנכס  מודל

עם זאת, התקן כולל שני חריגים למודל הכללי, לפיהם חוכר יכול לבחור לא ליישם את דרישות  בדוחותיו הכספיים.

ה ו/או חכירות בהן נכס הבסיס הוא בעל ההכרה בנכס זכות שימוש ובהתחייבות לגבי חכירות לטווח קצר של עד שנ

 ערך נמוך.

בנוסף, התקן מאפשר לחוכר ליישם את הגדרת המונח חכירה באחת משתי החלופות הבאות באופן עקבי לכל 

החכירות: יישום רטרוספקטיבי עבור כל הסכמי החכירה, קרי ביצוע הערכה מחודשת לקיומה של חכירה עבור כל 

ישום הקלה פרקטית המאפשרת לשמר את הערכת קיומה של חכירה בהתאם להוראות חוזה בנפרד או לחילופין י

של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי, קביעה אם  4חכירות ופרשנות מספר  17תקן חשבונאות בינלאומי 

גילוי חדשות כמו כן, התקן קובע דרישות (, בנוגע להסכמים הקיימים למועד היישום. IFRIC 4הסדר מכיל חכירה )

 ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום.

. התקן כולל חלופות שונות עבור יישום הוראות 2019לינואר  1התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

כך שחברות יוכלו לבחור באחת מהחלופות הבאות בעת היישום לראשונה: יישום רטרוספקטיבי מלא או  המעבר,

 ישום לראשונה תוך התאמת יתרת העודפים למועד זה.יישום התקן החל מיום הי
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 "התקן"( -, חכירות )להלן  IFRS 16תקן דיווח כספי בינלאומי  3.18.3

 אופן יישום התקן והשפעות צפויות

. הקבוצה בוחנת את שיטת המעבר שתיושם במועד 2019בינואר  1בכוונת הקבוצה לאמץ את התקן החל מיום 

היישום לראשונה.ההשפעה הצפויה של יישום התקן תלויה בשיעור ההיוון הרלוונטי למועד המעבר ובהרכב החכירות 

ביותר שזוהתה הינה הכרה בנכס של הקבוצה ותנאיהן למועד זה. להערכת הקבוצה, עד כה ההשפעה המשמעותית 

 זכות שימוש ובהתחייבות בגין חכירה של מתחמי תדלוק. 

כמו כן, סיווג ההוצאות הקשורות לחכירות אלו ואופן ההכרה בהוצאות אלו, עתיד להשתנות בעקבות יישום התקן שכן 

מור והוצאות מימון בגין במקום הוצאות שכירות המוכרות בקו ישר, יוכרו הוצאות פחת בגין נכס זכות שימוש כא

כמו גם לגידול בתזרים  התחייבות החכירה, דבר אשר צפוי להביא לגידול ברווח התפעולי ובהוצאות המימון

 .המזומנים מפעילות שוטפת וקיטון בתזרים המזומנים מפעילות מימון

להן כמתואר בביאור הקבוצה לא צופה שיישום התקן ישפיע על יכולתה לעמוד באמות המידה הפיננסיות הנדרשת 

 , בדבר הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים.14

יצוין כי המידע המוצג בביאור זה בדבר השפעות היישום לראשונה של התקן מהווה הערכה ראשונית של הקבוצה, 

מייצגים את הנושאים שהקבוצה זיהתה עד למועד פרסום הדוחות ויתכן שיידרש עדכון  לעילעל כן הנושאים שהוצגו 

הקבוצה בוחנת את ההשפעות בגין הנושאים שזוהו עם ההתקדמות בבחינת ההשלכות של יישום התקן. כמו כן, 

 יה הכספיים.הצפויות של יישום התקן אך אינה יכולה בשלב זה לאמוד באופן מהימן את ההשפעה הכמותית על דוחות

 - 4 ביאור קביעת שווי הוגן  

כחלק מכללי המדיניות החשבונאית ודרישות הגילוי, נדרשת הקבוצה לקבוע את השווי ההוגן של נכסים והתחייבויות 

פיננסיים ושאינם פיננסיים. ערכי השווי ההוגן נקבעו לצרכי מדידה ו/או גילוי על בסיס השיטות המתוארות להלן. מידע 

 ימשו בקביעת ערכי השווי ההוגן ניתן בביאורים המתייחסים לאותו נכס או התחייבות.נוסף לגבי ההנחות שש

 רכוש קבוע .4.1

שוויים העלות הנחשבת של פריטי רכוש קבוע מסוימים וכן רכוש קבוע שהוכר במסגרת צירוף עסקים, מבוסס על 

את למכור ם שבו ניתן היה . שווי השוק של פריטי רכוש קבוע כאמור הינו אומדן הסכוביום ביצוע ההערכה שוקב

  .הרכוש הקבוע ביום ביצוע ההערכה, בעסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון, הפועלים בצורה מושכלת

 נכסים בלתי מוחשיים .4.2

מבוסס על הערך המהוון של תזרימי המזומנים אשר נרכשו בצירוף עסקים  השווי ההוגן של נכסים בלתי מוחשיים

 וממכירתם. הצפויים לנבוע מהשימוש בנכסים

 מלאי .4.3

השווי ההוגן של מלאי, נקבע על בסיס אומדן מחיר המכירה של המלאי במהלך העסקים הרגיל, בניכוי אומדן העלויות 

 להשלמתו ולמכירתו, וכן מרווח סביר המבוסס על המאמצים הנדרשים להשלמת ולמכירת המלאי.

 בשווי הוגן דרך רווח והפסדהנמדדת  השקעה במניות לא סחירות .4.4

מידע בדבר טכניקת ההערכה לקביעת השווי ההוגן של השקעה במניות לא סחירות הנמדדת בשווי הוגן דרך רווח ל

 . 30.5.2.2והפסד, ראה ביאור 

ראה ביאור ותהליכי הערכה המיושמים בחברה בנוגע להשקעה זו, בי היררכיית שווי הוגן למידע נוסף לגכמו כן, 

 , בהתאמה.30.5.3וביאור  30.5.2
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 קביעת שווי הוגן )המשך( – 4ביאור 

 פיננסיים בעלות מופחתתמכשירים  .4.5

 נאמד במועד ההכרה הראשוני תוך שימוש בטכניקת היווןפיננסיים בעלות מופחתת, מכשירים השווי ההוגן של 

השווי ההוגן של  נאמד . בתקופות עוקבות,המדידהריבית השוק למועד  לפיתזרימי מזומנים עתידיים, המהוונים 

תוך שימוש בטכניקת היוון תזרימי מזומנים עתידיים, פיננסיים בעלות מופחתת, לצורך מתן גילוי בלבד מכשירים 

 המהוונים לפי ריבית השוק למועד המדידה.

 .30.5.2למידע נוסף לגבי היררכיית שווי הוגן ראה ביאור 

 מכשירים נגזרים .4.6

. זמיןבאם ( Quoted priceמחירם המצוטט )וסס על ( על מטבע חוץ מבForwardהשווי ההוגן של חוזי אקדמה )

הנקוב בחוזה לבין  Forward -כאמור, נאמד השווי ההוגן על בסיס היוון ההפרש בין מחיר המצוטט בהעדר מחיר 

שוק מתאימות למכשירים ת וריביבהנוכחי בגין יתרת התקופה של החוזה עד לפדיון, תוך שימוש  Forward -מחיר ה

 .ההתאמות הנדרשות בגין סיכוני האשראי של הצדדיםדומים, כולל 

אשר מפורסמים בבורסת  שלהםהרשומים ( מבוסס על מחירי השוק Futuresהשווי ההוגן של נגזרים על נפט גולמי )

  הסחורות בלונדון.

מחושבים באמצעות מודלים מקובלים תוך שימוש בנתוני שוק מתאימים  נגזרי מטבע חוץ מסוג בפמןהשווי ההוגן של 

ממערכת רויטרס. התאמת השווי לסיכון האשראי מחושבת על סמך שיעור חדלות הפרעון של החברה והמוסדות 

 (Recovery Rateהפיננסיים ושיעור השבה בעת חדלות הפרעון )

 .30.5.2ראה ביאור , למידע נוסף לגבי היררכיית שווי הוגן

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים .4.7

 על פי ציטוט מחירי האגרות בבורסה., לצורך מתן גילוי, לגבי אגרות חוב הנסחרות בבורסה נקבע השווי ההוגן

השווי ההוגן, אשר נקבע לצורך מתן גילוי, מחושב על בסיס תזרימי לגבי אגרות חוב שאינן נסחרות בבורסה, 

 מרכיב הקרן והריבית, המהוונים על פי שיעור ריבית השוק למועד הדיווח.המזומנים העתידיים בגין 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות .4.8

. הנחות המודל כוללות את מחיר המניה אנד שולסהשווי ההוגן של כתבי אופציה לעובדים נמדד באמצעות מודל בלק 

תנודתיות המשוקלל של הצע ממוהלמועד המדידה, מחיר המימוש של המכשיר, תנודתיות צפויה )על בסיס 

אורך החיים הצפוי של המכשירים )על בסיס , (של האופציותהצפויה במניות החברה, על פני התקופה היסטורית ה

ניסיון העבר וההתנהגות הכללית של המחזיקים בכתב האופציה(, דיבידנדים צפויים ושיעור ריבית חסרת סיכון )על 

 ות אינם נלקחים בחשבון בעת קביעת השווי ההוגן. בסיס אגרות חוב ממשלתיות(. תנאי שיר

  .21לפרטים נוספים ראה ביאור 
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 - 5 ביאור ישויות הקבוצה 

 

 שעור הבעלות
 והצבעה 

 31ליום 
 2017בדצמבר 

 שעור הבעלות
 והצבעה 

 31ליום 
 2016בדצמבר 

 שעור הבעלות
 והצבעה 

 31ליום 
 2015בדצמבר 

 100 100 100 פז בית זיקוק אשדוד בע"מ )פז"א(
 100 100 100 תעשיות פז ושירותים )נפט( בע"מ

    חברות מוחזקות של פז תעשיות ושרותים )נפט( בע"מ:
 100 100 100 פזגז בע"מ )וחברות מאוחדות שלה(

 100 100 100 פז שמנים וכימיקלים בע"מ )וחברה מאוחדת שלה(
 100 100 100 פזויט בע"מ

 100 100 100 פזקר בע"מ )וחברה מאוחדת שלה(
 100 100 100 שרותי תעופה בע"מ

 100 100 100 נכסי תעופה בע"מ
 100 100 100 פזגז חברה לשיווק נפט בע"מ

 100 100 100 פגנם בע"מ
 100 100 100 מפעלי גלילות בע"מ

    חברות מוחזקות בחטיבת קו"מ:
 100 100 100 פזומט מקבוצת פז בע"מ

 100 100 100 תחנת דלק וסיכה נתניה בע"מ
 100 100 100 פז מוביל הובלת דלק בע"מ 
 100 100 100 פז השלום עמק שרה בע"מ

 100 100 100 רמה רחובות תחנת דלק בע"מ
 100 100 100 תחנת תדלוק צ.ק. בע"מ

 100 100 100 ניתוב תחנות תדלוק בע"מ
 100 100 100 נכסי תחנות בע"מ

 100 100 100 נתיב סוכני פז בע"מ
 100 100 100 בע"מ נתיב שנפ

 100 100 100 החברה הלאומית לשיווק נפט בע"מ
    חברות כלולות

 21.5 21.5 - פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ**
 40 40 40 תחנת דלק השומר בע"מ

    עסקאות משותפות
 75 75 - שותפות קיסריה***

 50 50 50 פזניב יריד המזרח בע"מ
 50 50 50 גיא עירון בע"מ

 50 50 50 און דלק סיכה ורחיצה בע"מ
 50 50 50 כפר אביב תחנת דלק בע"מ

 50 50 50 מעוז תחנת בנזין בע"מ
 50 50 50 נוה עתלית בע"מ
 50 50 50 קניון שוקת בע"מ

 43.5 43.5 43.5 סולפז בע"מ )מוחזקת על ידי פזגז בע"מ(
 

 .בישראלופועלות מאוגדות לעיל  *כל החברות
 הושלמה העברת הבעלות המשפטית בחברה. 2017שנת  במהלך** 

 .2016 בחודש דצמברהפסיקה את פעילותה ***השותפות 
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 31-ג

 - 6 ביאור מזומנים ושווי מזומנים 

 

 במיליוני ש''ח
בדצמבר  31ליום 

2017 
בדצמבר  31ליום 

2016 

 112 23 מזומנים בבנקים
 614 1,019 פיקדונות לפי דרישה

 726 1,042 סה"כ

, 30שיעור ריבית, סיכון מטבע וניתוח רגישות לנכסים ולהתחייבויות הפיננסיים מפורטת בביאור  אשראי, לסיכוןחשיפת הקבוצה 
 בדבר מכשירים פיננסיים.

 - 7 ביאור לקוחות וחייבים אחרים 

  לקוחות .7.1

 במיליוני ש"ח
בדצמבר  31ליום 

2017 
בדצמבר  31ליום 

2016 

 1,632 1,668 סה"כ לקוחות
 28 28 מסופקיםהפרשה לחובות  -בניכוי

 1,640 1,604 

 עיקר חובות הלקוחות השוטפים אינם נושאים ריבית.
 . 30.4.6לפרטים בדבר הצמדה ראה ביאור 

 

  

 אחריםחייבים  .7.2

 במיליוני ש"ח
בדצמבר  31ליום 

2017 
בדצמבר  31ליום 

2016 

   -הרכב 
 53 51 הוצאות מראש

 3 1 מוסדות ממשלתיים
 8 14 מקדמות לספקים

 20 32 הכנסות לקבל
 89 25 אחרים

 123 173 

 36 18 חלויות שוטפות של הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך -בתוספת 

 141 209 

 .לקוחות וחייבים אחרים המסווגים כנכסים שוטפים ממומשים במסגרת המחזור התפעולי של הקבוצה
  .30.4.6לפרטים בדבר הצמדה ראה ביאור 
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 לקוחות וחייבים אחרים )המשך( - 7ביאור 

 ויתרות חובה לזמן ארוךשניתנו  הלוואות .7.3

 הרכב: .7.3.1

 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום  במיליוני ש"ח

 155 143 הלוואות למפעילי תחנות תדלוק, סוכנים ואחרים
 36 29 לקוחות לזמן ארוך

 63 52 הוצאות מראש
 - 7 השקעות במניות לא סחירות

 8 9 יתרות חובה לזמן ארוך בגין עובדים 
 22 22 אחר

 262 284 

 9 9 בניכוי הפרשה לחובות מסופקים
 36 18 בניכוי חלויות שוטפות

 235 239 

- 7%: 2016בדצמבר  31)ליום  7%-0%עיקר ההלוואות למפעילי תחנות תדלוק, סוכנים ואחרים נושאים ריבית של  
 (.7%-0%: 2016בדצמבר  31)ליום  7%-0%(. חייבים ויתרות חובה אחרות לזמן ארוך נושאים ריבית של 0%

 .30.4.6לפרטים בדבר הצמדה ראה ביאור  

 :2017בדצמבר  31מועדי מימוש ליום  .7.3.2

 במיליוני ש"ח
2018 2019 2020 2021 

2022 
 ואילך

לא נקבע 
מועד 
 פרעון

נכסים לא 
 סה"כ פיננסים

למפעילי הלוואות 
תדלוק, סוכנים  תחנות
 ואחרים

13 28 7 4 82 9 - 143 

יתרות חובה אחרות 
 לזמן ארוך

5 32 1 1 18 12 50 119 

 18 60 8 5 100 21 50 262 

 , בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין.34למידע נוסף בגין לקוחות וחייבים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין ראה ביאור 

חשיפת הקבוצה לסיכוני אשראי ולסיכוני מטבע והפסדים בגין ירידת ערך המתייחסת ללקוחות וחייבים אחרים  
 , בדבר מכשירים פיננסיים.30מפורטת בביאור 

 פיקדון בנאמנות עבור הטבות עובדים – ב7 ביאור

העובדים הכללית החדשה נחתם הסכם קיבוצי מיוחד בין פז"א, וועד העובדים והסתדרות  2009בדצמבר  31ביום 

הקיבוצי בענין שנועדה לשם הבטחת עמידתה של פז"א בהסכם  ,היעודהאת  במסגרתו הוסכם בין הצדדים להמיר

הסכם הנאמנות אינו גורע ממערך הזכויות והחובות של הצדדים אשר נקבעו . בהסכם נאמנות ,פרישה מוקדמת

הסכם על פי פז"א. ב ביחסי העבודה הקיבוציים האחריםהפרישה המוקדמת ו/או בהסכמים הקיבוצי בענין בהסכם 

ריבית שנתית הבפיקדון ארוך טווח בידיו של נאמן. על פי הסכם הנאמנות הנאמנות יתרת היעודה לתשלום הופקדה 

ל סכום הבטוחה שיש ש. כמו כן במועד פקיעת הפיקדון המקורי ייערך חישוב עדכני תשולם לפז"א שנצברה בפיקדון

 מנות לצורך הבטחת התחייבות פז"א לפרישה מוקדמת.להותיר בנא

מיליוני  30-, מתוכם סך של כמיליוני ש''ח 69-עומדת יתרת הפיקדון על סך של כהדוח על המצב הכספי נכון לתאריך 

 ש''ח מיועד לתשלום בגין פרישת עובדים.

המקורי על פי ההסכם ובמועד זה התבצע חישוב מחדש של  הגיע מועד פקיעת הפקדון 2018בינואר  24ביום 

הסכום הנדרש להפקיד בנאמנות ויתרת הסכום שנדרש להשיב לחברה. התחשיב החדש אושר ונחתם על ידי 

החברה, ועד העובדים וההסתדרות והועבר לנאמן. בהתאם להסכם הנאמנות הנאמן סגר את סכום הבטוחה החדש 

 מיליוני ש''ח לחברה. 40-סך של כבפיקדון והעביר את היתרה ב
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 33-ג

 פיקדונות בבנקים לזמן ארוך – ג7ביאור 

מיליוני  550-סך של כ 2015במהלך חודש דצמבר כחלק מהערכות החברה לפרעון אג"ח סדרה ג' הפקידה החברה 

 . 2019 מאיפרעונם חל ב שמועדבבנקים  לזמן ארוך פקדונותבש''ח 

שהתקבל מהרחבת אגרות חוב סדרה ד'  מיליוני ש''ח 700 -כף של נוס ך, הפקידה החברה ס2016 פברוארבמהלך 

  .2019מאי ב להלן( בפקדונות לזמן ארוך שמועד פרעונם חל 14)לפרטים ראה ביאור 

מיליוני ש''ח שהתקבל מהנפקת סדרות אגרות חוב  550 -כ הפקידה החברה סך נוסף של 2016בחודש דצמבר 

להלן( בפקדונות לזמן ארוך שמועד פרעונם חל אף הוא במאי  14פרטים ראה ביאור )לו' סדרה ה' ואגרות חוב סדרה 

2019. 

מיליוני ש''ח שהתקבל מהנפקת אגרות חוב סדרה ז'  400-הפקידה החברה סך נוסף של כ 2017בחודש דצמבר 

 .2019להלן( בפקדונות לזמן ארוך שמועד פרעונם חל אף הוא במאי  14)לפרטים ראה ביאור 

 ג' בהגיע מועד פרעונן סדרה דרש על מנת לפרוע את אג"חית מהלך זה מצמצמת החברה את הסכום שבאמצעו

 .2019במאי 

ריבית ב לזמן קצר םאשראי ,מעת לעת ,לקחתהחברה רשאית  ,לגביהםזכויות עכבון וקיזוז וכנגד פקדונות אלה 

 נות.הפקדוהריבית על מ כהנמו

 - 8 ביאור מלאי 

 ש''חבמיליוני 
בדצמבר  31ליום 

2017 
בדצמבר  31ליום 

2016 

 589 388 חומרי גלם, עזר וחומרי צריכה
 500 519 מוצרי נפט ותוצרת גמורה

 16 22 מוצרי מזון ונוחות

 22 26 מכשירים, חלפים ומוצרים אחרים

 955 1,127 

לא  2017בדצמבר  31. ליום מיליוני ש''ח 1 -כהינו לאחר הפרשה לירידת ערך בסך של  2016בדצמבר  31ליום  מלאי
  ערך.לירידת  הפרשההיתה 

 
  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים  -פרק ג' 

  2017 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 34-ג

 - 9 ביאור חברות מוחזקות 

 חברות כלולות .9.1

 שאינן מהותיות כלולות נתונים כספיים לגבי חברות  .9.1.1

 התאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי הקבוצה:תוך ים מוצגלהלן  כספייםהנתונים ה

 במיליוני ש"ח
 

ערך בספרים של 
 31ההשקעות ליום 

 2017בדצמבר 

ערך בספרים של 
 31ההשקעות ליום 

 2016בדצמבר 

חלק הקבוצה ברווח 
מפעילות נמשכת 

 2017ורווח כולל 

חלק הקבוצה ברווח 
מפעילות נמשכת 

 2016ורווח כולל 

 * * 17 17 חברות כלולות
 .מיליון ש''ח 0.5-סכום נמוך מ* 

 מחברות כלולותפרטים נוספים בדבר הלוואות וערבויות לחברות כלולות ודיבידנדים  .9.1.2

לא הועמדו ערבויות . מיליוני ש''ח 0.5-נמוכה מ יתרת הלוואות לחברות כלולות 2016-ו 2017בדצמבר  31ליום 

 . 2016-2017דיבידנדים מחברות כלולות במהלך השנים נתקבלו כמו כן, לא לחברות כלולות. 

 עסקאות משותפות .9.2

 כל אחת בפני עצמהנתונים כספיים לגבי עסקאות משותפות שאינן מהותיות  .9.2.1

  הנתונים הכספיים להלן מוצגים תוך התאמה לשיעורי הבעלות המוחזקים בידי הקבוצה:

 במיליוני ש"ח
 

ערך 
בספרים 

של 
ההשקעות 

 31ליום 
בדצמבר 

2017 

ערך 
בספרים 

של 
ההשקעות 

 31ליום 
 בדצמבר

2016 

חלק 
הקבוצה 

ברווח 
מפעילות 

נמשכת 
 ורווח כולל

2017 

חלק 
הקבוצה 

ברווח 
מפעילות 

נמשכת 
ורווח כולל 

2016 

 2 * 15 12 עסקאות משותפות

 .מיליון ש''ח 0.5-סכום נמוך מ*  

 מעסקאות משותפותודיבידנדים  לעסקאות משותפותרטים נוספים בדבר הלוואות וערבויות פ .9.2.2

 31)ליום  ש''חמיליוני  7-של כהעמידה החברה לעסקאות המשותפות הנ"ל הלוואות בסך  2017בדצמבר  31ליום 

תקבלו דיבידנדים נכמו כן, לא הועמדו ערבויות לעסקאות המשותפות הנ"ל. . מיליוני ש''ח( 7-כ -2016בדצמבר 

מיליוני ש''ח בשנת  0.5-ובסכום הנמוך מ 2017מיליוני ש''ח בשנת  3-בסך של כ מהעסקאות המשותפות הנ"ל

2016.  

  פרטים בדבר דיבידנדים מחברות מאוחדות .9.3

 

 ש"חבמיליוני 

 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר  31ביום 
2017 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2016 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 
2015 

 153 294 419 מחברות מאוחדות
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 35-ג

 - 10 ביאור השקעות  

  פילוח לפי סיווג ההשקעה  .10.1

 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום  במיליוני ש"ח

 - 3 הוגן דרך רווח והפסדמכשירים נגזרים המוצגים בשווי 

 87 146 השקעה במניות לא סחירות בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 149 87 

מיליוני ש''ח בגין השקעתה במניות לא סחירות המוצגות בשווי  7 -קיבלה החברה דבידנדים בסך של כ 2017בשנת 

 מיליוני ש''ח(. 9 -: כ 2016הוגן דרך רווח והפסד )בשנת 

. לפרטים בנוגע לתהליכי 30.5.2היררכיית השווי ההוגן של המכשירים הפיננסיים הנ"ל, ראה ביאור לפרטים בדבר 

 .30.5.3ההערכה המיושמים בחברה בנוגע להשקעה במניות לא סחירות, ראה ביאור 

 השקעה בשופרסל פיננסים: .10.2

, עוסק במתן הטבות, בין היתר, ברכישה ברשת שופרסל, ברשת חנויות שותפות מוגבלתפיננסים,  מיזם שופרסל
על פי הסכם  "(.השותפותבשותפות )להלן: " 20%מחזיקה החברה ובתחנות התדלוק של פז.  Yellowהנוחות 

חזקות החברה הבמחיר שישקף את שווי  בשותפותהחזקות החברה את  בע"מ לקנותהשותפות יכולה שופרסל 
 .(CALLמוסכם שנקבע בהסכם השותפות )אופציית הערכת שווי שתתבצע על ידי מעריך שווי בשותפות, על פי 

 
חזקות השניתנה לה לרכישת מלוא  CALL-התקבלה הודעת שופרסל למימוש אופצית ה 2017ביולי  11ביום 

שווי  אתיעריך את שווי השותפות ומוסכם על מנת שזה השווי ההצדדים פנו למעריך  .( בשותפות20%החברה )
 בשותפות.  החברהחלקה של 

 
"ח ושווי שמיליוני  794-נאמד בממוצע בכ השותפותכי שווי  ,המוסכםמעריך השווי  קבע 2018בחודש פברואר 

 15ביום לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי,  .''חמיליוני ש 159 -נאמד בממוצע בכ בשותפות החברה חזקותה
לפיה תשלם שופרסל לחברה סך של אליה הגיעו החברה ושופרסל הסכמה אישר דירקטוריון החברה  ,2018במרץ 

 עבירת התמורה קבלת עם. "(התמורה)להלן: " מיליוני ש''ח תמורת רכישת החזקות החברה בשותפות 146.5 -כ
  את זכויותיה בשותפות לידי שופרסל. החברה

 
בסך  2017בדצמבר  31הכספיים ליום לאור האמור לעיל, הציגה החברה בהתאם את ההשקעה בשותפות בדוחות 

 מיליוני ש''ח. 146.5 -של כ
 

מיליוני  60 -כ של סךהכנסות מימון ב רשמה החברה 2017בדצמבר  31תיימה ביום סבדוח רווח והפסד לשנה שה
מיליוני ש"ח ובסה"כ  7בסך עד למועד פרסום הדוחות  2017"ח וזאת בנוסף לדיבידנד שחילקה השותפות בשנת ש

"ח שמיליוני  19-כ של''ח לעומת הכנסות מימון בסך שמיליוני  67-הכנסות מימון בסך של כ 2017בשנת נרשמו 
 ם לפני מס(. סכומי)כל ה 2016 בשנת
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 36-ג

 - 11 ביאור  רכוש קבוע 

11.1.  

 
 קרקע במיליוני ש''ח

 ובנינים

מכונות, 
 ציוד

 ומכשירים

מכונות 
 וציוד

 בית זיקוק

עבודות 
בהקמה 

וחלקי 
 חילוף

 התקנות
 ושיפורים
 כלי רכב במושכר

 ריהוט
משרדי, 

 ציוד
 ואביזרים

מחשוב 
חומרה 
 סך הכל ותוכנה

           עלות או עלות נחשבת
 9,359 320 79 107 44 381 3,862 1,821 2,745 2017בינואר  1יתרה ליום 

 570 24 1 13 1 88 353 56 34 תוספות
 (58) (2) - (5) - - (21) (22) (8) גריעות

 (12) - - (12) - - - - - העברה לנכסים מוחזקים למכירה

 - - - - - (29) - 4 25 יימותסמיון עבודות בהקמה שה

 9,859 342 80 103 45 440 4,194 1,859 2,796 2017בדצמבר  31ליום  יתרה

 9,222 307 78 144 44 236 3,823 1,861 2,729 2016בינואר  1יתרה ליום 
 332 18 1 15 - 161 41 76 20 תוספות
 (183) (5) - (40) - (16) (2) (116) (4) גריעות

 (12) - - (12) - - - - - העברה לנכסים מוחזקים למכירה

 9,359 320 79 107 44 381 3,862 1,821 2,745 2016בדצמבר  31יתרה ליום 
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 37-ג

 רכוש קבוע )המשך( – 11ביאור 
 )המשך( 11.1

 ש''ח במיליוני
 קרקע

 ובנינים

מכונות, 
 ציוד

 ומכשירים

מכונות 
 וציוד

 בית זיקוק

עבודות 
 בהקמה

 וחלקי חילוף

 התקנות
 ושיפורים
 כלי רכב במושכר

 ריהוט
משרדי, 

 ציוד
 ואביזרים

מחשוב 
חומרה 
 סך הכל ותוכנה

 3,908 270 60 60 21 19 1,477 1,220 781 2017בינואר  1יתרה ליום 
 330 20 2 12 2 7 177 72 38 פחת לשנה

 (37) (2) - (5) - - (3) (21) (6) גריעות

 (5) - - (5) - - - - - העברה לנכסים מוחזקים למכירה

 4,196 288 62 62 23 26 1,651 1,271 813 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 3,709 251 58 76 19 12 1,289 1,262 742 2016בינואר  1יתרה ליום 
 353 24 2 17 2 7 188 73 40 פחת לשנה

 (149) (5) - (28) - - - (115) (1) גריעות

 (5) - - (5) - - - - - העברה לנכסים מוחזקים למכירה

 3,908 270 60 60 21 19 1,477 1,220 781 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

          הערך בספרים

 5,513 56 20 68 25 224 2,534 599 1,987 2016בינואר  1ליום 

 5,451 50 19 47 23 362 2,385 601 1,964 2017בינואר  1ליום 

 5,663 54 18 41 22 414 2,543 588 1,983 2017 בדצמבר 31ליום 
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 38-ג

 רכוש קבוע )המשך( – 11ביאור 

 בטחונות .11.2

  אין לקבוצה רכוש קבוע משועבד. 2017בדצמבר  31ליום 

 רכוש קבוע באשראירכישת  .11.3

 - 2016בדצמבר  31)ליום  מיליוני ש"ח 31-כרכוש קבוע באשראי בסך של רכישות  קבוצהל 2017בדצמבר  31 ליום

 .(ש''חמיליוני  58-כ

 שהוונואשראי עלויות  .11.4

 מיליוני ש''ח. 60-הוונו כ 2015עד וכולל שנת  .לנכסים כשיריםלא הוונו עלויות אשראי  2016-ו 2017נים בש

 את הקבוצה כרכוש קבועהמשמשים פרטים בדבר מקרקעין  .11.5

שנים )וזאת לאחר שחוזי החכירה  49הקבוצה חוכרת קרקעות בחכירה מהוונת ממנהל מקרקעי ישראל לתקופות של 

שנים נוספות(. כמו כן, הקבוצה חוכרת  49-שנים הסתיימו, והקבוצה חידשה את החכירה ל 49הראשונים של 

 49-שנות חכירה + אופציית הארכה ל 49שנים ) 98מהוונת ממנהל מקרקעי ישראל לתקופות של קרקעות בחכירה 

 שנים נוספות(.

 הסתכמה השיפוץ עלותשנים.  5עד  4מדי  שנערך "א שיפוץ תקופתי במתקני היצור,בפז בוצע 2017 שנת במהלך .11.6

 למועד עד החברה של הכספיים בדוחות פחתתומו(, ''חשמיליוני  56כ  בסך''ח )כולל היוון עלויות שמיליוני  207-בכ

 . 2012עלות זו כוללת גם את עלות השיפוץ של המתקנים החדשים שהוקמו בשנת  .הבא השיפוץ

, בעלות 2017"ק )פצחן קטליטי(, שבוצע אף הוא במהלך שנת בפצשנה מתבצע שיפוץ רב שנתי  20-, אחת לכבנוסף

 "ק.הפצ, שתופחת בדוחות הכספיים עד למועד השיפוץ הרב שנתי הבא של ''חשמיליוני  44-של כ

 - 12 ביאור  נדל"ן להשקעה 

12.1.  

 2016 2017 ש"חבמיליוני 

   עלות:
 35 12 בינואר 1יתרה ליום 

 (23) - גריעות

 12 12 

   פחת:

 4 - בינואר 1יתרה ליום 

 (4) - גריעות

 - - פחת לשנה

 - - 

 12 12 בדצמבר 31יתרה ליום 

 14 14 בדצמבר  31שווי הוגן ליום 
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 2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 

 39-ג

 - 13 ביאור נכסים בלתי מוחשיים 

13.1.  

 במיליוני ש"ח

 
 
 

 מוניטין

 
הסכם 
 לרכישת
 גז טבעי

הסכמי 
הפעלה 
וזכויות 
 הפצה

 
 

רכוש בלתי 
 מוחשי אחר

 
 
 

 סך הכל

 1,073 29 384 - 660 2017בינואר  1יתרה ליום 
 1 1 - - - תוספות
 - - - - - גריעות

 1,074 30 384 - 660 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 1,285 69 431 125 660 2016בינואר  1יתרה ליום 
 1 1 - - - תוספות
 (213) (41) (47) (125) - גריעות

 1,073 29 384 - 660 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 

      פחת והפחתות
 295 20 253 - 22 2017בינואר  1יתרה ליום 

 22 1 21 - - הפחתה

 (1) - (1) - - גריעות

 316 21 273 - 22 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 477 60 278 117 22 2016בינואר  1יתרה ליום 
 31 1 22 8 - הפחתה

 (213) (41) (47) (125)  גריעות

 295 20 253 - 22 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

      הערך בספרים

 808 9 153 8 638 2016בינואר  1ליום 

 778 9 131 - 638 2016בדצמבר  31ליום 

 758 9 111 - 638 2017בדצמבר  31ליום 

 

 הפחתות והפסד מירידת ערך .13.2

 ההפחתה השוטפת בגין כל הנכסים הבלתי מוחשיים, נזקפת לרווח והפסד, כמפורט להלן: 

 הפחתת הסכם לרכישת הגז הטבעי נזקפת לעלות המכירות.

  הפצה ורכוש בלתי מוחשי אחר נזקפים להוצאות מכירה ושיווק. הפחתת הסכמי הפעלה, זכויות
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 נכסים בלתי מוחשיים )המשך( – 13ביאור 

 בדיקת ירידת ערך ליחידה מניבת מזומנים הכוללת מוניטין .13.3

חטיבות התפעול השונות של הקבוצה, המהוות את הרמה לחברות ב לצורך בדיקת ירידת ערך, יוחס המוניטין

 וצה, במסגרתן נערך מעקב אחר המוניטין לצרכי ניהול פנימיים.הנמוכה ביותר בקב

 הערך בספרים של המוניטין שיוחס לכל חטיבה הינו כלהלן:

 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום  במיליוני ש"ח

 566 566 זיקוק ולוגיסטיקה
 66 66 תעשיה ושירותים

 6 6 קמעונאות ומסחר

 638 638 

הזיקוק סכום בר ההשבה של חטיבת , ירידת ערך נכסים, בחנה החברה את ה36חשבונאות בינלאומי בהתאם לתקן  .13.4

אשר קבע כי הערך בספרים של  ,השימוש נקבע בעזרת מעריך שווי בלתי תלוי ישוו .השימוש שלה התבסס על שוויב

 ירידת ערך בגין יחידה זו. איןהיחידה נמוך מהסכום בר ההשבה שלה ולפיכך 

שווי השימוש נקבע על ידי היוון תזרימי המזומנים העתידיים שינבעו מהיחידה מניבת המזומנים והתבסס בין היתר 

 הייעוץ שנתית של תזרימי המזומנים הצפויים וכן על תחזית מרווחי זיקוק אשר הוכנה על ידי חברתרב על תחזית 

Argus (היעוץחברת  חלף  KBCתהקודמו בשנים התחזית את שהכינה). 

 -2016)בשנת לפני מס  13.5% -כ שלדולרי ת הזיקוק נלקח שיעור היוון בטיחבקביעת הסכום בר ההשבה של 

על ההון נדרשת ותשואה  4% -המבטא מחיר חוב דולרי של כ ,(2016-11%לאחר מס )בשנת  11%-וכ (12.8%

גם  .רגישות למחיר ההון כן נבדקהכמו  משווי הנכסים. 45%-40%של  נורמטיבי בהנחת מינוף 16.5% -העצמי של כ

  עלות בספרים.השווי ההערכה גבוה מ ששימש בהערכת השווי, המשוקללהדולרי ההון  מחירל 1% של בתוספת
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 - 14 ביאור הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים 

ביאור זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית של הקבוצה, מידע נוסף בדבר 

 , בדבר מכשירים פיננסיים.30החשיפה של הקבוצה לסיכוני ריבית, מטבע חוץ ונזילות, ניתן בביאור 

 התחייבויות שוטפות .14.1

 ההרכב:  .14.1.1

 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום  במיליוני ש"ח

 8 6 הלוואות לזמן קצר
 4 5 ריבית לשלם

 4 2 אגרות חוב לזמן קצר

 13 16 

 60 60 חלויות שוטפות של אגרות חוב לזמן ארוך

 76 73 סך הלוואות ואשראי לזמן קצר

 (.2.1%-1.6%: 2016בדצמבר  31)ליום  1.6%-0.4%ההלוואות לזמן קצר נושאות ריבית 

 (.6.1%-5.9%: 2016בדצמבר  31)ליום  6.1%-5.9%אגרות חוב לזמן קצר נושאות ריבית של 

 .14.6סדרות אגרות חוב סדרה ה' וסדרה ו', ראה ביאור  לפרטים בדבר הנפקת

 .14.7 לפרטים בדבר הנפקת סדרת אגרות חוב סדרה ז', ראה ביאור

 .30.4.6לפרטים בדבר הצמדה ראה ביאור 

 שוטפות שאינןהתחייבויות  .14.2

 במיליוני ש"ח

 ההרכב: .14.2.1

 2016 בדצמבר 31ליום  2017בדצמבר  31ליום  אגרות חוב 

 5,534 5,870 אגרות חוב לפי עלות מופחתת

 60 60 בניכוי חלויות שוטפות 

 5,810 5,474 
   התחייבויות אחרות לזמן ארוך:

 49 49 התחייבויות לדמי הרשאה

 1 1 יתרות אחרות לזמן ארוך

 50 50 התחייבויות אחרות לזמן ארוך סך

 1 1 בניכוי חלויות שוטפות

 49 49 

 5,523 5,859 סך התחייבויות שאינן שוטפות

 .30.4.6וביאור  14.3נוספים בדבר שיעורי ריבית ותנאי הצמדה של אגרות חוב ראה ביאור  לפרטים 
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 הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים )המשך( - 14ביאור 

  :פרטים נוספים בדבר אגרות חוב שהנפיקה החברה .14.3

 מועד הנפקה סדרה

שם 
חברה 
 דירוג מדרגת

סך שווי נקוב 
במועד ההנפקה 
 )במיליוני ש"ח(

ערך בספרים ליום 
31.12.17* 

 מועדי תשלומי ריבית ריבית נקובה סוג הריבית )במיליוני ש''ח(
מועדי תשלומי 

 בסיס הצמדה קרן

 סדרה ג'

, הרחבה 2009במאי  14
, 2010באפריל  27ביום 

באפריל  4הרחבה ביום 
 2ביום ,הרחבה 2011

 2012בדצמבר 
 2013ביוני  6 והרחבה ביום

 AA- 3,117 2,976 מעלות
ריבית 

רבעונית 
 משתנה

+  בנק ישראל
2.2% 

ארבע פעמים בשנה 
בסוף כל רבעון בין 

 2009-2019השנים 

תשלום אחד 
במאי  25ביום 

2019 
 אין

 סדרה ד'
והרחבה ביום  2014ביוני  12

 2016בפברואר  2
 AA- 1,445 1,447 מעלות

ריבית 
רבעונית 
 משתנה

בנק 
 1.65%ישראל+

פעמים בשנה ארבע 
 31בפברואר, 28ב: 

-באוגוסט ו 31במאי, 
בנובמבר, בין  30

 2014-2024השנים 

תשלום אחד 
במאי  31ביום 

2024 
 אין

 AA 408 412- מעלות 2016דצמבר  סדרה ה'
ריבית חצי 

 שנתית קבועה
2.96% 

 31פעמיים בשנה ב:
בנובמבר,  30-במאי ו

-2017בין השנים 
2022 

תשלום אחד 
 30ביום 
 2022בנובמבר 

 אין

 AA 723 664- מעלות 2016דצמבר  סדרה ו'
ריבית חצי 

שנתית קבועה 
 צמודת מדד

1.94% 

 31פעמיים בשנה ב:
בנובמבר  30-במאי ו

-2017בין השנים 
2028 

פעם בשנה 
 30ביום 

בנובמבר בין 
-2017השנים 

2028 

מדד המחירים 
לצרכן אוקטובר 

2016 

 AA 400 400- מעלות 2017דצמבר  סדרה ז'
ריבית חצי 

שנתית קבועה 
 צמודת מדד

1.23% 
 31פעמיים בשנה ב:

בנובמבר בין -במאי ו
 2018-2030השנים 

פעם בשנה 
 30ביום 

בנובמבר בין 
-2020השנים 

2030 

מדד המחירים 
לצרכן אוקטובר 

2017 

  

 מיליוני ש"ח. 5 -מיליוני ש"ח ופרמיה בסך כ 26-* לא כולל הוצאות הנפקה בסך של כ
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  הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים )המשך( - 14ביאור 

 תחזית עם -ilAAהעלתה מעלות את דירוג החברה ופז"א )לרבות אגרות החוב( לרמה של  2015באפריל  1ביום  .14.4

 אשררה מעלות את הדרוג. 2017בחודש אפריל  דרוג יציבה.

  הנפקת אג"ח סדרה ד': .14.5

על פי  ,ש''ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ד'( במסגרת הנפקה לציבור 751,657,000הקצתה החברה  2014ביוני  12ביום  .14.5.1

אגרות החוב  .שהיה בתוקף מדף של החברההמכח תשקיף  ,2014דוח הצעת מדף שפרסמה החברה בחודש יוני 

. הריבית משולמת כל 1.65%ריבית שנתית בשיעור של ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח של  מעניקות (ד' )סדרה

 הסתכמה. התמורה ברוטו שהתקבלה במסגרת ההנפקה 2024רבעון והקרן תפרע בתשלום אחד בסוף חודש מאי 

תמורת ההנפקה י ש''ח. מיליונ 743-מיליוני ש''ח והתמורה נטו, בניכוי הוצאות הנפקה, הסתכמה בכ 752 -לכ

קיבלו דרוג דורגו על ידי מעלות ואגרות החוב השוטפת של החברה.  העסקית שימשה למיחזור חוב קיים ולפעילותה

 +עם תחזית דרוג יציבה.ilAשל 

הצעת דוח ש''ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ד'( נוספים על פי  692,941,000הקצתה החברה  ,2016בפברואר  2ביום  .14.5.2

של  באותם תנאים ,שהיה בתוקף מכח תשקיף המדף של החברה 2016בפברואר  1החברה ביום שפרסמה מדף 

מיליוני  689-בכהסתכמה . התמורה ברוטו שהתקבלה מההנפקה הנוספת אגרות החוב )סדרה ד'( הקיימות במחזור

חזור חוב ילמ המשיתמורת ההנפקה ש מיליוני ש''ח. 682 -בכהסתכמה ש''ח והתמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה 

עם  -ilAAקיבלו דרוג של דורגו על ידי מעלות ואגרות החוב  .השוטפת של החברההעסקית ולפעילותה  פיננסי קיים

  תחזית דרוג יציבה.

  סדרה ה' וסדרה ו'הנפקת אג"ח  .14.6

 הנפקת אג"ח סדרה ה': .14.6.1

במסגרת הנפקה לציבור, )סדרה ה'(  ש''ח ע.נ. אגרות חוב 408,394,000הקצתה החברה  2016בדצמבר  1ביום 

ות ריבית שנתית מעניק . אגרות חוב )סדרה ה'(2016בנובמבר  29פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום  על

 30. הריבית משולמת כל חצי שנה והקרן תיפרע בתשלום אחד ביום 2.96%של בשיעור  )לא צמודה( קבועה

 . 2022בנובמבר 

הנפקה המיליוני ש''ח והתמורה נטו בניכוי הוצאות  408-בכ הסתכמההתמורה ברוטו שהתקבלה במסגרת ההנפקה 

השוטפת העסקית תמורת ההנפקה שימשה למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה מיליוני ש''ח.  405 -הסתכמה בכ

  החברה. של

 עם תחזית דירוג יציבה. -ilAAקיבלו דירוג של דורגו על ידי מעלות ואגרות החוב 

 :ו' הנפקת אג"ח סדרה .14.6.2

 פקה לציבור, עלנש''ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ו'( במסגרת ה 722,604,000הקצתה החברה  2016בדצמבר  1ביום 

. אגרות החוב )סדרה ו'( מעניקות ריבית שנתית 2016בנובמבר  29פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 

תשלומים שנתיים שווים  12-רן תיפרע ב. הריבית משולמת כל חצי שנה והק1.94%של בשיעור צמודה למדד  קבועה

מיליוני  723-. התמורה ברוטו שהתקבלה במסגרת ההנפקה הסתכמה בכ2017-2028בנובמבר בין השנים  30ביום 

תמורת ההנפקה שימשה למיחזור חוב . מיליוני ש''ח 717 -ש''ח והתמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה הסתכמה בכ

עם תחזית  -ilAAקיבלו דירוג של ו דורגו על ידי מעלות אגרות החובל החברה. קיים ולפעילותה השוטפת ש פיננסי

 דירוג יציבה.
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 הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים )המשך(  - 14ביאור 

  הנפקת אג"ח סדרה ז': .14.7

ע.נ. אגרות חוב )סדרה ז'( במסגרת הנפקה לציבור,  , ש''ח400,070,000הקצתה החברה  2017בדצמבר  13ביום 

. אגרות החוב )סדרה ז'( מעניקות ריבית שנתית 2017בדצמבר  12על פי דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום 

תשלומים שנתיים ביום  11-. הריבית משולמת כל חצי שנה והקרן תיפרע ב1.23%קבועה צמודה למדד בשיעור של 

מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב )סדרה ז'(  9%תשלומים יהיו בשיעור  10. 2020-2030ם בנובמבר בין השני 30

מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב )סדרה ז'(. התמורה ברוטו שהתקבלה  10%והתשלום האחרון יהיה בשיעור 

מיליוני  396 -מיליוני ש''ח והתמורה נטו בניכוי הוצאות הנפקה הסתכמה בכ 400-במסגרת ההנפקה הסתכמה בכ

למיחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה. אגרות החוב דורגו על  משמשתש''ח. תמורת ההנפקה 

 עם תחזית דירוג יציבה. -ilAAידי מעלות וקיבלו דירוג של 

חוב החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע בכל עת פדיון מוקדם ביוזמתה, מלא או חלקי, של אגרות ה .14.8

 (, ובמקרה שכזה יחולו ההוראות המפורטות בשטרי הנאמנות לאגרות החוב.ז'-ו ד', ה' ו'ג', )סדרה 

 אמות מידה פיננסיות .14.9

נקבעו מקרים מסוימים בהם קיימת זכות להעמדה לפירעון מיידי  ז'-ו ה' ו' ד', ,במסגרת הנפקת אגרות חוב סדרה ג' .14.9.1

לחברה נתן ימפרק, לרבות מפרק זמני, או אם על ידי בית משפט תמנה לחברה ישל אגרות החוב כאמור, לרבות: אם 

זמני; אם ימונה כונס נכסים לחברה ו/או לנכסיה המהותיים כולם או צו פירוק בית המשפט צו פירוק, לרבות על ידי 

נכסי החברה; על חלק מהותי או על כל או ימומש שיעבוד ם יוטל עיקול א ;ם החברה תפסיק את תשלומיה; אמקצתם

אם החברה תפר  אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא;אם תוגש בקשה להקפאת הליכים כנגד החברה; 

עד אליהם אשר לגבי חלק מהעילות נקבעו מועדים שונים  .תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, ועוד אתהפרה יסודית 

 יכולה החברה לתקן את ההפרה.

נוספו עילות לפרעון שעיקרן מפורטות להלן: אם  ,לעיל 14.5כאמור בביאור  רה ד'(במסגרת הנפקת אגרות חוב )סד

מיליארד ש"ח במשך שלושה רבעונים רצופים ו/או אם היחס בין החוב  1.7ההון העצמי של החברה יפחת מסך של 

הנאמנות  ( )מאוחד( של החברה )כהגדרתם בשטרCAPהפיננסי )מאוחד( של החברה לבין סך ההון העצמי והחוב )

במשך שלושה רבעונים רצופים ו/או אם החברה תבצע חלוקת  77%של אגרות החוב )סדרה ד'(( יעלה על שיעור של 

מיליארד ש"ח  2 -דיבידנד ו/או רכישה עצמית של מניותיה שבעקבותיה יפחת ההון העצמי של החברה אל מתחת ל

אוצר ו/או כל רגולטור אחר שיידרש בהתאם ו/או אם הועברה השליטה בחברה ללא אישור ראש הממשלה ושר ה

( ד'להיתר השליטה בבז"א ו/או אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

כי לא קיים חשש סביר כי לא יהיה  ,ימי עסקים לפחות לפני המיזוג 10 ,אלא אם כן הצהירה החברה הקולטת

ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויותיה עפ"י שטר הנאמנות ו/או אם אגרות החוב תפסקנה להיות 

ו/או אם סדרה אחרת של אגרות חוב  והפסקת הדירוג אינה תלויה בחברה בלבדיום  60מדורגות לתקופה העולה על 

מיליון  150מיליון ש''ח או הלוואות בהיקף מצטבר העולה על  150עולה על שהנפיקה החברה או הלוואה בהיקף ה

ו/או אם עודכן דירוג אגרות החוב )סדרה ד'(  ש''ח שהועמדו לחברה על ידי מוסדות פיננסיים הועמדו לפירעון מיידי

וג מקביל לו של חברת או דירוג נמוך ממנו )לפי דירוג מעלות או דיר +ilBBבאופן שהדירוג החדש יעמוד על דירוג של 

לגבי חלק מהעילות נקבעו מועדים שונים אשר עד אליהם יכולה החברה דירוג אחרת כמפורט בשטר הנאמנות(. 

  לתקן את ההפרה.

 14.6-14.7 ים כאמור בביאור ואגרות חוב )סדרה ז'( אגרות חוב )סדרה ו'(במסגרת הנפקת אגרות חוב )סדרה ה'( 

שעיקרן מפורטות להלן: אם ההון ז'( -בהתייחס לאגרות חוב )סדרות ה', ו', ופרעון עילות לעודכנו חלק מה, לעיל

מיליארד ש"ח במשך שלושה רבעונים רצופים ו/או אם היחס בין החוב  1.9העצמי של החברה יפחת מסך של 

מנות ( )מאוחד( של החברה )כהגדרתם בשטר הנאCAPהפיננסי )מאוחד( של החברה לבין סך ההון העצמי והחוב )

במשך שלושה רבעונים רצופים ו/או אם החברה תבצע  75%(( יעלה על שיעור של ז'-ו ו' ,ה'של אגרות החוב )סדרה 

 2.3 -חלוקת דיבידנד ו/או רכישה עצמית של מניותיה שבעקבותיה יפחת ההון העצמי של החברה אל מתחת ל

ככלל, עיקרי . ציבור הועמדה לפירעון מיידיש''ח ו/או אם סדרה אחרת של אגרות חוב שהנפיקה החברה למיליארד 

  ד'(.-העילות שלא עודכנו נותרו כמו העילות המפורטות ביחס לאגרות חוב )סדרות ג' ו
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 הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים )המשך(  - 14ביאור 

 אמות מידה פיננסיות )המשך(: 14.9

העלאת שיעור הריבית על אגרות החוב לגבי בשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ד'( נקבעו הוראות  יצויין כי,

מעלות או דירוג מקביל לו של חברת דירוג אחרת )לפי דירוג  ilAבמקרה שדירוג אגרות החוב ירד מדירוג של 

ואגרות  אגרות החוב )סדרה ו'( ,'(עוד יצויין כי בשטרי הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ה. (כמפורט בשטר הנאמנות

נקבעו הוראות לגבי העלאת שיעור הריבית על אגרות החוב במקרה שדירוג אגרות החוב ירד  החוב )סדרה ז'(

  .(מעלות או דירוג מקביל לו של חברת דירוג אחרת כמפורט בשטר הנאמנות)לפי דירוג  +ilAמדירוג של 

אחד מהאירועים המקנים זכות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב לא התקיים אף  2017בדצמבר  31נכון ליום 

  כאמור.

עם רכישת פז"א על ידי  2006בשנת  לבז"ן, שפז"א נכנסה בנעליה מנותני אשראי)"א פזלהבטחת האשראי שקיבלה  .14.9.2

)"שיעבוד לטובת צדדים שלישיים התחייבויות לאי יצירת שעבודים פז"א על ידי , ניתנו ("אג"ח פז"א"להלן: )( פז

יתרת אג"ח  .(ארה"ב)דולר  מיליוני 10ליסינג בהיקף העולה על  שלילי"(, וכן ניתנו התחייבויות שלא לבצע עסקאות

  מיליוני ש''ח. 2 -מסתכמת בכבדוחות המאוחדים  2017בדצמבר  31א ליום "פז

 - 15 ביאור ספקים  

, בהתאמה, 2016-ו 2017בדצמבר  31מיליוני ש''ח ליום  1,544-ומיליוני ש"ח   1,779 מתוך יתרת הספקים, סך של

 חובות פתוחים של ספקים.מהווים 

אשראי תמורת הימי את לחברה הסכם עם ספק נפט לפיו ניתן להאריך  יצויין כי נושא ריבית.אינו הספקים אשראי 

  ריבית בתנאי שוק.

 הוצאות המימון בגין אשראי הספקים אינן מהותיות לחברה.

 .30.4.6לפרטים בדבר הצמדה ראה ביאור 

 בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין. 34למידע נוסף בדבר ספקים המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה ביאור 

 בדבר מכשירים פיננסיים. 30לחשיפת הקבוצה לסיכוני מטבע ונזילות בגין ספקים, ראה ביאור 

 - 16 ביאור זכאים אחרים 

 במיליוני ש"ח 

 מברבדצ 31ליום 
2017 

 בדצמבר 31ליום 
2016 

 187 185 פיקדונות ומקדמות מצרכני גז 
 69 81 עובדים ומוסדות בגין עובדים

 214 159 מוסדות ממשלתיים
 33 28 לקוחות זכאים
 22 26 זכאים אחרים

 24 8 נגזרים

 487 549 

למידע נוסף בדבר זכאים .30.4.6לפרטים בדבר הצמדה ראה ביאור  מרבית הזכאים האחרים אינם נושאים ריבית. 
לחשיפת הקבוצה לסיכוני  בדבר צדדים קשורים ובעלי עניין. 34 המהווים צדדים קשורים ובעלי עניין, ראה ביאור

 בדבר מכשירים פיננסיים. 30מטבע ונזילות בגין חלק מיתרות הזכאים, ראה ביאור 
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 - 17 ביאור  הפרשות 

 סך הכל משפטיות תביעות סביבהאיכות  במיליוני ש"ח

 60 47 13  2017בינואר  1יתרה ליום 
 9 - 9 הפרשות שנוצרו במהלך התקופה

 (17) (6) (11) הפרשות שמומשו ו/או בוטלו במהלך התקופה

 52 41 11 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

 שיקום אתר ואיכות הסביבה

, בכל הקשור לטיפול ושיקום נזקים סביבתיים בנושא איכות סביבההחברה הפרישה בספריה בשל הוצאות צפויות 

באיכות האוויר והקרקע, פינוי פסולת מסוכנת, ביצוע סקרים וכו'. הסכום שהעריכה החברה מבוסס בזיהומי מי תהום, 

החברה ההפרשה משקפת באופן נאות את הנהלת על הערכות ההנהלה והערכות מומחים של החברה, להערכת 

 הצפויות, כפי שאלה ידועות לחברה במועד הדוח, בתחום איכות הסביבה. ההוצאות

 תביעות משפטיות

במהלך העסקים השוטף מוגשות כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות. לדעת הנהלות חברות הקבוצה, 

תות המתבססת, בין היתר, על חוות דעת משפטיות באשר לסיכוי התביעות, נכללו בדוחות הכספיים הפרשות נאו

ביאור ראה גם  מיליוני ש"ח, במקום בו נדרשו הפרשות לכיסוי החשיפה כתוצאה מתביעות כאמור. 41 -כ שלבסך 

33. 

 - 18 ביאור הטבות לעובדים 

 הטבות לעובדים כוללות הטבות לאחר סיום העסקה, הטבות לטווח קצר וכן תשלומים מבוססי מניות. .18.1

הטבה מוגדרות בגינן היא מפקידה סכומים בקופות  באשר להטבות לעובדים לאחר סיום העסקה, לקבוצה תוכניות

 .בפוליסות ביטוח מתאימותומרכזיות לפיצויים 

חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג  14 לחברה תוכנית הפקדה מוגדרת בגין חלק מעובדיה אשר חל לגביהם סעיף ,כמו כן

1963. 

מחושבת ההתחייבות בגין הטבות לאחר סיום העסקה באופן בו בגין שנות הוותק  פז"אבבהתאם להסכמי עבודה  .18.2

שנה משולמת  30לכל שנת עבודה ובגין שנות הוותק שמעל  50%שנה משולמת תוספת פיצויים של  30 -ל 20שבין 

רים חוזה עבודה אישי זכאים במק לכל שנת עבודה. חלק מהעובדים המועסקים על פי 100%תוספת פיצויים של 

 נכון למועד הדוח נותר עובד אחד מקבוצה זו שטרם פרש. .200% -ל מסויימים להשלמת פיצויי הפיטורים

 ז"א זכאים, פרט לתשלומי הפנסיה ו/או הפיצויים, כל גמלאי לפי בחירתו, להטבות נוספות שעיקרן שיפעובדי וגימלאי 

גימלאי החברה ועבור העובדים בהתחשב ביתרת לחג. החברה הפרישה, בהסתמך על חוות דעת אקטואר, עבור 

 התקופה עד מועד יציאתם לגמלאות.

בהתאם להסכמי השכר עם העובדים בגין חלק מהעובדים, לפז"א התחייבות לתשלום פיצוי לעובדים במועד הגיעם 

רת ימי המחלה מית 20%של  לה שלא נוצלו הינו בגובהלגיל פרישה בגין ימי מחלה שלא נוצלו. הפיצוי בגין ימי המח

  שה בהסתמך על חוות דעת אקטואר עבור ימי מחלה שלא נוצלו.יפז"א הפר יום. 250ים עד תקרה של רהצבו

  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

   7201 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 47-ג

 הטבות לעובדים )המשך( – 18ביאור 

 ההרכב .18.3

 במיליוני ש"ח
בדצמבר  31ליום 

2017 
בדצמבר  31ליום 

2016 

 104 105 סך ערך נוכחי של מחויבויות בגין תוכניות הטבה מוגדרת

 (47) (41) בניכוי שווי הוגן של נכסי התוכניות

 57 64 התחייבות שהוכרה בגין תוכניות הטבה מוגדרת, נטו 

 - - התחייבות בגין הטבות אחרות לזמן ארוך 

 57 64 סך הטבות לעובדים

   מוצג בסעיפים הבאים:
יעודה לפיצויים במסגרת סעיף הלוואות שניתנו ויתרות חובה לזמן 

 ארוך
(2) (3) 

 60 66 הטבות לעובדים לזמן ארוך

 64 57 

 הטבה מוגדרתלתוכניות  .18.4

 תבגין תכניות הטבה מוגדר התנועה  .18.4.1

 2016 2017 במיליוני ש"ח

 103 104 בינואר 1התחייבות בגין תוכניות הטבה מוגדרת ליום 
   הוצאה )הכנסה( שנזקפה לרווח והפסד:

 3 3 עלויות שרות שוטף 
 4 2 עברעלויות שרות 
 2 4 עלויות ריבית

   הוכר ברווח כולל אחר:
 - )*( )רווחים( הפסדים אקטואריים שנבעו משינויים בהנחות פיננסיות

 )*( 5 אקטואריים שנבעו משינויים בהנחות פיננסיות)רווחים( הפסדים 
 )*( * הפסדים )רווחים( אקטואריים אחרים

   תנועות נוספות:

 (8) (13) הטבות ששולמו

 104 105 בדצמבר 31יתרה ליום 

 מיליון ש''ח. 0.5-*סכומים נמוכים מ 

 התנועה בנכסי תוכניות הטבה מוגדרת .18.4.2

 2016 2017 במיליוני ש"ח

 51 46 בינואר 1שווי הוגן של נכסי התכניות ליום 
   הכנסה )הוצאה( שנזקפה לרווח והפסד:

 1 1 הכנסות ריבית
   הוכר ברווח כולל אחר:

 (1) 1 אקטואריים אחרים)הפסדים(  רווחים
   תנועות נוספות:
 1 1 סכומים שהופקדו

 (5) (8) הטבות ששולמו

 47 41 בדצמבר 31שווי הוגן של נכסי התכניות ליום 
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 הטבות לעובדים )המשך( – 18ביאור 

  התשואה בפועל .18.4.3

 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 
 באחוזים 2017

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 
 באחוזים 2016

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 
 באחוזים 2015

 1.37 1.2 3.08 התשואה בפועל על נכסי תוכניות הטבה מוגדרת

 וניתוח רגישות של הנחות אקטואריות הנחות אקטואריות .18.4.4

 ההנחות האקטואריות העיקריות למועד הדיווח )לפי ממוצע משוקלל(:

 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
 באחוזים 2017

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 
 באחוזים 2016

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 
 באחוזים 2015

 3.12 3.13 2.73 בדצמבר 31שיעור ההיוון )נומינלי( ביום 
 1.54 1.56 1.80 שיעור עליות שכר עתידיות )נומינלי(

 

 נתונים סטטיסטיים שפורסמו ועל לוחות תמותה מקובלים.ההנחות בדבר שיעור התמותה העתידי מבוססות על 

שינויים אפשריים באופן סביר בתאריך הדיווח לאחת מההנחות האקטואריות, בהנחה שיתר ההנחות נותרות ללא 

 שינוי, משפיעים על המחויבות להטבה מוגדרת כדלקמן: 

 במיליוני ש"ח

 2017בדצמבר  31ליום 
 גידול באחוז אחד

 2017בדצמבר  31ליום 
 קיטון באחוז אחד

 (2.44) 2.81 שיעור עליות שכר עתידיות

 7 (5.84) שיעור ריבית להיוון

 השפעת התוכנית על תזרימי המזומנים העתידיים של הקבוצה .18.4.5

 ש"ח.מיליוני  0.4 -כבתכנית הטבה מוגדרת ממומנת הינו  2018אומדן הקבוצה להפקדות הצפויות בשנת 

 6.0 - 2016שנים )לשנת  5אומדן הקבוצה לאורך חיי התוכנית )לפי ממוצע משוקלל( לסוף תקופת הדיווח הינו 

 שנים(.

 תוכנית הפקדה מוגדרת .18.5

 במיליוני ש"ח

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2017 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2016 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2015 

הסכום שהוכר כהוצאה בגין תוכנית להפקדה 
 9 10 9  מוגדרת

 

  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

   7201 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 49-ג

 - 19 ביאור הון וקרנות  

 הון מניות ופרמיה על מניות .19.1

 

מניות  2017מניות רגילות 
 רגילות

מניות  2016מניות רגילות 
 רגילות

בדצמבר )מניות  31הון מניות מונפק ונפרע ליום 
 50,745,225 50,790,530 ש''ח ע.נ. כל אחת(* 5רגילות בנות 

 50,783,190 50,961,835 הון מונפק ונפרע בדילול מלא **

 150,000,000 150,000,000 הון רשום

 מניות רדומות(. 2,489,571: 2016מניות רדומות ) 2,481,461לא כולל   *
 אופציות 4,043מלאה למניות רגילות של כל האופציות לעובדים )לרבות למנכ"ל החברה( שהינן מימוש בהנחת   ** 

 מניות רגילות, המוקצות על פי תוכנית 4,043 -ללא יותר מהניתנות למימוש אופציות(  7,593: 31.12.2016)
 בקבוצת פז, ובהנחת הבשלת כל המניות שהונפקו לעובדים. לעובדים אופציות

: 2016)בשנת  ש''ח ע.נ. ללא תמורה 5מניות בנות  951 -אופציות של עובדים ל 3,550מומשו  2017במהלך שנת 

 ש"ח ע.נ. ללא תמורה(.  5מניות בנות  4,494 -אופציות של עובדים ל 15,788

 , בדבר תשלומים מבוססי מניות.21לעובדים, ראה ביאור ואופציות באשר להקצאת מניות 

 קרן תרגום של פעילות חוץ .19.2

, אשר מטבע הפעילות פז"אקרן התרגום כוללת את כל הפרשי מטבע החוץ הנובעים מתרגום דוחות כספיים של 

  .דולר היה 2008בדצמבר  31עד ליום שלה 

 מניות באוצר .19.3

החזיקה  2016-ו 2017בדצמבר  31קרן מניות באוצר כוללת את עלות מניות החברה המוחזקות בידי החברה. ליום 

מוחזקות  הזכויות הצמודות למניות באוצר אשר ., בהתאמהמניות של החברה 2,489,571 -ו 2,481,461 הקבוצה

 על ידי החברה, מושעות עד להנפקתן מחדש.

אימצה החברה תכנית רכישה עצמית של מניות החברה על פיה רשאית החברה לרכוש עד  2015במאי  20ביום 

תוכנית מניות רגילות של החברה בתקופות ובתנאים שנקבעו בתוכנית הרכישה העצמית )להלן: " 22,000

לצורך רכישת מניות החברה, שתוחזקנה כמניות רדומות לצורך הקצאתן לנאמן  "(. תוכנית הרכישה נועדההרכישה

(, שיבשילו וימומשו למניות בהתאם לתכנית תגמול הוני שאישרה החברה, כאמור RSUבגין יחידות למניות חסומות )

 .להלן 21 בביאור

( למנהלים בחברה נרכשו במהלך RSUבהתאם לתנאי תכנית הרכישה ובהמשך להקצאת יחידות מניה חסומות )

 מניות(.  22,000מניות )חלף  16,964 2015שנת 

מניות  8,110( למניות והחברה הקצתה לעובדים RSUיחידות מניה חסומות ) 8,110הבשילו  2017במהלך שנת 

 מתוך מאגר המניות הרדומות שלה.
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 הון וקרנות )המשך( – 19ביאור 

 בידנדים:יד .19.4

 רזו ושולמו על ידי החברה:הדיבידנדים הבאים הוכ

 במיליוני ש"ח

לשנה 
שהסתיימה ביום 

בדצמבר  31
2017 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

בדצמבר  31
2016 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

בדצמבר  31
2015 

     ש''ח למניה רגילה* 29.56: 2016בשנת 

 *420 *300 -    * ש"ח למניה רגילה 41.39: 2015בשנת 

 2015ש''ח למניה רגילה( אשר הוכרזו על ידי החברה בדצמבר  16.76מיליוני ש''ח ) 170כולל סך  2015בשנת *

 .2016בינואר  3המניות ביום  שולמו לבעליו

 2016ש''ח למניה רגילה( אשר הוכרזו על ידי החברה בדצמבר  29.56מיליוני ש''ח ) 300כולל סך  -2016בשנת 

 .2017 בינואר 3ושולמו לבעלי המניות ביום 

החליט דירקטוריון החברה על חלוקת  2018במרץ  17לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי, ביום  – 2017בגין 

 למניה. ש''ח 39.3 -מיליוני ש''ח, שמהווים כ 400דבידנד במזומן בסכום כולל של 

 - 20 ביאור רווח למניה 

 רווח בסיסי למניה .20.1

 הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות בסך שלהתבסס על  2017בדצמבר  31חישוב הרווח הבסיסי למניה ליום 

מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות  (ש"חמיליוני  716: 2015, מיליוני ש"ח 545: 2016מיליוני ש"ח ) 572

 באופן הבא:המחושב הרגילות 

 :ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 

 ש"ח ע.נ. 5מניות רגילות 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2017 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

בדצמבר  31
2016 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

בדצמבר  31
2015 

 10,158,046 10,144,551 10,149,045 בינואר  1יתרה ליום 
 1,771 2,337 733 השפעת אופציות שמומשו למניות

   RSU 4,055השפעת מניות חסומות שהבשילו מתוכנית 

 (8,648) - - השפעת רכישה עצמית של מניות

    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ששימשו

 10,151,169 10,146,888 10,153,833 לצורך חישוב רווח בסיסי למניה
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 רווח למניה )המשך( – 20ביאור 

  רווח מדולל למניה .20.2

ב בתחשילבעלי המניות הרגילות המיוחס התבסס על הרווח  2017בדצמבר  31חישוב הרווח המדולל למניה ליום 

מחולק בממוצע המשוקלל של מספר המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה בגין כל  למניה הבסיסיהרווח 

 באופן הבא:המחושב המניות הרגילות הפוטנציאליות המדללות 

 :ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות

 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2017 

שהסתיימה לשנה 
בדצמבר  31ביום 
2016 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2015 

    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות
 10,151,169 10,146,888 10,153,833 ששימש לצורך חישוב רווח בסיסי למניה

 5,713 1,935 1,333 השפעת כתבי אופציה למניות 

   22,676 השפעת מניות חסומות שהוקצו לנאמן

    ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות 

 10,156,882 10,148,823 10,177,842 ששימש לצורך חישוב רווח מדולל למניה

שווי השוק  .שלא נכללו בחישוב הממוצע המשוקלל כתבי אופציהלא היו  2015-ו 2016, 2017 דצמברב 31 ימיםל

המדללת של כתבי האופציה למניות, התבסס על מחירי שוק הממוצע של מניות החברה, לצורך חישוב ההשפעה 

 מצוטטים לתקופה שבה היו כתבי האופציה במחזור.

 - 21 ביאור תשלומים מבוססי מניות 

. נכון לתאריך הדוח 2009כנית אופציות וות 2006תוכנית אופציות משנת  קיימות שתי תוכניות אופציות:היו בחברה  .21.1

 .2006הכספי לא נשארו אופציות מתוכנית 

שאושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום  האופציות תוכנית – "תוכנית האופציות"(להלן: ) 2009תוכנית אופציות 

ש"ח ע"נ  5, להענקה ללא תמורה של כתבי אופציה הניתנים למימוש, כל אחד, למניה רגילה בת 2009בנובמבר  4

רותים קבועים וברציפות לחברה. כן החליט של החברה, לעובדים, נושאי משרה בחברה ובחברות הבנות ונותני שי

כתבי אופציה, לא סחירים  56,016דירקטוריון החברה להקצות לעובדים ולנושאי משרה בחברה ובחברות הבנות עד 

ש"ח ערך נקוב כל אחת, מתוכם הוקצו עד  5וללא תמורה, הניתנים למימוש, כל אחד, למניה רגילה של החברה בת 

 5כתבי אופציה לעובדי הקבוצה, כמפורט במתאר שפרסמה החברה ביום  54,308מועד הדוח הכספי סך של 

. בנוסף, החליט דירקטוריון החברה על 2010בפברואר  24ובהנפקה פרטית של החברה מיום  2009בנובמבר 

ו מכתבי האופציה יבשילו ויהי 25%כתבי אופציה ליועץ. לפי תכנית האופציות, אלא אם נקבע אחרת,  1,052הקצאת 

ניתנים למימוש בתום כל שנה עוקבת ממועד הענקתם. במסגרת המתאר, נקבעו לכתבי האופציה תקופות הבשלה 

 25% -שונות כדלהלן: למרבית הניצעים נקבעה תקופת הבשלה ראשונה לאחר תום שנתיים ממועד ההענקה

ה של ית. לקבוצה שנימנו 4נוספים ובסה"כ  25%יבשילו מההקצאה, ובתום כל שנה ממועד ההבשלה הראשונה 

מההקצאה, ובתום כל שנה ממועד ההבשלה  25% – 2012בינואר  1ניצעים נקבעה תקופת הבשלה ראשונה ביום 

 1מנות. לקבוצה שלישית של ניצעים נקבעה תקופת הבשלה ראשונה ביום  4נוספים ובסה"כ  25%יבשילו הראשון 

מנות.  3נוספים ובסה"כ  33%יבשילו שלה הראשון מההקצאה, ובתום כל שנה ממועד ההב 33% – 2013בינואר 

מההקצאה, ובתום כל שנה  33% - 2013ביולי  1לקבוצה רביעית של ניצעים נקבעה תקופת הבשלה ראשונה ביום 

מנות. לקבוצה חמישית של ניצעים נקבעה תקופת הבשלה  3נוספים ובסה"כ  33%יבשילו ממועד ההבשלה הראשון 

נוספים  50%יבשילו שנה ממועד ההבשלה הראשון  מההקצאה, ובתום 50% - 2014 באפריל 1-ראשונה ביום ה

ימי  30-מנות. מחיר המימוש בגין כתבי האופציה יהיה ממוצע מחיר הסגירה בבורסה של מניית החברה ב 2ובסה"כ 

 המסחר שקדמו למועד אישור ההקצאה בכפוף להתאמות. אלא אם פקע קודם, כתב אופציה שלא ימומש בתום

  יפקע. שנתיים מתום שנתיים מתום תקופת ההבשלה של המנה האחרונה של כתבי האופציה שהוקצתה לאותו ניצע,

יה את זכאות העובדים למימוש האופציות במקרי פיטורין, התפטרות, מוות יבנוסף קובעת תוכנית האופציות השנ

  ומחלה.
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 תשלומים מבוססי מניות )המשך( – 21ביאור 

לא כתבי אופציה  12,085אישר דירקטוריון החברה להקצות למנכ"ל החברה, מר יונה פוגל,  2012במאי  23ביום 

(, האופציות השנייה )לאחר שדירקטוריון החברה החליט להגדיל את מלאי כתבי האופציות לפי תכניתסחירים 

קצו בפועל לנאמן עבור ש''ח כל אחת של החברה. האופציות הו 5מניות רגילות בנות  12,085 -הניתנים למימוש ל

. תנאי כתבי האופציה אשר הוענקו למנכ"ל הינם בהתאם לקבוע בתכנית 2012ביוני  14מנכ"ל החברה ביום 

, בחלוף 50% –שנים ממועד הקצאתן 2ה, מלבד בכל הנוגע לתקופת הבשלתן כמפורט להלן: בחלוף יהאופציות השני

הנותרים. כתבי האופציה יהיו ניתנים  25% -ההקצאה שנים ממועד  4ובחלוף  25% -שנים ממועד ההקצאה  3

-ש''ח לכל אופציה, השווה לממוצע מחיר הסגירה בבורסה של מניית החברה ב 496.83למימוש במחיר מימוש של 

ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההקצאה על ידי הדירקטוריון, בהתאמות המפורטות בתוכנית האופציות  30

פת ווענקו אך לא מומשו, לרבות אופציות שהבשילו, יפקעו ויבוטלו בתום שנתיים מתום תקה. כל האופציות שהיהשני

השווי ההוגן של האופציות שהוקצו למנכ"ל על פי מודל "בלק אנד . ההבשלה של המנה האחרונה שהוקצתה למנכ"ל

  מיליוני ש''ח. 2בסך של הסתכם שולס" 

, בהמשך לאישור ועדת התגמול וועדת ביקורת וכספים, החליט דירקטוריון החברה על הקצאה 2013 במרץ 20ביום 

 5כתבי אופציה לא סחירים, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בנות  5,525לנושא משרה בחברה של 

ו ניתנים למימוש בחלוף מכתבי האופציות יבשילו ויהי 50% השנייה.כנית האופציות וש''ח ע.נ. כל אחת, על פי ת

מכתבי האופציות יבשילו ויהיו ניתנות למימוש בתום כל שנה העוקבת לאחר מכן,  25%-שנתיים ממועד הקצאתן, ו

מנות, וזאת בתנאי שנושא המשרה יהיה מועסק על ידי החברה או חברת בת במועד ההבשלה. מחיר  3ובסך הכולל 

על פי מודל בלק במועד הענקתן 'ח. השווי הכלכלי של האופציות ש' 561.3המימוש שישולם לחברה נקבע לסך של 

 אלפי ש''ח.  1,250אנד שולס עומד ע"ס 

כתבי מתוך , אופציות 4,043 -יתרת האופציות מתוכנית האופציות השניה מסתכמת ב 2017בדצמבר  31נכון ליום 

  אופציה שהוענקו למנכ"ל החברה, כאמור לעיל.

 אופציות בעקבות פרישתם של מספר עובדים.  17,944ולטו ח 2010 -2017במהלך השנים 

)מימוש בנטו(. בהתאם  Net Exerciseמנגנון מימוש של לפי כתבי האופציה לפי תכנית האופציות ממומשות 

( מקצה החברה את "יום המימוש"לתכניות האופציות, ביום קבלת החברה את הודעת המימוש מהניצע )להלן: 

מניות המימוש לנאמן )בהתאם לתקופת החסימה המתאימה( או לניצע, לפי העניין, כאשר מספר מניות המימוש 

 באה: ה הנוסחהיחושב לפי 

B

C)(A-B)(A 

 

A ;מספר האופציות אותו מבקש הניצע לממש הקבוע בהודעת המימוש = 

B סה ביום המימוש; = שער הפתיחה בש"ח של מניית החברה בבור 

C ;מחיר המימוש בש"ח לכל אופציה כמפורט במכתב ההענקה =  

)ט( 3, וליועץ תחת סעיף 102הענקת כתבי האופציה לפי התוכנית הינה במסלול רווח הון עם נאמן תחת סעיף 

בהמשך , האופציות אישר דירקטוריון החברה תיקונים טכניים בתוכנית 2012במאי  23ביום  לפקודת מס הכנסה.

  להנחיית הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בדבר שינוי במערך הסליקה של ניירות ערך המירים.

 המימוש מחירקלל של שוהממוצע המהתנועה בכתבי אופציה ו .21.2

 

מספר כתבי האופציה 
2017 

מספר כתבי האופציה 
2016 

מספר כתבי האופציה 
2015 

 37,711 23,381 7,593 בינואר 1ליום 
 - - - במשך התקופה חולטו

 (14,330) (15,788) (3,550) (1מומשו במשך התקופה )

 23,381 7,593 4,043  בדצמבר 31ליום 

ש"ח  599.60היה  2017הממוצע המשוקלל של מחיר המניה ביום מימוש כתבי האופציה, בגין כתבי אופציה שמומשו בשנת  (1)
 ש"ח(. 591.29: 2015ש"ח,  612.96: 2016)
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 תשלומים מבוססי מניות )המשך( – 21ביאור 

 פרטים נוספים בדבר תשלום מבוסס מניות המסולק במכשירים הוניים  .21.3

השווי ההוגן של השירותים שנתקבלו בתמורה לכתבי אופציה למניות שהוענקו התבסס על השווי ההוגן של כתבי 

 האופציה שהוענקו, שנמדד בהתאם למודל בלק ושולס בהתבסס על הפרמטרים הבאים:

 2012מנכ"ל  

השווי ההוגן במועד ההענקה על יתרת כתבי האופציה 
 2.0 )במיליוני ש"ח(

מחיר המימוש לפני התאמת מחיר בגין חלוקת דיבידנד, 
 496.83 לאחר מועד ההענקה )בש"ח( 

 34.14% תנודתיות
 3.90% שעור ריבית חסרת סיכון 

התנודתיות הצפויה שהובאה בחשבון נקבעה על בסיס תנודתיות היסטורית של מחירי המניה. תשואת הדיבידנד 

, אורך חיי כתבי האופציה נקבע בהתאם להערכת ההנהלה לגבי תקופת 0%הצפויה במהלך חיי האופציה הינה 

ר עזיבתם של עובדים. ההחזקה של העובדים בהן, בהתחשב בתפקידם בחברה ובניסיון העבר של החברה בדב

שיעור ריבית חסרת סיכון נקבע בהתבסס על אגרות חוב ממשלתיות מסוג גליל )צמודות מדד(, כאשר יתרת התקופה 

 שלהן שווה לאורך החיים הצפוי של כתבי האופציה. 

 RSU -2015תכנית מניות  .21.4

על הקצאה  דירקטוריון החברה בהמשך לאישור וועדת התגמול וועדת בקורת וכספים, החליט, 2015במאי  20ביום 

"( למנהלים ולנושאי משרה בכירים, אשר בהתקיים תנאים מסוימים RSUמניות חסומות )להלן: " 22,000של עד 

-ש''ח ע.נ כל אחת. ה 5רגילות של החברה בנות מניות  22,000אוטומטית לעד  ימומשו( EBITDA)עמידה ביעד 

RSU הוענקו ללא תמורה ובעת מימוש ה-RSU  ,מה 50%למניות לא תשולם כל תמורה נוספת. על פי התוכנית-

RSU יבשילו בחלוף שלוש שנים מיום הקצאתם,  50%-יבשילו ויהיו ניתנים למימוש בחלוף שנתיים ממועד הקצאתן ו

יהיה מועסק על ידי החברה או חברת בת במועד ההבשלה ובכפוף  העובדובסך הכל שתי מנות, וזאת בתנאי ש

שאושרו(  22,000-)חלף ה RSUיחידות 16,964הקצתה החברה  2015שנקבע. במהלך חודש יוני  לעמידה ביעד

יחידות  2,316ש''ח כל אחת, מתוכם הוקצו למנכ"ל החברה  5מניות רגילות בנות  16,964שיהיו ניתנים למימוש לעד 

RSUהענקת ה .-RSU  ודת מס הכנסה.לפק 102לפי התוכנית הינה במסלול רווח הון עם נאמן תחת סעיף 

הצטרפות נושאי המשרה הבכירה לתוכנית התגמול ההוני הינה חלף ההסדר למענק רב שנתי שאושר להם עם 

  אישור מדיניות התגמול של החברה ומותנית בהסכמת נושא המשרה הבכירה לוותר על היכללותו במענק הרב שנתי.

 מיליוני ש''ח. 10-בכ סה"כ השווי ההוגן של יחידות המניה החסומות שהוענקו מסתכם

מיליוני  3-הוצאה בסך של כ: 2016מיליוני ש''ח )בשנת  3-רשמה החברה הוצאה בסך של כ 2017 במהלך שנת

 בגין התכנית. ההוצאה נזקפה כנגד יתרת עודפים. (ש''ח

 8,110הבשילו  2017. במהלך שנת בעקבות פרישת עובדים RSUיחידות  703בוטלו  2015-2017השנים במהלך 

 .מניות מתוך מאגר המניות הרדומות שלה 8,110והחברה הקצתה לעובדים  למניות RSUיחידות 

 .יחידות 8,151 -מסתכמת ב 2015מתוכנית  2017בדצמבר  31ליום  RSU-ה יתרת 

 RSU -2017 תכנית מניות .21.5

עדת התגמול של החברה, תכנית להענקת תגמול , אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ו2017במאי  24ביום 

( RSUיחידות למניות חסומות ) 35,535(, המאפשרת לחברה להקצות עד RSUהוני מסוג יחידות למניות חסומות )

עובדים ומנהלים בחברה, לרבות לנושאי משרה בכירה )שאינם דירקטורים( ולמנכ"ל,  אשר ימומשו  1,600 -לכ

הוענקו ללא תמורה ובעת  RSU-ש''ח ע.נ כל אחת. ה 5רגילות של החברה בנות  מניות 35,535אוטומטית לעד 

יבשילו ויהיו ניתנים למימוש  RSU-מה 50%למניות לא תשולם כל תמורה נוספת. על פי התוכנית,  RSU-מימוש ה

ת בתנאי יבשילו בחלוף שלוש שנים מיום הקצאתם, ובסך הכל שתי מנות, וזא 50%-בחלוף שנתיים ממועד הקצאתן ו

שהעובד יהיה מועסק על ידי החברה או חברת בת במועד ההבשלה ובכפוף לעמידה ביעד שנקבע. לנושאי משרה 

 המניות יהיו ניתנות למימוש בתנאי שהחברה תעמוד ביעד פיננסי שנקבע.
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 תשלומים מבוססי מניות )המשך( – 21ביאור 

 )המשך( RSU 2017-תכנית מניות  .21.5

עובדים ומנהלים בחברה  1,358 -( ל RSUיחידות למניות חסומות ) 29,569העניקה החברה  2017ביולי  1ביום 

 18-ההוגן מסתכם בכ ששווים )לרבות לנושאי משרה בכירה בחברה שאינם דירקטורים ולמעט למנכ"ל החברה(

 מיליוני ש''ח.

וצאה נזקפה כנגד יתרת מיליוני ש''ח בגין התכנית. הה 3-רשמה החברה הוצאה בסך של כ 2017במהלך שנת 

 עודפים.

 .  RSUיחידות  519בוטלו בעקבות פרישת עובדים  2017נת במהלך ש

 יחידות. 29,050 -מסתכמת ב 2017מתוכנית  2017בדצמבר  31ליום  RSU-יתרת ה 

 

 - 22 ביאור הכנסות 

 הכנסות .22.1

  

 לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר  31ביום 
2017 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2016 

שהסתיימה לשנה 
בדצמבר  31ביום 
2015 

    ח''שבמיליוני 
 17,837 16,006 16,307 מכירות מוצרי נפט**

 (6,038) (6,202) (6,152) בניכוי בלו 

 11,799 9,804 10,155 סה"כ מכירות מוצרי נפט, נטו

 703 730 773 מוצרי ילו והשכרת נכסים במתחמי תחנות
 245 234 249 עמלות ואחרותהכנסות משירותים, מכירת חשמל, 

 2 1 * הכנסות שכירות מחוץ לתחנות
 52 51 49 דמי שימוש קבועים

 59 65 59 התקנה ומכשור

 1,130 1,081 1,061 

 11,285 10,885 12,860 

 תזקיקי נפט גולמי, שמנים, כימיקלים, מוצרי בידוד ואיטום. *מוצרי נפט כוללים*

כולל הכנסות מלקוח מהותי  :2016מיליוני ש''ח )בשנת  1,271-כולל הכנסות מלקוח מהותי בסך של כ 2017 בשנת .22.2

 .(מיליוני ש''ח 1,302-כולל הכנסות מלקוח מהותי בסך של כ -2015. בשנת מיליוני ש''ח 1,122-בסך של כ

  .29 ראה גם ביאור .הכנסות הקבוצה ממכירותיה ללקוח זה נכללו במגזר קמעונאות ומסחר
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 - 23 ביאור רותים יעלות המכירות והש 

 במיליוני ש"ח 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2017 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2016 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2015 

 9,546 7,475 8,057 חומרי גלם ומוצרי נפט
 (258) 195 40 הפסד )רווח( מעסקאות בנגזרים על נפט גולמי

 476 488 516 מוצרי מזון וצריכה 

 24 25 21 עלויות חלפים ומוצרים אחרים

 9,788 8,183 8,634 סה"כ עלות החומר
 155 160 147 שכר עבודה

  249 247 220 פחת והפחתות
 44 37 36 עבודות חוץ

 23 21 31 עלויות אחרות 
 17 11 17 תמלוגים ודמי הרשאה

 170 182 154 אחזקה, שכירות, מיסים וביטוחים 
 74 90 93 הוצאות תשתית וניפוק

 211 171 148 חשמל, גז טבעי ומים לייצור

 943 919 846 סה"כ הוצאות בעלות המכירות

 10,731 9,102 9,480 סה"כ עלות המכירות

    לפי מקורות הכנסה:
 9,400 7,656 7,773 מוצרים שיוצרו בידי התאגיד

 1,331 1,446 1,707 מוצרים אחרים

 9,480 9,102 10,731 

 

 - 24 ביאור הוצאות מכירה ושיווק 

 במיליוני ש"ח
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2017בדצמבר 
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2016בדצמבר 
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2015בדצמבר 

 185 184 178 שכר עבודה והוצאות נלוות
 95 103 107 עמלות ששולמו

 37 40 44 פרסום וקידום מכירות
  126 118 119 פחת והפחתות

דמי חכירה והפעלה, שכירות 
 331 325 331 ואחזקת מבנים

 78 72 70 הובלות
 23 29 34 אחזקת רכב

 35 37 24 הוצאות ייצוא

 35 28 28 הוצאות מכירה ושווק אחרות 

 935 936 945 
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 - 25 ביאור הוצאות הנהלה וכלליות 

 במיליוני ש"ח
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2017בדצמבר 
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2016בדצמבר 
 31לשנה שהסתיימה ביום 

 2015בדצמבר 

שכר עבודה והוצאות 
 97 91 102 נילוות

הוצאות שכירות, מסים 
 13 14 13 ואחזקה

 5 4 5 אחזקת רכב
 27 23 23 ייעוץ מקצועי

 15 15 15 תקשוב ותקשורת 
 6 6 6 דמי ניהול

חובות אבודים 
 9 1 3 ומסופקים

 8 9 9 הוצאות אחרות

 21 20 15 פחת והפחתות

 191 183 201 

 - 26 ביאור , נטוהכנסות אחרות 

 במיליוני ש"ח
לשנה שהסתיימה ביום 

 2017בדצמבר  31
לשנה שהסתיימה ביום 

 2016בדצמבר  31
לשנה שהסתיימה ביום 

 2015בדצמבר  31

רווח הון ממימוש השקעות בחברות 
 - (83) - מוחזקות, נטו

 (34) (6) - רווח הון ממימוש נכסים קבועים, נטו
 - (20) - רווח הון ממכירת נדלן להשקעה, נטו

 (1) (1) (1) הכנסות מדמי ניהול 

 27 18 14 , נטוהוצאות אחרות

 13 (92) (8) 

 

 - 27 ביאור הכנסות והוצאות מימון 

 נזקפו לרווח והפסד

 במיליוני ש"ח 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2017 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2016 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2015 

 21 30 29 הכנסות ריבית מפיקדונות בבנקים, הלוואות ואחרים 
 - 1 104 רווח נטו משינוי בשערי חליפין

 1 1 1 הכנסות מימון בגין הטבות לעובדים
המוצג בשווי  שערוך ודיבידנד שהתקבל מנכס פיננסי

 67 הוגן דרך רווח והפסד
 

24 
 

17 

 39 56 201 הכנסות מימון שנזקפו לרווח והפסד

 הוצאות ריבית על התחייבויות פיננסיות הנמדדות 
 101 111 130 לפי עלות מופחתת 

 10 - - הפסד נטו משינוי בשערי חליפין
 5 - 2 שינוי נטו בשווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים

 2 3 3 הוצאות מימון בגין הטבות לעובדים

 118 114 135 הוצאות מימון שנזקפו לרווח והפסד 

 79 58 (66) הוצאות מימון נטו שנזקפו לרווח והפסד )הכנסות( 
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 - 28 ביאור מסים על הכנסה  

 פרטים בדבר סביבת המס בה פועלת הקבוצה .28.1

 שיעור מס חברות .28.1.1

 :2015-2017בשנים  להלן(כאמור ולחברות הקבוצה )למעט פז"א להלן שיעורי המס הרלוונטיים לחברה 

 .26.5% - 2015 תבשנ .25% – 2016בשנת . 24% -2017בשנת 

, אשר 2016 -(, התשע"ו 216אישרה מליאת הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2016בינואר  4ביום 

כך שיעמוד על  1.5%ואילך בשיעור של  2016ינואר ב 1קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות, החל מיום 

אישרה מליאת הכנסת את חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת  2016בדצמבר  22. כמו כן, ביום 25%

, אשר קבע, בין היתר, את הורדת שיעור מס חברות 2016-( התשע"ז2018 -ו 2017יעדי התקציב לשנות התקציב 

והפעימה  2017, החל מינואר 24%בשתי פעימות. הפעימה הראשונה לשיעור של  23% -ל 25%משיעור של 

 ואילך. 2018החל מינואר  23%השנייה לשיעור של 

חושבו  2017בדצמבר  31בשתי פעימות, יתרות המסים הנדחים ליום  23% -כתוצאה מהורדת שיעור המס ל

לית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות בהתאם לשיעורי המס החדשים כפי שנקבעו בחוק ההתייעלות הכלכ

(, לפי שיעור המס הצפוי לחול במועד ההיפוך. השפעת השינויים המתוארים לעיל על 2018 -ו 2017התקציב 

 21 -של כבקיטון ביתרות התחייבויות המסים הנדחים בסך  התבטאה 2016בדצמבר  31הדוחות הכספיים ליום 

 ברווח והפסד. כנגד הכנסות מסים נדחים בעיקרו עדכון יתרות המסים הנדחים הוכר .ש"ח מיליוני

בנוסף, קיבלה  ., גדל כושר הזיקוק של בית הזיקוק2012 -ו 2011עם השלמת הפרוייקטים שבוצעו בפז"א בשנים 

ת פז"א . מתוקף כך, עומד2013מהכנסותיה החל משנת  25%ייצא לפחות תהחלטה אסטרטגית לפיה פז"א  פז"א

וזכאית מכח היותה מפעל מועדף להטבת שיעור מס  1959-בתנאים שנקבעו בחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט 

 ואילך. 2014משנת  16%ובשיעור של  2013בשנת  12.5%מופחת, בשיעור של 

 המסים השוטפים לתקופות המדווחות מחושבים בהתאם לשיעורי המס המוצגים לעיל.

  

)להלן:  1961 -לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א  188פורסם ברשומות תיקון  2012בינואר  12ום בי .28.1.2

"אימוץ תקני  - 29א לפקודה, כך שנקבע בהוראת שעה שתקן חשבונאות מס' 87"( במסגרתו תוקן סעיף הפקודה"

ה החייבת (" שפרסם המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לא יחול בקביעת ההכנסIFRSדיווח כספי בינלאומיים )

ביולי  31"(. ביום הוראת השעה, אף אם תקן זה הוחל בדוחות הכספיים )להלן: "2011עד  2007לגבי שנות המס 

  .2013 -ו 2012לפקודה במסגרתו הוארך תוקף הוראת השעה לגבי שנות המס  202פורסם תיקון  2014

 הטבות מתוקף החוק לעידוד השקעות הון  .28.1.3

  1959 -ן, התשי"ט תיקון החוק לעידוד השקעות הו .28.1.3.1

, אשר במסגרתו תוקן החוק 2011-2012אושר בכנסת חוק המדיניות הכלכלית לשנים  2010בדצמבר  29ביום 

 2011בינואר  1(. תוקפו של התיקון לחוק הוא מיום "התיקון")להלן:  1959 –לעידוד השקעות הון, התשי"ט 

שנצמחה בידי חברה מועדפת, כהגדרתן בתיקון לחוק, בשנת והוראותיו יחולו ביחס להכנסה מועדפת או שהופקה או 

במסגרת התיקון נקבע כי למסלול המענקים יהיו זכאיות חברות באזור פיתוח א' בלבד והן יהיו זכאיות  ואילך. 2011

כן בוטלו מסלולי הטבות המס הקיימים )מסלול הפטור  'ליהנות הן ממסלול זה והן ממסלול הטבות המס במקביל. כמו

מס, מסלול "אירלנד" ומסלול "אסטרטגי"( ובמקומם נקבעו שני מסלולי מס חדשים, מפעל מועדף ומפעל מועדף מ

  .מיוחד, שעיקרם שיעור מס אחיד ומופחת על כלל הכנסות החברה הזכאיות להטבות
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 מסים על הכנסה )המשך( – 28ביאור 

 )המשך(: הטבות מתוקף החוק לעידוד השקעות הון 28.1.3    

, עבר בכנסת חוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013באוגוסט  5יום ב

 2014משנת המס  החל מועדפת הכנסה על המס שיעורי העלאת קבע, אשר 2013 –(, התשע"ג 2014-ו 2013

כנסת חוק ההתייעלות הכלכלית ב עבר 2016בדצמבר  21ביום בשאר הארץ.  16%-באזור פיתוח א' ו 9% כדלקמן:

 הופחת במסגרתו אשר 2016–( התשע"ז 2018 -ו 2017)תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 

 החל מועדפת הכנסה על 7.5%לשיעור של  9%' משיעור של א פיתוח באזור הממוקם מועדף למפעל המס שיעור

שנים רצופות,  10ף מיוחד", זכאי לתקופת הטבות של . בנוסף, מפעל העומד בהגדרת "מפעל מועד2017 משנת

בשאר הארץ. עוד נקבע בתיקון, כי לא יחול מס על דיבידנד  8% -באזור פיתוח א' ו 5%לשיעור מס מופחת של 

שיחולק מתוך הכנסה מועדפת לבעלת מניות שהיא חברה תושבת ישראל. על דיבידנד שיחולק מתוך הכנסה 

 .20%ו לתושב חוץ בכפוף לאמנות למניעת כפל מס, יחול מס בשיעור של מעודפת לבעל מניות יחיד א

 הטבות מתוקף חוק עידוד התעשייה )מיסים(

, 1969 –חלק מהחברות המאוחדות הינן "חברות תעשייתיות" כמוגדר בחוק עידוד התעשייה )מסים(, התשכ"ט 

 מוגדלים.להטבות אשר העיקרית שבהן היא פחת בשיעורים  ותובהתאם לכך הן זכאי

 מרכיבי הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה .28.2

 במיליוני ש"ח

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2017בדצמבר 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2016בדצמבר 

 31לשנה שהסתיימה ביום 
 2015בדצמבר 

    הוצאות מסים שוטפים
 147 161 109 בגין התקופה השוטפת

 (1) 7 )*( התאמות בגין שנים קודמות, נטו

 109 168 146 

    מסים נדחים הוצאות )הכנסות(
 47 3 48 יצירה והיפוך של הפרשים זמניים

 - (21) - שינוי בשיעור המס

 48 (18) 47 

 193 150 157 סך הוצאות מיסים על הכנסה

 מיליון ש''ח 0.5-*סכום נמוך מ

  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

   7201 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 59-ג

 מסים על הכנסה )המשך( – 28ביאור 

 הרווח לפני מסים על הכנסה לבין הוצאות המסיםהתאמה בין המס התיאורטי על  .28.3

 במיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2017 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2016 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2015 

 912 698 732 רווח לפני מסים על ההכנסה

 26.5% 25% 24% שיעור המס העיקרי של החברה

 242 175 176 המס העיקרי של החברה מס מחושב לפי שיעור
    תוספת )חסכון( בחבות המס בגין:

 (3) (4) (3) הכנסות פטורות
 1 2 1 הוצאות לא מוכרות

ניצול הפסדים והטבות משנים קודמות בגינם לא 
 2 - - נרשמו מסים נדחים

 - (21) - השפעת השינוי בשיעורי המס
בגינם לא הפסדים והטבות לצורכי מס מהתקופה 

 (2) - - נדחים נרשמו מסים
 (1) 7 - מסים בגין שנים קודמות

)רווחים( הפסדים שנוצרו בגינם הכנסות )הוצאות( 
 (48) (7) (17) מס מיוחד  מס בשיעור

 2 (2) - הפרשים אחרים

 193 150 157 סך הוצאות מיסים על הכנסה

 

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים .28.4

 נדחים שהוכרו נכסי והתחייבויות מסים .28.4.1

 המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל. 

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים מיוחסים לפריטים הבאים:

 

 במיליוני ש"ח

 רכוש קבוע
ונדל"ן 

 להשקעה

 
הטבות 
 םלעובדי

מכשירים 
 פיננסיים

ניכויים והפסדים 
להעברה לצרכי 

 מס
רכוש 
 אחרים אחר

סך 
 הכל

יתרת נכס )התחייבות( 
בינואר  1מס נדחה ליום 

2017 (570) 15 50 233 35 (11) (248) 

שינויים אשר נזקפו לרווח 
 (48) (10) (1) (16) (8) - (13) והפסד

שינויים שנזקפו לקרנות הון 
 * - - - - * - ולרווח כולל אחר

 יתרת נכס )התחייבות( 
 31מס נדחה ליום 

 (296) (21) 34 217 42 15 (583) 2017בדצמבר 

 
  מיליון ש''ח 0.5-*סכום נמוך מ
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 מסים על הכנסה )המשך( – 28ביאור 
 )המשך( נכסי והתחייבויות מסים נדחים 28.4

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו )המשך( 28.4.1
 

 במיליוני ש"ח

רכוש 
קבוע 

ונדל"ן 
 להשקעה

 
הטבות 

 לעובדים

 
מכשירים 
 פיננסיים

ניכויים 
והפסדים 
להעברה 
 לצרכי מס

 
רכוש 
 אחר

 
 

 אחרים
 

 סך הכל

מס נדחה יתרת נכס )התחייבות( 
 (266) (22) 34 302 27 15 (622) 2016בינואר  1ליום 

 (3) 8 1 (69) 28 1 28 שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד

 21 3 - - (5) (1) 24 השפעת השינוי בשיעור המס

 יתרת נכס )התחייבות( 
בדצמבר  31מס נדחה ליום 

2016 (570) 15 50 233 35 (11) (248) 

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים שלא הוכרו .28.4.2

 מסים נדחים לא הוכרו בגין הפריטים הבאים: (התחייבויות)נכסי 

 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום  במיליוני ש"ח

 (786) (721) הפרשים זמניים בגין השקעות בחברות מוחזקות
 4 4 הפסדים לצורך מס

 7 1 הפסדי הון מועברים 

 41 41 הפרש ריאלי מניירות ערך

 (675) (734) 

לפי חוקי המס הקיימים, אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים לניכוי. 

צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה 

הפרשים זמנים המתייחסים להשקעה בחברות בת לא הוכרו מאחר וההחלטה האם למכור  לנצל את הטבות המס.

 חברות אלו נתונה בידי הקבוצה ובכוונתה שלא לממשם בעתיד הנראה לעין.

 הפסדים וניכויים לצורכי מס להעברה לשנים הבאות .28.5

לכדי סכום של  למועד הדיווחהפסדים לצורכי מס וניכוי בשל אינפלציה המועברים לשנה הבאה ומגיעים לקבוצה 

 מיליוני ש"ח(. 1,417 -כ: 2016מיליוני ש"ח ) 1,313

  .2007יתרות ההפסדים והניכויים המועברים לשנה הבאה צמודים למדד עד לסוף שנת 

 .(ש"חמיליוני  4 -כ :2016מיליוני ש"ח ) 4 -כים נדחים הינה יתרת ההפסדים כאמור שבגינם לא נזקפו מס

 למועד הדיווחהפרש ראלי מניירות ערך סחירים שלא הותר לניכוי בשנת הדוח וניתן להעברה לשנים הבאות מסתכם 

, רק כנגד 2007מיליוני ש"ח מותאמים. הפרש זה יותר לניכוי בשנים הבאות, כשהוא צמוד למדד עד לסוף שנת  41

יתרת ההפרש הריאלי כאמור שבגינה לא נזקפו מסים נדחים  הכנסה מניירות ערך סחירים, אם תהיה באותן שנים.

  .מיליוני ש"ח 41הינה 

, מתוכם לא נוצרו מסים מיליוני ש''ח( 8 -כ :2016מיליוני ש''ח, ) 5 -כהפסדי הון מועברים בסך של לקבוצה בנוסף, 

 .מיליוני ש''ח( 7 -: כ2016 )בשנת 2017ש''ח בשנת מיליוני  1 -נדחים על כ

 שומות מס .28.6

חברות הבנות שומות מס למרבית  .2014בדצמבר  31יום שהסתיימה ב עד וכולל השנה לחברה שומות מס סופיות

  .2012בדצמבר  31יום עד וכולל השנה שהסתיימה ב סופיותהנחשבות כ
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 - 29 ביאור דיווח מגזרי 

אסטרטגיות. יחידות אסטרטגיות אלו  שלושה מגזרים בני דיווח כמפורט להלן, אשר מהווים יחידות עיסקיות לקבוצה .29.1

רותים אשר מנוהלות בנפרד לצורך הקצאת משאבים והערכת ביצועים. עבור כל יחידה יכוללות מגוון מוצרים וש

 לפחות אחת לרבעון את הדוחות הניהוליים הפנימיים. מקבל ההחלטות התפעוליות הראשיעסקית אסטרטגית, סוקר 

כללי החשבונאות שיושמו בדיווח המגזרי תואמים את כללי החשבונאות המקובלים שאומצו לצורך העריכה וההצגה 

 של הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה.

ם ישירות למגזר ופריטים כוללות פריטים המיוחסי למקבל ההחלטות התפעוליות הראשיתוצאות המגזר המדווחות 

 .עלויות הנהלה וכלליותמאשר ניתן לייחסם על בסיס סביר. פריטים שלא הוקצו מורכבים בעיקר 

 יציאות הוניות של המגזר הן סך העלויות שהתהוו במהלך התקופה לשם רכישת רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים.

 הם:  ת הכספייםבדוחו מגזרי הפעילותחטיבות ותחומי הפעילות שהינם גם ה

כוללת שלושה מערכים המופעלים בחברה עצמה ובמספר חברות  – קומ"(-פז קמעונאות ומסחר )להלן: "פז

של מוצרי נפט בתחנות התדלוק  והובלה הפצה ,בנות. המערך הראשון הינו מערך הקמעונאות, העוסק בשיווק

המערך השני הינו מערך ייזום עסקים ונדלן,  .yellowמוצרי מזון ומוצרי נוחות בחנויות של  והובלה הפצה ,שיווקבו

, חנויות תדלוק הקמת תחנותאיתור ופיתוח קרקעות לצורך בהרחבת הבסיס הקמעונאי של החברה על ידי ד מתמקה

. מערך זה עוסק גם בניהול שוטף של הסכמים הכרוכים בפעילות זו, בהשכרת נוחות ומתחמים קמעונאיים נוספים

 תי הנדסה, תחזוקה ולוגיסטיקה למתחמים הקמעונאיים וללקוחות מערך הסחר. מערך זה פועלנכסים ובמתן שרו

לרבות על ידי שינוי ייעוד והשבחת המקרקעין שבבעלות ו/או בחכירת החברה. מערך זה  למיצוי הפוטנציאל הנדל"ני

 הינו מערך הסחר העוסק באמצעות שתי זרועות: האחת תפעול ונדל"ן והשניה ייזום נדל"ן. המערך השלישיפועל 

ועוסק גם בשיווק  קוחות גדולים אחריםלה וליתעשיל ית,אנשתילרשות הפלבשיווק ישיר של דלקים ללקוחות מוסדיים,

  .דלקים לציי רכב

פז תעשיות ושירותים, המחזיקה במישרין  אתחטיבה זו כוללת  – ("תעשיות-פז"פז תעשיות ושירותים )להלן: 

 תעשיות-פז .פזגז, פזקר, פז שמנים וכימיקלים, פז שירותי תעופה ופז נכסי תעופה: ובעקיפין בחברות הבנות

בפיתוח ו, ביצוא, במיחזור מוצרים מכירתב ,שיווקבאיחסון, ביבוא, ב, ייצורבאמצעות היחידות השונות ב מתמקדת

  ., יחד עם יצירת סינרגיה בין היחידות השונותמוצרים חדשים

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ )להלן: הבת כוללת את חברת חטיבה זו  – ("זיקוק-פז"פז זיקוק ולוגיסטיקה )להלן: 

, נפט תזקיקי בייצור ,ומוצריונפט גולמי בייבוא ( ועוסקת בניהול בית הזיקוק שבבעלותה הממוקם באשדוד, "פז"א"

זיקוק מרכזת את השירותים -פז. ת חיצונייםביצור חשמל וקיטור לשימוש עצמי וביצור חשמל למכירה ללקוחו

ומחוצה בחיפה  , במתקני האחסון והניפוקבית הזיקוק)בחצרי  וניפוק דלקים חסוןיאהלוגיסטיים בקבוצת פז לרבות 

למעט מלאי תפעולי  ,הגולמי ומוצריו כל המלאי של הנפט. לחלק מיחידות הקבוצה שירותי רכשו להם(, הזרמה

  .זיקוק-ע"י פז מנוהל, התדלוק בתחנות

מערכות מידע , יעוץ משפטי, משאבי אנוש, שירותים לכל קבוצת פז בתחומי הכספיםהמתן  החברה מרכז אתמטה 

  .נ"לבהשגת המטרות של החטיבות הך תומגי, וטתכנון אסטרו
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 דיווח מגזרי )המשך( – 29ביאור 

רווחי המגזר נמדדו בהתבסס על הרווח התפעולי של מידע אודות פעילות המגזרים ברי הדיווח מוצג בטבלאות להלן,  .29.2

המגזר, בהתאם למידע שנכלל בדוחות הנסקרים ע"י מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי. תמחור בין מגזרי נקבע 

 בהתבסס על מחירי עסקאות במהלך העסקים הרגיל.

 :2017בדצמבר  31לשנה שנסתיימה ביום  מידע על רווח והפסד

 במיליוני ש"ח
קמעונאות 

 ומסחר
תעשיה 

 ושירותים
זיקוק 

 ולוגיסטיקה
התאמות 

 מאוחד למאוחד

 11,285  3,645 1,117 6,523 הכנסות מחיצוניים 

 - (4,809) 4,195 461 153 המגזריםהכנסות ממכירות בין 

 11,285 (4,809) 7,840 *1,578 6,676 הכנסות המגזר

 765 - 144 *206 415 תוצאות המגזר

 (99)     הוקצו הוצאות שלא

 666     מאוחד רווח תפעולי

 66     מימון, נטוהכנסות 

      חלק ברווחים של חברות מוחזקות

 -     המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 732     רווח לפני מסים על ההכנסה

 597  417 26 154 יציאות הוניות

 341  190 47 104 פחת והפחתות

 13     מוקצהפחת והפחתות בלתי 

 354     סה"כ פחת והפחתות

 135מיליוני ש''ח ורווח תפעולי בסך של  1,066*נתוני מגזר התעשיה ושירותים כוללים הכנסות של פזגז בסך של 

 מיליוני ש''ח

 :2016בדצמבר  31מידע על רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום 

 

 במיליוני ש"ח
קמעונאות 

 ומסחר
תעשיה 

 ושירותים
 זיקוק

 ולוגיסטיקה
התאמות 

 מאוחד למאוחד

 10,885 - 3,963 1,100 5,822 הכנסות מחיצוניים 

 - (4,172) 3,670 376 126 הכנסות ממכירות בין המגזרים

 10,885 (4,172) 7,633 *1,476 5,948 הכנסות המגזר

 789 - 100 *269 420 תוצאות המגזר

 (33)     הוצאות שלא הוקצו

 756     רווח תפעולי מאוחד

 58     הוצאות מימון, נטו
      חלק ברווחים של חברות מוחזקות

 -     המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 698     רווח לפני מסים על ההכנסה

 293  119 42 132 יציאות הוניות

 368  210 58 100 פחת והפחתות

 17     פחת והפחתות בלתי מוקצה

 385     סה"כ פחת והפחתות

 .ש''ח מיליוני 181 מיליוני ש''ח ורווח תפעולי בסך של 967נתוני מגזר התעשיה ושירותים כוללים הכנסות של פזגז בסך של  *
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 דיווח מגזרי )המשך( – 29ביאור 
 )המשך(  29.2

 :2015בדצמבר  31מידע על רווח והפסד לשנה שנסתיימה ביום  

 

 ש''חבמיליוני 

קמעונאות 
 ומסחר

תעשיה 
 ושירותים

זיקוק 
 ולוגיסטיקה

התאמות 
 מאוחד למאוחד

 12,860 - 4,949 1,140 6,771 הכנסות מחיצוניים 

 - (5,348) 4,808 398 142 הכנסות ממכירות בין המגזרים

 12,860 (5,348) 9,757 *1,538 6,913 הכנסות המגזר

 1,098  491 *218 389 תוצאות המגזר

 (107)     הוצאות שלא הוקצו

 991     רווח תפעולי מאוחד

 79     הוצאות מימון, נטו

      חלק ברווחים של חברות מוחזקות

 -     המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

 912     רווח לפני מסים על ההכנסה

 221  47 64 110 יציאות הוניות

 378  221 49 108 פחת והפחתות

 18     פחת והפחתות בלתי מוקצה

 396     סה"כ פחת והפחתות

 
 מיליוני ש''ח 136ורווח תפעולי בסך של  מיליוני ש''ח 1,005נתוני מגזר התעשיה ושירותים כוללים הכנסות של פזגז בסך של  *

 הכנסות הקבוצה ממכירות ללקוחות חיצוניים בחלוקה לאזורים גיאוגרפיים הן כדלקמן: .29.3

 במיליוני ש"ח

לשנה שנסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2017 

לשנה שנסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2016 

לשנה שנסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2015 

 7,938 6,903 7,230 מכירות בשוק המקומי

 4,922 3,982 4,055 מכירות מחוץ לישראל*

 12,860 10,885 11,285 סה"כ הכנסות במאוחד

  מועד המכירה אינוב. תזקיקי הנפט נטענים לאוניות בנמל אשדוד ויעדן לסוחריםמכירות תזקיקי נפט של פז"א  כולל *

  דס"ל לחברות תעופה ומכירות אחרות.ינאית , מכירות שתבנוסף, כולל מכירות לרשות הפל מוגדר סופית.

 - 30 ביאור מכשירים פיננסיים  

 כללי .30.1

 הקבוצה חשופה לסיכונים הבאים הנובעים משימוש במכשירים פיננסיים: .30.1.1

 סיכון אשראי 

 סיכון נזילות 

 סיכון שוק  

בדבר החשיפה של הקבוצה לכל אחד מהסיכונים שלעיל, מטרות הקבוצה, כמותי ואיכותי בביאור זה ניתן מידע 

 מדיניות ותהליכים לגבי מדידה וניהול של הסיכון. 

. פעילותה של החברה סחורותמטבע ו אשראי, ריבית,מדד, לחברה קיימת חשיפה במהלך העסקים הרגיל לסיכוני  .30.1.2

בתחום רכישת נפט גולמי, זיקוקו ומכירת מוצריו בשוק המקומי ובשוק הבינלאומי מעמידה בפני ההנהלה צורך ליטול 

סיכוני שוק הנובעים משינויים במחירי הנפט הגולמי והמוצרים המופקים ממנו, משינויים בשער החליפין של הש"ח 

 שיעורי הריבית והאינפלציה. לעומת הדולר של ארה"ב וכן משינויים ב
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 מכשירים פיננסיים – 30ביאור 
 כללי )המשך( 30.1

ניהול הסיכונים של החברה מכוונת לשמש כלי בידי ההנהלה להשגת יעדיה העסקיים על ידי הערכת  מדיניות .30.1.3

 התוצאות האפשריות של החשיפה והגבלתה בהתאם לקריטריונים שנקבעים על ידי דירקטוריון החברה. 

מתבססים על הערכת הסיכון בהתחשב בתחזיות לגבי , בכל הנוגע לשימוש במכשירים פיננסיים, טריונים אלוקרי .30.1.4

 אינפלציה.בהתפתחויות במחירים, בשער החליפין, בשיעורי ריבית ו

 ניהול סיכוני השוק הקשורים לחשיפות בתחום הנפט הגולמי ומוצריו בקבוצה הינם באחריות מנהל חטיבת הזיקוק .30.1.5

  בפיקוח שוטף של דירקטוריון פז"א ובהתאם למדיניות שנקבעה ע"י דירקטוריון החברה. ,סטיקהוהלוגי

בפיקוח של דירקטוריון החברה, שמנחה את הנהלת החברה לבצע  וניהול הסיכונים הקשורים לחשיפה מטבעית הינ .30.1.6

דירקטוריון יו"ר  .ברההח פעולות שוטפות לשמירה על מאזני ההצמדה בהתאם למדיניות שנקבעה ע"י דירקטוריון

  חודש.החברה מקבל דיווח על חשיפות אלה מדי 

 .להלן 30.2ראה ביאור  –ניהול הסיכונים הקשורים בכל הנוגע לחשיפת אשראי הלקוחות לפרטים בדבר  .30.1.7

ומנהלי הכספים של החברות.  / מנהלי היחידות השונות ניהול הסיכונים בחברות הקבוצה נעשה ע"י המנכ"לים .30.1.8

ניהול הסיכונים מתבצע  עו"ד איריס פנסו. ,ה היועצת המשפטית הראשיתניהול סיכוני הקבוצה הינעל  תהאחראי

בהתאם לתהליך המתבצע  בפיקוח ועדת הביקורת והכספים של החברה ועל פי המדיניות שנקבעה ע"י הדירקטוריון

 . ERM (Enterprise Risk Management)בחברה במסגרת תוכנית ניהול סיכונים 

 כון אשראיסי .30.2

 ולא יעמדבעיקר מחובות של לקוחות וחייבים אחרים שסיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה  .30.2.1

 .לקבוצה החוזיות הםבהתחייבויותי

במסגרת פעילות החברה בשיווק הישיר, מעניקה החברה לחלק מלקוחותיה הגדולים אשראים בהיקפים כספיים 

לא קיים ריכוז רעון האשראים. יבטחונות מלאים ולפיכך היא חשופה לאי פ משמעותיים ללא בטחונות ו/או ללא

 ית.אנישת, למעט לרשות הפלגיאוגרפי של סיכון אשראי

לירידה  ,לירידה במוסר התשלומים, האטה כלכלית עלולה להביא לפגיעה בכושר ההחזר של לקוחות החברה

 בהכנסות החברה וברווחיותה.ובפעילות העסקית שעשויה לגרום לירידה  בצריכה הפרטית

טחונות מלקוחותיה יהחברה עוקבת אחר מצבם הפיננסי של לקוחותיה, ונמצאת בתהליך שוטף של חיזוק וטיוב הב

 .בהתאם לרמת הסיכון אותה היא מייחסת ללקוחותיהוהאשראים ומתאימה את היקף המכירות 

 י של כל לקוח.החשיפה של הקבוצה לסיכוני אשראי מושפעת בעיקר מהאפיון האיש .30.2.2

במסגרת ההסכם שבין פז של החברה.  ביותר גדולהלקוח הלקוח מהותי של החברה והינה  פלשתינאיתהרשות ה

סכומים מהותיים לחברה.  םהינ פלשתינאית, היקפי האשראי שהחברה מעמידה לרשות הפלשתינאיתלבין הרשות ה

מכספי המיסים המוחזקים את המגיע לה לאפשר לפז לגבות  פלשתינאיתלהבטחת התשלום, התחייבה הרשות ה

עבור הרשות על ידי ממשלת ישראל. החברה אינה יכולה להעריך את היכולת ואת משך הזמן שידרש על מנת לגבות 

את הכספים ממשלת ישראל, אם וככל שהחברה תדרוש את הכספים ממשלת ישראל. לא הועמדו לחברה בטוחות 

 .לעיל 31.2ראה ביאור  פלשתינאיתשות הלפרטים בדבר ההסכם לאספקה לר נוספות.

וזאת  או על ידי דירקטוריון החברה ,אשראיהת וועדעל ידי ותנאי האשראי ללקוחות נקבעים על ידי מנהלי היחידות או  .30.2.3

בהתאם לגובה מסגרת האשראי והיקף הביטחונות של הלקוח, על פי קריטריונים שנקבעו בקבוצה. לכל לקוח נקבעת 

 מסגרת אשראי על פי תחזית הצריכה החודשית של הלקוח, כפי שעולה מהסכם ההתקשרות איתו, בהתחשב

חירי הדלקים. ככלל, מסגרת האשראי בתנאי התשלום של הלקוח ובמ בלקוח, חוסנו הפיננסי, הענף בו הוא פועל,

אמורה להיות מותאמת באופן שוטף להיקף הפעילות של הלקוח ולרמת הביטחונות. לצורך כך נבחנים אחוזי הניצול 

של המסגרת ומעודכנים לפחות אחת לרבעון. לקוחות שאינם עומדים באמות המידה של הקבוצה לגבי איכות 

  בסיס מזומן בלבד.האשראי יכולים להתקשר עם הקבוצה על 
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 מכשירים פיננסיים – 30ביאור 
 סיכון אשראי )המשך( 30.2

מחושבת באופן ספציפי על חובות לקוחות, שגביתם מוטלת בספק, על סמך הערכת הפרשה לחובות מסופקים  .30.2.4

שהעמידו ועל פי הערכת ההנהלה  הסיכון וההפסד שעלול לנבוע מחובות אותם לקוחות, בהתחשב בביטחונות

על  ,המבוססת בחלקה על חוות דעת יועציה המשפטיים. בקביעת נאותות ההפרשות מתבססת ההנהלה, בין היתר

המידע שבידה, בדבר מצבם הכספי של החייבים, ניסיון העבר שיש לחברה ביחס ליכולת הגביה מאותם לקוחות, 

 מבוצעת, כן כמווהערכת הביטחונות שהתקבלו מהם.  של הלקוחות משך התקופה שבו עומד החוב, היקף פעילותם

 .דומים סיכון למאפייני בהתאם קיבוצם ידי על ערך לירידת קולקטיבית בחינה

 חשיפה לסיכון אשראי  .30.2.5

, בהתעלם מערכם בספרים של בטוחות הערך בספרים של הנכסים הפיננסיים מייצג את חשיפת האשראי המרבית

 תה כדלקמן:י, הילמועד הדיווח. החשיפה המרבית לסיכון האשראי אחרים כלשהםאו חיזוקי אשראי 

 במיליוני ש"ח
בדצמבר  31ליום 

 הערך בספרים 2017
בדצמבר  31ליום 

 הערך בספרים 2016

 1,604 1,640 לקוחות
 * 327 257 הלוואות וחייבים 

 69 69 פקדון בנאמנות עבור הטבות לעובדים
 1,808 2,223 ארוךפיקדונות בבנקים לזמן 
 726 1,042 מזומנים ושווי מזומנים

 - 2 מכשירים פיננסים נגזרים 

 5,233 4,534 

 מחדש סווג* 

 בדצמבר אשר לגביהם קיים ריכוז סיכון אשראי, כדלקמן: 31פילוח לקוחות ליום 

 

 במיליוני ש"ח
בדצמבר  31ליום 

2017 
בדצמבר  31ליום 

2016 

 1,440 1,446 לקוחות עסקיים

 (26) (26) הפרשה לחומ"ס

 1,414 1,420 לקוחות עסקיים, נטו

 80 108 לקוחות מוסדיים

 - - הפרשה לחומ"ס

 80 108 לקוחות מוסדיים, נטו

 112 114 לקוחות פרטיים

 (2) (2) הפרשה לחומ"ס

 110 112 לקוחות פרטיים, נטו

 סך המכירות ללקוחות אלה הסתכמו כדלקמן: 

 מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2017 

לשנה שהסתיימה 
 בדצמבר 31ביום 
2016 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2015 

 9,716 7,980 8,077 עסקיים
 274 241 363 מוסדיים

 2,870 2,664 2,845 פרטיים

 11,285 10,885 12,860 
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 מכשירים פיננסיים – 30ביאור 
 סיכון אשראי )המשך( 30.2

 )המשך( סיכון אשראיל חשיפה  30.2.5

 :לירידת ערך והפרשהגיול חובות 

 :להלן גיול חובות של לקוחות

 מיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2017 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2016 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2015 

 1,483 1,513 1,531 אינם בפיגור
 99 54 85 יום 0-120פיגור של 
 17 7 3 יום ועד שנה 120פיגור של 

 54 58 49 פיגור של מעל לשנה

 1,668 1,632 1,653 

 34 28 28 בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

 1,619 1,604 1,640 סה"כ, נטו

 :לירידת ערךוהפרשה מסופקים גיול חובות  

 כדלקמן:תה יהתנועה בהפרשה לירידת ערך בגין יתרות לקוחות במשך השנה הי

 מיליוני ש"ח

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2017בדצמבר 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2016בדצמבר 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2015בדצמבר 

 38 34 28 בינואר 1יתרה ליום 
 9 1 2 הפסד שהוכר מירידת ערך

 (13) (7) (2) הפרשות שהוכרו כחובות אבודים 

 34 28 28 בדצמבר 31יתרה ליום 

חשבונות ההפרשות לירידת ערך משמשים להכרה בהפסדים מירידת ערך, אלא אם הקבוצה משוכנעת שאין כל 

)בדבר שימוש באומדנים  לגביה ישירות כנגד הנכס הפיננסי סיכוי לגבות את סכום החוב ואז מקוזז הסכום שאינו ניתן

 .(2.5ראה ביאור 

 סיכון נזילות .30.3

יה הפיננסיות בהגיע מועד הקשורות בהתחייבויות לעמוד במחויבויות תתקשהסיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה 

תשלומן. גישת הקבוצה לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח, ככל הניתן, את מידת הנזילות המספקת לעמידה 

  וניטין.בהתחייבויותיה במועד, בתנאים רגילים ובתנאי לחץ מבלי שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים או פגיעה במ

התנודות במחירי הנפט משפיעים על היקף ההון החוזר של הקבוצה כאשר ירידת מחירי הנפט מקטינה את היקף 

 את עלויות המימון שלה. האת יחסיה הפיננסים ומוזיל תההון החוזר הנדרש לפעילות הקבוצה, משפר
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 מכשירים פיננסיים )המשך( – 30ביאור 
 סיכון נזילות )המשך( 30.3

 :מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית להלן .30.3.1

  במיליוני ש"ח
 :2017בדצמבר  31ליום 

הערך 
 בספרים

תזרים 
מזומנים 

 חוזי
עד 

 שנה
שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

מעל 
חמש 
 שנים

        התחייבויות פיננסיות שאינן 
        נגזרים 

 - - - - 6 6 6 הלוואות לזמן קצר 
 - - - - 2,023 2,023 2,023 ספקים

 - - - - 286 286 286 זכאים אחרים
 2,694 155 157 3,118 186 6,310 5,877 אגרות חוב כולל חלויות שוטפות

 * 4 4 4 4 * 49 התחייבות לדמי הרשאה*
 - - - - 1 1 1 יתרות אחרות לזמן ארוך

  מכשירים -התחייבויות פיננסיות 
 - - - - 8 8 8 נגזרים 

 
 

 במיליוני ש"ח
 :2016בדצמבר  31ליום 

הערך 
 בספרים

תזרים 
מזומנים 

 חוזי
עד 

 שנה
שנה 
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
 רביעית

מעל 
חמש 
 שנים

התחייבויות פיננסיות שאינן 
        נגזרים

 - - - - 8 8 8 הלוואות לזמן קצר 
 - - - - 1,769 1,769 1,769 ספקים

 - - - - 574 574 574 זכאים אחרים
 2,489 109 3,113 179 184 6,074 5,542 אגרות חוב כולל חלויות שוטפות

 * 4 4 4 4 * 49 התחייבות לדמי הרשאה*
 - - - - 1 1 1 יתרות אחרות לזמן ארוך

  מכשירים -התחייבויות פיננסיות 
 - - - - 24 24 24 נגזרים 

 .31.3. ראה גם ביאור מיליוני ש"ח ללא מועד סיום 4התחייבות שנתית של *

 סיכוני שוק .30.4

 כללי .30.4.1

סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחירי שוק, כגון שערי חליפין של מטבע חוץ, מדד המחירים לצרכן, שיעורי ריבית 

ישפיעו על הכנסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים.  ושל סחורות ומחירים של מכשירים הוניים

מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים, תוך כדי מיקסום 

 התשואה.

ורך ניהול סיכוני במהלך העסקים הרגיל קונה ומוכרת הקבוצה נגזרים וכן לוקחת על עצמה התחייבויות פיננסיות לצ

האמורות מתבצעות בהתאם לקווים המנחים שנקבעו על ידי הדירקטוריון. לרוב, משתמשת החברה  העסקאותשוק. 

  המהווים הגנה כלכלית. ,הפסדבלצורך ניהול תנודתיות ברווח או  ,בנגזרים
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 מכשירים פיננסיים )המשך( – 30ביאור 
 )המשך( סיכוני שוק 30.4

 סיכוני מטבע .30.4.2

מרבית פעילות הקבוצה הינה בשוק הדלקים ועל כן חלק מנכסיה והתחייבויותיה השוטפים מושפעים משער הדולר,  .30.4.2.1

. מסיבות אלה חשופה הקבוצה לסיכונים הנובעים חדשים בעוד שדוחותיה הכספיים נמדדים ומוצגים בשקלים

הנובעת מתנודות  ,המטבעית השיפחההקבוצה מנהלת את . החדש שקלבין המשינויים בשערי החליפין בין הדולר ל

מדיניות הקבוצה הינה שערי החליפין של מטבע חוץ בגין נכסים, התחייבויות ותזרימי מזומנים הנקובים במטבע חוץ. 

 בעיקרהקבוצה פועלת לאיזון החשיפה המטבעית  .להימנע מחשיפה מאזנית מטבעית ולהגן על מרבית חשיפה זו

הלוואות דולריות ופיקדונות, וכן על ידי שימוש במכשירים פיננסיים שונים, כגון חוזי של באמצעות לקיחה ופירעון 

עם זאת, אין וודאות שהקבוצה לא תהיה חשופה לשינויים בשער המטבעות. הקבוצה (. FORWARDSאקדמה )

 אינה מגינה על השחיקה במרווחים כתוצאה מהתחזקות השקל לעומת הדולר.

אפשרת, מעת לעת, להיכנס של שמירה על איזון מטבעי מאזני הממדיניות  קבוצהל נכון למועד פרסום דוח זה,

)לעניין זה מרבית מלאי הדלקים  , בהתאם לשיקולי ההנהלהמיליוני דולר 100עד בהיקפים של לחשיפה מטבעית 

 החברה., למעט עסקאות ספציפיות המאושרות על ידי הדירקטוריון מעת לעת ובהתאם לצרכי (נחשב לפריט דולרי

 :2017בדצמבר  31סקאות מטבע עתידיות ליום ע .30.4.2.2

 מיליוני ש"ח שווי הוגן מועד פקיעה מטבע לשלם מטבע לקבל 

התחייבויות 
 **2 1-2/2018 שקל חדש דולר שוטפות

 

 :2016בדצמבר  31עסקאות מטבע עתידיות ליום  

 מיליוני ש"ח שווי הוגן מועד פקיעה מטבע לשלם מטבע לקבל 

 התחייבויות
 * 1-2/2017 שקל חדש דולר שוטפות

 מיליוני ש''ח. 0.5-*סכום נמוך מ

 אשר יקבל ביטוי בתוצאות הכספיות לאורך תקופתרווח ככל ששער החליפין גבוה מעל שער המימוש יווצר לחברה 

עסקאות. העסקאות הנ"ל מהוות הגנה כלכלית ולפיכך הן עומדות כנגד נכסי בסיס דולריים הצפויים לחברה ה

 ובתקופות הבאות יקבלו ביטוי בתוצאות הכספיות במקביל למימוש נכסי הבסיס.

מיליוני  39 -כ 2016בדצמבר  31)ליום  דולר מיליון 203 -כ על הגנה עסקאות לחברה 2017 בדצמבר 31 ליום**

 .דולר(

 ניתוח רגישות:  .30.4.2.3

בסכומים המוצגים להלן. ניתוח זה  ואת ההוןהתחזקות הדולר אל מול השקל, מגדילה או מקטינה את הרווח לתקופה 

שארו קבועים ומתעלם מהשפעת המס. הניתוח לגבי ינעשה בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שעורי הריבית, 

 נעשה בהתאם לאותו בסיס. 2016שנת 

 במיליוני ש''ח

השפעה על 
 רווח )הפסד(

 31ליום 
 2017בדצמבר 

השפעה על רווח 
 )הפסד(

בדצמבר  31ליום 
2016 

 (5) (1) 5%-עליה בשער החליפין של הדולר כנגד השקל ב
 5 1 5%-ירידה בשער החליפין של הדולר כנגד השקל ב
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 ם פיננסיים )המשך(ימכשיר – 30ביאור 
 סיכוני שוק )המשך( 30.4

 סיכוני מחירי סחורות .30.4.3

החברה מחזיקה מלאי נפט גולמי ומוצרי נפט שערכם משתנה בהתאם לשינוי במחירי הנפט הגולמי בעולם ולשינוי  .30.4.3.1

במחירי מוצרי הנפט באגן הים התיכון. לחברה אין יכולת השפעה על מחירים אלו. מחירי הנפט הגולמי ומרווחי 

מורה ממכירת תמהיל המוצרים המתקבל הזיקוק האינדיקטיביים )שהינם הפער בין עלות הנפט הגולמי ובין הת

תנודתיות גדולה ומהווים את הפרמטרים העיקריים לקביעת מחירי ב ניםימאופימזיקוקו( נקבעים בשוק העולמי, 

, מוצרים אלה חשופים לתנודתיות גדולה, אשר לא ניתן לצפותה מראש ולהיערך לה ברמה לפיכךמוצרי הנפט. 

המוחזקים על ידי הקבוצה, בטווחי זמן  ,רידת ערכי מלאי נפט גולמי ומוצריויהפסדים משתאפשר מניעה מוחלטת של 

שינויים שחלים בין אי הלימה בין שינויים שחלים במחירי הנפט הגולמי לבהם יש ירידה במחירים אלה בעולם. 

ת החברה פועלת לשיכוך מסוים של השפעבמרווחי הזיקוק.  גבוהה במחירי מוצרי הנפט, גורמים לתנודתיות

התנודתיות במרווחי הזיקוק על תוצאותיה באמצעות גידור חלקי של מרווח הזיקוק או חלקים ממנו, מעת לעת. 

-פזשינויים במחירים ובמרווחי הזיקוק, שימשכו תקופות זמן ממושכות עשויים להשפיע באופן מהותי על תוצאות 

ותית במרווחי הזיקוק נפגעות התוצאות במקרה של ירידה מה זיקוק וכתוצאה מכך על תוצאות החברה בכללותה.

 העסקיות והכספיות של הקבוצה.

נוצרת בעת קביעת המחיר לנפט הגולמי הנרכש על ידי פז"א ומתקיימת עד למועד למחירי הנפט הגולמי החשיפה  .30.4.3.2

 250. לחברה מדיניות אחזקת מלאי לא מוגן בהיקף שלא יעלה על מנפט זה קביעת מחירי מכירה למוצרים המופקים

 ,את היקף המלאי הלא מוגן באופן גמיש מדיניות החברה היא לנהלמיליוני דולר.  300 -אלף טון אך לא יותר מ

אלף טון  78-בהיקף של כ מלאי שבבעלות פז"א זה מועד דוחלבהתאם למצב השוק ולהערכותיה לצפי שינויי מחיר. 

מחיר הנפט הגולמי של יתרת המלאי שבבעלות פז"א, . מלאי המשמש לצריכה עצמית ואובדניםל בנוסףמוגן  ואינ

 מועד מכירת המוצרים, בעיקר באמצעות חוזים עתידיים.בין מוגן מפני הפרשי העיתוי שבין מועד רכישת הגלם ל

 22-הלך התקופה, בסך של כרשמה החברה רווחים מעליית ערך מלאי בלתי מוגן אשר מומש במ 2017בשנת 

בסך אשר מומש במהלך התקופה, ערך מלאי בלתי מוגן  עלייתמרווחים רשמה החברה  2016שנת במיליוני ש''ח. 

 71-כבסך של בלתי מוגן שמומש רשמה החברה הפסד מירידת ערך מלאי  2015)בשנת  מיליוני ש''ח 34 -של כ

 מיליוני ש''ח

דר כמוגן, לא ניתן להגן באופן מלא כנגד הסיכון הנובע מתנודות מחירי הנפט חשוב לציין, כי גם על המלאי המוג

וכן ההגנה,  "א רוכשת )נכס הבסיס( לבין נגזרשפזהנפט הגולמי סוג הגולמי, כיון שהמלאי המוגן חשוף לפערים בין 

 ( של מחירי הנפט הגולמי.Backwardationאו לירידה ) Contango)להשפעת ציפיות השוק לעליה )

  החברה מבצעת הגנות חלקיות על מנת להגן על פערים אלה.

שימוש במכשירים  עסקאות גידור כלכלי באמצעות כאמור, כדי לצמצם את החשיפה לסיכונים אלה, עושה החברה .30.4.3.3

(. עסקאות הגידור נעשות באמצעות תאגידים בנקאיים וחברות "נגזרים"פיננסיים, כולל מכשירים נגזרים )להלן: 

ולפיכך, לדעת החברה, לא צפוי סיכון אשראי מהותי בגינן. החברה מבצעת עסקאות בנגזרים של נפט  בינלאומיות

 ( לפי המקובל בשווקים אלו. MARGINגולמי ותזקיקים הנסחרים בבורסות בחו"ל, בגינן מעמידה החברה בטחונות )

 31נפט הגולמי ומוצריו ליום מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים להגנה על סיכוני השפעת שינויים במחיר ה .30.4.3.4

 :2017בדצמבר 

 ש''חשווי הוגן מיליוני  

 (3) ונגזרים על מרווח זיקוק, נטוחוזים עתידיים 
  

 31מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים להגנה על סיכוני השפעת שינויים במחיר הנפט הגולמי ומוצריו ליום 

 :2016בדצמבר 

 ש''חשווי הוגן מיליוני  

 (24) , נטועתידיים ונגזרים על מרווח זיקוקחוזים 
 

  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

   7201 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 70-ג

 מכשירים פיננסיים )המשך( – 30ביאור 
 סיכוני שוק )המשך( 30.4

 סיכוני מחירי סחורות )המשך( 30.4.3

 :על סיכוני סחורותלהגנה ניתוח רגישות השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים המשמשים  .30.4.3.5

בסכומים ואת ההון מקטינה את הרווח לתקופה  תהיבמועד הדיווח, היעליה במחיר העתידי של הנפט הגולמי 

נעשה בהתאם  2016המוצגים להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה ששאר המשתנים נשארו קבועים. הניתוח לגבי שנת 

 :לאותו בסיס

 במיליוני ש"ח

השפעה על רווח )הפסד( ליום 
 2017בדצמבר  31

השפעה על רווח )הפסד( 
 2016בדצמבר  31ליום 

 (25) (16) במחיר העתידי של הנפט הגולמי 5%עליה של 
 25  16 במחיר העתידי של הנפט הגולמי  5%ירידה של 

  סיכוני ריבית .30.4.4

 החברה, נושא ריבית משתנה שיקלית.ל שחלק מאגרות החוב במועד דוח זה, 

הגנה החברה באמצעות הפקדת מאגרות החוב כנגד חלק  לפיכך חשופה הקבוצה לשינויים בשיעורי הריבית.

 פקדונות לזמן ארוך בבנקים הצמודים לריבית בנק ישראל.

ם להשפיע על היקף התחייבויותיה של הקבוצה כלפי תאגידים בנקאיים ועל עלולישינויים מהותיים בשיעורי הריבית 

  תוצאותיה הכספיות.

 :סוג ריבית .30.4.4.1

 נושאי הריבית של הקבוצה:להלן פירוט בדבר סוג הריבית של המכשירים הפיננסיים 

 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום  במיליוני ש"ח

   מכשירים בריבית קבועה
 (1,348) (1,683) התחייבויות פיננסיות

 681 666 נכסים פיננסים 

 (1,017) (667) 

   מכשירים בריבית משתנה
 (4,420) (4,417) התחייבויות פיננסיות

 1,988 2,707 נכסים פיננסיים

 (1,710) (2,432) 

 :ניתוח רגישות תזרים מזומנים לגבי מכשירים בשיעורי ריבית משתנים .30.4.4.2

בסכומים המוצגים ואת ההון בשיעורי הריבית במועד הדיווח, היה מגדיל או מקטין את הרווח לתקופה  1%שינוי של 

 2016להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה שיתר המשתנים, ובמיוחד שערי מטבע חוץ, נשארו קבועים. הניתוח לגבי שנת 

 נעשה בהתאם לאותו בסיס.

 במיליוני ש"ח

בדצמבר  31ליום 
2017 

גידול  1%
 בשיעור הריבית

בדצמבר  31ליום 
2017 

קיטון  1%
 בשיעור הריבית

בדצמבר  31ליום 
2016 

גידול  1%
 בשיעור הריבית

 31ליום 
 2016בדצמבר 

קיטון  1%
 בשיעור הריבית

 18 (18) 13 (13) מכשירים בריבית משתנה

עליה )ירידה( רגישות תזרים 
 18 (18) 13 (13) המזומנים )נטו(

 



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

   7201 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 71-ג

 מכשירים פיננסיים )המשך( – 30ביאור 
 סיכוני שוק )המשך( 30.4

 

 "המדד"(סיכוני מדד המחירים לצרכן )להלן:  .30.4.5

, ש''חליוני מי 590 -בסך של כנטו  התחייבויותחשיפה לשינויים במדד לגבי ישנה למועד הדוח הכספי לחברה  .30.4.5.1

לזמן חלקית מפקדון בנקאי  יםאשר מתקזז, מדדלצמודות ( וסדרה ז' )סדרה ו'שנובעים בעיקר מיתרת אגרות חוב 

 צמוד מדד.ארוך 

 הוצאות המימון של החברה בעתיד.עליה משמעותית במדד, עלולה להביא להגדלת 

 :ניתוח רגישות מדד המחירים לצרכן .30.4.5.2

 בסכומים המוצגים להלן. ניתוח זה נעשהואת ההון הרווח לתקופה  עליה במדד המחירים לצרכן, הייתה מקטינה את

לאותו נעשה בהתאם  2016בהנחה שכל שאר המשתנים, ובמיוחד שעורי הריבית, נשארו קבועים. הניתוח לגבי שנת 

 בסיס.

 במיליוני ש"ח
 השפעה על רווח )הפסד(

 2017בדצמבר  31ליום 
 השפעה על רווח )הפסד(

 2016בדצמבר  31ליום 

 (2) (6) 1%-עליה במדד המחירים לצרכן ב

תה השפעה זהה, אם כי בכיוון הפוך, ובאותם ייהבדצמבר  31ליום לירידה במדד המחירים לצרכן בשיעור דומה 

  שכל שאר המשתנים נשארו קבועים. סכומים, בהנחה



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -פרק ג' 

   7201 בדצמבר 31באורים לדוחות הכספיים ליום 

 72-ג

 מכשירים פיננסיים )המשך( – 30ביאור 
 סיכוני שוק )המשך( 30.4

 דוח לפי בסיסי הצמדה:  .30.4.6

 2017בדצמבר  31דוח לפי בסיסי הצמדה ליום 

 נכסים

שקל לא 
 צמוד

שקל צמוד 
למדד 

 המחירים
מטבע 

 חוץ דולר
מטבע 

 סה"כ פריטים אחרים חוץ אחר

 1,042 - - 5 - 1,037 מזומניםמזומנים ושווי 
 1,640 - 1 206 - 1,433 לקוחות 

 210 66 - 24 78 42 חייבים ויתרות חובה 
 955 955 - - - - מלאי*

 149 - - 3 - 146 השקעות אחרות, לרבות נגזרים 
 49 49 - - - - נכסי מסים שוטפים

 8 8 - - - - נכסים מוחזקים למכירה

 4,053 1,078 1 238 78 2,658 סה"כ נכסים שוטפים

 2,223 - - - 550 1,673 פיקדונות לזמן ארוך
 235 54 - 1 106 74 הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

 12 12 - - - - נדל"ן להשקעה, נטו
 השקעות בחברות מוחזקות

 29 29 - - - - המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
הלוואות לחברות מוחזקות המטופלות 

 7 - - - - 7 לפי שיטת השווי המאזני
 5,663 5,663 - - - - רכוש קבוע, נטו

 758 758 - - - - נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 20 20 - - - - דמי חכירה ששולמו מראש

 20 20 - - - - נכסי מסים נדחים

 8,967 6,556 - 1 656 1,754 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 13,020 7,634 1 239 734 4,412 סה"כ נכסים

       התחייבויות
 73 - - - 64 9 הלוואות ואשראי לזמן קצר

 2,023 - 15 1,493 - 515 ספקים
 487 194 - 10 182 101 זכאים אחרים, לרבות נגזרים

 12 12 - - - - התחייבויות מסים שוטפים

 52 52 - - - - הפרשות

 2,647 258 15 1,503 246 625 סה"כ התחייבויות שוטפות 

 5,810 - - - 1,002 4,808 אגרות חוב
 49 - - - 49 - התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 66 66 - - - - הטבות לעובדים

 316 316 - - - - התחייבויות מסים נדחים

 6,241 382 - - 1,051 4,808 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 8,888 640 15 1,503 1,297 5,433 סה"כ התחייבויות 

 4,132 4,132 - - - - סה"כ הון עצמי 

 13,020 4,772 15 1,503 1,297 5,433 סה"כ התחייבויות הון 

 - 2,862 (14) (1,264) (563) (1,021) סה"כ יתרות מאזניות נטו

 .כנגד התחייבויות דולריות* מרבית המלאי התפעולי )מוצרי נפט( מתומחר בדולרים ועומד  

 



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -ג' פרק 

  2017בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום יב

 73-ג

 מכשירים פיננסיים )המשך( – 30ביאור 
 סיכוני שוק )המשך(  30.4

 )המשך( דוח לפי בסיסי הצמדה  30.4.6
 2016בדצמבר  31דוח לפי בסיסי הצמדה ליום 

 נכסים

שקל לא 
 צמוד

שקל צמוד 
למדד 

 המחירים
מטבע 

 חוץ דולר
מטבע 

 סה"כ פריטים אחרים אחרחוץ 

 726 - - 84 - 642 מזומנים ושווי מזומנים
 1,604 - 1 237 - 1,366 לקוחות 

 209 64 - 53 26 66 חייבים ויתרות חובה 
 1,127 1,127 - - - - מלאי*

 87 - - - - 87 השקעות אחרות, לרבות נגזרים 
 24 24 - - - - נכסי מסים שוטפים

 7 7 - - - - נכסים מוחזקים למכירה

 3,784 1,222 1 374 26 2,161 סה"כ נכסים שוטפים

 69 - - - 69 - פקדון בנאמנות עבור הטבות לעובדים
 1,808 - - - 550 1,258 פיקדונות לזמן ארוך

 239 65 - - 108 66 הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך
 12 12 - - - - נדל"ן להשקעה, נטו

 השקעות בחברות מוחזקות
 30 30 - - - - המטופלות לפי שיטת השווי המאזני

הלוואות לחברות מוחזקות המטופלות 
 7 - - - - 7 לפי שיטת השווי המאזני

 5,451 5,451 - - - - רכוש קבוע, נטו
 778 778 - - - - נכסים בלתי מוחשיים, נטו
 21 21 - - - - דמי חכירה ששולמו מראש

 22 22 - - - - נכסי מסים נדחים

 8,437 6,379 - - 727 1,331 סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 12,221 7,601 1 374 753 3,492 סה"כ נכסים

       התחייבויות
 76 - - - 65 11 הלוואות ואשראי לזמן קצר

 1,769 - 9 1,284 - 476 ספקים
 549 252 - 26 185 86 זכאים אחרים, לרבות נגזרים

 56 56 - - - - התחייבויות מסים שוטפים
 60 60 - - - - הפרשות

 300 - - - - 300 דיבדנד לשלם

 2,810 368 9 1,310 250 873 סה"כ התחייבויות שוטפות 

 5,474 - - - 662 4,812 אגרות חוב
 49 - - - 47 2 התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 60 60 - - - - הטבות לעובדים

 270 270 - - - - התחייבויות מסים נדחים

 5,853 330 - - 709 4,814 סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 8,663 698 9 1,310 959 5,687 סה"כ התחייבויות 

 3,558 3,558 - - - - סה"כ הון עצמי 

 12,221 4,256 9 1,310 959 5,687 סה"כ התחייבויות הון 

 - 3,345 (8) (936) (206) (2,195) סה"כ יתרות מאזניות נטו

  המלאי התפעולי )מוצרי נפט( מתומחר בדולרים ועומד כנגד התחייבויות דולריות.* מרבית  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -ג' פרק 

  2017בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום יב

 74-ג

 מכשירים פיננסיים )המשך( – 30ביאור 

 שווי הוגן .30.5

 לצורכי גילוי בלבדשווי הוגן מכשירים פיננסיים שנמדדים ב .30.5.1

הערך בספרים של נכסים והתחייבויות פיננסיים מסוימים לרבות מזומנים ושווי מזומנים, לקוחות, חייבים אחרים, 

זכאים אחרים תואם או והלוואות ואשראי לזמן קצר, ספקים פיקדונות לזמן ארוך, השקעות אחרות לזמן קצר, נגזרים, 

 קרוב לשווי ההוגן שלהם.

וההתחייבויות הפיננסיים והערכים בספרים המוצגים בדוח על המצב הכספי, הינם השווי ההוגן של יתר הנכסים 

 כדלקמן:

 במיליוני ש"ח

שיעור הריבית 
ונתונים אחרים 

ששימשו 
בקביעת השווי 

 ההוגן

 31ליום 
בדצמבר 

ערך 
בספרים 

2017 

 31ליום 
בדצמבר שווי 

 2017הוגן 

 31ליום 
בדצמבר ערך 

בספרים 
2016 

 31ליום 
 בדצמבר שווי

 2016הוגן 

      נכסים שאינם שוטפים
 156 146 142 134 2צמוד +     הלוואות למפעילים וסוכנים

      התחייבויות שאינן שוטפות
אג"ח )כולל חלויות שוטפות וריבית 

 5,624 5,538 6,074 5,875 שווי בורסה    צבורה(

השווי ההוגן של הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות בטבלה לעיל נאמד תוך שימוש בטכניקת היוון תזרימי 
בהיררכיית  3הנכסים הפיננסיים נמדדו בהתאם לרמה  מזומנים עתידיים, המהוונים לפי ריבית השוק למועד המדידה.

 בהיררכיית השווי ההוגן. 1ההוגן ואגרות החוב ברמה  השווי

 של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן היררכיית שווי הוגן .30.5.2

 הטבלה להלן מציגה ניתוח של המכשירים הפיננסיים הנמדדים בשווי הוגן, תוך שימוש בשיטת הערכה.

 הרמות השונות הוגדרו כדלקמן:

 : מחירים מצוטטים )לא מתואמים( בשוק פעיל למכשירים זהים.1רמה 

 לעיל. 1במישרין או בעקיפין, שאינם כלולים ברמה : נתונים נצפים, 2רמה 

 : נתונים שאינם מבוססים על נתוני שוק נצפים.3רמה 

 ח''שבמיליוני 
 31ליום  1רמה 

 2017בדצמבר 
 31ליום  2רמה 

 2017בדצמבר 
 31ליום  3רמה 

 סה"כ 2017בדצמבר 

     שווי הוגן דרך רווח והפסד:שיועדו לנכסים פיננסים 
 3 - - 3 נגזריםמכשירים 

 153 153 - - השקעה במניות לא סחירות

 3 - 153 156 

     התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:

 7 - 2 5 מכשירים נגזרים

 5 2 - 7 

 

 ש"ח במליוני

 1רמה 
 31 ליום

 2016 בדצמבר

  2רמה 
 31 ליום

 2016 בדצמבר

  3רמה 
 31 ליום

 סה"כ 2016 בדצמבר

     פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: נכסים
 * - * - מכשירים נגזרים

 86 86 - - השקעה במניות לא סחירות

 - * 86 87 

     התחייבויות פיננסיות בשווי הוגן דרך רווח והפסד:
 24 - - 24 מכשירים נגזרים

 24 - - 24 



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -ג' פרק 

  2017בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום יב

 75-ג

 מכשירים פיננסיים )המשך( – 30ביאור 
 )המשך(שווי הוגן  30.5

 )המשך( היררכיית שווי הוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן  30.5.2

 השווי ההוגןהיררכיית ב 3מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה  .30.5.2.1

הטבלה להלן מציגה התאמה בין יתרת הפתיחה לבין יתרת הסגירה בהתייחס למכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי 

  בהיררכיית השווי ההוגן: 3הוגן ברמה 

 2017שנת  במיליוני ש"ח
 קעה במניות לא סחירותהש

 2016שנת 
 השקעה במניות לא

 סחירות

 76 86 בינואר  1יתרה ליום 

 10 60 סך הרווחים נטו שהוכרו ברווח והפסד

 86 146 בדצמבר  31יתרה ליום 

 *הרווחים נטו הוכרו ברווח והפסד במסגרת סעיף המימון.

 :בהיררכיית השווי ההוגן 3השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן ברמה קביעת  .30.5.2.2

 .10.2 ביאור ראה ההוגן השוויבדבר קביעת  לפרטים

 - 31 ביאור  התקשרויות 

מסגרת הסכמי חתמה על  פז"אעל פי הזמנות חודשיות. בעיקר מתבצעות בשוק המקומי  ללקוחותיה פז"אמכירות  .31.1

לביצוע המכירה, נוסחאות המחיר,  הכלליים םתנאיה ,נקבע אופן ביצוע ההזמנותבהם עם חלק מלקוחותיה  יםכללי

היקף ההזמנות החודשי נקבע לרוב במועד ההזמנה. כמו כן, פז"א התחייבה בהסכמים . תנאי תשלום ובטחונות

מויות מוגדרות מדי חודש שנתיים כלפי חלק מלקוחותיה, לאספקת מוצרים ללקוחות שהתחייבו מראש לרכוש כ

  בחודשו.

 :פלשתינאיתהסכם בין החברה לבין הרשות ה .31.2

 גם על ידי הממשלהשנחתמו  2007ותוספת לו מחודש דצמבר  2006בספטמבר  29בהמשך להסכם מיום 

 2012ומזכר הבנות מחודש מאי , 2010בדצמבר  30מזכר הבנות מיום  ,"(ההסכם)להלן: "הנוכחית  פלשתינאיתה

"(, מזכרי ההבנות הקודמים)להלן יחדיו: ""( 2014מזכר הבנות )להלן"  2014בספטמבר  30הבנות מיום ומזכר 

"( מזכר הבנות הרשות)להלן בסעיף זה: " פלשתינאיתנחתם בין החברה לבין הרשות ה 2016בר דצמב 29ביום 

ממוצרי נפט, גפ"מ  50%)על ידי החברה וחברות בנות( של לפחות לאספקה  2014מזכר הבנות מחייב להארכת 

ובהיקף דומה למזכר הבנות  "(2016מזכר הבנות וביטומן, לפי צרכי הרשות, לשטחי הגדה המערבית ועזה )להלן: "

יום לחתימת הסכם חדש בין הצדדים או עד לועד  2017 ינוארב 1מיום  חלה 2016. תוקפו של מזכר הבנות 2014

שני הצדדים רשאים להביא את  ,מיםההבנות הקוד יכם ולמזכרבדומה להס , המוקדם מביניהם.2018בדצמבר  31

 מכל סיבה שהיא.  ,יום 90ההסכם לסיומו בהודעה מוקדמת בת 

, כמו במזכרי ההבנות הקודמים, התחייבה החברה, בין היתר, לספק לרשות שירותי 2016במסגרת מזכר ההבנות 

הסדרים לגבי תנאי  2016וד נקבעו במזכר הבנות . ע2014תחזוקה, ציוד והדרכה בתנאים הקבועים במזכר הבנות 

 . 2014התשלום לרבות מתן אשראי בדומה לאלו שנקבעו במזכר הבנות 

בדומה להסכם ולמזכרי ההבנות הקודמים, להבטחת התשלום, התחייבה הרשות לאפשר לחברה לגבות את המגיע 

שנחתמה גם על ידי הממשלה  לה מכספי המיסים המוחזקים עבור הרשות ע"י ממשלת ישראל )התחייבות

הפלשתינאית הנוכחית(. בעניין זה יצויין כי החברה מעמידה לרשות הפלשתינאית היקפי אשראי בסכומים מהותיים 

והיא אינה יכולה להעריך את היכולת ואת משך הזמן שיידרש על מנת לגבות את הכספים מממשלת ישראל, אם וככל 

 ל. לא הועמדו לטובת החברה בטוחות נוספות. שהחברה תדרוש את הכספים מממשלת ישרא

מצריכת הגפ"מ של הרשות, הן  85% -כומצריכת מוצרי הנפט  50%סיפקה החברה לפחות  2017יצויין כי בשנת 

 לגדה המערבית והן לרצועת עזה.
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 התקשרויות )המשך( – 31ביאור 

  :פז"א הסכם הרשאה .31.3

על פי  (,"להסכם ההרשאה "התיקון להלן:)הרשאה תיקון להסכם  בז"ןהמדינה לבין נחתם בין  2006ביולי  27ביום 

)להלן:  שהועברו לפז"א על פי הסכם הפיצול התיקון להסכם ההרשאה כל שינוי יעוד או ניצול של המקרקעין

מקרקעי ישראל,  רשותומנהל  האנרגיה "( יהיה טעון הסכמה של החשב הכללי, מנכ"ל משרדמקרקעי פז"א"

שעשויה להיות מותנית בתנאים וכרוכה בתשלום. כל הפרה של תנאים אלו או אי קבלת ההסכמות הנדרשות, תזכה 

 נרשמהלגביהם בוצעה ההפרה. יצוין, כי  פז"א, את כל הזכויות במקרקעי ,בחזרה ,את המדינה באפשרות לקחת מיד

חייבויות פז"א כאמור. כמו כן, פז"א התחייבה כי התחייבויות על מקרקעי פז"א, בדבר הת המדינה זיקת הנאה לטובת

 אלה תיכללנה במסגרת כל הסכם עתידי בינה לבין צד ג' כלשהו, בנוגע להעברת זכויות מסוג כלשהו במקרקעי פז"א.

פז"א התחייבה להמנע מביצוע כל עסקה במקרקעי פז"א אלא אם כן הצד השני לעסקה יקבל על עצמו את 

  הערת אזהרה על מקרקעי פז"א בדבר התחייבות זו. נרשמהפז"א כאמור לעיל. התחייבויות 

 2.9מיליוני דולר לבין  0.75על פי התיקון להסכם ההרשאה, פז"א תשלם למדינה תשלומים שנתיים, הנעים בין 

ספיים מיליוני דולר, אשר ייקבעו בהתאם לגובה הרווח השנתי לפני מס של פז"א )שיוגדר ויימדד לפי דוחות כ

מיליוני דולר, וסכומים  0.75סכום שנתי קבוע של  "(, כמפורט להלן:הרווח השנתימאוחדים( )להלן בסעיף זה: "

 שנתיים נוספים כדלקמן: 

מהרווח השנתי לפני מס בתחום  10%מיליוני דולר; ובנוסף,  10-0מהרווח השנתי לפני מס בתחום רווח של  8%

מיליוני דולר.  17.5-22.5מהרווח השנתי לפני מס בתחום רווח של  12%נוסף, מיליוני דולר; וב 10-17.5רווח של 

כל הסכומים יתורגמו לש"ח . מיליוני דולר 2.9בכל מקרה הסכום השנתי של התשלומים לא יעלה על סכום של 

כי על פז"א  (. עוד יצויין,2002צמודים למדד )מדד בסיס מאי יהיו ש"ח לדולר ו 4.8בהתאם לשער חליפין מינימלי של 

מהתשלום  20%למדינה מקדמה כספית רבעונית, לא יאוחר מתום החודש הראשון של כל רבעון, בשיעור של  לשלם

מיליוני דולר( סך  0.75השנתי שחושב לשנה קודמת. פז"א הפרישה בספריה בגין הערך הנוכחי של הרכיב הקבוע )

 'ח.מיליוני ש' 49 -כב ,2017בדצמבר  31נכון ליום  ,המסתכם

  תנאי מיזוג פז"א בפז: .31.4

שת בית זיקוק אשדוד רכילעל ההגבלים העסקיים  קיבלו החברה ופז"א את אישור הממונה 2006לספטמבר  27ביום 

  בהתאם לתנאי המיזוג: ידי החברה.-על

יחולו הוראות פרק ד' לחוק ההגבלים  פז נכסי תעופה בע"מ, בעלת חוות מיכלי האחסון בשדה התעופה בן גוריון,על  .31.4.1

איסור על סירוב בלתי סביר לספק את שירותיה, התנית מתן לרבות  מונופוליןבעל  העסקיים והחובות החלות על

שירות בתנאים שאינם נוגעים לנושא ההתקשרות, קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקאות דומות, עריכת הבחנה 

 בזה. בין לקוחותיה על פי זהותם וכיוצא

פז"א לא תוכל לחתום על הסכמים לשיתוף פעולה בכל ענין שהוא עם בית הזיקוק בחיפה או עם בית זיקוק אחר  .31.4.2

אישרה הרשות להגבלים לפז  2006בנובמבר  23שיוקם בישראל, ללא אישור רשות ההגבלים העסקיים. ביום 

ק מוגמרים מבז"ן. ההיתר ניתן לרכישות ולחברות הקשורות בה )למעט פז"א( לבצע רכישות שוטפות של מוצרי זיקו

 במתכונת המקובלת בבתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן: "בז"ן"(. 

יחד עם זאת, פז"א תוכל להתקשר בהסכם עם בית זיקוק אחר בישראל / בז"ן לרכישת או לאספקת חומרי זינה, 

בהיקפה ובמשכה ממתן פתרון  ובלבד שההתקשרות היא כורח למתן פתרון מיידי לתקלות ייצור, והיא אינה חורגת

 מיידי לתקלות הייצור.

 10אינו טעון אישור לפי סעיף זה. ביום  2006במרץ  9ההסכם להעברת חומרי ביניים בין בז"ן לבין פז"א מיום 

אישרה רשות ההגבלים העסקיים הסכם שעניינו אספקת חומרי ביניים בין פז"א לבין כרמל אולפינים  2011באפריל 

 בת של בז"ן(.  )שהינה חברת
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 התקשרויות )המשך( – 31ביאור 
 תנאי מיזוג פז"א בפז )המשך(  31.4

 )המשך( 31.4.2

בתי הזיקוק, לפיו יעמיד כל אחד מבתי הזיקוק כמות שני הסדר בין  רשות ההגבליםאישרה  2009בחודש מרץ 

. פז"א "(ההסדר)להלן:" ולבעלותולרשות בית הזיקוק האחר  95חודשית קבועה של סולר תחבורה ושל בנזין 

על  בדרום הארץ ואילו בז"ן מעמידה את הכמות לרשות פז"אבמתקני קמ"ד/תש"ן מעמידה את הכמות לרשות בז"ן 

התנתה רשות ההגבלים את  2016-ו 2015ההסדר מוארך מעת לעת. בשנים  ידי הזרמתו למתקני פז במפרץ חיפה.

לאורך כל  זההו קבועה תקיקים שירצה להשתתף בהסדר בכמות חודשיהארכת ההסכם במתן אפשרות לכל יבואן תז

 .השנה

הודיעה רשות ההגבלים כי היא סבורה שההסדר מעלה חששות  2016לאחר שימוע שנערך לפז"א בחודש אוגוסט 

ניתן להסדר  2016בדצמבר  21ביום תחרותיים ועל כן, פז"א נדרשת להגיש בקשה חדשה לפטור מהסדר כובל. 

, 2022בדצמבר  31ועד ליום  2017בינואר  1שנים, החל מיום  6נאים מאישור הסדר כובל לתקופה של פטור בת

קו"ב סולר תחבורה, אשר תיקבע על ידי בתי  25,000ושל  95קו"ב בנזין  27,500לכמות חודשית מקסימלית של 

יוכל להודיע לפז"א ולבז"ן על  עוד קבעה רשות ההגבלים שכל יבואן תזקיקים. "(הפטור" הזיקוק אחת לשנה )להלן:

רצונו להשתתף בהסדר ביחס לתקופה בת שנה המצויה בהסדר ובלבד שיתחייב להעמיד לרשות בז"ן כמות זהה, 

 .או בפי גלילות, בהתאם לבקשת בז"ןבהתאם לנוסחה שנקבעה בפטור, במתקני קמ"ד/תש"ן בדרום הארץ 

 .ויות ההתקשרות של פז עם תחנות תדלוק נוספותרשות ההגבלים העסקיים מצאה לנכון להגביל את אפשר .31.4.3

חל איסור להפלות ו/או להתנות אספקת גפ"מ ו/או שירותי ניפוק בתנאים, אשר פז"א על בכל הקשור לאספקת גפ"מ,  .31.4.4

מטבעם או לפי תנאי מסחר מקובלים, אינם נוגעים לנושא ההתקשרות ו/או ברכישת מוצרים אחרים ממנה ו/או מכל 

 בה.אדם אחר הקשור 

פז"א יכולה למכור לחברת פזגז רק כמויות בהתאם לכמויות שפז"א מכרה לפזגז בחודש הקלנדרי המקביל בשנה 

 הקודמת.

  עסקי פזגז.בין תתקיים הפרדה תאגידית וחשבונאית מלאה בין עסקי פז"א ו/או פז מצד אחד ל

זוג הנוגעים להקצבות הגפ"מ של צויין, כי החברה פנתה לרשות ההגבלים העסקיים בבקשה לבטל את תנאי המיי

 טרם התקבלה החלטת רשות ההגבלים העסקיים. פזגז. 

הנחוצה לקיומה, הפעלתה או או הפעלה של תשתית  ות, חכירהשכיר פז"א לא תוכל להתקשר בכל הסדר לרכישה, .31.4.5

של מוצרי נפט או פיתוחה של פעילות יבוא מוצרי נפט או גפ"מ לישראל, לרבות מתקן הולכה,פריקה, אחסון או ניפוק 

 מראש. על הגבלים עסקיים שיינתן גפ"מ, או לקבלת זכות כזו, ולא תחל בביצוע הסדר כזה, אלא באישור הממונה

לא תתקשר בהסדר כזה ביחס לתשתית הנחוצה לפעילות של בית זיקוק אחר בישראל ללא אישור  בנוסף פז"א

 .מראש של רשות ההגבלים העסקיים
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 )המשך( התקשרויות – 31ביאור 

 לרכישת גז טבעיהסכמים  .31.5

 הסכם ים תטיס  .31.5.1

עם חברת טרם הפיצול(  2004)שנחתם על ידי בז"ן בחודש ספטמבר בהסכם לרכישת גז טבעי היתה קשורה פז"א 

Noble Energy Mediterranean Ltd דלק קידוחים )שותפות מוגבלת(, דלק השקעות ונכסים בע"מ, ואבנר חיפושי ,

ים תטיס . תקופת הסכם (", לפי העניןשותפות ים תטיס" או "הסכם ים תטיס" )להלן: (טיסתנפט בע"מ )מאגר ים 

שנים ממועד תחילת אספקת הגז הטבעי או עד למועד רכישת מלוא כמות הגז שהוגדרה  10 :היא למוקדם מבין

כי תקופת הסכם נחתם בין פז"א ובין שותפות ים תטיס הסכם במסגרתו הוסכם  2014בחודש יוני . ים תטיס בהסכם

המגיעות לפז"א על  או עד לאספקה לפז"א של מלוא יתרות הגז הטבעי 2016בדצמבר  31ים תטיס תוארך עד ליום 

ועד  2011שחל מהרבעון האחרון של שנת פי הוראות הסכם ים תטיס, ואשר לא סופקו לה עקב המחסור בגז טבעי, 

, צרכה פז"א גז טבעי שחלקו סופק 2016ספטמבר עד לחודש בהתאם,  , המוקדם בין השניים.2013לאפריל 

  הסכם ים תטיס הסתיים. אספקת הגז בוצעה בפועל ממאגר תמר. בהתאם לתנאי הסכם ים תטיס.

 הסכם תמר .31.5.2

" הסכם תמרנחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין פז"א לבין השותפים בפרויקט תמר )להלן: " 2012באפריל  2ביום 

גז טבעי לצרכי הפעלת שותפות מאגר תמר פז"א מ רוכשת(, לפיו לפי הענין ", בהתאמהתמר שותפות מאגר ו"א

 גנרציה. -ת בשיטת קו ות כוח הפועלומתקנים קיימים של פז"א, לרבות הפעלת תחנ

בכל תקופת  MMBTU 111,800,000 -לפז"א גז טבעי בהיקף כולל של עד כ תספק שותפות תמר תמר על פי הסכם

שנים או עד אשר פז"א תצרוך את הכמות  15"(. תקופת האספקה הינה כוללתהכמות החוזית ה)"תמר הסכם 

"(. לצדדים קיימת זכות להאריך את תקופת תקופת האספקה)להלן: "מביניהם החוזית הכוללת, לפי המוקדם 

האספקה לתקופה של עד שנה נוספת, אם עד לאותו מועד טרם נצרכה הכמות החוזית הכוללת. תקופת האספקה 

 .2013 ודש אפרילחב החלה

יש לציין שבמהלך תקופות שונות בתקופת האספקה, יסופקו כמויות גז שונות, אשר יתווספו לכמויות הגז אשר 

  .תמרעל פי הסכם לכמויות הגז אשר יסופקו לפז"א ו תווספי

כולל הסכמות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה כגון: מנגנוני פיצוי במקרה של אספקה בחסר,  תמרהסכם 

 בעבור כמות שנתית מינימלית של גז בהיקף ובהתאם למנגנון שנקבעו בהסכם TAKE OR PAYמנגנון תשלום 

מקרה של שינויים הסדרים ל תמר , איכות הגז, תקרת אחריות, מנגנון בוררות ועוד. כמו כן, כולל הסכםתמר

 .שותפות מאגר תמרברגולציה ו/או מיסוי נוסף על 

קבע מעת לעת על ידי הרשות לשירותים נלתעריף ייצור החשמל, כפי שד וצמתמר מחיר הגז שנקבע בהסכם 

 וכולל "מחיר רצפה". "( רשות החשמל)להלן: "ציבוריים חשמל 

 ניתנהנחתם תיקון להסכם תמר לפיו  2013ואר , בחודש פבר2012חודש יוני בהתאם להחלטת רשות החשמל מ

 המינימלית של גז טבעי אותה התחייבה פז"א לרכוש או לשלם בעבורה השנתית הכמות את להקטין לפז"א האופציה

,(Take or Pay)  בשלוש השנים שקדמו  מהכמות השנתית הממוצעת שפז"א צרכה בפועל 50%כך שזו תעמוד על

 השנתית המינימלית הכמות הקטנת . עםתמר להתאמות המפורטות בהסכם כפוףלהודעה על מימוש האופציה, ב

  .תמר בהסכם הגז הטבעי שנקבעו כמויות יתר בהתאם כאמור, יופחתו

שתחל בתום  תקופה במהלך שותפות מאגר תמרל שתינתן בהודעה, ל"הנ האופציה את לממש פז"א תהיה רשאית

"( או מועד ההפעלה המסחריתלפז"א )להלן: " מסחריות בכמויות הטבעי הגז הזרמת תחילת הרביעית למועד השנה

 31-ב או המסחרית ההפעלה למועד השנה השביעית , לפי המאוחר מביניהם, ותסתיים בתום2018בינואר  1 -ב

הודיעה פז"א על מימוש האופציה כאמור, תופחת הכמות ביחס לכמות  .ניהםימב המאוחר , לפי2020בדצמבר 

 . , בתום שנה ממועד מתן ההודעהתמר הקבועה בהסכם

התקבלה החלטת רשות ההגבלים לפיה ניתן פטור בתנאים להסדרים כובלים, שנחתמו בין  2015בדצמבר  28 ביום

 "(.החלטת הממונההשותפים במאגר הגז תמר לבין צרכני גז טבעי )שפז"א הינה אחת מהם( )להלן: "



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -ג' פרק 

  2017בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום יב

 79-ג

 התקשרויות )המשך( – 31ביאור 
 הסכמים לרכישת גז טבעי )המשך( 31.5

 הסכם תמר )המשך( 31.5.2

( להודיע לשותפים בפרויקט תמר על הפחתת כמות בהתאם להחלטת הממונה, מימוש זכות הצרכנים )ובכללם פז"א

)עד לכמות השווה למחצית מכמות הצריכה השנתית הממוצעת  Take Or Pay -הגז הטבעי הנקובה בתנית ה

שלהם בשלוש השנים שקדמו למועד ההודעה(, תתאפשר במהלך תקופה שסיומה מאוחר יותר מבין התקופות 

 כדלהלן: )א(

 31ועד ליום  2018בינואר  1)במקום התקופה שמיום  2022בדצמבר  31ועד ליום  2020בינואר  1התקופה שמיום 

, הקבועה בהסכם( או, )ב( התקופה שראשיתה בתחילת השנה החמישית )במקום השנה הרביעית 2020בדצמבר 

 הקבועה בהסכם( ממועד אספקת הגז הטבעי וסיומה בתום השנה השביעית כאמור.

תפעל מול שותפות מאגר תמר לתיקון ההסכם שנחתם בינה לבין שותפות מאגר  בעקבות החלטת הממונה, פז"א

  תמר.

החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את ההשפעה של החלטת הממונה על החברה והיא תלויה, בעיקר, במצב 

 השוק כפי שיהיה בשנים הרלוונטיות למימוש הזכות להודיע על הפחתת כמות רכישת הגז הטבעי ממאגר תמר.

חתמו פז"א ושותפות מאגר תמר על הסכם לפיו תספק שותפות מאגר תמר לפז"א קונדנסט  2012בחודש נובמבר 

)נוזל לוואי המופק מקידוחי גז טבעי( ממאגר תמר, שמשמש כחומר גלם בתהליך הזיקוק בבז"א. ההסכם הינו לחמש 

 בד בבד עם תחילת הזרמת 2013שנים ממועד התחלת אספקת הקונדסט. אספקת הקונדסט החלה בחודש אפריל 

הגז הטבעי ממאגר תמר. בהתאם להסכם, התמורה שמשולמת לשותפות מאגר תמר נקבעה על פי מחירי הברנט 

בחודש נובמבר  בניכוי מרווח שנקבע בהסכם. כמו כן, קובע ההסכם כמויות לרבות מגבלות יומיות, חודשיות ושנתיות.

סכם, שאין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה, ועל הארכת ההסכם הסכימו הצדדים על תיקון מסחרי לה 2016

 בחמש שנים.

לרכישת כמויות גז טבעי נוספות, אשר  Spotנחתם בין פז"א לבין שותפות מאגר תמר הסכם  2014בחודש ספטמבר 

הסכם נחתם יסופקו לפז"א, לפי בקשתה, במקרה בו יעמדו לרשות שותפות מאגר תמר כמויות גז טבעי עודפות. ה

ימים.  7יום, שתתארך אוטומטית בכל פעם לתקופה זהה, עם אפשרות לביטול ההסכם בהודעה בת  90לתקופה של 

  ההסכם אינו כולל התחייבות לאספקת ו/או לרכישת כמויות כלשהן.

 הסכם לויתן .31.5.3

 "המוכרים")להלן:  נחתם הסכם לאספקת גז טבעי בין פז"א לבין השותפים בפרויקט לויתן 2016בחודש נובמבר 

", בהתאמה( לפיו תרכוש פז"א מהמוכרים גז טבעי לצורך הפעלת מתקני פז"א מאגר לויתן" או "פרויקט לויתןו"

 "(.ההסכם)להלן: "

)מיליארד מטר מעוקב( בכל  BCM 3.12 -על פי ההסכם התחייבו המוכרים לספק לפז"א גז טבעי בהיקף כולל של כ

 "(, בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם.וזית הכוללתהכמות החתקופת ההסכם )להלן: "

תקופת ההסכם תחל במועד חתימת ההסכם וצפויה להסתיים במועד בו פז"א תצרוך את הכמות החוזית הכוללת או 

שנים ממועד הזרמת הגז הטבעי בכמויות מסחריות ממאגר לויתן לפז"א, לפי המוקדם ביניהם. לצדדים  15בחלוף 

תקופת ההסכם בתקופה של עד שנה נוספת או עד למועד צריכת הכמות החוזית הכוללת,  קיימת זכות להאריך את

 לפי המוקדם.

בעבור כמות שנתית מינימלית של גז טבעי בהיקף ובהתאם  Take or Payההסכם כולל, בין היתר, מנגנון תשלום 

 "(.הכמות השנתית המינימליתלמנגנון שנקבע בהסכם )להלן: "



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -ג' פרק 

  2017בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום יב

 80-ג

 יות )המשך(התקשרו – 31ביאור 
 הסכמים לרכישת גז טבעי )המשך( 31.5

 הסכם לויתן )המשך( 31.5.3

מהכמות השנתית הממוצעת  50%-תהיה אופציה להקטין את הכמות השנתית המינימלית לכמות השווה ל לפז"א

השנים שקדמו למועד ההודעה על מימוש האופציה, בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם  3-אותה צרכה בפועל ב

ה במועד "(. הפחתת כמות הרכישה תתאפשר בכל עת במהלך התקופה שראשיתהפחתת כמות הרכישה)להלן: "

שנים מהמועד בו אישר הממונה על  4( בחלוף 1שנים ממועד זה: ) 3מבין המועדים שלהלן וסופה בתום המאוחר 

 5( בחלוף 2ענייני הנפט את העברת הזכויות בחזקות כריש ותנין בהתאם למתווה הגז שאושר על ידי הממשלה; )

הודעה על מימוש האופציה להפחתת כמות שנים ממועד תחילת הזרמת הגז הטבעי מפרויקט לויתן לפז"א. ה

כמות הרכישה יופחתו בהתאמה יתר  חודשים ממועד מתן ההודעה כאמור. עם הפחתת 12הרכישה תיכנס לתוקף 

 הכמויות שנקבעו בהסכם. 

( ובחלקו לתעריף יצור החשמל, כפי Brentבהסכם נקבע כי מחיר הגז הטבעי יוצמד בחלקו למחיר חבית ברנט )

 ידי רשות החשמל, וכולל "מחיר רצפה".-עת עלשיקבע מעת ל

להערכת החברה, ההיקף הכספי הכולל של ההסכם בכל תקופת ההסכם )וזאת בהתבסס על הערכה לגבי המחיר 

מיליוני דולר ארה"ב, בהנחה  700-וכמות הגז הטבעי שתרכוש פז"א במהלך תקופת ההסכם(, עשוי להסתכם בכ

תצרוך את הכמות החוזית הכוללת. מובהר כי ההיקף הכספי בפועל ייגזר ממכלול גורמים, לרבות כמויות הגז  שפז"א

  ( ותעריף יצור החשמל.Brentידי פז"א, מחיר חבית ברנט )-הטבעי שתירכשנה בפועל על

ערכת הולכת ההסכם כולל מספר תנאים מתלים שעיקרם אישור תכנית הפיתוח של מאגר לויתן, קבלת רישיון למ

 ( עלFIDוקבלת החלטת השקעה סופית ) 2002-הגז הטבעי ממאגר לויתן בהתאם לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב

התקבלה הודעת השותפים בפרוייקט לויתן על התקיימותם של כל התנאים  2017במאי  4ידי המוכרים. ביום 

  המתלים שנקבעו בהסכם.

 :התקשרויות לשירותי איחסון ומילוי .31.6

לאפשר לפזגז  הנועד קיבולת זו טון. 3,000קיבולת אחסון גפ"מ של שוכרת מק.צ.א.א. בהסכמים ארוכי טווח, פזגז 

 שכירות המיכליםתקופת )בהתאם ל 2025עד  2021מסתיימת בין השנים תקופת השכירות . אחסון של גפ"מ מיובא

זיכיון ק.צ.א.א לא הוארך. לחברה נמסר כי  .2017בשנת  הסתיימהקופת הזיכיון של ק.צ.א.א. יצויין כי ת ,(מק.צ.א.א

 .2019בפברואר  28ק.צ.א.א. ממשיכה לנהל את נכסיה לתקופת מעבר עד ליום 

הסכם ה"( מק.צ.א.א. וזאת על פי שירותי ניטול)להלן: " ואחסון גפ"מ לישראל ומקבלת שירותי פריקהמייבאת  פזגז

על פי הסכם זה, התחייבה ק.צ.א.א. לספק לפזגז  .2017 ץמרחודש עד להיה  תוקפושנחתם בין הצדדים ואשר 

  שירותי ניטול של גפ"מ ופזגז התחייבה לרכוש את שירותי הניטול בכמות מינימלית ובמחיר הקבועים בהסכם.

שנים נוספות, וזאת עד ליום  5לשרותי ניטול לתקופה של  נחתם בין פזגז לבין ק.צ.א.א הסכם חדש 2017בחודש יוני 

"(. ההסכם החדש דומה בתנאיו המסחריים להסכם הקודם. יחד עם זאת, ההסכם החדש)להלן: " 2022במרץ  31

קיימת בהסכם החדש חלופה שנתית, לפי בחירת פזגז, לקבלת שירותי הניטול ללא התחייבות לכמויות ולתשלום על 

 פי מחירון.

התחייבה פזגז לרכוש שירותי מילוי בכמות  פיולבנוסף, מקבלת פזגז מק.צ.א.א. שרותי מילוי מיכלי גז מיטלטלים, 

 .2020תקופת ההסכם הינה עד לחודש מרץ  בתעריפים הקבועים בהסכם.ושנתית מינימלית 

  לפזגז תלות תפעולית בק.צ.א.א. בכל הנוגע לשירותי ניטול ואחסון גפ"מ.

, מוטל 2013והתיקון לו משנת  2010 – "עצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על גפ"מ(, התש ל פיע .31.7

-פיקוח ברמת דיווח על רווחיות ומחירים של גפ"מ, לפי פרק ז' לחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושרותים, התשנ"ו 

1996. 

ממנו עולה כי  משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמיםבמשרדי פזגז מכתב מ התקבל 2013מאי  בחודש

שוקלים מנהל  ,וחיות ומחירים של גפ"מ שהוטל על פזגז וחברות גפ"מ אחרותבהמשך לפיקוח ברמת דיווח על רו

מינהל הדלק והגז והמפקחת על המחירים במשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, להמליץ להטיל פיקוח על 

  .מחירי גפ"מ במכירה באמצעות מרכזיות ובאמצעות מיכלים למגזר הפרטי



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -ג' פרק 

  2017בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום יב

 81-ג

 התקשרויות )המשך( – 31ביאור 

 )המשך( 31.7

בדרישה זו  אנרגיה.ממשרד ה)בנוסף לדרישות קודמות( התקבלה בפזגז דרישת נתונים  2016בחודש פברואר 

הודיע משרד האנרגיה כי הוא נערך לבצע בדיקה מחודשת של רווחיות הגפ"מ במגזר הפרטי. בחודשים אפריל ויוני 

 העבירה פזגז את הנתונים. 2016

 להעריך את ההשלכות של הטלת הפיקוח כאמור, אם וככל שיוטל.בשלב זה אין באפשרות פזגז 

 2015 -לפיקדון בעד ציוד גז(, התשע"ו  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת רמת פיקוח ומחירים מרביים .31.8

צית "( קובע, בין היתר, כי ספק גז רשאי לגבות, מצרכן גז ביתי חדש, פיקדון מרבי שסכומו מהווה כמחהצו)להלן: "

מערך כינון הציוד המושאל לצרכן הגז הביתי. עוד קובע הצו מנגנון לעדכון הפיקדון ואת הדרך לחישוב הפיקדון 

בנוסף קובע הצו כי במקרה בו נגנב מצרכן גז ציוד גז או הושחת ציוד גז יהיה רשאי ספק הגז  .שיוחזר לצרכן הגז

 .גבוהים יותר ןלגבות מצרכן הגז תעריפי פיקדו

 :מרי גלםועם ספקי חהסכמים  .31.9

 24עד  12לרכישה של "( הספק" -)להלן ספק נפט גולמינחתם הסכם מסגרת בין פז"א לבין  2016דצמבר בחודש  .31.9.1

מקסימלית  ומימונית טון, תוך הקניית גמישות תפעולית 130,000טון עד  80,000לשנה, בגודל של  מטעני נפט גולמי

-בכ הסכםכולל ההסכם אפשרות להארכת תנאי האשראי הקבועים בבנוסף, . 2018 דצמברוזאת עד לחודש  לפז"א.

 שוק. יום וזאת בתמורה לריבית 20

לפיו מזמינה פזגז מדי  ,2020לתום שנת עד שתוקפו  לייבוא גפ"מ עם חברת סחר בינלאומית,מסגרת לפזגז הסכם  .31.9.2

  מ מספק אחד בלבד.ייבאה פזגז גפ" 2017בשנת  לה לחודש העוקב. דרושהאת כמות הגפ"מ הבחודשו חודש 

  :ערבויות .31.10

 :)מיליוני ש"ח( וערבויות אחרות ערבויות בנקאיות, ערבויות בגין חובות
 

 2016בדצמבר  31ליום  2017בדצמבר  31ליום  ערבויות בגין חובות

 29 22 תחנות דלק 

   ערבויות בנקאיות

 66 31 ערבויות בנקאיות

 95 53 סה"כ

 ערבויות בסכומים בלתי מוגבלים, לבנקים ולאחרים. הנתנ הקבוצהבנוסף, 

: 2016בדצמבר  31מיליוני ש''ח )ליום  364-בנוסף, לפז"א אשראי דוקומנטרי בגין יבוא חומרי גלם וציוד בהיקף של כ

 מיליוני ש''ח(. 362-כ
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  הסכמי חכירה ושכירות .32.1

ובהסכם שכירות בנוגע למבנים שבשימושה. דמי החכירה החברה קשורה בהסכמי חכירה בנוגע לתחנות תדלוק 

והשכירות מבוססים בחלקם על תשלומים קבועים ובחלקם על הערכה תקופתית של סכום החכירה. התשלומים 

או למרווח  צמודים בחלקם לדולר של ארה"ב, בחלקם למדד, בחלקם למדד תשומות הבניה, בחלקם לכמות המכירות

כמו כן, חברות מאוחדות קשורות בהסכמי חכירה ושכירות. התשלומים בגין הסכמים  ם.ובחלקם לא צמודי השיווק

מחושבים לפי דמי חכירה  אלו צמודים בחלקם לדולר ובחלקם למדד. דמי החכירה והשכירות החזויים בשנים הבאות

 (:הדוח על המצב הכספיהינם כדלקמן )ללא היוון לתאריך  2017בדצמבר  31בתוקף ליום 

 2016 2017  ש"ח ניבמיליו

 230 223 שנה ראשונה
 203 198 שנה שנייה

 176 151 שנה שלישית
 129 126 שנה רביעית

 852 808 שנה חמישית ואילך

 1,506 1,590 

שנים,  4כמו כן, הקבוצה מחכירה מספר מבנים מסחריים לגופים חיצוניים. הסכמי החכירה הם לתקופה ממוצעת של 

 לביטול. חידוש החוזים בתום התקופה כפוף להסכמת הקבוצה והסכמת החוכרים.שאינם ניתנים 

 להלן דמי החכירה המינימאליים העתידיים להתקבל בגין חוזי חכירה שאינם ניתנים לביטול:  

 2016 2017 במיליוני ש"ח

 35 36 עד שנה
 61 60 משנה ועד חמש שנים

 3 6 מעל לחמש שנים

 102 99* 

 *סווג מחדש 

 בקיזוז הכנסות מדמי חכירה(: הוצאות דמי חכירה לשלם ) שעל החברה להלן סכומים נטו

 2016 2017 במיליוני ש"ח

 195 187 שנה ראשונה
 175 169 שנה שנייה

 162 136 שנה שלישית
 119 116 שנה רביעית

 840 796 שנה חמישית ואילך

 1,404 1,491 

 

 חכירה וחכירת משנה שנזקפו לדוח רווח והפסד: סכומי הפחתתלהלן  .32.2

 במיליוני ש"ח

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2017 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2016 

לשנה שהסתיימה 
בדצמבר  31ביום 
2015 

 * 2 1 תשלומי חכירה שהוכרו כהוצאה

 1 2 * 

   מיליוני ש''ח. 0.5 -* פחות מ



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -ג' פרק 

  2017בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום יב

 83-ג

 - 33 ביאור התחייבויות תלויות 

 משפטיותתביעות  .33.1

 הליכים משפטייםנגדן במהלך העסקים השוטף הוגשו כנגד חברות הקבוצה תביעות משפטיות או תלויים ועומדים  .33.1.1

 "(.תביעות משפטיותזה: " בסעיף )להלן לרבות דרישות כספיות אשר טרם התגבשו לכדי תביעות משפטיות שונים

 הפרשות הכספיים בדוחות נכללו משפטיות דעת חוות היתר, על המתבססת, בין הקבוצה חברות הנהלות לדעת

 .כאמור המשפטיות מהתביעות כתוצאה החשיפה נדרשו הפרשות, לכיסוי בו נאותות, במקום

ואשר  ,משפטיות שהוגשו נגד חברות הקבוצה בנושאים שוניםהתביעות השל  2017בדצמבר  31 סכום הכולל ליוםה

  מיליוני ש"ח. 494 -ההסתברות להתממשותן אינה צפויה, הסתכם בסך כולל של כ

חוק פסיקת  לפי ריבית לפני תוספתהינם ו לצרכן המחירים למדד צמודים ינםא זה בביאורם סכומיה וכל ל"הנ ךהס

  ריבית והצמדה.

 

 מהות התביעות קבוצת תביעות
 סך הפרשה
 מיליוני ש"ח

 סך התביעות
 ש"ח מיליוני

 הסדרים כובלים

בעיקר תביעות הצהרתיות לביטול הסכמים 
להפעלת תחנות תדלוק, בטענה שמדובר 
בהסדר כובל ו/או הכולל תנאים מקפחים 

 38 - בחוזה אחיד

הליכים מול רשויות מקומיות 
 וכתבי אישום

בעיקר מחלוקות בגין שומות ארנונה, אגרות 
והיטלים שוטפים ורטרואקטיביים. כתבי 
אישום בגין העדר רישיון עסק, חריגות 

 )ב( 47 )א( 13 והיתרי בניה 

 תביעות ייצוגיות

בקשות שונות להכרה בתביעות כייצוגיות 
כנגד החברה וחברות בנות שלה, בין היתר, 

בהוראות בטענות לכאורה בדבר: אי עמידה 
החוק, פגיעה באיכות הסביבה, גביית 

 )ג( 354 34 תשלומים שונים, הטעיית צרכנים וכדומה

 תביעות שונות
לרבות  בעיקר תביעות או דרישות כספיות

 141 )ד( 39 תביעות פלקל.

 )ה( 580 86   סה"כ  

 הערות

 בדוח על המצב הכספי. ספקיםההפרשה נכללת במסגרת  (א)
 .יתבטא בהשקעות ברכוש קבוע תביעותתביעות שבהן סכום ה אינו כולל התביעותסך  (ב)
חלקה היחסי לפי סכום התביעה חושב הקבוצה של הספציפי  סכום התביעהבתביעות בהן לא ניתן להעריך את  ( ג)

או שלא ניתן להעריך את חלקה היחסי  . תביעות שלא הוגדר בהן סכום התביעההרלוונטי בשוק הקבוצהשל 
ובקשה להכיר  , כך בין היתר, סכום זה אינו כולל תביעההתביעותלא כלולות בסך  של הקבוצה בסכום התביעה

כנגד חברות תעשייתיות במפרץ ש"ח ) ימיליארד 14.4בגין זיהום אוויר במפרץ חיפה בסך  בתביעה כייצוגית
בהתבסס על חוות דעת היועצים  ,בתביעה זו, להערכת החברה (.חיפה ביניהן גם החברה ופז שמנים

-המשפטיים, בשים לב לשלב הראשוני בו מצוי ההליך, ניתן להעריך כי סיכויי התביעה להתקבל נמוכים מ
50%. 

 .ספקיםשנכלל במסגרת ש''ח מיליוני  32-כולל סך של כההפרשה  סכום ( ד)
 ש''ח הן תביעות שבשלב זה לא ניתן להעריך את סיכוייהן.מיליוני  95-)ה(  מתוך סכום החשיפה, סך של כ
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 התחייבויות תלויות אחרות .33.2

 איכות סביבה: .33.2.1

. פעילויות הבדיקה של החברהתדלוק תחנות  31 -עד כה התגלה חשד לזיהום או זיהום בפועל של מי תהום בכ .33.2.1.1

ת המים והמשרד להגנת הסביבה. החברה פועלת לשיקום של מי והשיקום, ככל שנדרשות, מתואמות עם רשו

 תחנות 4-נדרש דיגום תקופתי בלבד שמתבצע באופן שוטף, וב תדלוק תחנות 14-ב תדלוק.תחנות  13-בהתהום 

 של החברה, בתיאום עם רשות המים, בדבר היקף הזיהום של מי התהום.מתקיימת עדיין בדיקה  תדלוק

תקנות המים )מניעת זיהום מים( )תחנות דלק(,  ן לתוקף שלשהוקמו לפני כניסת תדלוקבמספר תחנות בנוסף, 

החברה פועלת לפנות את הקרקע ו/או לשקם  בת התחנה זיהום קרקע ברמות שונות.נמצא בסבי, 1997 -התשנ"ז

זיהום , במקרה של תחנת תדלוק. החברה מעריכה את עלויות השיקום של תדלוק אלה את הקרקע בסביבת תחנות

 קרקע בלבד )ללא זיהום מי תהום(, כלא מהותיות.

יצויין כי ייתכן שהחברה תידרש לבצע השקעות ולהוציא הוצאות כספיות בהיקפים רחבים יותר מהמפורט לעיל, 

תחנות התדלוק בהן נדרשת החברה לטפל בזיהום במי תהום ו/או בקשר ליתרת תחנות התדלוק  13-בקשר ל

כאמור לעיל, זאת בשל היעדר וודאות לגבי היקף הזיהום במי התהום )בתחנות התדלוק  שנמצאות עדיין בבדיקה,

 שבבדיקה( ודרישות הרשויות לגבי רמת הניקיון שתידרש לצורך קבלת אישור בדבר סיום השיקום.

ן באזור התעשייה אשדוד אותרו, מאז שנות השמונים, מספר מוקדי זיהום העלולים לסכן את איכות מי התהום, בי .33.2.1.2

פז"א מטפלת ובכללם בית זיקוק אשדוד.  מוקדי הזיהום היתר, מדלקים שמקורם במתקנים שונים המצויים באיזור

בין היתר באמצעות מספר  .איזורי הייצור בבז"אשהתגלה בשטח שמתחת ל)עדשת דלק צפה(  בזיהום מי תהום

 2006-2007ום לשטחים אחרים. בשנים קידוחי ניקוז אשר יצרו שפלה הידרולוגית ואשר מונעים את התפשטות הזיה

 קידוחי ניטור ושאיבה. 37-הגיעה פז"א לסיכום עם רשות המים, לפיו פז"א מבצעת מעקב הידרולוגי באמצעות כ

 צמצוםמעידות על  תוצאות הקידוחיםהגנת הסביבה. לולמשרד פז"א מעבירה את תוצאות הקידוחים לרשות המים 

מעריכה כי המשך הטיפול  פז"א וחי הניטור הפריפריאליים בבית הזיקוק.של העדשה שאינה מתפשטת לקיד ניכר

תיאום עם המשרד להגנת וב ,בית הזיקוק בשנים הבאות יהיה כפי שסוכם עם רשות המיםבאיזור במי התהום 

הסביבה. עלויות השאיבה והמעקב ההידרולוגי, בהתאם לסיכום עם רשות המים, הסתכמו בשנים האחרונות 

  דומה.שנתי מעריכה שגם בשנים הבאות יסתכמו העלויות בסכום  פז"אבסכומים שאינם מהותיים לחברה. 

שת דלק תת קרקעית רדודה. להערכת החברה, במתקן חיפה, המופעל על ידי פז"א, מצויה מזה עשרות שנים עד .33.2.1.3

עדשת הדלק נובעת ככל הנראה מפעילות הדלקים שהתקיימה במקום בעבר הרחוק. הטיפול בנושא העדשה מבוצע 

בהתאם לדרישות ומתודולוגיה שקבעו המשרד להגנת הסביבה ורשות המים. כך בוצעו, בין היתר, סקר קרקע 

העדשה, מהם עלה כי גבולות העדשה אינם חורגים מגבולות שטח מתקן חיפה.  היסטורי וקידוחי ניטור לאיתור גודל

החברה מבצעת פעילות שאיבה של העדשה, אשר עשויה להמשך מספר שנים ואשר עלותה אינה צפויה להיות 

 מהותית לחברה.

אוגוסט  נתגלו שלושה מוקדי זיהום. בחודש 2014שמנים בשנת -שמנים במפעל פז-בסקר קרקע מעשי שביצעה פז .33.2.1.4

שמנים לשאיבה וטיפול במוקדי הזיהום. הפעילות על פי -אישרה רשות המים תוכנית שהוגשה על ידי פז 2015

ומבוצעת בתיאום עם רשות המים. ההוצאות הצפויות בגין ביצוע התוכנית הינם  2016התוכנית החלה בינואר 

  בסכומים שאינם מהותיים לחברה.

 1תעופה בנתב"ג, התגלה זיהום קרקע בעומק של -בקרקע של מתקני נכסי 2005בבדיקות שבוצעו במהלך שנת  .33.2.1.5

תעופה פועלת בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה בקשר לזיהום -מטר. במי התהום לא התגלה זיהום. נכסי

נדרשת  2014וביצעה סקר קרקע וקידוח בארות לניטור מי תהום. לאור ממצאי ניטור מי התהום, החל משנת  זה

  עופה לבצע בדיקות אחת לשנה, חלף פעמיים בשנה.ת-נכסי
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 התחייבויות תלויות )המשך( – 33ביאור 
 התחייבויות תלויות אחרות )המשך( 33.2

 . איכות הסביבה )המשך(33.2.1

 )המשך( 33.2.1.5

 

, התגלתה עדשת דלק ישנה בקרקע שבחזקתה 2008-2010בהתאם לממצאי סקרי קרקע, שבוצעו במהלך השנים 

 בעקבות עבודות השיקוםתעופה מבצעת עבודות שיקום לקרקע ולמי התהום. -תעופה בשדה דב. שרותי-של שרותי

 גנת הסביבה.תעופה ממשיכה בפעולות כנדרש ובתאום עם המשרד לה-צומצם מאד היקף העדשה ושרותי

כנגד החברה וחברות בנות שלה הוגשו תביעות ודרישות תשלום המכוסות והמטופלות על ידי חברות ביטוח.  .33.2.2

 להערכת החברה, אין לה חשיפה בגין תביעות ודרישות אלה למעט סכומי ההשתתפות העצמית בגינן.

חוק משק הדלק התשע"ב צעת ההאנרגיה והמים את טיוטת  התשתיות הלאומיות, פרסם משרד 2012בחודש מרץ  .33.2.3

– 2012 . 

החוק מספר סעיפים שעשויים להשפיע על החברה במידה וטיוטת החוק תאושר ללא שינויים, כגון הצעת בטיוטת 

איסור על בעל רישיון זיקוק המספק למעלה שנים,  3שנים ורישיון אחר לעד  25הגבלת רישיון זיקוק או תשתית לעד 

קים בישראל וכן בעל שליטה בו או בעל ענין בו להיות בעל רישיון שיווק דלק המחזיק מהבנזין והסולר המנופ 25%-מ

מתחנות התדלוק הציבוריות וכן להיות בעל שליטה או בעל ענין בבעל רישיון שיווק כאמור;  33%-זכות בלמעלה מ

מתחנות הדלק הציבוריות במחוז מסוים אלא אם כן אישר זאת מנהל הדלק  60%-מ על אדם להחזיק בלמעלהאיסור 

ובתנאים שאישר; איסור על בעל רישיון זיקוק או בעל שליטה בו או בעל ענין בו לקיים פעילות תשתית ולהיות בעל 

 שליטה או בעל ענין ברישיון תשתית אלא באישור מנהל הדלק.

, עשויות להיות לכך השלכות לרעה על פעילות או דומה לו בל בנוסח המוצעתתק זו או אחרת חוק הצעתבמידה ו

החברה ופגיעה קשה בזכויות הקנין של החברה. החברה תשקול נקיטת הליכים משפטיים על מנת למנוע פגיעה 

 בלתי הוגנת בחברה ועל מנת למנוע מגבלות בלתי סבירות להמשך התפתחותה הטבעית. 

יבלה החברה מכתב ממשרד האנרגיה בצירוף טיוטה שניה של דוח ייחוס עלויות למרווח ק 2017באוקטובר  3ביום   .33.2.4

"( טיוטת דוח ייחוס עלויות)להלן: " 2016 -ו 2015שנערכה על בסיס הנתונים הכספיים לשנים  95השיווק של בנזין 

ה הראשונה של טיוטת דוח "(. הטיוטסיכום דיון הוועדה)להלן: " 2017בספטמבר  27וסיכום דיון ועדת מחירים מיום 

 והחברה הגיבה לאמור בה.  2017באוגוסט  16ייחוס עלויות התקבלה ביום 

טיוטת דוח ייחוס עלויות מיישמת את המתודולוגיה החדשה, כולה או חלקה, והינה חלק מבדיקה שנערכת אחת 

( בנושא מרווח השיווק לחמש עד שמונה שנים על ידי משרד האנרגיה )מנהל מינהל הדלק והמפקחת על המחירים

 . 95של בנזין 

 95בהתאם לסיכום דיון הוועדה המליץ משרד האנרגיה, בין היתר, להקטין את מרווח השיווק בשירות עצמי של בנזין 

אגורות ולחשב את המחיר הבסיסי של בנזין  4 -אגורות, להקטין את התוספת בעד שירות מלא )כולל מע"מ( ב  8 -ב 

 -CIF  -)שמחושב על בסיס ציטוטי מחירים בינלאומיים של עסקאות שנעשו באגן הים התיכון  בשער בית הזיקוק 95

 והנקובים בערכים דולריים( בש"ח לפי שער חליפין יציג.

 כמו כן, הוזמנו חברות הדלק להציע לוועדת המחירים במשרד האנרגיה מדדי עדכון / אופן עדכון למרווח השיווק של

 סל מדדים משקף. , לרבות בניית95בנזין 

 החברה העבירה את התייחסותה לטיוטת דוח יחוס העלויות והשתתפה בשימוע בע"פ בפני וועדת המחירים.

מינהל הדלק, עולה כי בניגוד להודעת משרד  -מנתונים הקיימים בידי החברה, ואשר הועברו למשרד האנרגיה 

יש השגות לשיטה ולתהליך הבדיקה שבוצע על ידי מינהל הדלק אין להקטין את מרווח השיווק. לחברה  -האנרגיה 

מינהל הדלק והן להמלצות שניתנו על ידו והיא מתנגדת להקטנת מרווח השיווק. החברה הציגה  -משרד האנרגיה 

 את עמדתה בשימוע בפני ועדת המחירים.

 החברה. יצוין כי, ככל שמרווח השיווק יוקטן, בהיקפים כאמור לעיל, יפגע הדבר מהותית ברווחיות 
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 התחייבויות תלויות )המשך( – 33ביאור 
 התחייבויות תלויות אחרות )המשך( 33.2

( של רשות החשמל, שעניינה קביעת תעריפים לשירותי ניהול 989) 4פורסמה החלטה מס'  2015בחודש אוגוסט  .33.2.5

"(. בעקבות ההחלטה קטנו ההחלטהשל מערכת החשמל )תעריפים מערכתיים( לכלל היצרנים הפרטיים )להלן: "

ההכנסות של פז"א ממכירת חשמל וזאת בשל העברה של עלויות מסוימות, המוכרות לחברת החשמל, מרכיב היצור 

לתעריף שירותי ניהול המערכת. כמו כן, על פי ההחלטה, נדרשה פז"א לשלם בגין שירותי ניהול המערכת, שסופקו 

מיליוני ש"ח למועד הדרישה בגין  46 -עלות על ידה, סך של כעל ידי חברת החשמל, לשתי תחנות הכוח המופ

 "(.החיוב הרטרואקטיבי)להלן: " 2015ועד לחודש ספטמבר  2013התקופה שמחודש יוני 

הגישה פז"א, כמו גם יצרני חשמל אחרים, עתירה לבג"צ כנגד ההחלטה. בחודש ינואר  2015בחודש ספטמבר 

עתירת פז"א ובחלק מעתירות יצרני חשמל אחרים, ונתן צו על תנאי בכל דחה בג"צ את הסעדים המבוקשים ב 2017

 (. 2014 -ו 2013הנוגע לחלק מהחיוב הרטרואקטיבי )המתייחס לשנים 

ניתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים, במסגרתו העתירה שהגישה פז"א,  2018בחודש ינואר 

שמעות של הסכם הפשרה לגבי פז"א הינה הפחתה של סכום הדרישה כמו גם עתירות אחרות שהוגשו, נדחו. המ

מיליוני ש"ח למועד  46מסך של  2015ועד חודש ספטמבר  2013הרטרואקטיבית בגין התקופה שמחודש יוני 

בהתאם להסכם הפשרה שנחתם הפרשה  נכללהמיליוני ש"ח. בדוחותיה הכספיים של פז"א  29 -הדרישה לסך של כ

 בין הצדדים.

 :להגבלים עסקיים בעניין בחינת התחרות הגאוגרפית של תחנות תדלוקהרשות  דוח .33.2.6

  "( שעניינו:הרשותהתפרסמה טיוטה להערות הציבור של דוח הרשות להגבלים עסקיים )להלן: " 2017ביולי  9ביום 
 ."(הדוח"תחרות גאוגרפית בתחנות תדלוק: הקשר בין מבנה שוק למחירי בנזין" )להלן: "

, מהניתוח של הרשות, עולה לכאורה תמונה כללית של העדר תחרות משמעותית בין ארבע חברות הדלק על פי הדוח
הגדולות, קיומם של חסמי כניסה גבוהים בדמות רגולציה נרחבת ומחסור בשטחים וקרקעות בהם ניתן להקים תחנות 

 .תדלוק עבור שחקנים חדשים
 

 לאור האמור לעיל, ממליצה הרשות כלהלן:  

הרשות מציעה  -מתווה הדרגתי לכניסתן של חברות דלק קטנות וחדשות במקום תחנות התדלוק הקיימות  ליצור .1
כי באזורים בהם קיימת ריכוזיות של חברת דלק גדולה לצד העדרה של חברת דלק קטנה, חברת דלק גדולה לא 

( עם תחנת תדלוק תוכל להתקשר בכל סוג של הסכם )כולל הסכם אספקה או הסכם להארכת התקשרות קיימת
 או עם בעל מקרקעין מבלי לקבל תחילה היתר פרטני מהרשות. 

באזורים בהם ישנה נוכחות של חברת דלק גדולה אחת, ממליצה הרשות כי המדינה תשקוד במיוחד על איתור  .2
קרקעות להקמת תחנות תדלוק חדשות ותקצה אותן לחברות דלק קטנות, כך שחברת דלק גדולה לא תוכל 

 חנת תדלוק חדשה באזור. להקים ת

עמדת הרשות היא שהסכמים של חברות הדלק לענין תחנות תדלוק )לרבות הסכמים לאספקה בלעדית עם  .3
מפעילי תחנות והסכמי שכירות במקרקעין( עלולים להיחשב כהסדרים כובלים. הרשות סבורה כי יש לנקוט 

ות תדלוק, ולתחום את משך ההתקשרות של מדיניות אחידה לגבי הסכמים אנכיים של חברות דלק בנוגע לתחנ
שנים, למעט הסכמים בהם חברת הדלק נושאת בעלויות שיפוץ תחנת  3הסכמי הבלעדיות לתקופה של עד 

 .שנים 6התדלוק או בעלויות ההקמה של תחנת התדלוק, שאז תעמוד תקופת הבלעדיות על עד 

בד בבד ממליצה הרשות לבטל את ההסדרים הפרטניים שנקבעו בצו השכירויות )צו מוסכם בין הממונה על הגבלים 
ובחוק משק  2006(, בתנאי המיזוג שבין החברה לבין פז"א, מחודש יוני 2003עסקיים לבין דלק, מחודש נובמבר 

 .1994-הדלק )קידום התחרות(, התשמ"ד

דים להסכמים בתחנות תדלוק לבצע הערכה עצמית, בהתאם לקריטריונים המפורטים כי על הצד ,הרשות ציינה בדוח
בדוח, האם ההתקשרות מהווה הסדר כובל או לא, וכי בכוונתה להתחיל בהליכי אכיפה כנגד חברות דלק שתמצאנה 

 חודשים מיום פרסום גרסתו הסופית של הדוח. 6קשורות בהסכמים ארוכי טווח הפוגעים בתחרות, בחלוף 
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 התחייבויות תלויות )המשך( – 33ביאור 
 התחייבויות תלויות אחרות )המשך( 33.2

 )המשך(   33.2.6

 . 2018 מרץב 18דוח עד ליום טיוטת הל יההערותהרשות אפשרה לחברה להעביר את 

 תגיש את התייחסותה לטיוטת הדוח. לדעת החברה, בטיוטת הדוח נפלו טעויות עובדתיות ומשפטיות רבותהחברה 
  לפיכך המסקנות בדוח הינן שגויות.

 - 34 ביאור  צדדים קשורים ובעלי עניין 

 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( .34.1

 תנאי ההעסקה של יו"ר הדירקטוריון של החברה, מר יצחק עזר: .34.1.1

כהן מר כיו"ר דירקטוריון החברה. מר עזר זמינה דירקטוריון החברה את מר יצחק ע 2016בספטמבר  21ביום 

 .2005כדירקטור בחברה מאז שנת 

 הינם כדלקמן:אושרו באסיפת בעלי המניות של החברה ותנאי הכהונה וההעסקה של מר עזר כיו"ר הדירקטוריון 

 ש''ח 100,000משרה, כיו"ר פעיל ובהתאם לצרכי החברה, בשכר חודשי בסך של  50%ועסק בהיקף של ממר עזר 

לחודש, בתוספת מע"מ כחוק, כנגד חשבונית מס. השכר צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בסוף חודש אוגוסט 

. התשלום יעודכן על פי מדד המחירים לצרכן הידוע במועד ביצוע כל תשלום ביחס למדד הבסיס. במקרה של 2016

מכל עליה עתידית. בנוסף זכאי מר  ירידה במדד, התשלום החודשי לא יפחת, אך הירידה תילקח בחשבון ותופחת

במועד אישור  6רכב צמוד ההולם את מעמדו ומקביל לקבוצה  אחזקה, ר סלולרי, כולל הוצאותילמכש רעז

הוצאות אש"ל,  :, וכן החזר הוצאות הקשורות במילוי תפקידו ללא תקרה כגוןת הרכבההתקשרות, כולל הוצאות אחזק

וכיו"ב וזאת כנגד המצאת חשבוניות מס כדין. הוסכם כי החברה רשאית לבחון אירוח, נסיעות לחו"ל במילוי תפקידו 

 לרבות להביאן לאישור ועדת התגמול.ואת אישור ההוצאות מעת לעת, 

עסקה הינם לתקופה בלתי קצובה וכל עוד מר עזר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה. לכל אחד התנאי הכהונה וה

, על רצונו בסיום העסקת מר עזר כיו"ר דירקטוריון החברה, וזאת בהודעה ע, בכל עתימהצדדים תהיה הזכות להוד

חודשים. תנאי הכהונה של מר עזר לא ישתנו בגין כהונה או אי כהונה כדירקטור בחברות בנות  3מוקדמת בת 

ברה הח פרטיות של החברה. מר עזר יעמיד את שירותיו כיו"ר הדירקטוריון כ"עצמאי". בהתאם לכך, הוסכם בי בין

יכול שייעשה למר עזר עצמו או לחברה בשליטתו, לפי  יד. תשלום התמורהבמע -לבין מר עזר לא יחולו יחסי עובד

בחירתו. מר עזר )בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו( יישא בכל תשלום מס ותשלומי חובה על פי דין, בגין כל 

 תשלום וטובת הנאה שיקבל על פי תנאי כהונתו והעסקתו.

 אלפי ש''ח. 1,296 -כ, הסתכם הגמול ששולם למר עזר בסך של , בגין כהונתו כיו"ר החברה2017בשנת 

אישרה האסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות של החברה, בין היתר, את מינויו של מר  2017בנובמבר  2ביום 

החברה שתתקיים  יצחק עזר כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה שתסתיים במועד האסיפה הכללית השנתית של

 .2020בשנת 
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 צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך( – 34ביאור 
 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(  34.1

 תנאי ההעסקה של מנכ"ל החברה, מר יונה פוגל: .34.1.2

, )כמפורט להלן( 2015כפי שתוקן בחודש יוני  שנחתם עם מנכ"ל החברה, מר יונה פוגל, בהתאם להסכם ההעסקה

. 2015י נשל חודש יוש''ח לחודש ברוטו, צמוד למדד המחירים לצרכן  168,903למנכ"ל ישולם שכר חודשי בסך של 

בגין  היתהכפי ש ,מהמשכורת החודשית ברוטו 5%תווסף לשכר האמור שיעור נוסף של ה 2016החל מחודש יולי 

 . 2016חודש יוני 

ה הכללית, לאחר אישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, תיקון בתנאי הכהונה אישרה האסיפ 2015ביוני  25ביום 

שכנגדה הסכים מנכ"ל )כאמור לעיל( העלאת המשכורת החודשית של המנכ"ל  שכללוהעסקה של מנכ"ל החברה 

פיטורים ואילך, הפרשות החברה להסדר הפנסיוני בגין פיצויי  2015ביולי  1החברה כי עבור תקופת עבודתו מיום 

  .1963 –לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג  14יבואו במקום מלוא פיצויי פיטורים וזאת על פי סעיף 

מיליוני ש''ח  300בהתאם לתנאי העסקת המנכ"ל, אם הרווח החשבונאי הנקי של החברה בשנה מסוימת יעלה על 

מההפרש בין הרווח החשבונאי  2%-ל "(, יהיה זכאי המנכ"ל לתשלום מענק שנתי בשיעור השווהתנאי הסף)להלן: "

מיליוני ש''ח. במקרה בו הרווח החשבונאי  2הנקי המאוחד של החברה באותה שנה לבין תנאי הסף, ועד לתקרה של 

הנקי המאוחד של החברה בשנה רלוונטית פחת מתנאי הסף, ההחלטה על עצם תשלום המענק והיקפו הינה בשיקול 

 ה, ובכפוף לכל דין.דעתו המוחלט של דירקטוריון החבר

בגובה התקרה.  2017זכאי המנכ"ל למענק שנתי בגין שנת  2017בהתאם לרווח החשבונאי הנקי של החברה בשנת 

 החברה רשמה הפרשה מתאימה בספרים בגין המענק.

 שלושה חודשים מראש. בהסכם נקבעה תקופת הודעה מוקדמת לסיום יחסי עובד מעביד של

סוציאליות, לביטוח מנהלים ולקרן השתלמות כמקובל ועל פי דין ולהחזר הוצאות  מנכ"ל החברה זכאי להפרשות

 לפחות(. 6בארץ ובחו"ל במסגרת מילוי תפקידו. המנכ"ל זכאי לרכב מהחברה )קבוצה 

 לעיל. 21לפרטים בדבר אופציות שהוענקו למנכ"ל החברה ראה ביאור 

ועדת התגמול ודירקטוריון החברה, את תכנית התגמול  אישרה האסיפה הכללית, לאחר אישור 2015ביוני  25ביום 

   למדיניות התגמול של החברה. 7ההוני ביחס למנכ"ל החברה, וזאת בהתאם לסעיף 

 (.RSUיחידות מניה חסומות ) 2,316 למנכ"ל החברה הקצתה החברה 2015ביוני  29בהתאם לכך, ביום 

משרה, ורוכשת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי החברה העניקה כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי  .34.1.3

 בהתאם לתקנון החברה והוראות הדין.לרבות למנכ"ל החברה והכל משרה, 

 :הטבות בגין העסקת אנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( כוללות .34.1.4

 במליוני ש"ח

לשנה 
שהסתיימה ביום 

בדצמבר  31
2017 

 מס' אנשים

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 
 סכום

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2016 
 מס' אנשים

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2016 
 סכום

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2015 
 מס' אנשים

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2015 
 סכום

הטבות לעובדים לטווח 
 5 1 5 1 5 1 קצר

 - 1 - 1 - 1 הטבות בגין פיטורין
 - 1 - 1 - 1 הטבות אחרות לטווח ארוך

 * 1 * 1 * 1 תשלומים מבוססי מניות

  5  5  5 

  מיליוני ש''ח. 0.5 -* פחות מ
 

 



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -ג' פרק 

  2017בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום יב

 89-ג

 צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך( – 34ביאור 
 הטבות לאנשי מפתח ניהוליים )לרבות דירקטורים( )המשך(  34.1

 דירקטורים( שאינם מועסקים בחברההטבות בגין אנשי מפתח ניהוליים )לרבות  .34.1.5

 במליוני ש"ח

 לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 
 מס' אנשים

 לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2017 
 סכום

 לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2016 
 מס' אנשים

 לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2016 
 סכום

 לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2015 
 אנשיםמס' 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
בדצמבר 

2015 
 סכום

 סך הטבות בגין דירקטור שאינו
 2 12 2 12 2 8 מועסק 

 סך הטבות בגין אנשי מפתח
 2 1 2 2 1 1 ניהוליים שאינם מועסקים

 9 3 14 4 13 4 

 

 עסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עניין .34.2

 במיליוני ש"חצד קשור / בעל עניין 

לשנה 
שהסתיימה 

 31-ב
בדצמבר 

סכומי  2017
 העסקאות

לשנה 
שהסתיימה 

 31-ב
בדצמבר 

סכומי  2016
 העסקאות

לשנה 
שהסתיימה 

 31-ב
בדצמבר 

סכומי  2015
 העסקאות

 2 2 - בעל שליטה לשעבר

    צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה משותפת בחברה
 (13) (12) (13) עלות המכר 

 (2) (3) (3) הוצאות מכירה ושיווק
 )*( (1) (2) הוצאות הנהלה וכלליות

 - - - הוצאות מימון

 (15) (16) (18) סה"כ

    חברות כלולות ואחרות
 2 1 - מכירות

 (1) (1) - עלות המכר
 (1) (1) (1) הוצאות מכירה ושיווק

 (1) * - הוצאות הנהלה וכלליות
 9 10 7 הכנסות אחרות

 * * )*( הכנסות )הוצאות( מימון

 8 9 6 סה"כ

    צדדים קשורים אחרים
 - - - עלות המכר

 - - - הוצאות מכירה ושיווק
 1 1 * הכנסות אחרות

 )*( )*( )*( הכנסות )הוצאות( מימון

 1 1 * סה"כ

  .ש''ח ניליוימ 0.5 -*פחות מ

  



 פז חברת נפט בע"מ וחברות מאוחדות שלה
 דוחות כספיים -ג' פרק 

  2017בדצמבר  31אורים לדוחות הכספיים ליום יב

 90-ג

 צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך( – 34ביאור 

 ובעלי ענייןעם צדדים קשורים יתרות מאזניות  .34.3

 במיליוני ש"חצד קשור / בעל עניין 

סכומי היתרות 
 31ליום 

 2017בדצמבר 

סכומי היתרות 
 31ליום 

 2016בדצמבר 

   צדדים בעלי השפעה מהותית או שליטה משותפת בחברה
 - - חייבים ויתרות חובה **

 )*( (1) ספקים

 )*( (1) סה"כ
** היתרה הגבוהה ביותר במהלך תקופת הדו"ח )על בסיס יתרות סגירה 

   מיליוני ש''ח. 15חודשיות( הייתה 
   חברות כלולות ואחרות

 * * לקוחות חייבים ויתרות חובה
 7 7 הלוואות שניתנו ושטרי הון לזמן ארוך

 )*( * ספקים

 * * הלוואות לזמן ארוך 

 7 7 סה"כ
   צדדים קשורים אחרים

 )*( - לקוחות 
 )*( )*( ספקים **

 - - אשראי לזמן קצר
 (2) - ערבויות

 277 - מזומנים וניירות ערך

 275 )*( סה"כ

 .ש"ח ניליוימ 0.5 -חות מפ*

 .ש''ח ןמיליו 1** היתרה הגבוהה ביותר במהלך תקופת הדו"ח )על בסיס יתרות סגירה חודשיות( הייתה 

עסקאות אלו מתבצעות במהלך העסקים . תזקיקי נפט לצדדים קשורים ובעלי ענייןלקבוצה עסקאות של מכירות 

המידע הכספי הניתן לעיל אינו כולל את  הרגיל, במחירי שוק ובתנאי אשראי שאינם שונים מהותית מלקוחות אחרים.

  העסקאות הנ"ל עם אותם גופים.
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 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון -ד  9תקנה  .1

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון מדווח בנפרד במקביל לדוח זה. 

 תמצית דוחות על הרווח הכולל בכל אחד מהרבעונים  -א  10תקנה  .2

 במיליוני ש"ח 2017תמצית דוחות מאוחדים על הרווח הכולל לפי רבעונים לשנת 

רבעון  
 ראשון

רבעון 
 שני

רבעון 
 שלישי

רבעון 
 רביעי

סה"כ 
לשנת 
2017 

סה"כ 
לשנת 
2016 

 548 575 170 90 46 269 רווח לתקופה
 - )4( )2( )2( - - מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

 548 571 168 88 46 269 סך הכל רווח כולל 
 545 568 167 88 45 268 מיוחס לבעלים של החברה

 3 3 1 - 1 1 זכויות מיעוט
 548 571 168 88 46 269 סך הכל רווח כולל אחר

דוח  - בפרק ב' 3.1.1סעיף לפרטים נוספים בדבר תמצית דוחות רווח והפסד רבעוניים ראה 
דוח " (להלן: 2017בדצמבר  31מצב ענייני התאגיד לשנה שהסתיימה ביום  על הדירקטוריון
 ").הדירקטוריון

  שימוש בתמורת ניירות הערך -ג  10תקנה  .3

, הנפיקה 2017 בדצמבר 12ודוח הצעת מדף מיום  2016באוגוסט  17על פי תשקיף מדף מיום 
תמורת ההנפקה שימשה ומשמשת את ). 'זאגרות חוב (סדרה  - ההחברה סדרת אגרות חוב חדש

למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה העסקית השוטפת של החברה. לפרטים  , בין היתר,החברה
 13) ומיום 2017-01-115797-(אסמכתא מס'  2017 בדצמבר 12ידיים מיום נוספים ראה דוחות מ

 .)2017-01-116232 -(אסמכתא מס'  2017בדצמבר 

 להלן. 20לפרטים נוספים ראה נספח ב' לדוח הדירקטוריון ותקנה 

 רשימת השקעות בחברות בת מהותיות - 11תקנה  .4

 שם חברת הבת
עלות המניות 

 בספרים
 במיליוני ש"ח

השקעה סה"כ 
 במיליוני ש"ח

 31.12.17ליום 
 הלוואות

 )2במיליוני ש"ח (

 707 2,784 2,873 פז בית זיקוק אשדוד בע"מ
 - 456 *333 פז תעשיות ושירותים (נפט) בע"מ

 197 135 *88 )1פזגז בע"מ (
 * הנתונים מבוססים על הערכה.

 משתייכת לחטיבת התעשיות ,חברת בת במישרין ובעקיפין, של פז תעשיות ושירותים (נפט) בע"מ )1(
 .והשירותים

 כולל יתרות חייבים שוטפים.  )2(

 הון מונפק שם חברת הבת

 שיעור
אחזקות 

 בהון/בהצבעה
במישרין 
 ובעקיפין

 סמכות
 למינוי

 דירקטורים

 .ע.נ. כ"א ש"ח 1מניות רגילות ב' בנות  17,679 פז בית זיקוק אשדוד בע"מ 
 כ"א.ש"ח ע.נ.  1מניות רגילות א' בנות  1

100% 100% 

פז תעשיות ושירותים (נפט) 
 בע"מ

ש"ח ע.נ.  0.1מניות רגילות בנות  85,592,718
 כ"א.

100% 100% 

 פזגז בע"מ 
 

 50ש"ח ע.נ. כ"א;  1מניות רגילות א' בנות  50
 ש"ח ע.נ. כ"א. 1מניות רגילות ב' בנות 

100% 100% 
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 בהשקעות בחברות בת מהותיות  שינויים - 12תקנה  .5

  לא היו שינויים בהשקעות בחברות בת מהותיות. 2017 בשנת

  במיליוני ש"ח -הכנסות של חברות בת מהותיות והכנסות מהן  - 13תקנה  .6

 רווח (הפסד) כולל שם חברת הבת
2017 

דיבידנדים 
שחולקו 
לחברת 
האם 

בקבוצת 
 2017פז 

 ריבית
שנתקבלה 

 בפז
2017 

דמי 
 ניהול

 שנתקבלו
 בפז

2017 

דיבידנדים 
שחברת 

האם 
זכאית 
לקבלם 
לאחר 
תאריך 
 המאזן

 - 13 30 200 175 פז בית זיקוק אשדוד בע"מ
 - - - 181 152 )1(פז תעשיות ושירותים (נפט) בע"מ

 - 1 3 126 98 )2פזגז בע"מ (

-תעופה, פז שירותי-פז נכסיפזגז,  :בהן הן עיקריותשה בנותחברות של חזקות המחזיקה במניות ה חברת )1(
 נתונים מאוחדים.הפזקר. ותעופה, פז שמנים 

 משתייכת לחטיבת התעשיות ,"מבע(נפט)  ירותיםבת, במישרין ובעקיפין, של פז תעשיות וש חברה )2(
דיבידנד וזו חילקה  , חולק לפז תעשיות ושירותים (נפט) בע"מזו ה. דיבידנד שחולק מחברוהשירותים

  .הנ"ל כלול ברווחי פז תעשיות ושירותים (נפט) בע"מ ההרווח של החבר. כמו כן, לחברה
 

יצוין, כי מידי רבעון ובמהלך העסקים הרגיל  - 2017בדצמבר  31לעניין ריבית ודמי ניהול לאחר יום 
  החברה מחייבת / מזכה את החברות הבנות בריבית, הפרשי הצמדה ודמי ניהול.

 מסחר בבורסה  - 20תקנה  .7

 ') זהנפקת אגרות חוב (סדרה 

בדרך של ') שהונפקו זש"ח ע.נ אג"ח (סדרה  400,070,000נרשמו למסחר  2017 דצמברבחודש 
 2016 בדצמבר 12על פי דוח הצעת מדף שפורסם ביום הריבית, הצעה אחידה במכרז על שיעור 

 2016באוגוסט  17על פי תשקיף מדף של החברה מיום  ),2017-01-115797 - מס' (אסמכתא
 2017לדצמבר  13מיום  יד. לפרטים נוספים ראה דוח מי)2016-01-104116 - מס' (אסמכתא

 ונספח ב' לדוח הדירקטוריון.  ,)2017-01-116232 - (אסמכתא מס'

 והבשלת יחידות למניות חסומות  מימוש אופציות

 תכניתמימושי אופציות שהוענקו לעובדים במסגרת ממניות הנובעות  הדיווח נרשמו למסחר בשנת
) שהוענקו לעובדים RSUוכן מהבשלה למניות של יחידות למניות חסומות ( אופציות של החברה

, אלהת ולפרטים נוספים בדבר תכני. במסגרת תכנית להענקת יחידות למניות חסומות של החברה
. לפרטים על מימוש 2017בדצמבר  31של החברה ליום השנתיים לדוחות הכספיים  21ראה ביאור 

  .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים השנתיים ליום  19אופציות עובדים, ראה ביאור 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה - 21תקנה  .8

מבין  לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר,, 2017להלן פירוט התגמולים שניתנו בשנת 
, ואשר יצחק עזריו"ר דירקטוריון החברה, לוכן , נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד שבשליטתה

בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגיד שבשליטתה, כפי שהוכרו בדוחות הכספיים  כל אחד מהםניתנו ל
  ):, באלפי ש"ח2017(הנתונים מבטאים עלות מעביד לשנת  2017לשנת 
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 שם
 תפקיד
מקבל 

 התגמולים

היקף 
המשרה 

(%) 
מקבל 

 התגמולים

שיעור 
החזקה 
בהון 

התאגיד 
(%) 

מקבל 
 התגמולים

 שכר
מקבל 

 התגמולים

מענק 
בגין 
20160F

1 

מענק 
בגין 
20171F

2 
(בעבור 
 שרותים)

תשלום 
מבוסס 

2Fמניות

3 
(בעבור 
 שרותים)

דמי 
 ניהול

(בעבור 
 שרותים)

 אחר
(בעבור 
 שרותים)

 "כסה

סה"כ 
ללא 

תשלום 
מבוסס 
 מניות

יצחק עזר 
) 8.1.1(3F4 

יו"ר 
 דירקטוריון 

50% - - - - - 4F

51,296 - 1,296 1,296 

 פוגל  יונה
 )8.1.2 (סעיף 

מנכ"ל 
 החברה

100% 0.2 3,118 - 2,000 461 - - 5,579 5,118 

מלאכי אלפר 
 )8.1.3 (סעיף 

סמנכ"ל 
בחברה, 

 מנכ"ל 
 חטיבת
 הזיקוק

 ,והלוגיסטיקה
"ל מנכ

ודירקטור 
 בית פזב

 אשדוד זיקוק
 "מבע

100% - 1,714 410 - 288 - - 2,412 2,124 

 נובק שרונה
 )8.1.4 (סעיף

סמנכ"ל, 
 מנהלת
 כספים
 ראשית

)CFO( 

100% - 1,340 392 - 231 - - 1,963 1,732 

יורם איל 
 )8.1.5(סעיף 

סמנכ"ל 
קמעונאות 

 ומסחר

100% - 1,290 347 - 193 - - 1,830 1,637 

 אמיר ארז
 )8.1.6 (סעיף 

 1,554 1,745 - - 191 - 344 1,210 - 100% גזמנכ"ל פז

 להלן פירוט אודות תנאי ההתקשרות עם נושאי המשרה הבכירה המופיעים בטבלה שלעיל:  .8.1

בספטמבר  21מונה כיו"ר דירקטוריון החברה החל מיום  ,1.6.2005דירקטור בחברה מיום יצחק עזר,  .8.1.1
 יצחק עזר הכללית את תנאי כהונתו והעסקתו של, אישרה האסיפה 2016בנובמבר  27. ביום 2016

. לפרטים בדבר )2016בספטמבר  21( החל ממועד מינויו כיו"ר דירקטוריון החברה ,יו"ר הדירקטוריוןכ
-2016-01 - (אסמכתא מס' 2016בנובמבר  16תנאי כהונתו והעסקתו ראה דוח מידי של החברה מיום 

079287(. 

. לצד התנאים המפורטים 2007באוקטובר  1יונה פוגל, מנכ"ל החברה, מועסק בחברה מיום  .8.1.2
ש"ח לשנה (צמוד למדד  50,000להלן, יונה פוגל זכאי לביטוח חיים ובריאות עד לסך של  8.1.7 בסעיף 

 המחירים לצרכן). 

ווח החשבונאי , אם הר2013בהתאם לתיקון בהסכם העסקתו של יונה פוגל, שאושר בחודש ספטמבר 
"), יהיה זכאי תנאי הסףמיליוני ש"ח (להלן: " 300הנקי המאוחד של החברה בשנה מסוימת יעלה על 

מההפרש בין הרווח החשבונאי הנקי המאוחד  2% -יונה פוגל לתשלום מענק שנתי בשיעור השווה ל

                                                 
לאחר מועד אישור הדוחות הכספיים לשנת ו 2016בגין שנת  2017הסכום המצוין בטבלה הינו מענק שאושר ושולם בשנת   1

מיליון ש"ח אשר הוכר  2בסך של  2016"ל החברה היה זכאי למענק בגין שנת מנכלהלן.  8.1.9 . לפרטים ראה סעיף 2016
המענק למנכ"ל החברה לא נכלל בטבלה לעיל. ביחס למנכ"ל  2016ועל כן המענק לשנת  2016בדוחות הכספיים לשנת 

 .2017שנכלל בטבלה הינו בגין שנת 
 להלן.  8.1.10ראה סעיף  לפרטים  2
 להלן.  8.1.8לפרטים ראה סעיף   3
 .הדירקטוריוןעל פי הסכם ההתקשרות עם יו"ר עזר יצחק רואה חשבון, לליצחק עזר ו/או  ולםש 4
 אלפי ש"ח הוצאות רכב והוצאות טלפון נייד.  95 -כולל כ  5
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"). במקרה בו רההתקמיליוני ש"ח (להלן: " 2של החברה באותה שנה לבין תנאי הסף, ועד לתקרה של 
פחת מתנאי הסף, ההחלטה על  חד השנתי של החברה בשנה רלוונטיתהרווח החשבונאי הנקי המאו

עצם תשלום המענק והיקפו הינה בשיקול דעתו המוחלט של דירקטוריון החברה, ובכפוף לכל דין. 
גין שנת זכאי המנכ"ל למענק שנתי ב 2017בהתאם לרווח החשבונאי הנקי המאוחד של החברה בשנת 

  .בגובה התקרה 2017

 31לדוחות הכספיים של החברה ליום  34.1.2ראה ביאור  ,לפירוט נוסף בדבר תנאי העסקת המנכ"ל
דוח מידי מיום ו )2013-01-102693 - (אסמכתא מס' 2013ביולי  29, דוח מידי מיום 2017בדצמבר 

 ).2015-01-049212 -' (אסמכתא מס 2015ביוני  16

מנהל חטיבת הזיקוק והלוגיסטיקה וכמנכ"ל פז בית זיקוק  ,מועסק בחברה כסמנכ"למלאכי אלפר  .8.1.3
 8.1.10 עד  8.1.7  פיםראה סעי. לפרטים בדבר תנאי העסקתו 2008במרץ  1אשדוד בע"מ החל מיום 

 להלן. 

מכהנת שרונה  2013באפריל  1. החל מיום 2013במרץ  1שרונה נובק מועסקת בחברה החל מיום  .8.1.4
 8.1.7 ף ). לפרטים בדבר תנאי העסקתה ראה סעיCFOמנהלת כספים ראשית ("ל, סמנכנובק כ

 להלן.  8.1.10 עד 

מכהן יורם איל  2008בינואר  1. החל מיום 2002בפברואר  1יורם איל מועסק בחברה החל מיום  .8.1.5
  להלן. 8.1.10 עד  8.1.7  פיםראה סעיכסמנכ"ל קמעונאות ומסחר. לפרטים בדבר תנאי העסקתו 

כמנכ"ל מכהן אמיר ארז  2013במאי  1. החל מיום 2008בינואר  1 החל מיום מועסק בחברה אמיר ארז .8.1.6
  להלן. 8.1.10 עד  8.1.7  פיםו ראה סעיבע"מ. לפרטים בדבר תנאי העסקת פזגז

 חמשתלעיל (לעיל ולהלן: " 8.1.6 עד 8.1.2  הסכמי ההעסקה של נושאי המשרה המפורטים בסעיפים .8.1.7
") כוללים את התנאים הבאים: כל אחד מהצדדים יוכל לסיים את ההתקשרות, בכל עת נושאי המשרה

, שתקופת ההודעה יורם איל(למעט לגבי בכתב ומכל סיבה, תוך הודעה מוקדמת בת שלושה חודשים 
המוקדמת לגביו הינה בת חודשיים) ובהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם ההעסקה. לחברה (או לתאגיד 

זכות שלא לנצל את תקופת ההודעה המוקדמת במלואה או בחלקה ולשלם בשליטתה) שמורה ה
נושאי המשרה צמודה חמשת עבור התקופה שלא נדרשה. משכורתם של  חמשת נושאי המשרהל

בהתאם להסכם העסקתו, רשאי מלאכי אלפר לצבור לפדיון כמות ימי חופשה למדד המחירים לצרכן. 
של מלאכי אלפר יום). הסכם ההעסקה  60יות התגמול (העולה על המכסה שנקבעה לעניין זה במדינ

שאינה גורעת מתוקפם של הסכמים  ,קדם למועד אישורה לראשונה של מדיניות התגמול של החברה
לחוק פיצויי  14נושאי המשרה לפיצויי פיטורין לפי סעיף חמשת עם סיום העסקתם זכאים . קיימים

יים לחוק פיצו 14לפיצויי פיטורין לפי סעיף  םזכאייל אמיר ארז ויורם אפיטורין [כאשר שרונה נובק 
מלאכי אלפר ו טת החברה, ואילו יונה פוגלבחברה או בתאגיד בשלי םפיטורין מהיום הראשון לכהונת

ואילך  2015לחוק פיצויי פיטורין החל ממשכורתם בגין חודש יולי  14זכאים לפיצויי פיטורין לפי סעיף 
לחוק פיצויי  12סעיף שקדמה לכך יהיו זכאים לפיצויים פיטורין על פי  ההעסקה(כאשר עבור תקופת 

נושאי המשרה זכאים להפרשות סוציאליות ולתנאים נלווים כנהוג (לרבות רכב לצורך חמשת . ])פיטורין
יונה . תקופת הגבלת התחרות של למימון הוצאות מסוימות כפי שאושרו בחברהוכן,  מילוי תפקידם)

. חודשים ממועד הפסקת העבודה בחברה או בתאגיד בשליטתה 18הינה בת  רפוגל ומלאכי אלפ
חודשים ממועד הפסקת  12 הינה בת, אמיר ארז ויורם איל שרונה נובק תקופת הגבלת התחרות של

 . ההעבוד
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המשרה  נושאי חמשתלגם  2015בשנת הקצתה  החברהלעובדי החברה, תגמול הוני שאושר  במסגרת .8.1.8
 התגמול(להלן: " 2017הוצאה בספרים בגין שנת  נרשמה חמשת נושאי המשרהכל  ולגבי תגמול הוני

 . 2017בדצמבר  31ליום  החברה של הכספיים לדוחות 21 ביאורראה . לפרטים ")2015 משנת ההוני

") לנושאי משרה RSU יחידותיחידות למניות חסומות (להלן: "כולל  2015משנת התגמול ההוני 
נושאי המשרה. כתנאי להיכללותם בתוכנית ויתרו  חמשתל שהוקצו גםבכירים (שאינם דירקטורים), 

על היכללותם בתכנית מענק רב שנתי בחברה.  , כמו גם נושאי משרה אחרים,נושאי המשרה חמשת
ח מידי ראה מתאר שפורסם על ידי החברה בדו 2015משנת הוני התגמול הלפרטים נוספים בדבר 

אסיפה כללית של בעלי  ) ודוח מידי בדבר2015-01-023547 -(אסמכתא מס'  2015במאי  20מיום 
 - (אסמכתא מס' 2015במאי  20למנכ"ל מיום  RSUהקצאת יחידות  לשהמניות לאישור, בין היתר, 

 . )2015-01-057006 -(אסמכתא מס'  2015ביוני  25מיום ו ,) 2015-01-023637
במסגרת התגמול ההוני משנת נושאי המשרה לחמשת שהוקצו  RSU -לפרטים בדבר כמות יחידות ה

 ). 2016-01-005992 -(אסמכתא מס'  2016בינואר  7ראה דוח מידי מיום  2015

 2017ביולי  1ביום הקצתה  החברהלעובדי החברה, שאושר נוסף תגמול הוני  במסגרתבנוסף, 
), RSUושאי המשרה למעט המנכ"ל) יחידות למניות חסומות (לארבעת נושאי המשרה (חמשת נ

  .")2017משנת  ההוני התגמול(להלן: " 2017במאי  24בהתאם למתאר שפורסם על ידי החברה ביום 
, ראה מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים שפורסם 2017משנת  לפרטים בדבר תכנית התגמול ההוני

. לפרטים בדבר )2017-01-043519 -(אסמכתא מס'  2017במאי  24על ידי החברה בדוח מידי מיום 
 2017שהוקצו לארבעת נושאי המשרה כאמור במסגרת התגמול ההוני משנת  RSU -כמות יחידות ה

לגבי כל ארבעת נושאי  .)2017-01-055732 -מס'  אסמכתא( 2017ביולי  2ראה דוח מידי מיום 
ראה  .2017בעקבות התגמול ההוני לשנת  2017המשרה כאמור נרשמה הוצאה בספרים בגין שנת 

 .2017בדצמבר  31ליום  החברה של הכספיים לדוחות 21 ביאור

 מענק, החברה של התגמול ועדת אישור לאחר, החברה דירקטוריון אישר, 2017 ביוני 27 -ו 21 מיםבי .8.1.9
למעט חמשת נושאי המשרה ( המשרה נושאי תארבעל, לרבות בחברה משרה לנושאי 2016שנת בגין 

 החברה של התגמול למדיניות בהתאם וזאת, אחד לכל חודשיותמשכורות  5 עד של בסךהמנכ"ל), 
 . (כהגדרתה להלן)

 30%(בכפוף לעמידה בתנאי הסף, המענק השנתי נגזר מתוצאת הרווח הנקי השנתי של החברה 
רווח  ;לנושא משרה שאינו ממונה על יחידה עסקית) 60%לנושא משרה ממונה על יחידה עסקית או 

) 20%מדדים אישיים ( ;)30%תפעולי של היחידה העסקית עליה ממונה נושא המשרה ככל שרלוונטי (
וחות העלויות בגינו לא הוכרו בד, 2016 שנתבגין  לאור מועד אישור המענק ;)20%והערכה אישית (
  .2017לשנת  הכספיים בדוחות והוכרו 2016הכספיים לשנת 

שאושרה משרה בחברה, הכהונה וההעסקה של נושאי התנאי בענין  לפרטים בדבר מדיניות התגמול
 ביולי 20 מיום החברה של מידי דוח ראה 2016בספטמבר  3לתקופה של שלוש שנים החל מיום 

 .")החברה של התגמול מדיניות(להלן: " )2016-01-086617 -' מס(אסמכתא  2016

, החברה רשאית לאשר מענק שנתי לנושאי המשרה על בסיס של החברה התגמולבהתאם למדיניות  .8.1.10
נכון  והדירקטוריון.תוצאות החברה וביצועיה והישגי נושאי המשרה ובכפוף לאישור ועדת התגמול 

ענק שישולם לכל אחד מנושאי למועד פרסום הדוח, טרם התקבלה החלטה בחברה ביחס לגובה המ
ם לנושאי משרה במהלך החברה צפויה לקיים את הדיון במענקי .2017המשרה בחברה בגין שנת 

 כנהוג בחברה. , 2018של שנת  הרבעון השני

בהתאם לתקנות החברות (כללים שאינן חורגות מן המקובל,  ,העלות הכוללת של גמול והוצאות נלוות .8.1.11
 אשר שולמו על ידי החברה לחברי הדירקטוריון, 2000 -תש"סהבדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), 

רויטל , מאירה גיט, אריק שור ,: גבריאל רוטר, אפרים צדקה, מנחם ברנריו"ר הדירקטוריון)ל(למעט 
 -הסתכמו בסך של כ 2017לשנת  ,)2017בנובמבר  2עמיקם שפרן (החל מיום שאול צמח ו, אבירם
  אלפי ש"ח. 1,737

 השליטה בחברה -א 21תקנה  .9

 החברה היא חברה ללא גרעין שליטה. , 2016בספטמבר  18החל מיום  .9.1
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שניתן לחברה במקרה  ,2016באוגוסט  23מיום  ,שליטהנכנס לתוקפו היתר  2016בספטמבר  18ביום  .9.2
שהחברה תהיה חברה ללא גרעין שליטה, בקשר עם השליטה והאחזקה באמצעי השליטה בפז בית 

, וזאת על פי חוק החברות ")"אפז(להלן: " זיקוק אשדוד בע"מ, חברה בבעלות מלאה של החברה
ינה בבית וצו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרסים חיוניים למד 1975 - הממשלתיות, התשל"ה

"). לפרטים נוספים אודות היתר היתר השליטה"להלן: ( 2006 -אשדוד בע"מ), התשס"ו  -זיקוק לנפט 
 (אסמכתא 2016באוגוסט  24ים של החברה מיום ידימ ותדוח ההשליטה, הוראותיו וכניסתו ולתוקף רא

 29) ומיום 2016-01-124645 - מס' אסמכתא( 2016בספטמבר  18), מיום 2016-01-109279 -מס' 
 . התאגידתיאור עסקי  - לפרק א' 5.18.1סעיף ו )2016-01-058170 - מס' אסמכתא( 2016בספטמבר 

 "),בינובינו אחזקות בע"מ (להלן: " ולפני כניסתו לתוקף של היתר השליטה, בעלי השליטה בחברה הי .9.3
 בעלי(להלן: "") אינסטנז"") ואינסטנז הולדינגס בע"מ (להלן: דולפיןדולפין אנרגיות בע"מ (להלן: "

5Fחזקות במניות החברה ובין מכח הסכמים ביניהןה, בין מכח ")לשעבר השליטה

 2017במרץ  30 ביום .6
חזקותיהם במצטבר פחתו הבאופן ש בחברה עניין בעלי מלהיות בחברה לשעבר השליטה בעלי חדלו

 2017במרץ  27מיום ם מידיים דיווחי ראה נוספים לפרטים. מאמצעי השליטה בחברה 5% -מ
, 2017-01-029164 -'מס אסמכתאות( 2017באפריל  2מיום ) ו2017-01-025009 -(אסמכתא מס'

 .)2017-01-029173 -ו 2017-01-029170

לפי מיטב  ,השליטה לשעברעסקאות מהותיות במניות החברה על ידי בעלי לפרטים נוספים אודות  .9.4
 . תאגידהאור עסקי תי -לפרק א'  1.3.4ראה סעיף ידיעת החברה, 

  שליטה יעסקאות עם בעל - 22תקנה  .10

 שליטה.  גרעין ללא חברה הינה ברההח 2016 בספטמבר 18 מיום החל, לעיל 9בסעיף  כאמור

 החזקות בעלי ענין  - 24תקנה  .11

 לפרטים, למיטב ידיעת החברה, אודות החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה במניות וניירות ערך .11.1
 .)2018-01-002403 - (אסמכתא מס' 2018בינואר  7של החברה, ראה דוח מידי מיום  אחרים

 הון רשום, הון מונפק וניירות ערך המירים  -א  24תקנה  .12

 . 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  21 -ו 19לפרטים ראה ביאורים 

 מרשם בעלי המניות של התאגיד  -ב  24תקנה  .13

-2018-01 - (אסמכתא מס' 2018 מרץב 4לעניין מרשם בעלי מניות של החברה ראה דוח מידי מיום 
017262.(  

 מען רשום  - א 25תקנה  .14
  60972קיבוץ יקום  ,בניין הולנדיורו פארק,  כתובת:
 09-8631103 טלפון: 
 09-8631320 פקס: 

 irisp@paz.co.il כתובת דוא"ל: 

                                                 
לפרק ד'  11 -ו 9לפרטים נוספים אודות בעלי השליטה לשעבר ביחס לתקופה בה היו בעלי השליטה בחברה ראה סעיפים   6

  ). 2017-01-022780 -(אסמכתא מס'  2017במרץ  20שפורסם ביום  2016לשנת  התקופתי של החברה לדוח
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 הדירקטורים של התאגיד  - 26תקנה  .15

-2017-01 - (אסמכתא מס' 2017 בנובמבר 2בחברה. לפרטים נוספים ראה דוח מידי מיום  חיצוניכדירקטור לכהונה  עמיקם שפרן המונ 2017 בנובמבר 2ביום 
103947.( 

 
 

  להלן פרטים אודות הדירקטורים המכהנים בתאגיד:
 

 אפרים צדקה אריק שור יצחק עזר רויטל אבירם שם:
 046002747 53978557 073610735 054907472 ת.ז.

 10.7.1946 30.1.1956 1.4.1951 4.8.1957 תאריך לידה:
, בני ברק (אצל 30ששת הימים  מען:

 רוזנרם פיתוח עסקי בע"מ)
 , תל אביב5אריה דולצ'ין  , תל מונד9הרקפת  , רמת השרון4געתון 

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית נתינות:
יו"ר ועדת  ,וכספים יו"ר ועדת ביקורת לא יו"ר וועדה מייעצת לדירקטוריון. חברה בוועדה מייעצת לדירקטוריון. חברות בוועדות הדירקטוריון:

וחבר  יו"ר ועדת מינויים ,תגמול
 .בוועדה מייעצת לדירקטוריון

 כן (דירקטור חיצוני מומחה) לא לא לא דח"צ
תפקיד שממלא בחברה, 

 בחברה בת,
בחברה קשורה של החברה 

 או של בעל עניין בה:

 דירקטורית בלתי תלויה בחברה.
 חברה בוועדה מייעצת לדירקטוריון.

ועדה  , יו"רחברהה יוןדירקטוריו"ר 
 .מייעצת לדירקטוריון

6Fדירקטור בלתי תלוי בחברה

חבר  .7
 בוועדה מייעצת לדירקטוריון.

 דירקטור חיצוני, יו"ר ועדת ביקורת
יו"ר ועדת  ,, יו"ר ועדת תגמולוכספים
וחבר בוועדה מייעצת  מינויים

 . לדירקטוריון
 

 2010 2016 2005 2016 שנת תחילת כהונה כדירקטור
ראשון בחשבונאות וכלכלה תואר  השכלה:

ותואר שני במנהל עסקים, 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים. 

תואר ראשון במשפטים מהמרכז 
 הבינתחומי בהרצליה.

תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות 
תואר ראשון  מאוניברסיטת ת"א.

במשפטים המרכז הבינתחומי 
  בהרצליה.

 רואה חשבון.

תואר ראשון במדעי המחשב ותואר 
ראשון בהנדסה אזרחית מהטכניון 

 בחיפה. 

תואר ראשון כלכלה וסטטיסטיקה 
 אוניברסיטת ת"א.

PHD  דוקטורט בכלכלה אוניברסיטת
MIT. 

 
פרופ' אמריטוס לכלכלה, דירקטור  ליוםכיהן כמנכ"ל תנובה עד שותף, באמצעות חברה בבעלותו, שותפה במשרד עו"ד רוזנצוויג התעסקות בחמש השנים 

                                                 
(עניינים לתקנות החברות (א) 5לא מהווים זיקה בהתאם לתקנה ) 2009-2016 השנים בין"ל כמנכ שור אריקכיהן  בה( תנובה חברת לבין החברה שבין העסקיים הקשרים כי מצאה והכספים הביקורת ועדת  7

 .)2016-01-007779 -(אסמכתא מס'  2016במרץ  16דיווח מידי מיום  לפרטים נוספים ראה )."זיקה היעדר תקנות(להלן: " 2006 -תשס"ז הזיקה),  שאינם מהווים
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 אפרים צדקה אריק שור יצחק עזר רויטל אבירם שם:
 האחרונות ופירוט תאגידים

נוספים בהם משמש 
 כדירקטור:

ברוזנרם  ומייסדתשותפה ואבירם, 
דירקטורית  פיתוח עסקי בע"מ,

בגופים הבאים: תכנון קדימה בע"מ, 
 ן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מדקר

) 2016, ע.ל. הון אחזקות ((דח"צ)
בע"מ (לשעבר תמיר פישמן הון 

, רוזנרם (דח"צ) בע"מ) 2סיכון 
חברה  - פיתוח עסקי בע"מ, רוזנרם

לנאמנויות בע"מ, סקאלה בי בע"מ, 
 נס בע"מ. ילושוווטרפול סקיוריטי ס

במשרד לראיית חשבון וייעוץ כלכלי. 
דירקטור בעזר יצחק, רואה חשבון 

(בבעלות מלאה של יצחק עזר) 
ובאתגר, חברה לניהול תיקי השקעות 
מקבוצת בנק המזרחי בע"מ (עד ליום 

), חבר בחבר הנאמנים 18.11.2015
של המכללה למנהל בראשון לציון ויו"ר 

וועדת הביקורת של המכללה למנהל 
 . )31.1.2017(עד ליום  בראשון לציון

14.1.2016. 
דירקטור באריק שור השקעות בע"מ 

 (חברה באחזקה מלאה),
"ר דירקטוריון חברת תדביק בע"מ יו

יו״ר נכסי , 7F8)1.2.2017 מיום(החל 
יו״ר חברת  אגש"ח בע"מ, אפיקים

אגש"ח בע"מ ויו"ר אפיקים  אפימילק
 .רכב חשמלי בע"מ

רץ בע"מ  ארץ.צ. אבחברות הבאות: 
חזקה מלאה), ארצדקה ה(חברה ב

(דירקטור בלתי  רבד בע"מבע"מ, 
, עתידים חברה לתעשיות תלוי)

עתירות מדע, מרכז עלית לספורט 
באוניברסיטת תל אביב, יו"ר הוועד 

המנהל של המרכז לפיתוח ע"ש פנחס 
חבר המועצה המנהלית של בנק ספיר, 

חבר הועדה המקצועית של ישראל, 
יו"ר הועד  המוסד לתקינה חשבונאית,

המנהל וחבר הנאמנים של מרכז 
  .מורשת יהדות בבל

 אשרא החברה הישראליתקטור בדיר
(עד  לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ

דירקטור חיצוני בבנק ), 2017שנת 
 .)2015(עד  לאומי לישראל בע"מ

קירבה משפחתית עם בעל 
 עניין אחר בחברה (אם יש):

 אין אין אין אין

דירקטור בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

 כן כן כן כן

 
  

                                                 
   .זיקה היעדר לתקנות(ב) 5 לתקנה בהתאם זיקה מהווים לא"מ בע תדביק לבין החברה בין העסקיים הקשרים כי מצאה הביקורת ועדת"מ, בע תדביק חברת"ר ליו שור אריק של מינויו למועד בסמוך  8
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 הדירקטורים המכהנים בתאגיד:המשך פרטים אודות 

 שאול צמח מאירה גיט  מנחם ברנר גבריאל רוטר שם:
 023839418 04052841 010835486 054161005 ת.ז.

 22.8.1968 11.7.1946 12.8.1944 4.3.1957 תאריך לידה:
 עין ורד ,314ת.ד.  אביב-תל ,46שד' ח"ן  אביב -תל, 18מיכאל נאמן  , תל אביב5נהרדעא  מען:

 ישראלית ישראלית ישראלית, ארה"ב ישראלית נתינות:
חבר וכספים,  חבר בוועדת ביקורת לא חברות בוועדות הדירקטוריון:

 בוועדת תגמול.
חברה וכספים,  חברה בוועדת ביקורת

 . ועדת מינוייםו, חברה בבוועדת תגמול
חבר וכספים,  חבר בוועדת ביקורת

 .ועדת מינוייםו, חבר בבוועדת תגמול
 כן (דירקטור חיצוני מומחה) )יתכן (דירקטורית חיצונית מומח לא לא דח"צ

תפקיד שממלא בחברה, 
 בחברה בת,

בחברה קשורה של החברה 
 או של בעל עניין בה:

דירקטור בלתי תלוי בחברה. חבר  דירקטור בחברה.
, חבר בוועדת ביקורת וכספים בוועדת
 תגמול.

 דירקטורית חיצונית.
כספים, חברה וחברה בוועדת ביקורת 

 .ועדת מינוייםבוחברה ו בוועדת תגמול

דירקטור חיצוני, חבר בוועדת ביקורת 
חבר ו כספים, חבר בוועדת תגמולו

 .ועדת מינוייםבו

 שנת תחילת כהונה כדירקטור
 

2010 2014 2015 2015 

 - הנדסאי, הנדסה אזרחית (בניה) השכלה:
מכללת טכניקום גבעתיים, מוסמך 

במנהל עסקים מטעם האוניברסיטה 
 העברית בירושלים.
 

בוגר כלכלה וצירוף בין חוגי, 
האוניברסיטה העברית בירושלים; 

מוסמך מנהל עסקים (התמחות מימון), 
אוניברסיטת קורנל, ארה"ב; דוקטורט 

במימון וכלכלה, אוניברסיטת קורנל, 
 ארה"ב.

) בכלכלה B.A( בוגרת תואר ראשון
ומדעי המדינה, האוניברסיטה 

 העברית; קורס דירקטורים, לה"ב.

) בכלכלה .B.Aבוגר תואר ראשון (
ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה 

 העברית;
) במדיניות ציבורית, .M.Aמוסמך (

 אוניברסיטת תל אביב.

התעסקות בחמש השנים 
האחרונות ופירוט תאגידים 

נוספים בהם משמש 
 כדירקטור:

 .מנכ"ל משותף קסטרו מודל בע"מ
דירקטור בחברות הבאות: קסטרו 
מודל בע"מ, רוטר החזקות בע"מ, 

רשף צוק החזקות בע"מ, דיור אלנבי 
בע"מ, א.ר. קוסמטיקה בוטנית  74

בע"מ, א.ג. רוטר בע"מ, רוטר ניהול 
גבי בע"מ, אתי וגבי (יקב) בע"מ, 

החזקות אלף אתי בע"מ, סי אנד אף 
, פאלו ריטייל בע"מ, נה בע"מאופ

וכן  טיקיטקה קוסמטיקה בע"מ
דירקטור במספר חברות בחו"ל 

 הנמנות על חברות קבוצת קסטרו. 

-מון באוניברסיטת ניופרופסור למי
 . יורק, ארה"ב

 דירקטור במגא טובה בע"מ.מכהן כ
דח"צ באשטרום נכסים בע"מ, יועץ 

 בתחום הנגזרים לקוגנום בע"מ.

במשרד התשתיות המנהל הכללי  
 הלאומיות, האנרגיה והמים.

מנהל כספי מיוחד מטעם הכונס 
 הרשמי של רשות השידור (בפירוק).

דירקטור חיצוני בקופות התגמולים 
והפיצויים של עובדי לאומי ובלאומי 

 קמ"פ בע"מ.
) Country Managerבישראל (מנהל 

 Energean( אנרג'יאן אויל אנד גז
Israel(. 

עם בעל  קירבה משפחתית
 עניין אחר בחברה (אם יש):

 אין אין אין אין

דירקטור בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

 כן כן כן כן

  



  פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד' 

 

 12-ד

 

 המשך פרטים אודות הדירקטורים המכהנים בתאגיד:

 עמיקם שפרן שם:
 061519153 ת.ז.

 9.9.1954 תאריך לידה:
 רעננה 82רמב"ם  מען:

 ישראלית נתינות:
 , חברועדת ביקורת וכספיםחבר בו הדירקטוריון:חברות בוועדות 

ועדה מייעצת חבר בוו ועדת תגמולבו
 לדירקטוריון.

 כן דח"צ
תפקיד שממלא בחברה, 

 בחברה בת,
בחברה קשורה של החברה 

 או של בעל עניין בה:

 חבר בוועדת ביקורתדירקטור חיצוני. 
וחבר  חבר בוועדת תגמול ,וכספים

 .בוועדה מייעצת לדירקטוריון

 שנת תחילת כהונה כדירקטור
 

2017 

 בן אוניברסיטת, חשמל הנדסת בוגר השכלה:
; מוסמך במנהל עסקים, גוריון

 אוניברסיטת תל אביב
התעסקות בחמש השנים 

האחרונות ופירוט תאגידים 
נוספים בהם משמש 

 כדירקטור:

 ראש אגף התקשוב בצה"ל; 
דירקטור בחברות: אימאג'סאט אן.וי; 

(עד שנת  קומיוניטייק טכנולוגיות בע"מ
; אויגילו בע"מ; אל סייט בע"מ; )2017

(מנכ"ל ובעל  אורורה סטאר בע"מ
סייבר הולדינגס בעל מניות ב; מניות)
 ; חברה לא פעילה)( בע"מ

 מתן ייעוץ עסקי לחברות בארץ ובחו"ל; 
 הקמת "המרכז לטכנולוגיות סייבר"
באוניברסיטת אריאל; השתתפות 

 בוועדות ציבוריות וממשלתיות.
קירבה משפחתית עם בעל 
 עניין אחר בחברה (אם יש):

 אין

דירקטור בעל מומחיות 
 חשבונאית ופיננסית

 כן
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 נושאי משרה בכירה -א  26תקנה  .16

 אורי כחלון ישראל קלפר משה סבג ליורם אי איריס פנסו מלאכי אלפר יונה פוגל שם:
 055611602 55897631 054850334 023737695 056704968 055934921 052102001 ת.ז.

 11.3.1959 7.6.1959 28.9.1957 11.4.1968 1.2.1961 8.6.1959 26.3.1954 תאריך לידה:
תפקיד שממלא 
בחברה, בחברה 

 בת, 
בחברה קשורה של 
החברה או של בעל 

 עניין בה:

מנכ"ל החברה, יו"ר 
בחברות דירקטוריון 

בנות של החברה: פז 
בית זיקוק אשדוד 

בע"מ, פז תעשיות 
ושירותים (נפט) 

 בע"מ, פזגז בע"מ
ובנוסף מכהן כיו"ר 

דירקטוריון בחברות 
של נוספות בנות 

. כמו כן, החברה
מכהן כדירקטור 

שופרסל שותפות ב
 .פיננסים

סמנכ"ל בחברה, 
מנכ"ל חטיבת 

הזיקוק 
והלוגיסטיקה, 

ודירקטור מנכ"ל 
פז בית זיקוק ב

אשדוד בע"מ 
(חברת בת של 

 החברה). 

סמנכ"ל, יועצת 
ית משפטית ראש

, קבוצהב
האחראית 

הכללית על ניהול 
8Fסיכוני הקבוצה

9 .
מכהנת 

דירקטורית כ
של  בחברות בנות

 החברה.
 

סמנכ"ל 
קמעונאות ומסחר 

מכהן בחברה, 
כדירקטור 
של בחברות 
  החברה.

סמנכ"ל, מנהל 
מערך הון אנושי, 

ומינהל מחשוב 
 בחברה.

סמנכ"ל סחר 
מנכ"ל פז וסיטונאות. 

שירותי תעופה בע"מ 
 1(החל מיום 
). 2018בפברואר 

מנכ"ל פז נכסי 
תעופה בע"מ (החל 

בפברואר  1מיום 
מכהן ). 2018

כדירקטור בפזגז 
יו"ר וכן מכהן כבע"מ 

וכדירקטור דירקטוריון 
של בחברות בנות 

 החברה. 
 

סמנכ"ל מערך נדל"ן 
 ותפעול. 

דירקטור בחברות הן כמכ
 בנות של החברה.

 

תואר ראשון  השכלה:
בפסיכולוגיה 

מאוניברסיטת בר 
 אילן.

תואר שני, מוסמך 
בפסיכולוגיה, 

מהאוניברסיטה 
 העברית בירושלים.

תואר ראשון 
בהנדסת כימית 
מהטכניון, בוגר 

לימודי מנהל 
עסקים למהנדסים 

באוניברסיטת 
 AMPחיפה, 

תכנית הניהול 
המתקדם 

באוניברסיטת 
 הרווארד.

תואר ראשון 
במשפטים 

מאוניברסיטת תל 
 אביב.

תואר ראשון 
במנהל עסקים 
 ממכללת דרבי. 

תואר ראשון 
)BSC(  במדעי

המחשב מהטכניון, 
) EMBAתואר שני (

במנהל עסקים 
 מאוניברסיטת ת"א. 

תואר ראשון במדעי 
החברה והרוח 
באוניברסיטה 

 הפתוחה. 
אר ראשון תו

במשפטים ממכללת 
 שערי משפט. 

תואר שני במנהל 
 עסקים ממכללת דרבי.

תואר ראשון במנהל עסקים 
מהמכללה האקדמאית 

 לישראל.

התעסקות בחמש 
 השנים האחרונות: 

מנכ"ל פז חברת נפט 
 בע"מ.

סמנכ"ל בחברה, 
מנכ"ל חטיבת 

סמנכ"ל, יועמ"ש 
של  ראשית

סמנכ"ל קמעונאות 
דירקטור ומסחר. 

 ,סמנכ"ל הון אנושי
ועד  .מחשוב ומנהל

סמנכ"ל סחר 
, מנכ"ל פז וסיטונאות

מנהל מערך נדל"ן ותפעול 
דירקטור בחברות  .בחברה

                                                 
 . 31.12.2017דוחות הכספים של החברה ליום ל 30.1 ביאורלעניין מדיניות ואחריות ניהול הסיכונים בקבוצה ראה   9
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 אורי כחלון ישראל קלפר משה סבג ליורם אי איריס פנסו מלאכי אלפר יונה פוגל שם:
במכון הישראלי חבר 

 לאנרגיה;
חבר הנאמנים של 
המסלול האקדמי 

 .המכללה למנהל
 שותף באופק דן

) שותפות 2015(
 מוגבלת.

יו"ר אפ"י תחרות 
השיווק והפרסום 

 האפקטיבי.
דירקטור בחברות 
 בנות של החברה.

דירקטור ביופו בע"מ 
(חברה בהחזקה 

 מלאה. אינה פעילה).
בי.כ. דירקטור 
 בע"מ 2013גרמניה 

    ).2017(עד שנת 

הזיקוק 
, והלוגיסטיקה

מנכ"ל פז בית 
זיקוק אשדוד 

דירקטור  ,בע"מ
ק בפז בית זיקו
אשדוד בע"מ 

(חברת בת 
בהחזקה מלאה 

 ,של החברה)
נשיא האגודה 

הישראלית 
 להנדסה כימית.

 . הקבוצה
דירקטורית 

בחברות בנות של 
 החברה.

 

בחברות בנות של 
 החברה.

 

גם חבר  2017שנת 
בדירקטוריונים של 

חברות בנות של 
 החברה.

 

שירותי תעופה בע"מ, 
ומנכ"ל פז נכסי 

  תעופה בע"מ.

 בנות של החברה.

 1.9.2010 1.1.2008 1.4.2009 1.3.2008 1.10.2007 מועד תחילת כהונה
 

1.9.2010 25.3.2012  

האם בעל ענין / 
קירבה משפחתית 
לנושא משרה בכירה 
או לבעל ענין אחר 

 בתאגיד

 לא לא לא לא לא לא לא
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שמואל (לולי)  חגי (גיל) זהר שם:

 גוטשל
 –פנינית קולין 

 מירי שאול אילן יפת אמיר ארז שרונה נובק מס

 038701751 057957631 022468342 029267994 023894736 056175060 57468175 ת.ז.
 29.2.76 1.1.1963 30.06.1966 17.04.1972 2.01.1969 14.12.1959 27.3.1962 תאריך לידה:

תפקיד שממלא 
בחברה, בחברה 

 בת, 
בחברה קשורה של 
החברה או של בעל 

 עניין בה:

מנכ"ל של החברות 
(עד  הבנות הבאות

בפברואר  1ליום 
: פז שמנים )2018

וכימיקלים בע"מ, פז 
שמנים וכימיקליים 

(שיווק ומסחר) 
 ,פזויט בע"מבע"מ, 

פזקר בע"מ, ופזקר 
  בע"מ.1993שיווק 

מנכ"ל פז שירותי 
(עד  תעופה בע"מ

בפברואר  1ליום 
2018(. 

מנכ"ל פז נכסי 
(עד  תעופה בע"מ

בפברואר  1ליום 
2018(. 

 1החל מיום  
 ,2018ברואר בפ

פז שמנים מנכ"ל 
וכימיקלים בע"מ, 

פז שמנים 
וכימיקלים (שיווק 

ומסחר) בע"מ, 
פזקר  ,פזויט בע"מ

בע"מ, ופזקר 
   .בע"מ1993שיווק 

המבקרת 
 .מיתהפני

סמנכ"ל, מנהלת 
כספים ראשית 

)CFO של קבוצת (
מכהנת ו פז
דירקטורית כ

בחברות הבנות 
הבאות: פז בית 

זיקוק אשדוד 
בע"מ  בע"מ, פזגז

ופז תעשיות 
ושירותים (נפט) 

כמו כן,  בע"מ.
מכהנת 

כדירקטורית 
בחברות בנות 

של נוספות 
 החברה.

 מנכ"ל פזגז בע"מ
יו"ר וכן, מכהן כ
 דירקטוריון

וכדירקטור בחברות 
בנות של פזגז 

 בע"מ. 

מכהן חשב החברה וכן 
דירקטור בחברות כ

 .של החברהבנות 
 

  .סמנכ"ל תקשורת ורגולציה

מהנדס תעשיה  השכלה:
 וניהול, טכניון חיפה.

תואר ראשון 
בכלכלה 

מאוניברסיטת תל 
 אביב;

תואר שני במנהל 
ציבורי 

מאוניברסיטת 
AUM;ארה"ב , 

 -קואצ'ר ומגשר
 המי"ל.

תואר ראשון 
בכלכלה 

וחשבונאות 
מהאוניברסיטה 

העברית 
 בירושלים. 

 M.B.A  תואר שני
מנהל עסקים ב
טה יאוניברסהמ
עברית ה

 בירושלים. 
 תעודת רו"ח.

תואר ראשון 
בחשבונאות ומנהל 
עסקים מהמכללה 

 למנהל.
תואר שני במנהל 

עסקים 
מאוניברסיטת תל 

 אביב.
 תעודת רו"ח.

 

תואר ראשון 
במשפטים ומנהל 
עסקים, מהמרכז 

הבינתחומי, 
 הרצליה.

רו"ח מהמכללה 
 למנהל בחיפה.

תואר ראשון במדעי המדינה 
מהאוניברסיטה העברית 

 בירושלים. 
תואר שני בלימודי  בעלת
מאוניברסיטת בר  יםמשפט

 אילן.

התעסקות בחמש 
 השנים האחרונות: 

מנכ"ל פז שמנים 
פז וכימיקלים בע"מ, 

מנכ"ל פז שירותי 
 תעופה בע"מ.

מבקרת הפנים של 
החברה. כיהנה 

סמנכ"ל, מנהלת 
 ראשית כספים

מנכ"ל פזגז בע"מ 
 -החל מה

 חשב ראשי בחברה.
דירקטור בחברות 

 סמנכ"ל רגולציה ודוברות.
של מנהלת רגולציה ודוברת 
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שמואל (לולי)  חגי (גיל) זהר שם:
 גוטשל

 –פנינית קולין 
 מירי שאול אילן יפת אמיר ארז שרונה נובק מס

שמנים וכימיקליים 
(שיווק ומסחר) 

 ,פזויט בע"מבע"מ, 
פזקר בע"מ, פזקר 

  .בע"מ 1993שיווק 

מנכ"ל פז נכסי 
 תעופה בע"מ.

במחלקת הביקורת 
הפנימית של 

וכמבקרת  החברה
הפנים הזמנית עד 

 .30.6.2013ליום 

 של הקבוצה
)CFO.( 

דירקטורית 
בחברות בנות של 

 החברה.
-כיהנה כ  

Corporate 
Controller בצ'ק
פוינט טכנולוגיות 

(עד  תכנה בע"מ
).2012נובמבר   

כיהן . 1.5.2013
סמנכ"ל פיתוח כ

 -עסקי ושירותים
חטיבת הזיקוק ב

והלוגיסטיקה 
בחברה (עד ליום 

31.03.2013.( 

(החל מחודש  החברה  בנות של החברה.
כיהנה ). 2013פברואר 

ועצת תקשורת לשר יכ
להגנת הסביבה (עד לחודש 

 ).2013פברואר 

 1.2.2004 -החל מ מועד תחילת כהונה
 1.2.2018ועד 

כמנכ"ל פז שמנים 
 וכימיקלים בע"מ

וכמנכ"ל של חברות 
 -החל מ .בת שלה

ועד ליום  15.3.2014
גם  1.2.2018

 כמנכ"ל פזקר בע"מ
וכמנכ"ל של חברות 

 .בת שלה

30.10.2005 1.7.2013 1.4.2013 1.5.2013 1.8.2006 19.3.2015 

האם בעל ענין / 
קירבה משפחתית 
לנושא משרה בכירה 
או לבעל ענין אחר 

 בתאגיד

 לא לא לא לא לא לא
 
 

 לא

 בחברה כמפורט להלן: ובחברה את תפקידאחד נושא משרה בכירה  םסיי 2017במהלך שנת 
-2017-01 -(אסמכתא מס'  2017בדצמבר  27, סיים חגי (גיל) זהר את כהונתו כנושא משרה בחברה. לפרטים נוספים ראה דיווח מידי מיום 2018בפברואר  1ביום 

121011 .(
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 ים ימורשי חתימה עצמא -ב  26תקנה  .17

 נכון למועד דוח זה, אין בחברה מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרתם בחוק ניירות ערך.

 החשבון של התאגיד -רואה - 27תקנה  .18

 רו"ח סומך חייקין ושות', 
 .61006, תל אביב 609, ת.ד 17מרח' הארבעה 

 שינוי בתזכיר או בתקנון  - 28תקנה  .19

  .החברהנון החלטות בדבר תיקון תזכיר או תק התקבלולא  2017בשנת 

 המלצות והחלטות הדירקטורים  - 29תקנה  .20

 תשלום דיבידנד או ביצוע חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, בדרך אחרת, או חלוקת מניות הטבה .20.1

 . התאגידתיאור עסקי  - לפרק א' 1.4ת דיבידנד ראה סעיף להחלטות החברה בדבר חלוק

 חלוקת דיבידנד  מדיניות .20.2

 תיאור עסקי התאגיד. -לפרק א'  1.4.3דיבידנד ראה סעיף  חלוקתלהחלטת החברה בדבר מדיניות 

 שינוי ההון הרשום או המונפק של התאגיד .20.3

על ידי עובדים כאמור ) RSU(והבשלת יחידות למניות למעט כתוצאה ממימוש אופציות למניות החברה 
לא היו  2017, במהלך שנת 2017בדצמבר  31ליום  לדוחות הכספיים השנתיים 21.4 -ו 19בביאור 

  שינויים בהון הרשום או המונפק של התאגיד.

 החברה תקנון שינוי .20.4

 לעיל.  19ראה סעיף 

  החלטות אסיפה כללית מיוחדת .20.5

, היתר בין, של בעלי המניות של החברה השנתית הכללית האסיפה שרהיא, 2017בנובמבר  2 ביום
 את ההחלטות המפורטות להלן: 

המכהן כיו"ר הדירקטוריון, כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה אשר למנות את מר יצחק עזר, (א) 
 .2020נתית של החברה שתתקיים בשנת תסתיים במועד האסיפה הכללית הש

שנים ממועד אישור  3למנות את מר עמיקם שפרן כדירקטור חיצוני בחברה, לתקופת כהונה של  (ב) 
 .לחוק החברות 239האסיפה, בהתאם לסעיף 

-2017-01 - 'מס(אסמכתא  2017 בנובמבר 2 מיום החברה של מידי דוח ראה נוספיםלפרטים 
103941.(  

למנות את  של בעלי המניות של החברה השנתית הכללית האסיפה שרהיא, 2018בפברואר  15 ביום
 נוספיםלפרטים  .2018במרץ  11 החל מיום ,לתקופת כהונה שניה ירקטורית חיצוניתגב' מאירה גיט כד

 ).2018-01-012894 - 'מס(אסמכתא  2018בפברואר  15 מיום החברה של מידי דוח ראה

  החלטות החברה -א  29תקנה  .21

 ): עסקאות הטעונות אישורים מיוחדים3א ( 29תקנה  .21.1

 ).3א(29אין עסקאות  כאמור בתקנה 
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 ): פטור, ביטוח או התחייבות לשיפוי נושא משרה 4א(29תקנה  .21.2

 : 2006משנת  –משרה בחברה התחייבות החברה לפטור לנושאי  .21.2.1

שיכהנו בחברה  ור מראש לנושאי המשרה בחברה,, אישרה החברה מתן פט2006בנובמבר  13ביום 
מעת לעת, מכל אחריות כלפיה, בשל נזק שיגרם לה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה 

להוראות חוק כלפי החברה, בתוקף היותו נושא משרה בחברה ובלבד שפעל בתום לב והכל בכפוף 
החברות. הפטור האמור לא יחול ביחס לאחריות של נושא משרה, המכהן כדירקטור בחברה, עקב 

 הפרת חובת הזהירות בחלוקה, כמשמעה בחוק החברות. 

בנוסף, חברות בנות של החברה נותנות, מעת לעת, לנושאי משרה בהן, כתבי פטור בדומה לאלו 
 שניתנו על ידי החברה.

 : 2006משנת  –לשיפוי נושאי המשרה בחברה  התחייבות מראש .21.2.2

שיכהנו  התחייבות לשפות את נושאי המשרה שלהה אישרה החבר 2006בנובמבר  13ביום  )א(
בגין כל חבות או הוצאה, כמפורט להלן, שתוטל עליהם עקב פעולה שעשו  בחברה מעת לעת,

בתוקף היותם נושאי משרה בחברה, ובלבד שההתחייבות לשיפוי בגין החבות הכספית תוגבל 
 לאירועים המפורטים להלן: 

חבות כספית שהוטלה על נושא משרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק  )1(
 פסק בורר שאושר בידי בית משפט.דין שניתן בפשרה או 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או  )2(
שחויב בהן בידי בית המשפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם 
אחר, או באישום פלילי ממנו זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה 

 מחשבה פלילית. דורשת הוכחת

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה עקב  )3(
חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 
הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדו ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך 

ב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כת
להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית, והכל בהתאם להוראות 

 לחוק החברות. 260סעיף 

דולר ארה"ב, ובלבד  ניסכום השיפוי הוגבל, ביחס למסכת אירועים אחת, לסך של עשרה מיליו )ב(
כת אירועים אחת, לא יעלה על סכום שסכום השיפוי הכולל לכל נושאי המשרה, בגין מס

השווה לארבעים אחוזים מסך ההון העצמי של החברה לפי הדוח הכספי השנתי האחרון של 
 החברה, שפורסם לפני מועד השיפוי.

אם וככל שסך כל סכומי החבות הכספית שהוטלה על נושאי משרה ו/או הוצאות משפטיות 
נם הם זכאים לשיפוי על פי כתב השיפוי, שנשאו בהם נושאי משרה, בכל רגע נתון, ושבגי

באחד מן העניינים נשוא השיפוי, יעלה על סכום השיפוי הכולל או על יתרת סכום השיפוי 
לפי הענין) בין  -הכולל, שתהיה קיימת באותה עת, יחולק סכום השיפוי הכולל (או יתרתו 

פועל יחושב על פי נושאי המשרה הרלבנטיים, באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד מהם ב
היחס שבין הסכום שזכאי כל אחד מנושאי המשרה לקבל לבין סך כל הסכומים שזכאים כל 

 נושאי המשרה לקבל בגין אותו ענין. 

ההתחייבות לשיפוי תהיה תקפה הן ביחס להליכים שינקטו נגד נושא המשרה תוך כדי כהונתו  )ג(
ום הכהונה, ובלבד שהם מתייחסים האמורה והן ביחס להליכים שינקטו כנגדו לאחר מועד סי

לפעולות שנעשו על ידי נושא המשרה במהלך התקופה בה כיהן כנושא משרה, בין במישרין 
 ובין בעקיפין, תוך כדי או עקב היותו נושא משרה בחברה.
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במקרה שבו יקבלו נושאי המשרה שיפוי מאת המבטח, במסגרת פוליסת ביטוח אחריות  )ד(
בגין העניין נשוא השיפוי, יינתן השיפוי על ידי החברה, בגובה  נושאי משרה שרכשה החברה,

ההפרש בין סכום החבות הכספית שהוטלה על נושאי המשרה לרבות ההוצאות המשפטיות, 
לבין הסכום שהתקבל מאת המבטח בגין אותו עניין, ובלבד שסכום השיפוי שהחברה 

 התחייבה בו לא יעלה על סכום השיפוי הכולל.

בקשר עם אחת מהפעולות ו/או  ה זכאי לשיפוי בגין מעשה או מחדליהינושא המשרה  )ה(
לרבות חברות בנות, בנושאים הקשורים אליהן,  –" החברההעניינים הבאים (בסעיף זה "

ולרבות חברות אחרות בהן פועל נושא המשרה כנציג החברה): כל עסקה כמשמעותה בסעיף 
על פי תשקיף וכל תיקון לתשקיף  הנפקה של ניירות ערך של החברה ;לחוק החברות 1

כל הנושאים שהיו טעונים גילוי בתשקיף, לרבות בכל טיוטה שלו, אשר התרחשו לפני  ;כאמור
תאריך התשקיף, בתקופה שבה פורסם התשקיף, ועד גמר התקופה להגשת הזמנות, ואשר 

וחים מאוחרים לא ניתן להם גילוי כנדרש על פי דין, וכן כל הנושאים שהיו טעונים גילוי בדיו
דיווח חסר או פרט מטעה בדוחות  ;): "דיווח חסר או מטעה"יותר שנתנה החברה (להלן

כספיים, בדוחות תקופתיים, בדוחות מידיים, ובדוחות אחרים בהם חייבת החברה כחברה 
ציבורית על פי דיני ניירות ערך או על פי כל דין אחר; חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה 

בכתב או בעל בגין תביעה של צדדים שלישיים נגד נושא המשרה בגין גילוי חסר או מטעה, 
פה, למשקיעים קיימים ו/או פוטנציאליים בחברה, לרבות במקרה של מיזוג החברה עם חברה 

מימוש ערבות אישית שנתן נושא המשרה לחברה כערובה להתחייבויות ו/או  ;אחרת
אי קיום הליכי בדיקת נאותות מלאים ו/או אי קיום הליכים נאותים  ;להצהרות החברה

ר גרר את אובדן ההשקעה באופן מלא או חלקי ו/או לפגיעה בהשקעות של החברה, אש
כיסוי השתתפות עצמית במקרה  ;בעסקי החברה ו/או להפרה של התחייבות כלפי צד שלישי

פעולות בקשר להשקעות שמבצעת החברה  ;של הפעלת ביטוח אחריות נושאי משרה
ה, ביצועה, פיתוחה, בתאגידים שונים, לפני או אחרי ביצוע ההשקעה, לצורך התקשרות בעסק

פעולות מכירה, קניה או החזקת ניירות ערך סחירים או השקעות אחרות  ;מעקב ופיקוח עליה
חבות כספית שהוטלה על נושא המשרה בגין פעולות, בהן נטל חלק,  ;עבור או בשם החברה

פעולות של החברה  ;אל מול מוסדות ממשלה, מוסדות הבורסה ומוסדות הרשות לניירות ערך
דיווח או הודעה  ;שר לפתיחה ו/או חידוש ו/או הפקדה ו/או סגירה של חשבונות בנקיםבק

אשר אמורים היו להיות מוגשים) בשם החברה, על פי חוק החברות  -המוגשים (או לפי העניין 
 ;יצירת שעבודים, בטחונות או קבלת הלוואות; ו/או הוראת דין אחרת, ובכלל זה דיני המס

פעולות  ;הול, יעוץ או שירותים אחרים שמעניקה החברה לחברות הבנותפעולות הקשורות לני
בקשר להשקעות שהחברה בודקת ו/או מבצעת, לרבות פעולות השקעה שביצע נושא 

פעולות הקשורות ברכישת ; המשרה בשם החברה או כנושא משרה בתאגיד נשוא ההשקעה
שינוי  ;בישראל ומחוץ לישראלאו מכירת חברות, גופים משפטיים ו/או נכסים ו/או זכויות, 

מבנה החברה או ארגונה מחדש, לרבות מיזוג, פיצול, שינוי הון, הקמת חברות, פירוקן או 
פעולות בקשר ליחסי עבודה ויחסי מסחר, בכלל זה עם עובדים, שוכרים, משכירים,  ;מכירתן

לרבות הבעת התבטאות, אמירה  ;קבלנים עצמאיים, לקוחות, ספקים ונותני שירותים למיניהם
פעולות בקשר  ;עמדה או דעה שנעשתה על ידי נושא המשרה במהלך ומכח תפקידו בחברה

לרכישת בית הזיקוק באשדוד, לרבות אך לא רק, ביצוע בדיקות נאותות, הערכות שווי, ניהול 
משא ומתן והתקשרות בהסכמים ומסמכים אחרים עם המוכרת ועם רשויות רגולטוריות 

הנפקה  ;ומתן והתקשרות בהסכם המימון לרכישת בית הזיקוק באשדודשונות, ניהול משא 
פרטית של אגרות חוב (סדרה א') למשקיעים מוסדיים, לרבות ביצוע פעולות הכרוכות 

מתן מידע וסיוע בעריכת דוח דירוג לאגרות החוב (סדרה א') של החברה,  ;בהנפקה פרטית זו
פעולות בקשר להנפקה הראשונה  ;"מלמעלות החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך בע

לציבור של החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב לרבות אך לא רק, כתיבת טיוטות 
תשקיף ותשקיף סופי, עריכת דוחות כספיים ודוחות כספיים פרופורמה, ניהול משא ומתן עם 

לך מכרז רשויות רגולטוריות שונות, ביניהן רשות ניירות ערך, עריכת מצגות ופגישות במה
לגופים המוסדיים, התקשרות בהסכמים עם נאמנים לאגרות החוב, חתמים וגורמים אחרים, 

אימוץ תוכנית אופציות  ;הקצאה פרטית לבעלי מניות בחברה ;בקשר להנפקה האמורה
 למניות לעובדים בכירים בחברה ותוכנית למניות לעובדי החברה.

, לנושאי משרה בהן, כתבי שיפוי מראש בנוסף, חברות בנות של החברה נותנות, מעת לעת
 בדומה לאלו שניתנו על ידי החברה.
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 2013 -ו 2012מהשנים  - התחייבות מראש לשיפוי נושאי המשרה בחברה .21.2.3

, אישרה אסיפת בעלי המניות של החברה, לאחר קבלת אישור דירקטוריון החברה 2012ביולי  4ביום 
כתב שיפוי חדש, לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים ואישור ועדת הביקורת והכספים לכך, הענקת 

בחברה ו/או שיכהנו מעת לעת בחברה. כן אישרה אסיפת בעלי המניות, לאחר אישור ועדת הביקורת 
והכספים ודירקטוריון החברה, מתן כתב שיפוי חדש לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות בנות (לרבות 

ם הינם בעלי שליטה בחברה הלעת, אשר הם ו/או קרובי דירקטורים) המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת
 ותו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי בהענקתם. לפרטים נוספים ראה דוח

(אסמכתא  2012ביוני  27), מיום 2012-01-133305 - (אסמכתא מס' 2012במאי  23מיום  ייםמיד
 ). 2012-01-176637 - אסמכתא מס'( 2012ביולי  4) ומיום 2012-01-167871 -מס' 

הדר בינו  לשעבר אישרה האסיפה הכללית של החברה, כתב שיפוי לדירקטורית 2013ביולי  3ביום 
בנוסח זהה לאלו שקיבלו יתר הדירקטורים ונושאי המשרה , מבעלי השליטה לשעבר בחברה, שמואלי

-2013-01 - אסמכתא מס'( 2013במאי  22מיום ות מידיים בחברה. לפרטים נוספים ראה דוח
  ).2013-01-082578 -(אסמכתא מס'  2013ביולי  3) ומיום 068431

אישרה מחדש והאריכה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה, לאחר  2015ביוני  25ביום  .21.2.4
קבלת אישור דירקטוריון החברה ואישור ועדת התגמול לכך, את כתב השיפוי לנושאי משרה בחברה 

ת הבנות (לרבות דירקטורים), המכהנים ו/או שיכהנו בה מעת לעת אשר הם ו/או קרוביהם ו/או בחברו
הינם בעלי שליטה בחברה במועד זה ו/או אשר לבעלי השליטה בחברה עשוי להיות עניין אישי במתן 

. לפרטים נוספים 2012משנת  כתב שיפוי להם באותם תנאים של כתב השיפוי הנוכחי הקיים בחברה
 2015ביוני  25) ומיום 2015-01-023637 -(אסמכתא מס'  2015במאי  20מיום ות מידיים ראה דוח

  .)2015-01-057006 -(אסמכתא מס' 

סיימו את כהונתם כדירקטורים  , שהיו מבעלי השליטה בחברה,צדיק בינו, גיל בינו והדר בינו שמואלי .21.2.5
 .2016בספטמבר  18בחברה ביום 

 פוליסת ביטוח נושאי משרה  .21.2.6

לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם  1ב1, בהתאם לתקנה החברה של התגמול למדיניות אםבהת .21.2.7
 ה"), החברה תהיה רשאית להתקשר בפוליסתקנות ההקלות(להלן: " 2000 -"ס התשבעלי ענין) 

 למספרביטוח חבות נושאי משרה (כולל דירקטורים ומנכ"ל החברה), של החברה וחברות בנות שלה, ל
). במהלך תקופת מדיניות התגמול, והכל במסגרת אחת ביטוח לתקופת פעם כל( ביטוח תקופות

9Fהתנאים המפורטים להלן

10: 

 ובהתייקרות"ב ארה דולר 175,000 על עולה אינה הביטוח פוליסת בעבור השנתית הפרמיה (א) 
 גבול בגין, לשנה 20% עד של) 2015 באפריל 1 ביום שהחלה הביטוח מתקופת(החל  שנתית
 .ובמצטבר לתביעה דולר מיליוני 150 עד של אחריות

התגמול והדירקטוריון אישרו את חידוש פוליסת הביטוח לתקופת ביטוח חדשה וקבעו כי  ועדת (ב) 
שינויים מהותיים בתנאי הביטוח, למעט אפשרות להגדלה של גבול האחריות ככל  ולא חל

 . לעיל(א) שהגידול בדמי הביטוח אינו עולה על השיעור המפורט בסעיף 

בספטמבר  3של החברה, שאושרה לתקופה של שלוש שנים החל מיום  לפרטים בדבר מדיניות התגמול
 .)2016-01-086617 -(אסמכתא מס'  2016ביולי  20ראה דוח מידי של החברה מיום  2016

  

                                                 
 וכתיקון מסגרת כעסקת 2015 ביוני 25 מיום החברה של הכללית באסיפה אושרו אלה תנאים כי, יצוין  10

-2015-01 -(אסמכתא מס'  2015במאי  20ם ומי יםמידי ותלפרטים נוספים ראה דוח .התגמול למדיניות
 ). 2015-01-057006 -(אסמכתא מס'  2015ביוני  25) ומיום 023637



  פרטים נוספים על התאגיד -פרק ד' 
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, 2016במרץ  14, אישר דירקטוריון החברה, לאחר אישור ועדת התגמול מיום 2016במרץ  16 ביום
 1לתקנות ההקלות, רכישת פוליסת ביטוח חבות נושאי משרה, לתקופה שמיום  1ב1בהתאם לתקנה 

מיליון דולר ארה"ב לתביעה  132, בגבול אחריות של 2017במרץ  31ועד וכולל  2016באפריל 
דולר ארה"ב, וזאת לאחר  114,000מיה שנתית, לתקופת הביטוח האמורה, בסך של ובמצטבר, ובפר

שמצאו כי פוליסת הביטוח ממלאת אחר התנאים שנקבעו בהחלטת האסיפה הכללית כאמור לעיל. כן 
 הדירקטוריון"ר יו על גם תחול הביטוח פוליסת כיהחברה  שלאישרו ועדת התגמול והדירקטוריון 

בינו שמואלי, מבעלי השליטה לשעבר  והדרבינו  גיל, לשעברועל הדירקטורים , צדיק בינו, לשעבר
 כאמורכמפורט בהחלטת האסיפה הכללית.  הינם הפוליסה תנאי יתר. החברה"ל כמנ ועל, חברהב

סיימו את כהונתם  ,בחברה השליטה מבעלי שהיו, שמואלי בינו והדר בינו גיל, בינו צדיק, לעיל
  .2016בספטמבר  18כדירקטורים בחברה ביום 

 1ב1 לתקנה בהתאם, התגמול ועדת אישור לאחר, החברה דירקטוריון אישר 2017 במאי 24ביום 
 נושאי חבות ביטוח פוליסת רכישת, 2000 -"ס תש), ענין בעלי עם בעסקאות(הקלות  החברות לתקנות
 מיליוני 132 של אחריות בגבול, 2018 במרץ 31 וכולל ועד 2017 באפריל 1 שמיום לתקופה, משרה

 "ב.ארה דולר אלפי 120 של בסך, האמורה הביטוח לתקופת ובפרמיה, ובמצטבר לתביעה"ב ארה דולר

יצוין, כי הפוליסות לביטוח חבות נושאי משרה, שצוינו לעיל, כוללות גם כיסוי לחבות החברה (לרבות 
דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות) בגין תביעות בדיני ניירות ערך וכי הפוליסות כאמור 

וי על פי לעיל כפופות לסעיף קדימות לטובת נושאי המשרה לפיו זכות נושאי המשרה לקבלת שיפ
 הפוליסות קודמת לזכותה של החברה. 

 _______________________ 
 פז חברת נפט בע"מ 
 2018 במרץ 17תאריך:  
 

 שמות החותמים ותפקידם:
 , יו"ר הדירקטוריון. יצחק עזר. 1
 . יונה פוגל, מנכ"ל החברה.2
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0Fשאלון ממשל תאגידי
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 נכון לא נכון  
   עצמאות הדירקטוריון 
 בכל שנת הדיווח כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר. .1

) 10א.(ב)(363ימים, כאמור בסעיף  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו שני דירקטורים חיצוניים אינה עולה על 
לחוק החברות, ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו בתאגיד שני דירקטורים חיצוניים או יותר 

 וח (ובכלל זה גם תקופת כהונה שאושרה בדיעבד, תוך הפרדה בין הדירקטורים החיצונים השונים): בשנת הדיו
1Fפרופ' אפרים צדקהדירקטור א':  

2. 
2Fמאירה גיט דירקטור ב': 

3. 
3Fשאול צמח דירקטור ג': 

4. 
4Fעמיקם שפרןדירקטור ד':  

5. 
 .4ן זה: מספר הדירקטורים החיצוניים המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלו

   

5Fשיעור .2

6Fהדירקטורים הבלתי תלויים 6

 7/9המכהנים בתאגיד נכון למועד פרסום שאלון זה:   7
7Fשיעור הדירקטורים הבלתי תלויים שנקבע בתקנון

8Fהתאגיד 8

9 :39F

10 . 
 לא רלוונטי (לא נקבעה הוראה בתקנון).  �

   

הבלתי תלויים ונמצא כי הם קיימו בשנת הדיווח את הוראת סעיף  בשנת הדיווח נערכה בדיקה עם הדירקטורים החיצוניים והדירקטורים .3
(ו) לחוק החברות לעניין היעדר זיקה של הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים המכהנים בתאגיד וכן מתקיימים בהם התנאים -(ב) ו240

  הנדרשים לכהונה כדירקטור חיצוני (או בלתי תלוי).

   

10Fבתאגיד במהלך שנת הדיווח, אינם כפופיםכל הדירקטורים אשר כיהנו  .4

למנהל הכללי, במישרין או בעקיפין (למעט דירקטור שהוא נציג  11
 עובדים, אם קיימת בתאגיד נציגות לעובדים).

 יצוין שיעור הדירקטורים שלא עמדו במגבלה האמורה: _____. -אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, הדירקטור כפוף למנהל הכללי כאמור) 

   

כל הדירקטורים שהודיעו על קיומו של ענין אישי שלהם באישור עסקה שעל סדר יומה של הישיבה, לא נכחו בדיון ולא השתתפו בהצבעה  .5
 (ב) לחוק החברות):278כאמור (למעט דיון ו/או הצבעה בנסיבות המתקיימות לפי סעיף 

  -אם תשובתכם הינה "לא נכון"  
 :א(א) סיפ278מסוים על ידו בהתאם להוראות סעיף האם היה זה לשם הצגת נושא 

 ).המתאימה במשבצת   xלסמן ישא (ל �   כן �
 יצוין שיעור הישיבות בהם דירקטורים כאמור נכחו בדיון ו/או השתתפו בהצבעה למעט בנסיבות כאמור בס"ק א:  

   

                                                                 
 . 16.3.2014 ביום הדוחות לשיפור חקיקה הצעות במסגרת פורסם  1
 .4.8.2016ביום  דח"צ החברהכהונה שלישית כתקופת ל מונה 2
 .11.3.2018 -לתקופת כהונה שניה כדח"צ בחברה החל מה מונתה   3
 .26.11.2015 ביוםבחברה  ח"צלכהן כד מונה  4
 .2.11.2017ביום  בחברה דח"צמונה לכהן כ  5
 .3/8 לדוגמה כך. הכל הסך מתוך מסוים מספר -"שיעור, "זה בשאלון  6
 .החברות בחוק כהגדרתם" חיצוניים דירקטורים" לרבות  7
 ).הבנקים על המפקח הוראות - בנקאי בתאגיד לדוגמא( התאגיד על החלה ספציפית דין הוראת פי על לרבות" תקנון" - זו שאלה לענין  8
 .זה סעיף על לענות נדרשת אינה חוב איגרות חברת  9

 דירקטורים חיצוניים.  3) בחברה יכהנו לפחות 2016-01-082347 -(אסמכתא מס' 27.11.2016בהתאם לתקנון החברה כפי שתוקן ביום  10
 בתאגיד עובד או/ו) דירקטור למעט( משרה כנושא המכהן בתאגיד דירקטור  כהונת, מאידך", כפיפות"כ ייחשב לא, התאגיד בשליטת הנמצא מוחזק בתאגיד כדירקטור כהונה עצם - זו שאלה לעניין  11

 .  זו שאלה לעניין" ככפיפות" ייחשב התאגיד שבשליטת המוחזק
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 נכון לא נכון  
בעל השליטה (לרבות קרובו ו/או מי מטעמו), שאינו דירקטור או נושא משרה בכירה אחר בתאגיד, לא נכח בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו  .6

 בשנת הדיווח. 
אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל שליטה ו/או קרובו ו/או מי מטעמו שאינו חבר דירקטוריון ו/או נושא משרה בכירה בתאגיד נכח 

 יצוינו הפרטים הבאים לגבי נוכחות כל אדם נוסף בישיבות הדירקטוריון כאמור: -ישיבות הדירקטוריון כאמור) ב
 זהות: _____.

 תפקיד בתאגיד (ככל וקיים): _____.
 פירוט הזיקה לבעל השליטה (אם מי שנכח אינו בעל השליטה עצמו): _____.

 במשבצת המתאימה).   x(יש לסמן  לא �כן   �האם היה זה לשם הצגת נושא מסוים על ידו: 
11Fשיעור נוכחותו

 בישיבות הדירקטוריון שהתקיימו בשנת הדיווח לשם הצגת נושא מסוים על ידו: _____, נוכחות אחרת: _____ 12
 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא .( 

  

   שירות וכישורי הדירקטורים 
האפשרות לסיים מידית את כהונתם של כלל הדירקטורים בתאגיד, שאינם דירקטורים בתקנון התאגיד לא קיימת הוראה המגבילה את  .7

12Fקביעה ברוב רגיל אינה נחשבת מגבלה) –חיצוניים (לעניין זה 

13 . 
13Fאם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, קיימת מגבלה כאמור) יצוין

14   

   
 

   שנים 3: דירקטור לכהונת בתקנון שנקבע הזמן פרק .א 
   ).מדורג דירקטוריון( רלוונטי לא: הדירקטורים של כהונתם לסיום בתקנון שנקבע הדרוש הרוב .ב 
   ).מדורג דירקטוריון( רלוונטי לא: הדירקטורים של כהונתם סיום לשם הכללית באסיפה בתקנון שנקבע חוקי מנין .ג 
   .רגיל רוב: בתקנון אלו הוראות לשינוי הדרוש הרוב .ד 
הכשרה לדירקטורים חדשים, בתחום עסקי התאגיד ובתחום הדין החל על התאגיד והדירקטורים, וכן דאג  התאגיד דאג לעריכת תוכנית .8

 לעריכת תכנית המשך להכשרת דירקטורים מכהנים, המותאמת, בין השאר, לתפקיד שהדירקטור ממלא בתאגיד.  
 לסמן יש(  לא�   כן ×: הדיווח בשנת הופעלה התוכנית האם יצוין -"נכון" הינה תשובתכם אם x   המתאימה במשבצת( 

  
 

 

 . ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי להיות שעליהם בדירקטוריון דירקטורים של נדרש מזערי מספר נקבע בתאגיד .א .9
 .2יצוין המספר המזערי שנקבע:  -אם תשובתכם הינה "נכון"  

   

 - הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים מספר .ב 
14Fמומחיות חשבונאית ופיננסיתבעלי  

15 :815F

16.  
 . 0בעלי כשירות מקצועית:  
 (למעט בתקופת זמן  , יינתן הנתון של המספר הנמוך ביותרבמקרה שהיו שינויים במספר הדירקטורים כאמור בשנת הדיווח 
  ימים מקרות השינוי) של דירקטורים מכל סוג שכיהנו בשנת הדיווח. 60של  

_____ _____ 

 .המינים משני חברים הדירקטוריון הרכב כלל הדיווח שנת בכל .א 10
 יצוין פרק הזמן (בימים) בו לא התקיים האמור: _____. -אם תשובתכם הינה "לא נכון"  
בכל תשובה  ימים, ואולם  60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהנו דירקטורים משני המינים אינה עולה על  
 /לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהנו בתאגיד דירקטורים משני המינים: _____.שהיא (נכון 

   

                                                                 
 .מטעמו מי או/ו קרובו, השליטה בעל בין הפרדה תוך  12
 .זה סעיף על לענות נדרשת אינה חוב איגרות חברת  13
 האסיפה, שנתית אסיפה בכל, חיצוניים דירקטורים שאינם לדירקטורים ביחס החברה תקנון פי על). 2016-01-082347 -(אסמכתא מס' 27.11.2016כפי שתוקן ביום  החברה לתקנון 20 סעיף הרא   14

 יכהנו כאמור שיבחרו שהדירקטורים כך, חלילה וחוזר, שנתית אסיפה באותה הסתיימה שכהונתם הדירקטורים במקום), שנים שלושכ בת( שנתית תלת לתקופה דירקטורים שני עד תבחר הכללית
 .תלת שנתית תקופה

 .2005 - ו"התשס), מקצועית כשירות בעל ולדירקטור ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל לדירקטור ומבחנים תנאים( החברות תקנות להוראות בהתאם, הדירקטוריון הערכת לאחר   15
 .2017 בנובמבר 2 ביום שפרן עמיקם של מינויולמועד  עד דירקטורים 8עמד על  הדיווח בשנתדירקטורים.  9נכון למועד פרסום הדוח, מספר הדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, עומד על   16
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 נכון לא נכון  
 : זה שאלון פרסום למועד נכון התאגיד בדירקטוריון המכהנים מין מכל הדירקטורים מספר .ב 

 .2,  נשים: 7גברים:  
_____ _____ 

   ישיבות הדירקטוריון (וכינוס אסיפה כללית) 
 : הדיווח בשנת רבעון כל במהלך שהתקיימו הדירקטוריון ישיבות מספר .א .11

616F ):2017רבעון ראשון (שנת  

17  
317F  רבעון שני: 

18 
518F  רבעון שלישי: 

19  
 2  רבעון רביעי: 

_____ _____ 

19Fשיעור יצוין, הדיווח שנת במהלך בתאגיד שכיהנו הדירקטורים משמות אחד כל לצד .ב 

 זה ק"בס( הדירקטוריון בישיבות השתתפותו 20
 ): כהונתו לתקופת ובהתייחס( הדיווח שנת במהלך שהתקיימו) להלן וכמצוין, חבר הוא בהן הדירקטוריון ועדות ישיבות לרבות -

 (יש להוסיף שורות נוספות לפי מספר הדירקטורים). 

_____ _____ 

 

 שם הדירקטור
שיעור השתתפותו 

בישיבות 
 הדירקטוריון

שיעור השתתפותו 
בישיבות  ועדת 

20Fביקורת

21 

שיעור השתתפותו 
בישיבות  הועדה לבחינת 

21Fכספייםהדוחות 

22 

 שיעור השתתפותו
 בישיבות 
22Fועדת תגמול

23 

שיעור השתתפותו בישיבות ועדות 
דירקטוריון נוספות בהן הוא חבר 

 (תוך ציון שם הועדה)
23Fועדת מינוייםושיעור השתתפותו ב

24 
 100% 100% 100% 100% 100% אפרים צדקה

 לא כיהן לא כיהן לא כיהן לא כיהן 100% יצחק עזר
 לא כיהן לא כיהן לא כיהן לא כיהן 88% גבריאל רוטר
 לא כיהן 100% 100% 92% 94% מנחם ברנר
70% 100%  100%  92% 100% מאירה גיט 24F

25 
 100% 100% 100% 100% 100% שאול צמח 

 לא כיהן כיהןלא  לא כיהן לא כיהן 100% אריק שור
 לא כיהנה לא כיהנה לא כיהנה לא כיהנה 94% רויטל  אבירם
25Fעמיקם שפרן

התקיימה ישיבה מתחילת לא  100% 100% 100% 26
 הדיווח  שנת לתום ועד כהונתו

100% 26F

27 

                                                                 
 ישיבות טלפוניות. ושתי הדירקטוריון של בכתבאחת  החלטה כולל  17
 אחת. ישיבה טלפונית כולל  18
 לל החלטה אחת בכתב.כו  19
 . 6 ש"ה אהר  20
 הדוחות לבחינת ועדה נושאי לבין ביקורת ועדת נושאי בין הבחנה נעשתה ההשתתפות שיעור בבחינת. הכספיים הדוחות חינתלב וועדהכ גם משמשת הביקורת ועדת .זו בוועדה החבר דירקטור לגבי  21

  .הכספיים
הדוחות וועדה לבחינת הדוחות הכספיים. בבחינת שיעור ההשתתפות נעשתה הבחנה בין נושאי ועדת ביקורת לבין נושאי ועדה לבחינת כועדת הביקורת משמשת גם  .זו בוועדה החבר דירקטור לגבי  22

 הכספיים.
 .זו בוועדה החבר דירקטור לגבי  23
 לגבי דירקטור החבר בוועדה זו.  24
  ה.לתקופת כהונה שניה כדח"צ בחבר של מאירה גיט במועמדותה, היתר בין, היעדרות מישיבה אחת שדנה 25
 .2.11.2017 ביום דח"צ בחברהכ לכהן מונה  26
 במקום מאירה גיט שנעדרה בשל הדיון במועמדותה לתקופת כהונה שניה כדח"צ בחברה. 24.12.2017 -ב מונה כחבר ועדה לישיבה שהתקיימהשפרן  עמיקם 27
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 נכון לא נכון  
בשנת הדיווח קיים הדירקטוריון דיון אחד לפחות לעניין ניהול עסקי התאגיד בידי המנהל הכללי ונושאי המשרה הכפופים לו, בלא נוכחותם  .12

 וניתנה להם הזדמנות להביע את עמדתם. 
   

   הפרדה בין תפקידי המנהל הכללי ויושב ראש הדירקטוריון 
 דירקטוריון.בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד יו"ר  .13

) לחוק 2א.(363ימים כאמור בסעיף  60בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון אינה עולה על 
 ._____החברות), ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהן בתאגיד יו"ר דירקטוריון כאמור:

   

 בכל שנת הדיווח כיהן בתאגיד מנהל כללי. .14
) לחוק החברות, 6א.(363ימים כאמור בסעיף  90בשאלה זו ניתן לענות "נכון" אם תקופת הזמן בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל אינה עולה על 

 _____.ואולם בכל תשובה שהיא (נכון/לא נכון) תצוין תקופת הזמן (בימים) בה לא כיהן בתאגיד מנכ"ל כאמור: 

   

(ג) לחוק 121בתאגיד בו מכהן יו"ר הדירקטוריון גם כמנכ"ל התאגיד ו/או מפעיל את סמכויותיו, כפל הכהונה אושר בהתאם להוראות סעיף  .15
27Fהחברות

28. 
 כאמור כהונה כפל בתאגיד מתקיים שלא ככל( רלוונטי לא.( 

_____ _____ 

 קרוב של יו"ר הדירקטוריון.  אינוהמנכ"ל  .16
  –נו קרוב של יו"ר הדירקטוריון) יתשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, המנכ"ל האם 

   

 _____ _____ א. תצוין הקרבה המשפחתית בין הצדדים: _____. 
28F(ג) לחוק החברות121ב. הכהונה אושרה בהתאם לסעיף   

29: 
 כן 
 לא 

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 

_____ _____ 

 מכהן כמנכ"ל או כנושא משרה בכירה בתאגיד, למעט כדירקטור.  אינובעל שליטה או קרובו  .17
 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא .( 

  

   ועדת הביקורת 
 _____ _____ - בשנת הדיווח לא כיהןבוועדת הביקורת  .18
 .בעל השליטה או קרובו .א 

 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא .( 
  

    .ר הדירקטוריון"יו .ב 
    .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג 
    . קבע דרך שירותים בשליטתו תאגיד או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד 
 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה 

 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא.(  
  

מי שאינו רשאי להיות חבר בוועדת ביקורת, ובכלל זה בעל שליטה או קרובו, לא נכח בשנת הדיווח בישיבות ועדת הביקורת, למעט בהתאם  .19
 .(בתאגיד אין בעל שליטה)(ה) לחוק החברות 115להוראות סעיף 

   

מנין חוקי לדיון ולקבלת החלטות בכל ישיבות ועדת הביקורת שהתקיימו בשנת הדיווח היה רוב של חברי הועדה, כאשר רוב הנוכחים היו  .20
 דירקטורים בלתי תלויים ואחד מהם לפחות היה דירקטור חיצוני. 

 _____.יצוין שיעור הישיבות בהן לא התקיימה הדרישה כאמור :   -אם תשובתכם הינה "לא נכון" 

   

                                                                 
 .החברות לחוק) ד(121 לסעיף בהתאם אישור – חוב איגרות בחברת  28
 .החברות לחוק) ד(121 לסעיף בהתאם אישור – חוב איגרות בחברת  29
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 נכון לא נכון  
ועדת הביקורת קיימה בשנת הדיווח ישיבה אחת לפחות בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון המבקר ובלא נוכחות של נושאי משרה  .21

 בתאגיד שאינם חברי הוועדה, לעניין ליקויים בניהול העסקי של התאגיד.
   

לגבי היועץ למעט הועדה, היה זה באישור יו"ר הועדה ו/או לבקשת הועדה (בכל ישיבות ועדת הביקורת בה נכח מי שאינו רשאי להיות חבר  .22
 . (בתאגיד אין בעל שליטה) המשפטי ומזכיר התאגיד שאינו בעל שליטה או קרובו)

 

   

עסקיו ולגבי בשנת הדיווח היו בתוקף הסדרים שקבעה ועדת הביקורת לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי התאגיד בקשר לליקויים בניהול  .23
  ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור.

   

הניחה את דעתה כי היקף עבודתו של רואה החשבון המבקר ושכר טרחתו ביחס  הביקורת (ו/או הועדה לבחינת הדוחות הכספיים) ועדת .24
 הדיווח, היו נאותים לשם ביצוע עבודת ביקורת וסקירה  ראויים. לדוחות הכספיים בשנת

   

   הועדה) בעבודתה המקדימה לאישור הדוחות הכספיים -תפקידי הועדה לבחינת הדוחות הכספיים (להלן  
א.  יצוין פרק הזמן (בימים) אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר להעברת המלצות הועדה לקראת הדיון בדירקטוריון  לאישור הדוחות  .25

 .ימי עסקים 2הכספיים: 
_____ _____ 

 הימים שחלפו בפועל בין מועד העברת ההמלצות לדירקטוריון למועד הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים: ב. מספר  
 . ימי עסקים 2  ):2017דוח רבעון ראשון (שנת 

 .ימי עסקים 2  דוח רבעון שני:
 .ימי עסקים 2  דוח רבעון שלישי:

  .ימי עסקים 2  דוח שנתי:

 
_____ 

 
_____ 

 ג. מספר הימים שחלפו בין מועד העברת טיוטת הדוחות הכספיים לדירקטורים למועד הדיון בדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים:  
 .  ימי עסקים 5 ):2017דוח רבעון ראשון (שנת 

  ימי עסקים. 5 דוח רבעון שני:
 . עסקים ימי 5 דוח רבעון שלישי:

 ימי עסקים. 5 דוח שנתי:

_____ _____ 

רואה החשבון המבקר של התאגיד השתתף בכל ישיבות הועדה והדירקטוריון, בה נדונו הדוחות הכספיים של התאגיד המתייחסים   .26
 לתקופות הנכללות בשנת הדיווח.

 אם תשובתכם הינה "לא נכון", יצוין שיעור השתתפותו: ______

   

 _____ _____ י, כל התנאים המפורטים להלן:בוועדה התקיימו בכל שנת הדיווח ועד לפרסום הדוח השנת .27
    ).כאמור הדוחות אישורל בוועדה הדיון במועד( משלושה פחת לא חבריה מספר .א 
    ).ביקורת ועדת חברי כהונת לענין( החברות לחוק) ג(-ו) ב(115 בסעיף הקבועים התנאים כל בה התקיימו .ב 
    .חיצוני דירקטור הוא הועדה ר"יו .ג 
    . תלויים בלתי דירקטורים חבריה ורוב דירקטורים חבריה כל .ד 
    .  ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל הוא תלויים הבלתי מהדירקטורים אחד ולפחות כספיים דוחות ולהבין לקרוא היכולת חבריה לכל .ה 
    .למינוים עובר הצהרה נתנו הוועדה חברי .ו 
 חיצוני דירקטור ובהם תלויים בלתי דירקטורים היו הנוכחים שרוב ובלבד חבריה רוב היה בוועדה החלטות ולקבלת לדיון החוקי המניין .ז 

 .לפחות אחד
   

אם תשובתכם הנה "לא נכון" לגבי אחד או יותר מסעיפי המשנה של שאלה זו, יצוין ביחס לאיזה דוח (תקופתי/רבעוני) לא התקיים התנאי  
 האמור וכן התנאי שלא התקיים: _____.

_____ _____ 
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 לא נכון נכון   
   ועדת תגמול 

 הועדה מנתה, בשנת הדיווח, לפחות שלושה חברים והדירקטורים החיצוניים היוו בה רוב (במועד הדיון בוועדה). .28
 לא רלוונטי (לא התקיים דיון).  �

   

גמול בשנת הדיווח הינם בהתאם לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור תתנאי כהונתם והעסקתם של כל חברי ועדת ה .29
 . 2000-חיצוני), התש"ס

   

 _____ _____ -בוועדת התגמול לא כיהן בשנת הדיווח  .30
 .בעל השליטה או קרובו .א 

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).  
  

    .ר הדירקטוריון"יו .ב 
    .בשליטתו תאגיד בידי או בתאגיד השליטה בעל ידי על או התאגיד ידי על המועסק דירקטור .ג 
    .קבע דרך שירותים בשליטתו תאגידל או בתאגיד השליטה לבעל או לתאגיד הנותן דירקטור .ד 
 .השליטה בעל על פרנסתו שעיקר דירקטור .ה 

  לא רלוונטי (בתאגיד אין בעל שליטה).  
   

בעל שליטה או קרובו לא נכחו בשנת הדיווח בישיבות ועדת התגמול, למעט אם קבע יו"ר הועדה כי מי מהם נדרש לשם הצגת נושא מסוים.  .31
 (בתאגיד אין בעל שליטה)

   

)(ג) לאישור עסקה או מדיניות תגמול, 1)(1(ג272-) ו3(ג)(272א(ג), 267ועדת התגמול והדירקטוריון לא עשו שימוש בסמכותם לפי סעיפים  .32
 למרות התנגדותה של האסיפה הכללית. 

 –אם תשובתכם הנה "לא נכון" יצוין 
 סוג העסקה שאושרה כאמור: ______

 מספר הפעמים בהן נעשה שימוש בסמכותם בשנת הדיווח: ______ 

   

   מבקר פנים 
    יו"ר הדירקטוריון או מנכ"ל התאגיד הוא הממונה הארגוני על המבקר הפנימי בתאגיד. .33
 יו"ר הדירקטוריון או ועדת הביקורת אישרו את תכנית העבודה בשנת הדיווח.  .34

איכות השירות, מניעת אובדנים,  ,בהם עסק המבקר הפנימי בשנת הדיווח: אבטחת מידע לרבות סייבר בנוסף, יפורטו נושאי הביקורת
סוגיות בייצור ובמלאים, ציות לחוק הגנת הצרכן, סוגיות בניהול חשבונות, רישיונות עסק. כמו כן ניתנה התייחסות גם לסוגיות בתחום 

 הבטיחות, איכות הסביבה וממשל תאגידי. 

   

 _____ _____ . שעות 6,000היקף העסקת המבקר הפנימי בתאגיד בשנת הדיווח (בשעות):  .35
    בשנת הדיווח התקיים דיון (בוועדת הביקורת או בדירקטוריון) בממצאי המבקר הפנימי.  

המבקר הפנימי אינו בעל ענין בתאגיד, קרובו, רו"ח מבקר או מי מטעמו וכן אינו מקיים קשרים עסקיים מהותיים עם התאגיד, בעל השליטה  .36
 בו, קרובו או תאגידים בשליטתם.  

   

   עסקאות עם בעלי עניין 
 נותן לו שירותי ניהול.ידי התאגיד או -בעל השליטה או קרובו (לרבות חברה שבשליטתו) אינו מועסק על .37

  –אם תשובתכם הינה "לא נכון" (קרי, בעל השליטה או קרובו מועסק על ידי התאגיד או נותן לו שירותי ניהול) יצוין 
 ידי התאגיד (לרבות חברות שבשליטתם ו/או באמצעות חברות ניהול): -מספר הקרובים (לרבות בעל השליטה) המועסקים על

 שירותי הניהול כאמור אושרו בידי האורגים הקבועים בדין:  האם הסכמי העסקה ו/או  -
   כן �

  

 לא � 
 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא .(  

_____ _____ 
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 לא נכון נכון  
38. 

 
 למיטב ידיעת התאגיד, לבעל השליטה אין עסקים נוספים בתחום פעילותו של התאגיד (בתחום אחד או יותר).

 יצוין האם נקבע הסדר לתיחום פעילויות בין התאגיד ובעל השליטה בו: –נכון" אם תשובתכם הינה " לא 
 לא �כן    �

 במשבצת המתאימה)   x(יש לסמן 
 שליטה בעל אין בתאגיד( רלוונטי לא.(  

  

   ___________יו"ר ועדת הביקורת והכספים (ועדת הביקורת והוועדה לבחינת הדוחות הכספיים):  יו"ר הדירקטוריון: ___________

 2018במרץ  17תאריך החתימה: 

 



ה. פז חברת נפט בע"מ
     נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים 

    המיוחסים לחברה עצמה ליום 31 לדצמבר, 2017 



 

 

 מידע כספי נפרד

 2017בדצמבר  31ליום 

 תוכן העניינים

 עמודים 

 2 המבקרים של מידע כספי נפרד דוח מיוחד של רואי החשבון

 3 נתונים על המצב הכספי

 5 נתונים על רווח והפסד

 6 נתונים על הרווח הכולל

 7 נתונים על תזרימי מזומנים

 9 למידע הכספי הנפרדמידע נוסף 



 

 

 

 

 

 
 

 סומך חייקין
 KPMGמגדל המילניום 

 609, תא דואר 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו ת עצמאי רמו פי ת  של  גדו  המאו

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

 לכבוד
 בעלי המניות של פז חברת נפט בע"מ

 יורופארק, איזור תעשיה יקום
 

 א.נ.,
 

ג' לתקנות 9החשבון המבקרים על  מידע כספי נפרד לפי תקנה  יהנדון:  דוח מיוחד של רוא
 1970 -ומיידיים(, התש"ל ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

                         
                             

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 9הכספי הנפרד המובא לפי תקנה  המידעביקרנו את 
 2017בדצמבר  31"החברה"( לימים  -"מ )להלןבעחברת נפט  פזשל  1970 -"ל התש(,  ומיידיים

 ואשר 2017בדצמבר  31הסתיימה ביום  ןת משלוש השנים שהאחרונה שבהלכל אחו 2016 -ו
באחריות הדירקטוריון  והינ הנפרד הכספי המידע. החברה של התקופתי לדוח' ה בפרק נכלל

הכספי הנפרד בהתבסס על  המידעוההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על 
 ביקורתנו.

 
 המאזניביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות המטופלות לפי שיטת השווי  לא

-ו 2017 בדצמבר 31 לימים"ח שאלפי  28,886-וכ"ח שאלפי  28,934-כאשר ההשקעה בהן הינה 
 242-וכ"ח שאלפי  106-כ"ח, ש פיאל 48-כברווחיהן הינו  החברהבהתאמה, וחלקה של  2016

 הדוחות. , בהתאמה2015 -ו 2016, 2017בדצמבר  31בימים  לשנים שהסתיימו "חשאלפי 
 וחוות לנו הומצאו שדוחותיהם אחרים חשבון רואי ידי על בוקרו חברות אותן של הכספיים

 רואי דוחות על מבוססת, חברות אותן בגין שנכללים לסכומים מתייחסת שהיא ככל, דעתנו
 .האחרים החשבון

 
יקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ב

 במידעמאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין 
הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות 

 הכלליםה של הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינ פרטיםבסכומים וב
שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על  החשבונאיים

. הנפרד הכספי המידע שלידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה 
 בסיס נאות לחוות דעתנו. יםאנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספק

 
על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים, המידע הכספי הנפרד  בהתבססלדעתנו, 

ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות 9תקנה  הוראותערוך, מכל הבחינות המהותיות, בהתאם ל
 .1970 – לתקופתיים ומיידיים(, התש"

 
                         

 
 חייקין סומך
 חשבון רואי

 
 2018 ץבמר 17
 



 "מבע נפטחברת   פז

 2017בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום  -פרק ה' 
  נתונים על המצב הכספי

  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 3-ה

 מידע נוסף במיליוני ש"ח
 31ליום 

 2017 בדצמבר
 31ליום 

 2016 בדצמבר

    נכסים
 625 1,025 2.1 מזומנים ושווי מזומנים

 1,093 1,189 2.2 לקוחות 
 1,278 902 2.3 אחריםחייבים 

 18 22  מלאי 
 12 37  נכסי מסים שוטפים

 86 146  השקעות אחרות

 3,112 3,321  סה"כ נכסים שוטפים

 188 189 2.4 ויתרות חובה לזמן ארוךשניתנו הלוואות 
 1,808 2,223  פקדונות בבנקים לזמן ארוך

 11 11  נדל"ן להשקעה
 21 20  דמי חכירה ששולמו מראש

 3,360 3,291  יתרה בגין חברות מאוחדות
 29 29  השקעות בחברות כלולות

 189 238  מוחזקותהלוואות לחברות 
 1,805 1,848  , נטורכוש קבוע

 105 90  , נטונכסים בלתי מוחשיים

 7,516 7,939  סה"כ נכסים שאינם שוטפים

 10,628 11,260  סה"כ נכסים

 
  



 "מבע נפטחברת   פז

 2017בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום  -פרק ה' 
  נתונים על המצב הכספי

  המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 4-ה

 מידע נוסף במיליוני ש"ח
 31ליום 

 2017 בדצמבר
 31ליום 

 2016 בדצמבר

    התחייבויות 
 65 65 2.5 לזמן קצר הלוואות ואשראי

 605 662 2.6 ספקים 
 436 392 2.7 זכאים אחרים

 300 -  דיבידנד לשלם

 46 41  הפרשות

 1,452 1,160  שוטפות סה"כ התחייבויות

 5,474 5,810  אגרות חוב
 28 29  התחייבויות אחרות לזמן ארוך

 8 6  הטבות לעובדים

 121 136 2.9 התחייבויות מסים נדחים 

 5,631 5,981  סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות

 7,083 7,141   התחייבויותסה"כ 

    הון
 194 194  הון מניות

 (189) (188)  מניות באוצר
 1,830 1,829  קרנות הון

 2,056 2,630  יתרת עודפים

  4,465 3,891 

 (346) (346)  קרן הפרשי תרגום

 3,545 4,119  סה"כ הון המיוחס לבעלים של החברה

 10,628 11,260  סה"כ התחייבויות והון

 *הלוואות מחברות מוחזקות מוצגות במסגרת התחייבויות אחרות לזמן ארוך.

 _____________ _____________ _____________ 
 שרונה נובק יונה פוגל יצחק עזר 

 סמנכ"ל, מנהלת מנהל כללי יו"ר הדירקטוריון 
 כספים ראשית 

 2018במרץ  17תאריך אישור המידע הכספי הנפרד: 



 "מבע נפט חברת פז

 2017בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום  -פרק ה' 
  הרווח והפסד על נתונים

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 5-ה

 במיליוני ש"ח

 מידע נוסף

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2017 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2016 

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2015 

 6,858 5,887 6,634  הכנסות

 5,793 4,806 5,541  עלות המכר

 1,065 1,081 1,093  רווח גולמי

 699 686 698  הוצאות מכירה ושיווק
 116 105 111  הוצאות הנהלה וכלליות

 (15) (68) (3)  , נטואחרות  הכנסות

 800 723 806  תפעול סה"כ הוצאות

 265 358 287  רווח תפעולי

 73 79 117  הכנסות מימון

 93 107 122  הוצאות מימון

 20 28 5  מימון, נטו הוצאות

 245 330 282  רווח לאחר הוצאות מימון, נטו

 536 286 357  מחברות מוחזקות רווח )הפסד(

 781 616 639  רווח לפני מסים על הכנסה

 65 71 67 2.9 הוצאות מסים על הכנסה

המיוחס לבעלים של  לשנהרווח 
 716 545 572  החברה

 



 "מבע נפט חברת פז

 2017בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום  -פרק ה' 
  הרווח הכולל על נתונים

 המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 6-ה

 במיליוני ש"ח

לשנה 
שהסתיימה ביום 

 בדצמבר 31
2017 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2016 בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2015 בדצמבר

 המיוחס לבעלים של החברה לשנהרווח 
 

572 
 

545 
 

716 
שלא יועברו לרווח  רווח כולל אחר פריטי )הפסד(

    והפסד
 1 * * מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת

פריטי )הפסד( רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח מסים בגין 
 *  * * והפסד

שלא יועבר לרווח  כולל אחר לתקופה )הפסד( רווח סה"כ
 והפסד, נטו ממס

 
* 

 
* 

 
1 

    המיוחס  לשנהסה"כ רווח כולל 

 717 455 572 לבעלים של החברה 

מיליוני ש"ח  0.5 -נמוך מ *



 "מבע נפט חברת פז

 2017בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום  -פרק ה' 
  נתונים על תזרימי מזומנים 

 המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המידע הנוסף 

 7-ה

 

 במיליוני ש"ח

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2017 בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2016 בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2015 בדצמבר

    תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
 716 545 572 לשנה המיוחס לבעלים של החברהרווח 

    התאמות:
 113 107 103 פחת והפחתות

 20 28 5 הוצאות מימון, נטו
 (35) - 1 ממכירת רכוש קבוע רווח

 - (83) - רווח הון ממכירת חברה מוחזקת
 1 2 6 תשלום מבוסס מניותעסקאות 

 (536) (286) (357) חברות מוחזקות הפסד מ (רווח)

 65 71 67 הוצאות מסים על הכנסה

 344 384 397 לאחר התאמות לרווח לשנהרווח 

 (116) 131 (3) במלאי)גידול(  קיטון 
 132 (13) (62) קיטון בלקוחות וחייבים אחרים)גידול( 

 (95) (17) 20 וזכאים אחריםבספקים קיטון )גידול( 

 18 14 (6) הטבות לעובדיםהפרשות וב)קיטון(  גידול 

 (51) 115 (61) 

 (59) (78) (77) מס הכנסה ששולם

 224 421 269 שנבעו מפעילות שוטפתמזומנים נטו 

    תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
 48 34 32 תקבלהנריבית ש

 54 5 4 ונכסים מוחזקים למכירה תמורה ממכירת רכוש קבוע
 - 32 - תמורה ממכירת חברה מוחזקת

 - 166 - תמורה ממכירת יתרת חייבים
 (3) - - תמורה )השקעה( בנכסים בלתי מוחשיים

 מתן הלוואות למפעילי תחנות תדלוק, סוכנים, עובדים, חברות
 (9) (2) (21) דלק ואחרים

    פירעון הלוואות למפעילי תחנות תדלוק, סוכנים, עובדים, 
 18 11 34 חברות דלק ואחרים  

 (92) (110) (134) רכוש קבועב השקעה
 (646) (809) (773) מתן הלוואות לחברות מוחזקות

 695 832 725 פירעון הלוואות מחברות מוחזקות
 )הפקדת פיקדון( תקבולים מפיקדון 

 בנאמנות לטובת רוכשים 
 
(8) 

 
- 

 
- 

 - (29) - מס שבח ששולם בגין מכירת קרקע
 (1) - - דמי חכירה ששולמו מראש

 (13) - - היטל השבחה בגין מכירת רכוש קבוע
 161 308 429 דיבידנד שהתקבל מחברות מוחזקות והשקעות אחרות

 - - (7) השקעה בחברות מוחזקות
 (550) (1,250) (400) לזמן ארוך בבנקים הפקדת פקדונות

 74 73 346 ביתרות חובה עם חברות מוחזקות קיטון

 (264) (739) 227 מפעילות השקעה  )ששימשו לפעילות( שנבעו מזומנים נטו 

 



 "מבע נפט חברת פז

 2017בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום  -פרק ה' 
  נתונים על תזרימי מזומנים 

 המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.המידע הנוסף 

 8-ה

 

 במיליוני ש"ח

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2017 בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2016 בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2015 בדצמבר

    מימוןתזרימי מזומנים מפעילות 
 - 1,802 396  אג"ח נטו, בניכוי הוצאות הנפקההנפקת 

 - - (60) פירעון אג"ח
 - (141) - אגרות חוב רכישה עצמית של

 (200) - - הלוואות מתאגידים בנקאיים ןפירעו
 493 (486) 1 באשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים (קיטוןגידול )
 (21) - - הלוואות לזמן ארוך מחברות מוחזקות ןפירעו

 (250) (170) (300) דיבידנדים ששולמו
 (9) - 1 רכישת מניות באוצר

 54 14 (6) שינוי ביתרות זכות עם חברות מוחזקות

 (97) (107) (128) ריבית ששולמה

 (30) 912 (96) מימון  (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות )מזומנים נטו 

 (70) 594 400 נטו במזומנים ושווי מזומנים)קיטון(  גידול

 101 31 625 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת תקופה

 31 625 1,025 מזומנים ושווי מזומנים לסוף תקופה

  



 "מבע נפט חברת פז

 2017בדצמבר  31מידע כספי נפרד ליום  -פרק ה' 
  מידע נוסף לנתונים הכספיים  

 9-ה

 כללי .1

, המפורסמים 2017בדצמבר  31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של קבוצת פז ליום  .1.1
"(, המיוחסים לפז חברת נפט בע"מ עצמה דוחות כספיים מאוחדיםבמסגרת הדוחות התקופתיים )להלן: "

רית לתקנות "( והתוספת העשיהתקנהג )להלן: "9"(, המוצגים בהתאם לתקנה מידע כספי נפרד)להלן: "
"( בעניין מידע כספי נפרד התוספת העשירית)להלן: " 1970 -ל ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידים( התש"

 של התאגיד. 

 יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים.

לדוחות  1.2 כהגדרתן בביאור חברות מוחזקותחברות בנות/חברות מאוחדות/ –במידע כספי נפרד זה 
 הכספיים המאוחדים.

 עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד .1.2

בעקביות לכל התקופות יושמה  לדוחות הכספיים המאוחדים, 3מדיניות החשבונאית שפורטה בביאור ה
 הכספיים נפרד, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחותהכספי המידע המוצגות ב

 המאוחדים, בשינוים המתחייבים מהאמור להלן:

הכספיים נתונים על המצב הכספי כוללים מידע בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות  .1.2.1
המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי הנכסים 

בהתבסס על הדוחות כוללת מידע בדבר סכום נטו,  וההתחייבויות. כמו כן, יתרה בגין חברות מוחזקות
המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך הנכסים בניכוי סך ההתחייבויות, בגין חברות הכספיים המאוחדים, 

 מוחזקות, לרבות מוניטין.

נתונים על הרווח והפסד והרווח הכולל כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות  .1.2.2
המאוחדים, בפילוח בין רווח או הפסד ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות הכספיים 

מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. כמו כן, רווח או הפסד בגין חברות מוחזקות כולל מידע 
, של סך ההכנסות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמההכספיים בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות 

 בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות.

המאוחדים הכספיים נתונים על תזרימי המזומנים כוללים פירוט סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות  .1.2.3
המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות(, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים 

תזרימי פירוט מרכיביהם. תוך חד, בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון המאו
מזומנים בגין פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנטו, 

 במסגרת הפעילות המתייחסת, בהתאם למהות העסקה.

הנובעים מעסקאות בגין החברה לחברות מוחזקות שלה, הוצגו במסגרת  שטרם מומשו והפסדיםרווחים  .1.2.4
 .ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקותחברות מוחזקות היתרה בגין 
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 מידע נוסף .2

 מזומנים ושווי מזומנים .2.1

 במיליוני ש"ח

  31ליום 
 2017 בדצמבר

 31ליום 
 2016 בדצמבר

 16 11 מזומנים בבנקים

 609 1,014 פקדונות

 1,025 625 

 לקוחות .2.2

 במיליוני ש"ח

 31ליום 
 2017 בדצמבר

 31ליום 
 2016 בדצמבר

   -הרכב 
 1,112 1,208 לקוחותסה"כ 

 19 19 בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

 1,189 1,093 

 עיקר חובות הלקוחות השוטפים אינם נושאים ריבית. 

 חייבים אחרים .2.3

 במיליוני ש"ח

 31ליום 
 2017 בדצמבר

 31ליום 
 2016 בדצמבר

   -הרכב 
 92 78 הכנסות לקבל, הוצאות מראש, מקדמות לספקים ואחרים

 1,149 804 מוחזקות*חברות 
 35 17 חלויות שוטפות של הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך

 2 3 נכסים מוחזקים למכירה

 902 1,278 

וכחלק ממהלך עסקים שוטף פז משלמת לפז"א מקדמות על חשבון רכישות מוצרים כנגד   2016* החל משנת 
 שלום ריבית בהתאם לתנאים המסחריים הנהוגים בפז"א.ת
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 ויתרות חובה לזמן ארוךשניתנו הלוואות  .2.4

 הרכב: .2.4.1

 במליוני ש"ח
 בדצמבר 31ליום 

2017 
 בדצמבר 31ליום 

2016 

 153 141 הלוואות למפעילי תחנות תדלוק, סוכנים ואחרים
 36 29 חייבים לזמן ארוךולקוחות 

 18 13 הוצאות מראש
 22 22 הכנסות לקבל לזמן ארוך

 3 3 חברות מוחזקות

 - 7 אחרותהשקעות 

 215 232 

 9 9 בניכוי הפרשה לחובות מסופקים

 35 17 בניכוי חלויות שוטפות

 188 189 סה"כ הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך 

-0%:  2016בדצמבר  31)ליום  7%-0%ההלוואות למפעילי תחנות תדלוק, סוכנים ואחרים נושאים ריבית של  עיקר

 (.7%-0%: 2016בדצמבר  31)ליום   7%-0%לזמן ארוך נושאים ריבית של  חייבים לקוחות(. 7%

 :2017בדצמבר  31מועדי מימוש ליום  .2.4.2

 2018 2019 2020 2021 
2022 
 ואילך

לא נקבע 
מועד 
 ןפירעו

נכסים 
לא 

 סה"כ פיננסים

 הלוואות למפעילי תחנות
 141 - 10 82 3 7 27 12 ואחרים םתדלוק, סוכני

 29 - - 18 1 1 9 - לקוחות לזמן ארוך

 13 8 - - - - - 5 הוצאות מראש 

 22 - - - - - 22 - הכנסות לקבל לזמן ארוך

 3 - 3 - - - - - חברות מוחזקות

 7 - 7 - - - - - השקעות אחרות

 17 58 8 4 100 20 8 215 

 

 הלוואות ואשראי לזמן קצר .2.5

 2016 בדצמבר 31ליום  2017 בדצמבר 31ליום  במיליוני ש"ח

   -הרכב

 5 5 (2.96%-1.75%) ריבית לשלם

 5 5 

 60 60 חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך

 60 60 

 65 65 סך התחייבויות שוטפות
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 ספקים .2.6

 2016 בדצמבר 31ליום  2017 בדצמבר 31ליום  במיליוני ש"ח

 589 640  *חובות פתוחים

 16 22 הוצאות לשלם

 662 605 

 היתרות אינן צמודות.  
 מיליון ש"ח(. 442 - 2016בדצמבר  31מיליון ש"ח )ליום  457-*כולל יתרות עם צדדים קשורים בסכום של כ

 זכאים אחרים   .2.7

 2016 בדצמבר 31ליום  2017 בדצמבר 31ליום  במיליוני ש"ח

 19 30  עובדים ומוסדות בגין עובדים
 302 254 מוסדות ממשלתיים

 13 15 מלקוחות וזכאים ואחריםמקדמות 

 102 93 חברות כלולות וקשורות

 392 436 

 .ואינן צמודות עיקר היתרות של הזכאים האחרים אינן נושאות ריבית

 מכשירים פיננסים   .2.8

 סיכון נזילות .2.8.1

 להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות, כולל אומדן תשלומי ריבית. 

 במיליוני ש"ח

הערך 
בספרים 

 31ליום 
בדצמבר 

2017 

 תזרים
מזומנים 

ליום  חוזי
31 

בדצמבר 
2017 

עד שנה 
 31ליום 

בדצמבר 
2017 

שנה 
שנייה 

 31ליום 
בדצמבר 

2017 

שנה 
שלישית 

 31ליום 
בדצמבר 

2017 

שנה 
רביעית 

 31ליום 
בדצמבר 

2017 

מעל 
חמש 
שנים 
 31ליום 

בדצמבר 
2017 

התחייבויות 
        פיננסיות שאינן 

        נגזרים 
הלוואות לזמן 

 - - - - * * * קצר
 - - - - 662 662 662 ספקים

 - - - - 125 125 125 זכאים אחרים
 - - - - - - - דיבידנד לשלם

אגרות חוב כולל 
 2,694 155 157 3,118 184 6,308 5,875  חלויות שוטפות

יתרות אחרות 
 - - - - * * * לזמן ארוך

 מיליוני ש"ח  0.5 -נמוך מ *
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 )המשך( פיננסיים מכשירים  2.8
 )המשך( נזילות סיכון 2.8.1

 במיליוני ש"ח

הערך 
בספרים 

 31ליום 
בדצמבר 

2016 

 תזרים
מזומנים 

ליום  חוזי
31 

בדצמבר 
2016 

עד שנה 
 31ליום 

בדצמבר 
2016 

שנה 
שנייה 

 31ליום 
בדצמבר 

2016 

שנה 
שלישית 

 31ליום 
בדצמבר 

2016 

שנה 
רביעית 

 31ליום 
בדצמבר 

2016 

מעל 
חמש 
שנים 
 31ליום 

בדצמבר 
2016 

התחייבויות 
        פיננסיות שאינן 

        נגזרים 
 - - - - * * * הלוואות לזמן קצר

 - - - - 605 605 605 ספקים
 - - - - 124 124 124 זכאים אחרים

 - - - - 300 300 300 דיבידנד לשלם
 אגרות חוב כולל
 2,489 109 3,113 179 180 6,070 5,538 חלויות שוטפות

יתרות אחרות לזמן 
 - - - - * * * ארוך

 מיליוני ש"ח  0.5 -נמוך מ

 מסים על ההכנסה .2.9
 מרכיבי הוצאות מסים על הכנסה: .2.9.1

 במיליוני ש"ח

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2017 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2016 

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 בדצמבר

2015 

    הוצאות )הכנסות( מסים שוטפים
 87 68 52 בגין התקופה השוטפת 

 (1) 6 - התאמות בגין שנים קודמות, נטו

 52 74 86 

    הכנסות הוצאות מסים נדחים
 (21) 14 15 יצירה והיפוך של הפרשים זמניים 

 - (17) - שינוי בשיעורי המס

 15 (3) (21) 

 65 71 67 סך הוצאות מסים על הכנסה 

 נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו: .2.9.2

 רכוש במיליוני ש"ח
 קבוע

 הטבות
 לעובדים

ניכויים 
והפסדים 
להעברה 
 סך הכל אחרים לצרכי מס

      יתרת נכס )התחייבות(

 (124) (15) 9 8 (126) 2016 ינוארב 1מס נדחה ליום 

 (14) (3) (8) (1) (2) והפסדשינויים אשר נזקפו לרווח 
 17 2 * (1) 16 השפעת שינויים בשיעורי המס

 31מס נדחה  ליום יתרת נכס )התחייבות( 
 (121) (16) 1 6 (112) 2016 בדצמבר

 (15) (12) 1 (*) (4) שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
 31יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה  ליום 

 (136) (28) 2 6 (116) 2017בדצמבר 
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 מסים על ההכנסה )המשך( 2.9

 פריטים שבגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים .2.9.3

 במיליוני ש"ח

 31ליום 
 2017 בדצמבר

 בדצמבר 31ליום 
2016 

 (786) (721) הפרשים זמניים בגין השקעה בחברות מוחזקות

 40 40 הפרש ריאלי מניירות ערך סחירים 

 (681) (746) 

אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים לפי חוקי המס הקיימים, 
לניכוי. נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת, 

הפרשים זמניים המתייחסים להשקעה בחברות מוחזקות לא  שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבות המס.
וכרו מאחר וההחלטה אם למכור חברות אלו נתונה בידי החברה ובכוונתה שלא לממשם בעתיד הנראה ה

 לעין.

 .כולל 2014לחברה שומות מס סופיות עד לשנת  .2.9.4

 התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות  .2.10

 הסכמי אשראי  .2.10.1

ועל פי שיקול דעתה של לחברה הסכם אשראי עם חברות הקבוצה לפיו תעניק החברה הלוואות מעת לעת  
החברה לחברות הקבוצה. תנאי האשראי שיחולו על הלוואות אלה הם על פי פקודת מס הכנסה והתקנות 

 .שהוצאו מכוחה

 למתן/קבלת שירותים עם חברות בקבוצה מיםהסכ .2.10.2

החברות אחת את  מחייבותהחברה התקשרה בהסכם למתן וקבלת שירותים עם חברת פז"א אשר על פיו  .2.10.2.1
כגון: שירותי שיווק מוצרי דלק, שירותי רכישת נפט וחומרי ביניים,  ןעל יד ניתניםור שירותים שהשנייה עב

שירותי מחשוב, שירותי כספים, שירותי כוח אדם וייעוץ משפטי, שירותי לוגיסטיקה, ניהול מלאי ותשתיות, 
 ניהול מתקני חיפה ושירותי רכש.

שירותי כוח אדם להפעלת תחנות תדלוק וחנויות החברה התקשרה בהסכם עם חברת הבת ניתוב לקבלת  .2.10.2.2
 נוחות.

החברה התקשרה בהסכם עם חברת הבת פזומט לקבלת שירותי שיווק, תפעול, עיבוד נתונים וגבייה  .2.10.2.3
 .נלוויםמלקוחות בקשר למכירות הדלקים באמצעות התקני זיהוי "פזומטים" ואמצעים 

תי הובלת דלקים ואספקת מוצרי מזון החברה התקשרה בהסכם עם חברת הבת פזמוביל לקבלת שירו .2.10.2.4
  ונוחות לחנויות ילו.

החברה התקשרה בהסכם עם חברת הבת פזגז לאספקת גפ"מ לרשות פלסטינאית ולהקמת עמדות  .2.10.2.5
 תדלוק בגפ"מ בתחנות התדלוק של החברה.

 .החברה התקשרה בהסכם עם מספר חברות בקבוצה להשכרת מקרקעין .2.10.2.6

 דיבידנד .2.10.3

על חלוקת דיבידנד לחברה, סך הדיבידנד שהוכרז והתקבל  מוחזקותהכריזו חברות  2017במהלך שנת 
(. במזומן והתקבלו הוכרזו"ח ש מיליון 294 של סך 2016"ח )בשנת שמיליון  422 -במזומן עמד על כ

  בדוחות המאוחדים. 9מידע נוסף בדבר חברות מוחזקות ראה ביאור ל
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 מוחזקות )המשך(התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות  2.10

 הכלולות בספרי החברה: מאוחדותלהלן פירוט העסקאות עם חברות  .2.10.4

 במיליוני ש"ח

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2017 בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2016 בדצמבר

לשנה 
שהסתיימה 

 31ביום 
 2015 בדצמבר

 145 123 149 הכנסות 
 5,237 4,087 4,743 עלות המכר

 86 83 86 הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות 
 51 33 31 הכנסות מימון
 4 4 * הוצאות מימון 

 חייבויות תלויות תה .2.11

 , לדוחות הכספיים המאוחדים בדבר הליכים משפטיים והתחייבויות תלויות אחרות.33.1.1ראה ביאור 

 דיבידנדים .2.12

לדוחות  19.5ראה ביאור  2016 –ו 2017בדבר דיבידנדים שהכריזה ושילמה החברה במהלך השנים 
 הכספיים המאוחדים. 

 



 ו . דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על 
    הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 9ב )א(



. 

 

 

 

 1-ו

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ב)א(9דוח שנתי בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי לפי תקנה 
 

, אחראית לקביעתה (התאגיד –)להלן  ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון של פז חברת נפט בע"מ
 ל הדיווח הכספי ועל הגילוי בתאגיד.עוהתקיימותה של בקרה פנימית נאותה 

  ה הם:לעניין זה, חברי ההנהל

 יונה פוגל, מנהל כללי .1
 מנהלת כספים ראשיתל, "סמנכשרונה נובק,  .2
 והלוגיסטיקה מלאכי אלפר, סמנכ"ל ומנכ"ל חטיבת הזיקוק .3
 איריס פנסו, סמנכ"ל ויועצת משפטית ראשית .4
 משה סבג, סמנכ"ל, מנהל מערך הון אנושי מחשוב ומנהל .5
 יורם איל, סמנכ"ל קמעונאות .6
 ותישראל קלפר, סמנכ"ל סיטונא .7
 אורי כחלון, סמנכ"ל מערך נדל"ן ותפעול .8
 , מנכ"ל פזגזאמיר ארז .9

 (1.2.2118)עד ליום  ומנכ"ל פזקר חגי זהר, מנכ"ל פז שמנים .11
 שמואל גוטשל, מנכ"ל פז שרותי תעופה ומנכ"ל פז נכסי תעופה .11
 מירי שאול, סמנכ"ל תקשורת ורגולציה .12

ונהלים הקיימים בתאגיד, אשר תוכננו בידי בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי כוללת בקרות 
המנהל הכללי ונושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים או תחת פיקוחם, או בידי מי שמבצע 
בפועל את התפקידים האמורים, בפיקוח דירקטוריון התאגיד, אשר נועדו לספק מידה סבירה של 

אם להוראות הדין, ולהבטיח כי מידע ביטחון בהתייחס למהימנות הדיווח הכספי ולהכנת הדוחות בהת
מסוכם ומדווח  ,שהתאגיד נדרש לגלות בדוחות שהוא מפרסם על פי הוראות הדין נאסף, מעובד

 במועד ובמתכונת הקבועים בדין.

לותו גהבקרה הפנימית כוללת, בין השאר, בקרות ונהלים שתוכננו להבטיח כי מידע שהתאגיד נדרש ל
התאגיד, לרבות למנהל הכללי ולנושא המשרה הבכיר ביותר בתחום כאמור, נצבר ומועבר להנהלת 

הכספים או למי שמבצע בפועל את התפקידים האמורים, וזאת כדי לאפשר קבלת החלטות במועד 
 ת הגילוי.והמתאים, בהתייחס לדריש

 בשל המגבלות המבניות שלה, בקרה פנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי אינה מיועדת לספק ביטחון
 מוחלט שהצגה מוטעית או השמטת מידע בדוחות תימנע או תתגלה.

ביצעה בדיקה והערכה של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל ההנהלה, בפיקוח הדירקטוריון, 
 אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילויהגילוי בתאגיד והאפקטיביות שלה. הערכת 

 ון כללה:שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטורי

והתהליכים העסקיים אשר החברה רואה אותם כמהותיים מאד  , החשבונותי וזיהוי החברותומיפ
לדיווח הכספי והגילוי, בחינת בקרות מפתח ובדיקת אפקטיביות הבקרות. רכיבי הבקרה הפנימית 

ליך בקרות על תההמלאי, תהליך בקרות על  ,תהליך עריכה וסגירת הדוחות הכספייםכללו בקרות על 
 .כלליות של מערכות מידע, בקרות ברמת הארגון ובקרות תהליך המכירותבקרות על   ,רכוש קבועה

 ת האפקטיביות שביצעה ההנהלה בפיקוח הדירקטוריון כמפורט לעיל, בהתבסס על הערכ 
הדירקטוריון והנהלת התאגיד הגיעו למסקנה, כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי 

 אפקטיבית.היא  2117בדצמבר  31יום בתאגיד ל
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 :ת מנהליםוהצהר

 ( לתקנות הדוחות:1)ב()ד()9הצהרת מנהל כללי לפי תקנה   (א)
 

 מנהל כלליהצהרת 
 

 , מצהיר כי: יונה פוגלאני, 
 
 -)להלן  2117( לשנת התאגיד -בע"מ )להלן פז חברת נפט בחנתי את הדוח התקופתי של  (1)

 (.הדוחות
 
מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של כל חות אינם כוללים לפי ידיעתי, הדו (2)

עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצגים, 
 לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.

 
מכל לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות,  (3)

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 
 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 
הביקורת של הכספים וגיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת  (4)

הבקרה הפנימית על הדיווח  דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי
 הכספי ועל הגילוי:

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  )א(

הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על 
בו להטיל יכולתו של התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש 

 -ספק במהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין; וכן
 

או מי שכפוף לו  המנהל הכלליכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב  )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;
 
 אני, לבד או יחד עם האחרים בתאגיד: (5)
 

קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי,  )א(
המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו המיועדים להבטיח שמידע מהותי 

, מובא לידיעתי 2111 -כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 
על ידי אחרים בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; 

 -וכן
 

ם תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלי )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, והצגתי  )ג(
ה לגבי האפקטיביות של הבקרה הפנימית בדוח זה את מסקנות הדירקטוריון וההנהל

 כאמור למועד הדוחות.
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 

                                 2118, ץבמר 17
 
 יונה פוגל        

 מנהל כללי                                                                                              
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 ( לתקנות הדוחות:2)ב()ד()9הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה  (ב)
 

 הצהרת נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים 
 

 כי:  המצהיר ,שרונה נובקאני, 
 
 -בע"מ )להלן חברת נפט פז בחנתי את הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות של  (1)

 (.הדוחות -)להלן  2117( לשנת התאגיד
 
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון  (2)

של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, 
 ים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות.לאור הנסיבות בהן נכללו אותם מצג

 
לפי ידיעתי, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות, מכל   (3)

הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד 
 לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחסים הדוחות.

 
של והכספים החשבון המבקר של התאגיד, לדירקטוריון ולוועדת הביקורת גיליתי לרואה  (4)

דירקטוריון התאגיד, בהתבסס על הערכתי העדכנית ביותר לגבי הבקרה הפנימית על הדיווח 
 הכספי ועל הגילוי:

 
את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של  )א(

ככל שהיא מתייחסת לדוחות הכספיים  ,כספי ועל הגילויהבקרה הפנימית על הדיווח ה
ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות, העלולים באופן סביר להשפיע לרעה על יכולתו של 
התאגיד לאסוף, לעבד, לסכם או לדווח על מידע כספי באופן שיש בו להטיל ספק 

 -; וכןבמהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים בהתאם להוראות הדין
 

או מי שכפוף לו  המנהל הכלליכל תרמית, בין מהותית ובין שאינה מהותית, בה מעורב  )ב(
במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בבקרה הפנימית על 

 הדיווח הכספי ועל הגילוי;
 
 אני, לבד או יחד עם האחרים בתאגיד: (5)
 

י קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת פיקוחי, קבעתי בקרות ונהלים, או וידאת )א(
המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לתאגיד, לרבות חברות מאוחדות שלו 

, ככל שהוא 2111 -כהגדרתן בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 
אחרים  רלוונטי לדוחות הכספיים ולמידע כספי אחר הכלול בדוחות, מובא לידיעתי על ידי

 -בתאגיד ובחברות המאוחדות, בפרט במהלך תקופת ההכנה של הדוחות; וכן
 

, נופיקוחקבעתי בקרות ונהלים, או וידאתי קביעתם וקיומם של בקרות ונהלים תחת  )ב(
המיועדים להבטיח באופן סביר את מהימנות הדיווח הכספי והכנת הדוחות הכספיים 

 לי חשבונאות מקובלים;בהתאם להוראות הדין, לרבות בהתאם לכל
 

הערכתי את האפקטיביות של הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי, ככל שהיא  )ג(
מתייחסת לדוחות הכספיים ולמידע הכספי האחר הכלול בדוחות למועד הדוחות. 

 פני הדירקטוריון וההנהלה ומשולבות בדוח זה.למסקנותיי לגבי הערכתי כאמור הובאו 
 

 לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור 
 

                                 2118, ץבמר 17
 
 שרונה נובק                   

 ראשית כספים מנהלתסמנכ"ל,            
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