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 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה – 1 חלק

 הגדרות .1

זה יהיו למוחים המפורטים להלן את הפירושים המופיעים לצדם אלא אם הקשר הדברים  פרקב

 מחייב אחרת: 

  .שותפות מוגבלת סולאר .פי.סיאו  -  "סולארסי .פי.או"

  .Inkia Energy Limited  -  "איקיה"

אמות המידה שקובעת רשות החשמל, כפי תוקפן מעת   -  "המידה"אמות 

  לעת.

  .לימיטדארג'יאן ישראל   -  "ארג'יאן"

  .אסיה פיתוח בע"מ פאואראיי. סי.   -  "פיתוח אסיה"

  סה ליירות ערך בתל אביב בע"מ. רהבו  -  "בורסה"

  "מבתי זיקוק לפט בע  -  "בז"ן"

  .לישראל בע"מ בק דיסקוט  -  "בק דיסקוט"

  .לישראל בע"מ לאומיבק   -  "בק לאומי"

   ."מבע מתחדשת ארגיה גרידיי  -  "גרידיי"

בדצמבר  31דוח הדירקטוריון על מצב עייי החברה ליום   -  "דוח הדירקטוריון"

  , המצורף בפרק השי לדוח זה.2017

  להלן.  8.13.7רתו בסעיף כהגד  -  "דוח עסקת ארג'יאן"

  דולר של ארה"ב.  -  "דולר"

  .Daewoo Internetional Corporation  -  "דייהו"

בדצמבר  31הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום   -  "הדוחות הכספיים"

 , המצורפים בפרק השלישי לדוח זה.2017

  להלן. 4.2כהגדרתה בסעיף   -  "ההפקה"

 . בע"מ או.פי.סי ארגיה  -  "החברה"

  .לישראל בע"מ החברה  -  "לישראל החברה"

  להלן. 10.2כהגדרתה בסעיף   -  "הלוואת חדרה"

  להלן.10.2כהגדרתה בסעיף   -  "הלוואת רותם"

  להלן. 2.1סעיף כהגדרתו ב  -  "הסדר תיחום הפעילות"

  להלן. 8.2.1.2כהגדרתה בסעיף   -  "241"הסדרה 

  להלן. 8.2.1.2כהגדרתה בסעיף   -  "914"הסדרה 

"הסכם הזרמת ההון של 

  חדרה"

  להלן. 10.3.1.3בסעיף  וכהגדרת  -
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"הסכם הזרמת ההון של 

  רותם"

   להלן. 10.3.1.2בסעיף  וכהגדרת  -

  להלן. 8.14.2.3כהגדרתו בסעיף   -  "הסכם התחזוקה חדרה"

  להלן. 8.13.1בסעיף  וכהגדרת  -  "הסכם תמר"

 הגברת התחרותיות במשקצמצום הריכוזיות והוועדה ל  -  "ועדת הריכוזיות"

  שהוקמה מכוח חוק הריכוזיות.

ואוליה ארגיה   –תחות כוח בע"מ (לשעבר  –ורידיס   -  "ורידיס"

  .ישראל בע"מ)

  הועדה לתשתיות לאומיות.  -  "ות"ל"

  ."מבע תפעול. סי. פי. או  -  "חדרה התפעול חברת"

  ."מבע ותחזוקה תפעול רותם פי. פי. איי  -  "רותם התפעול חברת"

משולבת מתקדמת  ארגיהאו.פי.סי חדרה בע"מ (לשעבר   -  "חדרה"

  ).בע"מ

  .2008-חוק אוויר קי, התשס"ח  -  "חוק אוויר קי"

ההגבלים  "חוק

  העסקיים"

  .1988 -חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח  -

  .1999-התש"ט חוק החברות,  -  "חוק החברות"

"חוק למיעת מפגעי 

  אסבסט"

  .2011-החוק למיעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א  -

-חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד  -  "חוק הריכוזיות"

2013.  

  .1996-חוק משק החשמל, התש"ו  -  "חוק משק החשמל"

  .1968-חוק יירות ערך, התשכ"ח  -  "חוק יירות ערך"

  .1965-חוק התכון והביה, התשכ"ה  -  "חוק התכון והביה"

 בע"מ. לישראל חשמלה חברת  -  ""יחח"

  כימיקלים לישראל בע"מ.  -  "כי"ל"

  להלן. 7.7.2כהגדרתו בסעיף   -  "מחיר המיימום"

  להלן. 8.14.2.1כהגדרתה בסעיף   -  "מיצובישי"

  להלן. 8.2.3כהגדרתו בסעיף   -  "המכרז"

  הממוה על ההגבלים העסקיים.  -  "הממוה"

  לתקות היח"פ. 1כהגדרתו בסעיף   -  "מהל המערכת"

  להלן. 2.1כהגדרתו בסעיף   -  "מרכז הארגיה"

  .שרד התשתיות הלאומיות, הארגיה והמיםמ  -  "משרד הארגיה"
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"ייר חדרה" או "מפעלי 

  ייר חדרה"

  ייר חדרה בע"מ.  -

  .תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ  -  "תג"ז"

  .  להלן 2.1 עיףה בסכהגדרת  -  "עסקת איקיה"

  להלן. 8.13.7כהגדרתה בסעיף   -  "עסקת ארג'יאן"

  להלן. 2.3.4כהגדרתה בסעיף   -  "עסקת צומת"

  .טבעי מגז פרטי חשמל יצרי פורום  -  "פורום יצרי החשמל"

  .1961-א"תשכפקודת מס הכסה [וסח חדש],   -  "פקודת מס הכסה"

  .להלן 2.3.4ו בסעיף רתכהגד  -  "פרויקט צומת"

   ."מבע ארגיה צומת  -  "צומת"

החברה וחברות הבת שדוחותיהן מאוחדים עם הדוחות   -  "הקבוצה"

  הכספיים של החברה.

  .להלן 2.3.4כהגדרתה בסעיף   -  "קבוצת המחזיקים"

למיטב ידיעת החברה, כון למועד דוח זה כוללת הקבוצה   -  "קבוצת לוויתן"

ובל ארג'י  ,שותפות מוגבלת את דלק קידוחים

) שותפות 1992ורציו חיפושי פט ( מדיטרייאן לימיטד

  מוגבלת.

למיטב ידיעת החברה, כון למועד דוח זה כוללת הקבוצה   -  "קבוצת תמר"

 2ן לימיטד, ישראמקו גב ובל ארג'י מדיטרייאאת 

דלק קידוחים שותפות מוגבלת, דור  ,שותפות מוגבלת

אוורסט תשתיות שותפות , חיפושי גז שותפות מוגבלת

  .מוגבלת ותמר פטרוליום בע"מ

  ..Kenon Holdings Ltd  - "קון"

 להלן. 7.7.1כהגדרתו בסעיף     רכיב הייצור"

  ."מבע רותם. סי. פי. או  - "רותם"

  .להלן 2.3.4כהגדרתו בסעיף   -  "רשיון חדש לצומת"

שטר האמות לאגרות חוב (סדרה א') של החברה, מיום   -  "שטר האמות"

  .2017במאי  17

  להלן. 2.1כהגדרתו בסעיף   -  "שיוי המבה בקבוצה"

  .שר התשתיות הלאומיות, הארגיה והמים  -  "שר הארגיה"

  להלן. 2.1כהגדרתה בסעיף   -  "תחת הכוח חדרה"

  להלן. 2.1כהגדרתה בסעיף   -  "תחת הכוח רותם"

ל פרטי קובציולי), תקות משק החשמל (יצרן חשמ  -  "תקות היח"פ"

  .2005-התשס"ה
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"תקות משק הגז שעת 

  חירום"

תקות משק הגז הטבעי (יהול משק גז טבעי בעת שעת   -

  .2017-חירום), התשע"ז

  .2004-תקות משק החשמל (קוגרציה), התשס"ה  -  "תקות הקוגרציה"

וחובות תקות משק החשמל (תאים והלים למתן רישיון   -  "תקות הרישיוות"

  .1997-בעלי רישיון), התש"ח

 – התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי( ערך יירות תקות  -  "תשקיף פרטי"תקות 

  .1969-ט"התשכ), וצורה מבה

 זמיות"תשלומי 

  "משתה

   .להלן 8.2.1.4 בסעיף כהגדרתם  -

  .להלן 8.2.1.4 בסעיף דרתםכהג  -  "קבועה זמיות"תשלומי 

  להלן. 2.1כהגדרתו בסעיף   -  "התשקיף"

  .55תכית לתשתית לאומית   -  "55"תת"ל 

"AGS"  -  איי. ג'י. אס. רותם בע"מ.  

"DSCR"  -  וי לשירות החוב לים הפבין היחס שבין תזרים המזומ

והכל בכפוף תשלומי קרן וריבית לתקופה הרלווטית (

  להגדרות ולתאים בהסכם המימון הרלווטי).

"GE"  -   להלן. 8.14.2.3כהגדרתה בסעיף  

"IC Power"  -  IC Power Ltd..  

"IDOM"  -   SerIDOM Servicios Integrados IDOM S.A.U. 

"LLCR"  -  ים העתידיוכחי של תזרימי המזומים היחס שבין הערך ה

הפויים לשירות החוב מהפרויקט ליתרת ההלוואה למועד 

החישוב (והכל בכפוף להגדרות ולתאים בהסכם המימון 

 הרלווטי).

של רותם עם  PPA-"ה

  חח"י"

  

 להלן. 8.2.3כהגדרתו בסעיף   -
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   פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .2

  כללי .2.1

, בהתאם בעירבון מוגבל כחברה פרטית ,2010 בפברואר 2ביום שראל החברה התאגדה בי

חר סלהשלמה, רישום למ , פרסמה החברה תשקיף2017 ביולי 31ביום  להוראות חוק החברות.

באוגוסט  8 -ו 2ם מי, כפי שתוקן בי)2017באוגוסט  1(הושא את התאריך  פקה ראשוההו

 1ציבור, והחברה הפכה להיות חברה ציבוריתמכוחו הופקו לראשוה מיות החברה ל ,2017

רשמו למסחר בבורסה מיות החברה (בהתאמה)  2017באוגוסט  20 -ו 16ם מיבי .")התשקיף"(

מסווגים (אשר הופקו במסגרת הפקה פרטית למשקיעים  אגרות חוב (סדרה א') של החברהו

  ). 2017במאי  18ביום 

ברה המאוגדת ח ,קוןהיא רך חוק יירות ערך לצובעלת השליטה בחברה כון למועד הדוח, 

בסיגפור, אשר מיותיה רשומות ברישום כפול וסחרות בבורסה ליירות ערך ביו יורק 

)NYSEפק של החברה וזכויות ההצבעה  75.82% -, והמחזיקה ב) ובבורסהיות המומהון המ

  . בה

וחברות בשליטתן IC Power  עד להשלמת עסקת איקיה כאמור להלן, החזיקה קון, באמצעות

פעילות בתחום ייצור החשמל לרבות מתקים לייצור חשמל ופעילות הפצה וחלוקה בקאריביים 

קון במסגרת דיווח  הודיעה 2018 ביואר 1 ביוםובאמריקה הלטיית בוסף להחזקות בחברה. 

פעילות , השלימה עסקה למכירת IC Powerמיידי כי איקיה, חברת בת בבעלות מלאה של 

 I -איקיה בתחום ייצור החשמל וחברות ההפצה באמריקה הלטיית והאיים הקאריביים ל

Squared Capital ")קיה עסקתקיה בעסקה איון, התחייבויות שיפוי של איעל פי דיווח ק .("

   .שים 3מהון המיות המופק של החברה לתקופה של  25%הובטחו, בין היתר, בשעבוד 

 15בי כולל בקון, ביום בהמשך לעסקת איקיה וכתוצאה משיוי מוקון, כחלק על פי דיווחי 

, הועברו החזקות קבוצת קון במיות החברה (לרבות השעבוד האמור), 2018 בפברואר

, חברת בת בבעלות מלאה IC Powerשהוחזקו עד לאותו במועד בעקיפין על ידי קון באמצעות 

 קון., להחזקה ישירה של IC Powerבעלות מלאה של ואסיה פיתוח חברת בת ב ,של קון

א לפרק הרביעי (פרטים 21ראו תקה  בחברה השליטה בעלת החזקות אודות לפרטים וספים

  וספים). 

לפקודת מס  104לפי סעיף  שיויים מביים בקבוצה בוצעו 2017יולי -מאי חודשיםהבמהלך 

, חדרה, חברת ות הבת של החברההחזקות אסיה פיתוח בחברהועברו  במסגרתם ,הכסה

החברה וכן הועברו ההחזקות בגרידיי לאו. פי. סי. סולאר. לפרטים  לידי AGS -התפעול חדרה ו

לדוחות הכספיים  5וביאור  לןלה 2.3 -ו 2.2האמורים ראו סעיף וספים על שיויי המבה 

  ").בקבוצה המבה שיוי("

תפעול של ו, ובכלל זה בייזום, פיתוח, הקמה ייצור חשמל ואספקתובתחום  פועלתהקבוצה 

כון למועד הדוח, פעילות . ח"יייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחוכן  ,כוחתחות 

  י להגביל את פעילותה בעתיד.אך מובהר כי אין בכך כד, החברה עשית בישראל בלבד

                                                       

 , המובאות על דרך ההפיה.068464-01-2017 -ו 079203-01-2017, 078789-01-2017אסמכתאות מס':  1
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שהיה בתוקף עד  IC Power -אסיה פיתוח ולמידע על הסדר תיחום הפעילות בין החברה לבין 

 22תקה  ו, ראואיו עוד בתוקף יות אסיה פיתוח בחברה לקון כאמור לעיללמועד העברת מ

   .לפרק הרביעי (פרטים וספים)

קובציולית במישור רותם בהספק מותקן של  ה תחת כוחקבוצכון למועד הדוח מפעילה ה

דוודים ), "תחת הכוח רותםמגה וואט כפי שמופיע ברישיון הייצור של רותם (" 466 -כ

 שמופיע כפי"), הארגיה מרכז(" בחדרה 2וואט מגה 17.9 של מותקן בהספקוטורבית קיטור 

כוח בטכולוגיית  מרכז הארגיה, וכן מצאת בתהליך הקמת תחת של הייצור ברישיון

, כפי שמופיע ברישיון המותה של מגה וואט 148.5עד  של קוגרציה בחדרה בהספק מותקן

  ). "תחת הכוח חדרה(" חדרה

 צומת. של והפרע המופק מהוה 95% שלרכישה השלימה החברה  2018 במרץ 7 יוםב ,כן כמו

 .בסמוך לצומת פלוגות וחבמחזור פת תקובציוליתחת כוח  מקדמת פרויקט להקמת צומת

   .להלן 2.3.4וספים ראו סעיף לפרטים 

 חשמלפרוייקטים בתחום ייצור  ייזום בתחום לפעול הקבוצההדוח החלה  בתקופת, בוסף

   ).להלן 2.3.5סעיף .פי.סי סולאר (לפרטים ראו אובאמצעות  ,וולטאית-פוטו בטכולוגיה

לחברה ולפעילותה, אלא אם אמר אחרת (כגון מקומות בהם ישה זה  בדוחההתייחסות 

  .צהוקבהתייחסות פרדת לחברה, לרותם ולחדרה), מתוארת ברמת ה

תיאור עסקי התאגיד, העוסק בתיאור החברה, התפתחותה ותחום פעילותה כולל מעת  פרק

מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך. מידע כאמור מבוסס על הידע הקיים לעת 

בחברה במועד הדוח, וכולל הערכות ואומדים של החברה או כווות שלה ביחס לחברה או 

לחברות המאוחדות שלה, כון למועד הדוח, בין היתר בהתבסס על יסיון החברה, הכרתה את 

 שוות להיות עשויות, כאמור למידע ביחס בפועל התוצאותת. השוק ויתוחים שהיא מבצע

  .זה בפרק וכללות זה ממידע המשתמעות או החזויות התוצאות מן מהותי באופן

                                                       

-מגה וואט, והשי ל 17.9-מגה וואט (האחד ל 25-רשיוות הייצור שיתו למרכז הארגיה מתייחסים להספק מותקן של כ 2

ותקן מגה וואט איה פעילה ועל כן ההספק המ -7יתן רישיון הייצור ביחס ל בגיה, הטורביה דוחמגה וואט). כון למועד ה 7

  מגה וואט בלבד. 17.9של מרכז הארגיה המצוין בפרק זה, מתייחס להספק מותקן של 

 



 

  

  מבה ההחזקות של החברה .2.2

   :הדוחכון למועד  ,להלן תרשים מבה ההחזקות של החברה

  

  

                                                                              
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  , בהקמה או בייזוםהפעילות החברות המקווקוות בתרשים הן חברות הפרוייקטים בחברה אשר בבעלותן תחות הכוח* 
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פועלת אשר רותם היא חברה פרטית המפעילה את תחת הכוח רותם (במישור רותם),   )1( 

אשר למיטב יתרת מיות רותם מוחזקות על ידי ורידיס, . 2001מכוח מכרז שערך בשת 

לתיאור  Oak Tree.3 על ידי קרן ההשקעות הבילאומית(בעקיפין) שלטת ידיעת החברה, 

 הגורמים לטובת לשעבוד בהתאם. להלן 15.2 ראו סעיף רותםהסכם בעלי המיות ב

 באמות מוחזקות רותם מיות, להלן 10.5.1.2 בסעיף כמפורט, רותם של המממים

  .המממים הגורמים עבור

לתפעול , 2010תפעול עם רותם מחודש דצמבר חברת התפעול רותם קשורה בהסכם   ) 2(

הכוח רותם עשה על ידי  אשר איו מיושם בפועל (שכן תפעול תחתתחת הכוח רותם 

   רותם עצמה). יתרת מיותיה של חברת התפעול רותם מוחזקות על ידי ורידיס.

על ידי אסיה פיתוח במטרה להקים תחת (במקור) חדרה היא חברה פרטית אשר רכשה    )3(

 2017במאי  29ייר חדרה. ביום  כוח פרטית בטכולוגיית קוגרציה בסמוך למפעלי

   .הועברו החזקותיה של אסיה פיתוח בחדרה לידי החברה, בוצההמבה בקוכחלק משיוי 

להוות את קבלן התפעול חברת התפעול חדרה מפעילה כיום את מרכז הארגיה ועתידה   )4(

)O&M ת ) שלה בק 2017במאי  29חדרה. ביום הכוח תחוי המבבוצהוכחלק משי ,

  ה לידי החברה. הועברו החזקותיה של אסיה פיתוח בחברת התפעול חדר

)5(  AGS ה חברה פרטית הות הובין בתחומי פעילותה של החברהפועלת בפעולות ייזום שו ,

 2.3.3כמפורט בסעיף  .רותםתחת הכוח להרחבת  94היתר מקדמת החברה את תת"ל 

הועברו מלוא החזקותיה של  ,בוצהוכחלק משיוי המבה בק 2017ביולי  19ביום  להלן

) לידי AGSפרע של מהון המיות המופק וה 80% -(המהוות כ AGS -אסיה פיתוח ב

   מוחזקות על ידי ורידיס. AGSיתרת מיותיה של החברה. 

 27ביום הפועלת לייזום פרויקטים סולאריים.  שותפות מוגבלתאו.פי.סי סולאר היה    )6(

או.פי.סי סולאר את מלוא החזקות  רכשהה בקבוצה וכחלק משיוי המב 2017ביולי 

שהים  ,פרטייםיתרת מיותיה של גרידיי מוחזקות על ידי יזמים  .בגרידייאסיה פיתוח 

  .קשורים לחברהבלתי  צדדים

 -בהספק של כ צומת היה חברה פרטית אשר מקדמת הקמת תחת כוח במחזור פתוח  ) 7(

יתרת מיותיה של צומת מוחזקות על ידי יזמים  באיזור צומת פלוגות. מגה וואט 396

  קשורים לחברה. בלתיפרטיים, 

  
  

  

   

                                                       

ת פעילות ורידיס במסגרת הסכם לרכישלמיטב ידיעת החברה, . Dalkia International S.Aמיות ורידיס הוחזקו בעבר על ידי   3
 הה Oak Tree -ידיעת החברה, בעלת השליטה בלמיטב , את השליטה בורידיס. 2015, בחודש מרץ Oak Treeבישראל רכשה 

OCM LUXEMBURG EPF III RUNWAY HOLDINGS S.A.R.L ")OCM הודיעה דלק מערכות  2018"). בחודש מרץ
ומחזיקי מיעוט, לרכישת השליטה בורידיס, על ידי דלק מערכות רכב, יחד עם  OCMרכב בע"מ, על התקשרותה בהסכם עם 

"הראל", בכפוף להתקיימותם של תאים מתלים הקבועים בהסכם (דוח מיידי של דלק מערכות  מספר גופים מקבוצת הביטוח
  ).2018למרץ  4רכב מיום 
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רכישה, מכירה או העברה של כסים ; אופיו ותוצאתו של כל שיוי מבי, מיזוג או רכישה מהותיים .2.3

  .בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל

של  אסטרטגית מראייה כחלקוזאת , מבייםהחברה מספר רכישות ושיויים ת הדוח ביצעה פבתקו

המצויים ייצור החשמל, ותפעול של פרויקטים וספים בתחום  , פיתוח, הקמהלרכישההחברה, 

 17 ואסטרטגיה בחברה ראו סעיף יעדיםהקמה ותפעול (למידע וסף על  ייזום, בשלבים שוים של

  ).להלן

  חדרה .2.3.1

העבירה אסיה פיתוח את  2017במאי  29ביום  ,בוצהבה בקכחלק משיוי המכאמור לעיל, 

לאחר קבלת אישור רשות החשמל, החזקותיה בחדרה ובחברת התפעול חדרה לידי החברה, 

 192 -כ של כוללהמחתה לחברה שטרי הון אשר הופקו על ידי חדרה לאסיה פיתוח בסך וכן 

בסכום  פיתוח לאסיההחברה כגד המחאת שטרי ההון כאמור, רשם חוב של "ח. שמיליון 

פיתוח. היות שההעברה  אסיהכגד הלוואה שהעמידה החברה ל במלואוזהה, אשר קוזז 

לפקודת מס הכסה, חלות מגבלות על העברת החזקות  104סעיף  במסגרתכאמור בוצעה 

   .הכספיים לדוחות 5 ביאורוספים ראו  םילפרט ובחברת התפעול חדרה.החברה בחדרה 

 בקרבת תחת הכוח רותם ותחת הכוח חדרה וספות כוח תחות הקמתום קידל הליכים .2.3.2

קדם לגופים, ובייהם החברה,  מספרהוסמכו  2017 באפריל 2 מיום ממשלה החלטתבמסגרת 

יש לציין כי מדובר גז טבעי. תחות כוח מועות ת להקמת ותכיועדה לתשתיות לאומיות וב

כי הקמת התחה תהיה כפופה, בין היתר, לקבלת בהסמכה לקידום תכית סטטוטורית בלבד, ו

לפרטים וספים על התוכית שמקדמת החברה מכוח ההסמכה  .רישיון מאת רשות החשמל

  להלן. 8.2.5ראו סעיף  ,לעיל כאמור

 GSA תרכיש .2.3.3

רה את מלוא העבירה אסיה פיתוח לחב, קבוצהוכחלק משיוי המבה ב, 2017 ביולי 19 ביום

 להקצאת בתמורה וזאת), AGSמהוה המופק והפרע של  80%(המהוות  AGS-ב החזקותיה

 104היות שההעברה כאמור בוצעה במסגרת סעיף החברה לאסיה פיתוח.  של אחת רגילה מיה

  . AGS-לפקודת מס הכסה, חלות מגבלות על העברת החזקות החברה ב

לחברה ובמסגרת ההעברה, הוסבו לחברה שטרי  AGS-ב פיתוח אסיה החזקות העברת במועד

 שהיה חוב כגד וזאת, ש"ח מיליון 8.4 -לאסיה פיתוח, בסך של כ AGSהון אשר הופקו על ידי 

החוב כאמור . למועד הדוח, פרעה החברה את יתרת זהה בסכום פיתוח לאסיה לחברה קיים

  .פיתוח אסיהכלפי 

 חתימת. קרקע בסמוך לתחת הכוח רותם תלחכירבמכרז  AGSזכתה  2014במרץ  9 ביום

מועצת מקרקעי  לאישור זה ובכלל, הדרשים האישורים לקבלת כפופה החכירה הסכם

וספים אודות הסכם החכירה ראו סעיף  לפרטים. הדוחכון למועד  התקבלאשר טרם  ,ישראל

  . להלן 8.11.7
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  צומת לרכישת בהסכמים התקשרות .2.3.4

מהוה המופק והפרע  95% הסכמים לרכישת במערךהתקשרה החברה  ,2017באפריל  6ביום 

המועת באמצעות גז טבעי בטכולוגיה  ,המקדמת פרויקט להקמת תחת כוח, של צומת

 פרויקטבסמוך לצומת פלוגות ("מגה וואט  396 -במחזור פתוח בהספק של כ ,קובציולית

 Ipswichמהוה המופק של צומת מידי  47.5%, כדלקמן: (א) הסכם לרכישת ")צומת

Holdings Netherlands B.V. ) :יות "בסעיף זהמIpswich (ב) הסכם אופציה לרכישת ;("

אשר , ")Rapacמיות "בסעיף זה: ( רפק ארגיה בע"מ מהוה המופק של צומת מידי 47.5%

(בסעיף   Methy Invest S.A; (ג) הסכם מול2018ואר בפבר 28יתת למימוש עד ליום היתה 

מיות בו  Rapacזכויותיה במיות  לוותר על Methy"), במסגרתו התחייבה Methyזה: "

Ipswich חתם בין מכוח הסכם אופציה אשר ,Methy  לביןIpswich  2016במרץ  4ביום 

  לי מיות פרטיים. ), מוחזקת באמות עבור בע5%יתרת מיות צומת (. ")צומת עסקת("

להשלים את עסקת צומת  2018בפברואר  26בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה מיום 

 2018במרץ  7, ביום כמפורט להלן ה לקבלת רשיון חדש לצומת,ולוותר על התאי המתל

  הושלמה העסקה.

, הפרויקט להיקף הוגעות להתאמות בכפוף דולר, מיליון 23 -כסך של הה ב עסקהב התמורה

הקבועות בהסכמי צומת. יצויין, כי הצדדים  בכפוף להתקיימות אבי דרך לתשלוםותשולם 

באופן שאיו משה  4,סוכמו בהסכמים המקורייםהסכימו בייהם על עדכון באבי הדרך כפי ש

. להלן פירוט המקוריותלפי אבי הדרך  התמורהלעומת  התמורהסכום הכולל של את ה

סך החברה  ילמהש) במועד השלמת העסקה 1כמות האמורות: (תמורה בהתאם להסתשלום ה

 העתירה דחיית בסמוך לאחרשולם י מיליון דולר 3.65) סך של 2( ;דולר מיליון 3.65של 

הקבועות בהסכמי  בכפוף להתאמות(מיליון דולר  851.בסך של  ,התמורה יתרת) 3; (5המהלית

  .צומתפרוייקט  של הפיסית הסגירה במועד, תשולם צומת)

) אישור רשות 1: (הבאיםהמתלים  התאיםם של התקיימותכפופה להייתה השלמת העסקה 

 חשמל לייצורחדש לצומת  מותה רישיון קבלת) 2החשמל להעברת השליטה בצומת לחברה; (

 שהופק המותה הרישיון חידוש או מגה וואט 400כוח במחזור פתוח בהיקף של  בתחת

 ;2014בובמבר  27ואשר תוקן ביום ( מגה וואט 360בהספק של  2010 בדצמבר 29 ביום לצומת

  של הממוה.  מיזוג) אישור 3( -ו ;")לצומת חדש רשיון"

 .2017 באפריל 26 ביום התקבלמיזוג מטעם הממוה  וראיש

 לצומת שהופקהרישיון המותה  על פקיעתו שלרשות החשמל הודיעה  2018 פברואר חודשב

שליטה הקבלת הסכמת רשות החשמל להעברת  ה, לא דרשלכך אי .2010 בדצמבר 29 ביום

  בצומת לצורך סגירת העסקה.

חוק הריכוזיות, בעת הקצאת רשיון ייצור העולה פי  לע, כאמור לעיל, לצומת לעיין רשיון חדש

מגה וואט, על רשות החשמל לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית, תוך התייעצות עם  175על 

                                                       

  .לתשקיף 6.2.3.5תוארו בסעיף אבי הדרך  4
 המייעדת מקרקעין ,55"ל תתהקלה שאושרה בעיין גד הוגשה עתירה מהלית על ידי עיריית קריית גת כ 2017בחודש ובמבר  5

התקבל פסק הדין בעתירה המהלית ולפיו דחתה  2018במרץ  22כוח המוסקת בגז טבעי. ביום זור צומת פלוגות לתחת בא
  .להלן 8.17.4סעיף לפרטים וספים ראו  העתירה.
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עם ועדת הריכוזיות, לצורך  להיוועצות החשמל רשות, ובהתאם, פתה יותועדת הריכוז

מאת  מכתב החשמל רשות קיבלה ,2017 באוגוסט 7ביום  ר חשמל לצומת.והעקת רישיון ליצ

 המליצהועדת הריכוזיות  כי צויןבמסגרתו  ,הריכוזיות ועדת"ר כיו בכובעההממוה 

  .לצומתרשיון חדש יק לחברה להע שלא ,כלל משקית ריכוזיותשל  משיקולים

במסגרת ימוקיה מתייחסת ועדת הריכוזיות לחברה כחלק מקבוצת מחזיקים הכוללת, 

בהתאם להחלטה האמורה את החברה, החברה לישראל, כי"ל, בז"ן, רשת מדיה בע"מ וחברת 

"), לרבות לעיין ההספק המותקן של רשיוות המחזיקים קבוצתהחדשות הישראלית בע"מ ("

ר החשמל, אשר בידי קבוצת המחזיקים (בטכולוגייה קובציולית וטכולוגיית ייצו

  קוגרציה). 

קבוצת המחזיקים היא הקבוצה הריכוזית ביותר במשק ) 1( :לעמדת ועדת הריכוזיות

הישראלי, ואחזקותיה המשמעותיות בתשתיות חיויות מתאפייות בכך שהן בעלות חיויות 

אחת מיצריות החשמל הפרטיות  וכי היא ,ובכלל זה חשמל ,יהגבוהה במיוחד במשק הארג

העקת הרשיון של צומת צפוי בסבירות גבוהה להמשיך ולשמר את  )2( ;הגדולות בישראל

מעמדה של הקבוצה כאחת מספקיות החשמל הפרטיות הגדולות במשק, ואף להגדיל את 

של שחקים אחרים בתשתית גידול וכיסה  , ולמועהיקף פעילותה באופן יחסי למתחרותיה

בצד הפגיעה הצפויה וכח חיזוק מעמדו של הגורם הריכוזי ביותר במשק,  )3; (חיוית מרכזית

פגיעה. במקביל, קובעת את האין תועלת צרכית העשויה להצדיק ובכלל זה בתחום החשמל, 

זון בין ועדת הריכוזיות כי ייתכו מקרים אחרים בעתיד בהן תמצא הוועדה, כי תוצאת האי

הגדלת הריכוזיות הכלל משקית של קבוצת המחזיקים, לבין רווחת הצרכן, תיטה לטובת 

ההקצאה לחברה. כך למשל, מציית הוועדה כי מצב כזה יכול לקרות עקב זק אפשרי שייגרם 

  למשק בפסילתה של הקבוצה מלגשת למכרז, בשל פגיעה בהליך התחרותי המכרזי.

יהיה  יתןכי  וודאות כל איןו ועומדת תלויה הריכוזיות ועדת החלטת, זה וחד למועד כון

  .להביא לשיויה

 קבלתבדבר  המתלה התאיותר על התקיימות אישר לדירקטוריון החברה כאמור לעיל, 

  .בהתאם העסקה הושלמהו לצומת חדש רישיון

י לויתור על התאהחלטת הדירקטוריון החלטת ועדת הריכוזיות ועל לפרטים וספים על 

 2017באוגוסט  8 םהימישל החברה מ םמיידי יםדיווחבהתאמה וימוקיו, ראו המתלה האמור 

על  ים), המובא2018-01-015789 -ו 2017-01-068395 מס': ות(אסמכתא 2018בפברואר  27-ו

  דרך ההפיה.

   .להלן  8.17וספים בוגע לצומת ראו סעיף לפרטים

 סולארי. .פי.סאו .2.3.5

 פרויקטים תמפתח בבעלות מלאה של החברה, אשר מוגבלת שותפות היה סולאר.פי.סי או

  . וולטאית-פוטו בטכולוגיה חשמל לייצור

מהוה המופק והפרע של  85.3%רכישה של אסיה פיתוח השלימה  2017 ביואר 12 ביום

 מתקיםם לצורך הקמת על הסכמי קרקע עם מושבים וקיבוציהחתומה  תי, חברה פרטגרידיי

  .חשמל לייצור
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 בתמורה, בגרידייא החזקות אסיה פיתוח או.פי.סי סולאר את מלו רכשה 2017ביולי  27ביום 

והסבת החוב של  )לגרידיי שבוצעה שווי הערכת פי על קבעה(אשר  "חש אלפי 288 של לסך

תחוב כלפי שגרידיי  לחברה, כך "חש ןמיליו 2.6-כ על עמדהגרידיי לאסיה פיתוח, שיתרתו 

למועד הדוח, פרעה החברה את יתרת החוב  ה פיתוח.יהחברה ואילו החברה תחוב כלפי אס

   .פיתוח אסיהכאמור כלפי 

רידיי על הסכמים/מזכרי הבות לרכישת קרקע עם בעלי במהלך תקופת הדוח חתמה ג

(ראו ור חשמל יישובים וקיבוצים אשר ככל שיבשילו ויושלמו יאפשרו הקמת מתקים לייצ

       להלן). 8.11.8סעיף 

בשלב ווולטאית היה -יובהר, כי כון למועד הדוח פעילות ייצור חשמל בטכולוגיה פוטו

ואין וודאות כי יוקמו מתקים לייצור חשמל כאמור והקמתם בלבד, הקידום הסטטוטורי 

השלמת תהליך שיוי ייעוד קרקע, זכייה בהליכים התחרותיים המפורטים כפופה, בין היתר, ל

   .שדרש)במקום הלן וחתימה על הסכמים מחייבים עם בעלי הקרקעות (ל 8.2.2בסעיף 

  . עבור החברה פעילות או.פי.סי סולאר, ובכללה גרידיי, איה מהותית

   קבוצההפעילות של ה תחום .3

ייצור חשמל  -הכספיים  כמגזר פעילות בדוחותיה המדווח, אחד פעילותבתחום פועלת חברה ה

  ואספקתו. 

ותפעול של תחות כוח ומתקים  בייזום, פיתוח, הקמה במסגרת תחום פעילות זה עוסקת החברה

לייצור חשמל. כון למועד הדוח, פעילות החברה בייצור חשמל ואספקתו מתמקדת בייצור חשמל 

ולוגיה קובציולית ובטכולוגיית קוגרציה, וכן לאחרוה החלה החברה בייזום פרוייקטים בטכ

וולטאית. בבעלות החברה שתי תחות כוח: תחת הכוח רותם, אשר בבעלות -בטכולוגיה פוטו

חדרה,  בבעלות ), הפועלת בטכולוגיה קובציולית, ותחת הכוח חדרה,20%) וורידיס (80%רותם (

מרכז  בוסף, חדרה היה הבעלים של ועתידה לפעול בטכולוגיית קוגרציה. יה בשלבי הקמההמצו

  להלן). בסעיף זה הארגיה (ראו פירוט 

 ביולי 6 -ב) פרטיים ללקוחות חשמל מכירת, קרי( המסחרית פעילותה את החלהתחת הכוח רותם 

 שמופיע כפי, וואט מגה 466 -כ של מותקן בהספק) וסולר טבעי גז( דלקית-דו תחה והיה, 2013

(קרי,  פרטיים לקוחות 23 -, רותם מספקת חשמל להדוחלמועד  כון. רותם של הייצור ברישיון

 ארוכי) Power Purchase Agreement-(הסכמים לרכישת חשמל  PPAעל פי הסכמי  ,"י)חח שאים

   .להלן 8.2.3למידע וסף ראו סעיף  .טווח

 טבעי גז( דלקית-דו , היה תחת כוח 2016יתחת הכוח חדרה, אשר הקמתה החלה בחודש יו

בטכולוגיית קוגרציה (קרי, תחת כוח המייצרת הן חשמל והן קיטור המכרים לצרכים).  )וסולר

מגה  148.5של עד בהספק מותקן לחדרה רישיון מותה להקמת תחת כוח באזור התעשייה בחדרה 

). להלן 8.12.3ראו סעיף (למידע על מגבלת הוצאת ארגיה לרשת החשמל אשר תחול על חדרה  וואט

צרכי החשמל כל צפויה לספק את  חדרה, הממוקמת בסמוך למפעלי ייר חדרה,תחת הכוח 

וספים  חשמל ללקוחות פרטיים וכן לספק ,6שים 18של  לתקופה מפעלי ייר חדרהוהקיטור של 

                                                       

קוים מסוימים בהסכם ובכלל זה להארכת תקופת כון למועד הדוח מתקיים משא ומתן בין חדרה לייר חדרה לעריכת תי 6

 שים, ואולם אין ודאות כי המשא ומתן יבשיל לחתימה על תיקון ההסכם בין הצדדים. 25 -ההסכם ל



 

15 
 

במחצית להערכת החברה מועד הפעלתה המסחרית של תחת הכוח חדרה צפוי לחול . ולחח"י

עד , אשר את מרכז הארגיהמפעילה כיום  . בוסף, חברת התפעול חדרה2019שת הראשוה של 

וחלק מצרכי החשמל צרכי הקיטור  מספק את כל למועד ההפעלה המסחרית של תחת הכוח חדרה

   .)צרכי החשמל של ייר חדרה מסופקים על ידי רותם תיתר( של מפעלי ייר חדרה

צומת, עסקת את החברה השלימה  )הדוח על המצב הכספי(ולאחר תאריך וח דבתקופת ה, בוסף

   .לעיל 2.3.4 כמפורט בסעיף

 פרוייקטים ייזום תחוםפעול בלהחברה  הדוח החלהתקופת בלעיל,  2.3.5כמפורט בסעיף  כן, כמו

החזקות  ורכישת.פי.סי סולאר או הקמתוולטאית, באמצעות -פוטו בטכולוגיהחשמל  לייצור

  .גרידייב

   .להלן 3 סעיף ראולפרטים וספים אודות תחום הפעילות 

  השקעות בהון החברה ועסקאות במיותיה .4

  : 2017 -ו 2016בשים השקעות בהון החברה עצמה ועסקאות במיותיה,  להלן יובא פירוט

 ערך"ח ש 0.01מיות רגילות בות  99,999,900אסיה פיתוח החברה ל הקצתה, 2017ביולי  19 ביום .4.1

 קוב. בתמורה לערכן ה קוב

באוגוסט  1פרסמה החברה תשקיף (הושא את התאריך  2017 ביולי 31ביום לעיל,  2.1כאמור בסעיף  .4.2

 34,000,000 עד ) להשלמה של הפקה ראשוה לציבור של1( - )2017באוגוסט  8שתוקן ביום ו 2017

) 2( -; ו")ההפקה(" ש"ח ערך קוב כל אחת של החברה 0.01 מיות רגילות, רשומות על שם, בות

ש"ח ערך קוב אגרות חוב (סדרה א') של  320,000,000לרישום למסחר ושחרור מחסימה של 

ש"ח ערך קוב של החברה (אשר הופקו במסגרת הפקה פרטית למשקיעים  1.00החברה, בות 

, (ברוטו) ש"ח 398,583,750יסה החברה סך של ). במסגרת ההפקה, גי2017במאי  18מסווגים ביום 

  .בתמורה להפקת מיות

הקצאת מיות לאסיה פיתוח בתמורה להעברת חדרה וחברת התפעול חדרה לידי החברה (כאמור  .4.3

 ).דוחות הכספייםל 5 ובביאור לעיל 2.3.1 יףבסע

 לעיל.  2.3.3 לידי החברה, כאמור בסעיף AGSרה להעברת הקצאת מיות לאסיה פיתוח בתמו .4.4

א לפרק הרביעי (פרטים 21תקה ראו ושיוי מבי בהחזקות  השליטה בעלת החזקות אודות לפרטים .4.5

  .וספים)
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 חלוקת דיבידדים .5

 חילקה החברה דיבידד לבעלי מיותיה כדלקמן: 2017 -ו 2016בשים  .5.1

 168 -של כ )(מצטברבסכום  דיבידד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 2016דש מאי בחו .5.1.1

 . 2016במספר תשלומים במהלך שת  חולק אשר ,7)למיה אגורות 168 -(כ ש"ח מיליון

"ח ש מיליון 60 של בסך דיבידד חלוקת על החברה דירקטוריון החליט 2017 בדצמבר 5 ביום .5.1.2

  .2017 בדצמבר 21 ביום חולק אשר), למיה אגורות 45.49 -(כ

   .ש"ח מיליון 158 -עומדת על כ 2017בדצמבר  31יום יתרת הרווחים היתים לחלוקה ל .5.2

החברה לאמץ מדייות חלוקת דיבידד, לפיה בכל שה  וןרי, החליט דירקטו2017ביולי  26 ביום .5.3

לאחר מס, בשה  לפחות מהרווח הקי של החברה, 50% קלדרית, יחולק דיבידד בשיעור של

לפרטים וספים בדבר מדייות חלוקת הדיבידד ראו הקלדרית שקדמה למועד חלוקת הדיבידד. 

 (ג) לדוחות הכספיים. 21ביאור 

הלוואות או או להעמיד  תהיה רשאית לבצע חלוקהלא  עצמה החברה ,שטר האמותל בהתאם .5.4

אמור (שאים בהחזקת החברה), או בשליטת בעלי השליטה כולצדדים  השליטה בהערבויות לבעלי 

לפרוע להם הלוואות שהועמדו לה (ובכלל זה על פי לוח הסילוקין של אותן הלוואות) (בסעיף זה: 

  להתקיימות כל התאים המפורטים להלן: בכפוףאלא  ,")חלוקה פעולות"

די בשטר האמות, ואין בביצוע פעולת החלוקה כרעון מיידי כמפורט ילא מתקיימת עילה לפ .5.4.1

 לגרום לקיומה של עילה כאמור.

 אמות(" לכל אחת מאמות המידה שלהלן ת, ביחסכון למועד בדיקת אמת המידה הרלווטי  .5.4.2

 של בעמידתה יפגע לא פעולות החלוקה, ביצוע") יחולו ההוראות הבאות, ולחלוקה המידה

 ה:חלוקהמידה ל באמות החברה

 ש"ח; מיליון -120ו מוך מ, איכהגדרתו בשטר האמותההון העצמי של החברה,  .5.4.2.1

 30% -, איו מוך מכהגדרתו בשטר האמותיחס ההון העצמי למאזן של החברה,  .5.4.2.2

, החל מאותו מועד בבורסה הראשית ברשימה למסחר יירשמו החוב אגרות אםאו, (

25%(; 

ביחס לפעולות חלוקה המבוצעות החל ממועד הבדיקה הראשון, של יחס כיסוי  .5.4.2.3

כיסוי החוב ההיסטורי של החברה,  יחסבשטר האמות:  החוב ההיסטורי כאמור

(למיעת ספק, תאי זה לא יחול ביחס  1.25:1 -יפחת מ לא, כהגדרתו בשטר האמות

 לפעולות חלוקה שיבוצעו עובר למועד הבדיקה הראשון כאמור לעיל).

כקבוע בשטר הסכום הדרש  עלעומדת  , כהגדרתה בשטר האמות,קרן לשירות החובה .5.4.3

  אמות.ה

                                                       

 2.6-מיליון דולר ו 13.2מיליון אירו,  26.7 -הסכום המוצג בשקלים מהווה המרה של סכום החלוקה הכולל שחולק בפועל של כ 7

 מיליון ש"ח.



 

17 
 

 אסיה ידי על לחברה שהועמדוחברתיות  ביןיתרות  פירעוןביצעה החברה  2017 יוליחודש ב .5.4.4

 65בסך של  לידיה שהתקבלה') א(סדרה  החוב אגרות הפקת מתמורת חלק מתוך, פיתוח

    מיליון ש"ח.

 להלן.  10.4.3 -ו 10.4.2סעיפים לעיין תאים לביצוע חלוקה על ידי רותם וחדרה ראו  .5.4.5
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  מידע אחר – 2 חלק
  

 מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של החברה .6

  , באלפי ש"ח). מאוחדיםלהלן תמצית התוים הכספיים של החברה (

על ידי  AGS-ו חדרה התפעול חברת, חדרה רכישתשיוי המבה בקבוצה ( השלמתלעיל  כאמור

 2017יולי  - ים מאירק בחודש בוצע ).פי.סי סולאראועל ידי  גרידיימיות  רכישת והשלמתברה, הח

הותאמו כך שיכללו את התוים של החברות כאמור , ובהתאם התוים המובאים בטבלה להלן

   ).As Poolingצירופי עסקים תחת אותה שליטה (בשיטת 

סעיף  ראובכל אחד מהתוים המוצגים בטבלה,  לפרטים אודות הסברים בוגע להתפתחויות שחלו

  לדוח הדירקטוריון. 2.2
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מיוחס לבעל 
  שליטה

 שת
2017   

 ייצור
 חשמל
  ואספקתו

1,315,679  -  -  179,059  892,119  -  21,033  35,473  3,261,758  2,577,219  

שת 
2016  

ייצור 
 חשמל
  ואספקתו

129,4521,  -  -  136,175  257,894  -  392,18  865,69  2,580,425  2,062,714  



 

  

  קבוצהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות ה .7

כלכלית שבה פועלת -קרואלהלן תיאור המגמות, האירועים וההתפתחויות בסביבה הכללית והמ

להם השפעה מהותית על  , אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה, יש להם או צפויה להיותהחברה

  ., והשלכותיהםבחברההתוצאות העסקיות או ההתפתחויות 

ידיות זה באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העת 7 התייחסות המופיעה בסעיףה

ם המשפיעים על פעילותה, הה בבחית בסביבה הכללית שבה היא פועלת ובגורמים החיצויי

המבוססת על הערכות, יתוחים ואומדים ידע הצופה פי עתיד כמשמעו בחוק יירות ערך, מ

שהחברה מבצעת, פרסומים פומביים, החלטות רגולטוריות וכן יסיוה והיכרותה של החברה את 

 אים הגורמים החיצוייםהחלטות השוק בו היא פועלת. אולם הסביבה הכלכלית המפורטת ו

ואים ודאיים, כך שהערכות כאמור יכולות לא להתממש או להתממש בשליטתה של החברה 

, בין היתר אם יחול שיוי באחד או יותר מגורמי הסיכון באופן שוה מהותית מכפי שהחברה צפתה

  להלן.  19בסעיף ה, לרבות כמפורט הכרוכים בפעילות

  8המצב הכלכלי במשק .7.1

הביקוש לחשמל ועל מצבם הפיסי של לקוחות על  להשפיע עשויהישראלי  המצב הכלכלי במשק

ופגיעה אפשרית  בישראל הכלכלי במצב הרעה. החברהפעילותה של החברה ובהתאם להשפיע על 

להפחתת הביקוש לצריכת החשמל המיוצר על ידי מתקי  לגרום בין היתר, עשויות בסקטור העסקי

במצב  הרעהבוסף,  .להשפיע לרעה על הכסות החברה ייצור החשמל שבבעלות החברה ובכך

  אשראי בשוק ועל זילותה של החברה.ה ועלויותזמיות על להשפיע  עלולה בישראל הכלכלי

חל שיפור בשוק העבודה בישראל וחלה ירידה בשיעור האבטלה במשק, לשיעור  2017במהלך שת 

 עמד 2017 בשתצב הצמיחה בישראל ק 9,לסטטיסטיקה המרכזית שכההלעל פי תוי . 4.3%של 

-כ של גידולוחל  )2015בשת  2.6%-ו 2016בשת  4.0%-(בהשוואה לשתיים  במוחים 3.3%על 

-כו, בצריכה הפרטית 3.3%-בשיעור של כ עליה רשמהבהשקעות בכסים קבועים. כמו כן,  2.8%

קצב  צופה 2019-ו 2018התחזית לשים  10,האוצר משרד פרסומי פי על. הציבורית בצריכה %2.3

והגידול ברמת החיים  העליה .בהתאמה, 3.1%-ו 3.2%של  במעט בטווח הקצר מוך צמיחה

, והעליה ובכלל זה בחברה את הביקוש לצריכת חשמל ברמת כלל המשק באוכלוסיה מגדילים

   .צריכה של לקוחות פוטציאלייםבהשקעות בכסים קבועים מעידה על גידול בהיקף ה

 בתחומי פעילות החברהרגולציה  .7.2

פעילותה של החברה מושפעת משיויים בהוראות הדין החלות עליה, בהיותה כפופה לרגולציה 

חוק משק החשמל והתקות שהותקו מכוחו, מדייות הממשלה  :הכוללת בין היתר את הוראות

עי, והחלטותיה, אמות מידה והחלטות רשות החשמל, החלטות משרד הארגיה, חוק משק הגז הטב

והחלטות רשות הגז הטבעי והמועצה לעייי גז טבעי, חוק ההגבלים העסקיים  2002-התשס"ב

כן ווהחלטות רשות ההגבלים העסקיים, חוק הריכוזיות, חוק החברות והתקות שהותקו מכוחו, 

אודות סיכוים  למידע. הסביבה ולאיכות ובייה לתכוןעסקים, הוגעת לרישוי  רגולציה

                                                       

, אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר, בכתובת: 2017 דצמברב 31או סקירה כלכלית שבועית, ר 8
http://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiraclacalit_31122017.pdf  

 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2017החשבוות הלאומיים לישראל לשת  9
   .http://mof.gov.il/ChiefEcon/Pages/DevelopmentAndIncomeForecast.aspx: בכתובת ראו 10
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 19.3.2 -ו 14, 13 פיםראו סעי, הסיכון בקשר עמהוגורמי הרגולציה החלה על החברה , סביבתיים

  .להלן

  הריכוזיות חוק .7.3

ות ובכלל זה רישיון ייצור חשמל) על פי חוק הריכוזיות, בהקצאת זכות (כהגדרתה בחוק הריכוזי

לשקול שיקולים של קידום התחרות העפית.  המאסדרובקביעת התאים באותה זכות, חייב 

במידה והזכות מויה ברשימת זכויות אשר עשויה להיות להן השפעה מהותית על התחרות 

  גם עם הממוה. המאסדר(שקבעה על ידי הממוה), יתייעץ 

 מאסדרגורם ריכוזי (שהיו גורם המוי ברשימת הגורמים הריכוזיים), חייב בוסף, בהקצאת זכות ל

  לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית תוך התייעצות עם ועדת הריכוזיות.  

ברשימת הגורמים הריכוזיים תחת קבוצת החברה לישראל (על  הכלול הקבוצהכון למועד הדוח, 

, לרבות לעיין סכימה של פעילות ייצור החשמל אף שהחברה לישראל איה בעלת החזקות בחברה)

של חברות אחרות בקבוצת החברה לישראל יחד עם פעילות יצור החשמל של החברה, בעלת 

השליטה בחברה (קון) וחברות הבת של החברה. האמור ישפיע במקרה בו תבקש החברה, או חברה 

מגה וואט המתחברת  175ולה על בשליטתה, רישיון ייצור שעייו הקמה ותפעול של תחת כוח הע

 2.3.4 כמפורט בסעיףועדת הריכוזיות בעיין עסקת צומת, לרשת ההולכה, וראו לעיין זה החלטת 

  . לעיל

מר עידן עופר, הה באמויות המחזיקות בעקיפין  בוסף, רשימת הגורמים הריכוזיים כוללת את

בעלת השליטה בחברה, כגורם ריכוזי, וכן כוללת תחת קבוצת החברה לישראל (המוחזקת בקון, 

בעקיפין על ידי האמויות ה"ל) שורה של חברות וספות המוגדרות כגורמים ריכוזיים ובכלל זה 

את קון. בוסף, קון כללת גם ברשימת התאגידים הריאליים המשמעותיים, כהגדרת המוח בחוק 

  . הריכוזיות

מוגדרת בוסף כתאגיד ריאלי משמעותי, ומשתייכות לקבוצת מחזיקים של גורם בעל  הקבוצה

השפעה בתחום השידורים או העיתוות הכתובה. כמו כן מצוין ברשימת הגורמים הריכוזיים כי 

) לחוק הריכוזיות, המחזיק מעל מחצית מהפעילות בתחום 2(א)(4גורם ריכוזי מכוח סעיף  היא

ית באמצעות לפחות כעשרה תשתית חיוית וכן בעל זכות בלפחות ארבע תחומי תשתית חיו

(וכן על מחזיקי  הקבוצהכתאגיד ריאלי משמעותי, בין היתר, חלות על  הרישיוות. מכוח הגדרת

אמצעי שליטה בהן) מגבלות שוות מכוח חוק הריכוזיות, שעיקרן מגבלות על החזקות בגופים 

  . הקבוצהות על החזקות גופים פיסיים במיות פיסיים משמעותיים ומגבל

עם הפיכת החברה לחברה ציבורית, וכל עוד קון מהווה תאגיד מדווח, אזי בהתאם לחוק 

הריכוזיות מהווה החברה חברת "שכבה שייה", ולפיכך לא רשאית החברה לשלוט ב"חברת שכבה 

 אחרת".

 (כללי ריכוזיות עפיים) צוריי ברישיוות שליטה להחזקות ביחס החשמל רשות כללי .7.4

 ייצור ברישיוות שליטה להחזקותשל הכללים המחים ביחס  תוקפםפקע  2017במרץ  2ביום 

 כללים מתגבשים, החברה ידיעת ולמיטב, 2015 במרץ 2 מיום החשמל רשות לטתבהח שקבעו

 לחברהומשרד הארגיה.  העסקיים בהתייעצות עם רשות ההגבלים החשמל רשות ידי על חדשים

 .אלה כללים פרסום למועד באשר הערכה אין
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   :2017 במרץ 2הכללים המחים אשר היו בתוקף עד ליום 

 קובציוליתלכללים האמורים, ההספק המרבי של מתקי ייצור בטכולוגיה  בהתאם

מגה וואט, ערך  1,600אשר יוחזק או יישלט על ידי אדם לא יעלה על  קוגרציהובטכולוגיית 

משוק הייצור הפרטי בשתי הטכולוגיות על בסיס תוי  30%-א תח שוק של לא יותר מהמבט

 לא האמורים הכללים פי על, בוסף. 2020המשק וצרכיו כפי שהיו ידועים במועד ההחלטה ועד שת 

, זה לעיין. אחת ייצור בטכולוגיית דומיטי שוק בתח מהותית שליטה בעל יהיה ולא אדם יחזיק

, קוגרציהאו בטכולוגית ייצור אחת (קובציולי  שליטה אמצעי החזקת כי החשמל רשות הבהירה

ייצור, לאותה טכולוגיית  התעריפיתמההספק המותקן של הכמות  40% לפי העיין) בשיעור של

לב למספר היה החזקה המעלה חשש לריכוזיות ודומיטיות יתר באותה הטכולוגיה, בשים 

 טכולוגיה הרלווטית. השחקים בשוק וב

 מצב בטחוי, גיאופוליטי וכלכלי בישראל ובסביבתה .7.5

 ופעילותההמצב הכלכלי, הפוליטי והביטחוי במדית ישראל עשוי להשפיע על החברה, אשר כסיה 

לקשיים בפעילות החברה  םבישראל, עלולה לגרו והבטחויבמצב המדיי  הרעהבישראל.  מצויים

 לגרום עלולים, טרור אירוע או מלחמה דוגמת ומדייים חוייםטבי יםאירועולפגיעה בכסיה. 

 שבבעלות הכוח תחות במתקי לפגיעה זה ובכלל, החברה את המשמשים במתקים לפגיעה

למחסור בכח , מחשב במערכות, וספים עתידיים ופרויקטים חדרה הכוח תחת בהקמת, החברה

 לפגיעה או, החשמל וברשת הכוח לתחות טבעיה הגז הולכת באמצעי, אדם זר ובמומחים זרים

. ואיכותי רציף באופן ללקוחות החשמל באספקת לפגוע ובכך החברה של מהותיים בספקים

  להלן. 19.1.2וספים ראו סעיף  לפרטים

  גז טבעי .7.6

כון למועד הדוח, . ות הבת רותם וחדרהחבר ידי על החשמל לייצור העיקרי כמקור משמש טבעי גז

 -ו 8.13.1סעיפים  ראו(לפרטים וספים  תמר מקבוצת גז וחדרה רותם רוכשות פעילותן לצורך

באספקת הגז  משיבושים מושפעת להיות העשוי החברההחשמל של  ייצור פעילות. הלן)ל 8.13.4

 חשמל לייצורלהיות ערוכה ברה דרשת הח ,הטבעי הגז באספקת שךכשל מתמשל  במקרה. הטבעי

מיטב לו, דוחה למועד שכון מכך החברהפעילות  מושפעתכמו כן,  .(סולר) חלופי בדלק שימוש תוך

במשק הישראלי ספק גז טבעי  )לעתיד לפעו(ו פועל ,2019שת  סוף כל הפחות עדידיעת החברה ל

  11.)תמר(מאגר  יחיד

 לוא צרכי הגז של משק החשמל בכלמהואיל וקיבולת הגז של מאגר תמר איה מאפשרת לספק את 

"שימוש בדלקים  של רשות החשמל 125ערך תיקון לאמת מידה  2017ביוי  12השה, ביום ימות 

עד להפעלה  ןותיקבהתאם ל .")125 מידה אמת"( למימוש תוכית ההעמסה לרשת ההולכה"

על מת לספק את כלל הדלקים הדרשים למימוש תכית ההעמסה  המסחרית של מאגר גז וסף,

שעות בהן משק החשמל בדרש להורות על שימוש בגז וזלי או בסולר ביימהל המערכת  הכלכלית,

כאשר  ליצרים פרטייםלרבות בדרך של הקצאת הגז הוזלי או הסולר , הגז קיים מחסור בקיבולת

ההקצאה להפעלה בסולר תיעשה על בסיס שוויוי בין כלל יצרי החשמל הדו דלקיים (לרבות 

יצרן  בעקבות כך, צפויה להיות הפעלה באמצעות סולר בהיקף גבוה יותר מאשר קודם לכן. .חח"י)

                                                       

 בעסקת ארג'יאן, כמפורטאת ההתקשרות של החברה אישרה האסיפה הכללית של בעלי המיות  2018ואר בי 14ביום יצויין, כי  11
  להלן. 8.13.7סעיף ב
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ר בסולר או , יפוצה בגובה ההפרש בין עלות היצו125פרטי שהופעל בהתאם לאמור באמת המידה 

 ובין עלות היצור בגז המוכר ליצרן.  וזליגז 

ר במהלך שת לוכי אין צפי שרותם תופעל בס צוין 2018ביואר  23 במכתב מחח"י מיום עם זאת

  מעבר לבדיקות הפעלה תקופתיות של מעבר בין גז לסולר וחזרה. ,2018

 8.14.4.1 -ו 14.4.2סעיפים  עם חח"י ראו  PPA-והסכם ה 125לפרטים וספים אודות אמת מידה 

  .להלן, בהתאמה

במסגרת תחזוקה מתוכת של אסדת הפקת הגז של מאגר תמר, התגלה  2017בספטמבר  21ביום 

אספקה שדרש טיפול מיידי ועצירה מוחלטת של אספקת הגז עד לתיקון הכשל. הבאסדה כשל טכי 

לא סופק גז ממאגר האמורה בתקופה , כאשר 2017לספטמבר  27יום חודשה בתמר הסדירה ממאגר 

לרותם. בתקופת התקלה בתמר, פעלה תחת הכוח  ל זהובכל )"בתמר התקלה"(תמר לכלל המשק 

ובגין כך וצרו לרותם עלויות  ,, בהתאם להחיית מהל המערכתבאמצעות סולר חלף הגז של רותם

בגין עלויות על ידי חח"י  שופתהרותם בהתאם להסדרים הקיימים, בגין השימוש בסולר. ת עודפו

   .השיפוי היקף לגבי"י חח לבין רותם בין מחלוקת קיימת אולם, עודפות אלו

וככל שייר חדרה תורה למרכז הארגיה לפי ההסכם עם ייר חדרה, במקרה של מחסור בגז 

באמצעות דלק חלופי שיסופק לצורך ייצור קיטור ז הארגיה תפעיל חדרה את מרכלהמשיך לפעול, 

על ידי ייר חדרה. בתקופת התקלה בתמר, ייר חדרה סיפקה דלקים חלופיים להפעלת מרכז 

תקבל תשלום מלא עבור  כן, לפי ההסכם עם ייר חדרה, חדרה כמו. הארגיה ברוב תקופת התקלה

 גזבאמצעות קיטור מיוצר בסכום של עלות יצורו כל טון  על חדרה ייראת  הקיטור ומגד תשפה

  להלן. 8.5.1.2ראו לעיין זה סעיף  .טבעי

כי במהלך תקופת התקלה בתמר לא הופעלה טורבית הקיטור לייצור חשמל ובהתאם גרם  ,יצוין

  זק כספי, שאיו מהותי.לחברה 

 השפעת תוי שוק  .7.7

 "י ומחיר הפחםחחשל הגז  עלות"י לרבות חחשל  הדלקים בעלויות שיויים .7.7.1

 יצורתעריף רכיב בהתאם לחוק משק החשמל, רשות החשמל קובעת את התעריפים ובהם 

בהתאם לעיקרון העלות וליתר השיקולים הקבועים בחוק , ")הייצור רכיב(" של חח"י החשמל

, אשר "יחחשל  הדלקים עלויות על, בין היתר, משק החשמל. בתוך כך, רכיב הייצור מבוסס

לדיווחים פומביים של  בהתאםתי בהן הוא עלויות הפחם ועלויות הגז של חח"י. חלק מהו

צופה קבוצת תמר, המספקת את הגז לחח"י, הפחתה  201812בפברואר  7קבוצת תמר מיום 

במחיר הגז הטבעי לחח"י בקודת הפתיחה הקרובה של החוזה בייהן  25% -ל 0%בטווח שבין 

  .2021ביולי 

להשפיע בהתאם עשוי תשלום אותו משלמת חח"י לקבוצת תמר, ה הפחתת החברה להערכת

, כי רכיב הייצור עשוי להשתות גם בהתאם להוצאות והכסות אחרות יצוייןהייצור.  רכיבעל 

עשוי להיות  כןו 13סיום פרויקט הסולקים והכללתו ברכיב הייצורלאחר  של חח"י, בין היתר

                                                       

 .2018בפברואר  7לדוחות מיידים שפורסמו על ידי קבוצת תמר מיום בהתאם  12
 -בפחם באתרים "אורות רבין" ופרויקט הסולקים הו פרויקט של חח"י להפחתת פליטות לאויר מיחידות ייצור המופעלות  13

  "רוטברג". 
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שמחיר החשמל  מאחר 14להם. אשר חח"י צד הליכים משפטיים תוצאותממושפע 

 רכיב וכןייצור ה רכיבמבהתקשרויות בין רותם וחדרה לבין לקוחותיהן מושפע במישרין 

, של רותם וחדרה הגז אספקת להסכמי בהתאם הטבעי הגז מחיר להצמדת הבסיס היו ורייצה

 לקיםהד כלל בעלויות לשיויים, היתר בין ,כך ובכלל ייצורההחברה חשופה לשיויים ברכיב 

הפחם  מחיר ,לגז מפחם ממעבר כתוצאהלרבות שיוי תמהיל הדלקים  ,"יחח ידי על הרכשים

  ."יחחועלות הגז של 

 82% -עולה כי רכיב הייצור מהווה כ ,פסגה קיץ עליון במתח לפי יתוח החברה לתעריף

 10%-עלויות מערכתיות בשיעור של כ . כמו כן, כולל התעו"ז(תעריף עומס וזמן) מהתעו"ז

   .8%-ושירותי תשתית בשיעור של כ

 2018 לשת החשמל לתעריף שתי עדכון פרסמה החשמל רשות, 2017בדצמבר  31 יום לאחר

כלל עליה בשיעור אשר ( רכיב הייצור לו בהתאם אשר ,2018ביואר  15 -אשר כס לתוקף ב

ושירותי "ז ומהתע 8%-כ מהוותעלויות מערכתיות , מהתעו"ז 86% -מהווה כ )6.7% -של כ

   .מהתעו"ז 6%-כ מהוותתשתית 

כן, לעיין  כמו ) לדוחות הכספיים.ב(27 ביאור ראואודות שיויים בתעריף הייצור  לפרטים

) לדוחות ט(27הפרשה שיצרה רותם לשירותי יהול מערכת והיטלי סולר והקטתה, ראו ביאור 

   הכספיים.

 15חליפין בשערי שיויים .7.7.2

 שהתשלום בגים היו במטבע דולרי או 16רותם וחדרה, בהסכמים החברה קשורה, באמצעות

החברה  באירו או ביין יפי (באופן זיח), בעוד שהכסות החברה הין בשקלים. כתוצאה מכך

 ביחס לשקל. , האירו והיין היפי (באופן זיח)חליפין של הדולרהם בשערי יחשופה לשיוי

מול קבוצת  על פי הסכם אספקת הגז בו התקשרהכי מחיר הגז הטבעי שמשלמת רותם יצויין 

, אשר שולם החל דולרי מיימלי למחיר כפוף וכן, צמוד באופן חלקי לשער הדולר תמר

כאשר מחיר הגז שווה או מוך למחיר . ")המיימום מחיר(" 2017ובמהלך שת  2015מובמבר 

של הדולר ביחס לשקל, החברה חשופה במידה רבה יותר לשיויים בשער החליפין , וםהמיימ

 או שווה הגז מחיר בו מצבכמו כן,  .וםהמיימעולה על מחיר מחיר הגז הטבעי  בו מצבלעומת 

 הגז הטבעי שצורכת בעלות להוזלה ויביא לא הייצור ברכיב הפחתותהמיימום,  מחירמ מוך

   רותם. של הרווח שיעורי על לרעה רותם וישפיעו

 לתעריף שתי עדכון החשמל רשות פרסמה ,2017בדצמבר  31 לאחרלעיל,  7.7.1כאמור בסעיף 

, המיימום למחיר מעל לעלות עשוישל רותם  הגז מחיר , בהתאם לו2018 לשת החשמל

 לקטון עשויה לשקל ביחס הדולר של החליפין בשער לשיויים החברה חשיפת מכך וכתוצאה

   .זה כוןעד למועד עד החשיפה לעומת

                                                       

החלטת בית המשפט העליון  אצל חח"יתקבלה ה 2017באפריל  27ביום , 2017באפריל  27בהתאם לדיווח פומבי של חח"י מיום  14
כגד פסק בורר אשר חייבם לשלם  )EGPC-ו EGASבשוויץ אשר דחתה את הערעור שהגישו חברות הגז הלאומיות המצריות (

 מיליארד דולר בתוספת ריבית והוצאות משפט.  1.76-י כלחח"
 .http://www.boi.org.il/התוים מתוך אתר בק ישראל, בכתובת:  15
  עם חח"י. PPA-בין היתר, הסכמים להקמת ותחזוקת תחות הכוח, הסכמי רכישה ואספקת גז טבעי והסכמי ה 16
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קבע  חח"ישל  החשמלשכן תעריף  ,החליפין בשערמושפעת בעקיפין משיויים  החברה, בוסף

 מושפע ולפיכךבחלקו בהתאם לעלויות הדלקים (בעיקר פחם וגז) של חח"י הקובים בדולר, 

 הייצור מרכיב ,היתר בין, מורכב י"חח של החשמל תעריף 17.חליפיןשיויים בשערי מבחלקו 

  .מישרין על מחיר החשמל בהתקשרויות בין החברה לבין לקוחותיההמשפיע ב

 ראו החברה עלהדולר והאירו מול השקל  החליפין של אודות השפעת ירידת שער לפרטים

 .הכספיים לדוחות(ד) 24 ביאור

 במדד המחירים לצרכן שיויים .7.7.3

 םהמחירי למדד צמודות, שלה תוהב חברותהו החברה של מהתחייבויותיה יכר חלק

, כך ובכלל זה חלק יכר מההלוואות של רותם וחדרה צמודות למדד המחירים לצרכן 18,לצרכן

. שלה יתרת החובעל של החברה ושיוי במדד המחירים לצרכן ישפיע על הוצאות המימון ש

מחיר הקיטור אשר מוכרת דרך גם  החברהשיויים במדד המחירים לצרכן משפיעים על 

 את המאפייתמשכה המגמה  2017בשת  .באופן חלקי למדדאף הוא צמוד ההחברה 

 עלההמחירים לצרכן, באופן שהמדד  במדד משמעותיות לא עליותשל  האחרוות השתיים

  .0.3% -ב 2017 בשת

  .הכספיים(ד) לדוחות 24לפרטים וספים ראו ביאור 

 והרפורמה במשק החשמלמדייות ממשלת ישראל להגברת התחרות במשק החשמל  .7.8

למועד הדוח עיקר פעילות ייצור החשמל בישראל מתבצעת על ידי חח"י, כאשר בשים  כון .7.8.1

האחרוות תח השוק של היצרים הפרטיים בשוק ייצור החשמל הולך וגדל וזאת לאור 

 חשמל יצרי של כיסתם עידודמדייות ממשלת ישראל לאפשר תחרות במשק החשמל על ידי 

 הארגיה במשק חסמים להסרת לפעול יש כי, היתר בין, הממשלה קבעה זו במסגרת. פרטיים

 וכן 19,פרטיים חשמל יצרי ידי על כוח תחות הקמת זירוז לצורך רגולטוריים תאים ולאפשר

מצרכי הארגיה של מדית  10%מתחדשת בהיקף של  מארגיה חשמל ייצוריעד של  קבעה

רשות פרסומי פי  על 2030.21 תבש 17% ולפחות, 2025 בשת 13%לפחות  2020,20 בשתישראל 

החשמל, תח השוק של ההספק הפרטי צפוי לגדול בשים הקרובות כתוצאה מגריטת תחות 

  22.פרטייםיצרים  ידי על כוח תחותוהקמת  י"חחישות של 

"י במשק החשמל חחהכוללת תוים אודות חלקם של יצרי חשמל פרטיים ושל  הטבל להלן .7.8.2

כי כון למועד פרסום הדוח יצויין . 23שפורסמו על ידי רשות החשמל, כפי 2016 -ו 2015בשים 

  .2017טרם פורסמו תוים בגין שת שת 

                                                       

  תעריף החשמל קבע על ידי רשות החשמל.יצוין כי  17
בין היתר, התחייבויות החברה לגורמים המממים את פעילותה מכוח הסכמי המימון עליהם היא חתומה באמצעות רותם  18

 וחדרה, כמו גם מחיר הקיטור שיסופק על ידי חדרה על פי התקשרותה עם ייר חדרה.
 .2007באוגוסט  12ק הארגיה" מיום בעיין "הסרת חסמים במש 2178החלטת מממשלה  19
 .2011ביולי  17: מדייות הממשלה בתחום הפקת ארגיה ממקורות מתחדשים, מיום 3484החלטת ממשלה מספר  20
  .2015בספטמבר  20בעיין "הפחתת פליטות גזי חממה וייעול צריכת הארגיה במשק" מיום  542החלטת ממשלה  21
  בכתובת: 2016לשת רשות חשמל, דוח מצב משק החשמל  22

 https://pua.gov.il/publications/documents/meshek_atatus_2016.pdf ")ת החשמל משק מצב דוח2016 לש(".  

  רכה, כפי שפורסמו על ידי רשות החשמל.ובסיס התוים להע 2016על דוח מצב משק החשמל לשת  בהתבסס 23
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  2016בדצמבר  31   2015בדצמבר  31  

  
יכולת 

מותקת 
  (מגה וואט)

% מסך 
היכולת 

המותקת 
  במשק

יכולת 
מותקת 

(מגה 
  וואט)

% מסך היכולת 
המותקת 
  במשק

  77%  13,617  78%  13,617  חח"י
יצרי חשמל פרטיים (ללא 

  17%  3,077  18%  3,065  ארגיות מתחדשות)
(יצרים  ארגיות מתחדשות
  6%  971  4%  679  פרטיים)

יצרי חשמל פרטיים (כולל 
  23%  4,048  22%  3,743  ארגיות מתחדשות)
  100%  17,665  100%  17,360  סה"כ במשק

ארגיה   
מיוצרת 

(אלפי מגה 
  וואט שעה)

% מסך 
ה הארגי

המיוצרת 
  במשק

ארגיה 
מיוצרת 

(אלפי מגה 
וואט 
  שעה)

% מסך 
הארגיה 

  המיוצרת במשק

  68%  45,544  77%  50,641  ח"יח
יצרי חשמל פרטיים (ללא 

  ארגיות מתחדשות)
13,496  %21  20,102  %30  

(יצרים  ארגיות מתחדשות
  פרטיים)

1,276  %2  1,745  %2  

יצרי חשמל פרטיים (כולל 
  ות)ארגיות מתחדש

14,772  23%  21,847  32%  

  100%  67,391  100%  65,413  סה"כ במשק

 

  .להלן  8.1.2.4וספים אודות ייצור חשמל על ידי יצרים פרטיים ראו סעיף לפרטים

יה לבין המד ביןבחח"י  גובש מתווה רפורמה 2017דצמבר  בחודש 24,פי פרסומים פומביים על

תחות  5 מכורתדרש חח"י לשים ובמסגרתו, בין היתר,  8המתווה משך . חח"י וההסתדרות

ופעילות יהול המערכת  30%-כל יירדכוח, כך שתח השוק שלה במקטע הייצור התחרותי 

תקים חח"י ויפעלו במסגרת חברה ממשלתית פרדת. חח"י מוחלק מאגף יהול המערכת יצאו 

בתחת הכוח "אורות רבין", אך  1-4ת ייצור חדשות בגז במקום יחידות ותפעיל שתי תחו

 בין האמור ההסכםתחות קיימות.  לשחלףמלבדן לא יאושר לה להקים תחות חדשות או 

   .ראשית חקיקה ותיקון ממשלה אישור טעון"י חח עובדי ות"י וציגחח, ישראל ממשלת

קמה זכות שביתה המופית  חח"יכי לעובדי  25לעבודה הארצי הדין ביתקבע  2017 במאי 4 ביום

ם לשבות בלא להציג רשאי חח"יעובדי  כלפי הרפורמה שגיבשה המדיה במשק החשמל, וכן כי

   .הדין אישור מראש באשר למתווה שביתה קוקרטי ולקבל מאת בית

 בבקשה למתן צו על תאי (שיעשה לצו ץלבג" חשמלה יצרי פורום עתר, 2017יוי ב 21ביום 

מוחלט) ולמתן צו בייים, המבטל את החלטת בית הדין הארצי לעבודה בוגע למתווה שביתת 

ועל  להגן על יצרי החשמל הפרטיים הפועלים במשק במטרה כאמור לעיל, וזאת חח"יעובדי 

, תחת חסותה חח"יהתחרות במשק החשמל, מפי צעדים אשר קטים כלפיהם על ידי עובדי 

מדית ישראל הצטרפה כצד לעתירה ה"ל  וקטת ציגות העובדים. של שביתת עובדים שבה

  26של הפורום.

                                                       

  .55, עמ' 2018לקוח מתוך תכית העבודה של משרד הארגיה לשת  24
  .4.5.2017הסתדרות העובדים הכללית החדשה גד מדית ישראל,  14-09-18983עסק  25
  .21.6.17, פורום יצרי חשמל פרטי מגז טבעי גד בית הארצי לעבודה,  5027/17בג"צ  26



 

27  
  

 החשמל בשוק הצמיחה פוטציאל תחזית .7.9

  27:תחזית תוספת ההספק המותקן הדרשת לעיל מבוססת על ההחות הבאות

  וואט מגה  רכיב

  16,694  2016לדצמבר  31-לכון  מותקן הספק

בין אם מכוח החלטת  2030עד לשת גריעת תחות כוח של חח"י 

1,440( 1-4אורות רבין יחידות : ותממשלה ובין אם מכוח גיל התח 

חיפה  ,)מגה וואט 912מגה וואט), אשכול ( 428מגה וואט), רידיג (

  מגה וואט) 771ורמת חובב ( מגה וואט) 282(

3,833  

 החשמל רשות תחזית פי על"פים יח של מותקן הספק לתוספת צפי

  2030עד לשת  )מתחדשות ארגיות(ללא 
3,393  

  16,254  2030 בשת מותקן להספק צפי

 3,700דרשת של  רזרבה בתוספת 2030 לשת ביקוש שיא תחזית

   מגה וואט
23,200  

    6,946דרשת מותקן הספק תוספת

  

הערכת היקף ההשקעה הדרשת לצורך הקמת ההספק המותקן  לצורךהיקף השקעות:  תחזית

ק את צרכי המשק לקחו העלויות הורמטיביות על פי רשות החשמל לפי הדרש על מת לספ

 3,957בעלות של  יהיה במחזור משולב ןמההספק המותק 50%בהתבסס על ההחה כי  914 הסדרה

במחזור פתוח בעלות של מההספק המותקן יהיה במתקים גמישים  50%ש"ח לקילו וואט וכי 

  ש"ח לקילו וואט. 3,127

  "ח.ש מיליארד 25-כב מוערך 2030 שת עד לעיל היתוח פי על הדרש עותההשק סך, בהתאם

באשר לפוטציאל הצמיחה בשוק החשמל מהווה מידע צופה פי עתיד,  לעיל התחזית האמורה

מבוסס על הערכות החברה ועל תוים שפורסמו על ידי רשות הכהגדרתו בחוק יירות ערך, 

ה ותלוי בגורמים שוים. המידע כאמור עשוי שלא להתממש או להתממש החשמל ואשר מות

באופן שוה מהותית מכפי שתואר לעיל כתוצאה מסיבות שוות, ובין היתר, תוי הספק מותקן, 

   קצב גידול בפועל ושיאי ביקוש בפועל שוים מהתחזיות שבבסיס היתוח.
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 בתחום פעילותה החברהתיאור עסקי  – 3 חלק
 

 ותמידע כללי על תחום הפעיל .8

 כללי – בישראלהחשמל  משק .8.1

 חשמל בישראל ייצור .8.1.1

מקטעים המבטאים שלבים שוים בשרשרת אספקת החשמל, משק החשמל מחולק לארבעה 

(העברת  החל משלב הייצור ועד לשלב המכירה ללקוח הסופי: מקטע הייצור, מקטע ההולכה

החשמל), חשמל ממתקי הייצור לתחות המיתוג ותחות המשה באמצעות רשת הולכת 

מקטע החלוקה (העברת חשמל מתחות משה אל הצרכים באמצעות רשת החלוקה הכוללת 

  קווי מתח גבוה וקווי מתח מוך) ומקטע האספקה.

חח"י מייצרת, מוליכה מחלקת ומספקת את מרבית החשמל במדית , הדוחכון למועד 

כמעט בלעדי בישראל של פקדה כיצרן הת חח"י, 2013עד יולי ישראל. בוגע למקטע הייצור, 

חח"י  לכך כי כיום ה, הביאפתיחת משק החשמל לתחרותחשמל בהיקפים גדולים. עם זאת, 

 (ובכללם החברה)ויצרי חשמל פרטיים  של חשמל בהיקפים גדולים הבלעדיאיה היצרן 

  .לעיל 7.8 בסעיף . ראו לעיין זהמשמעותיפועלים בשוק עם כושר ייצור 

עמד ) (חח"י ויצרים פרטיים המותקן בישראל החשמלכושר ייצור  2016בדצמבר  31ליום  כון

 לפי .מתחדשות ארגיות כולל 17,665 -וכ מתחדשות ארגיות ללא מגה וואט 16,694 -על כ

 על לעמוד צפויהקרובות  בשיםלחשמל  הביקוש צמיחת קצב ,"יוחחתחזיות בק ישראל 

%2.8-%32..28    

 בישראל החשמל במשק העיקריים השחקים .8.1.2

 רשותמשרד הארגיה, "י, חח: עיקריים "שחקים" ארבעה כולל בישראל החשמל משק

 ., כמפורט להלןהפרטיים החשמל ויצרי החשמל

 י"חח .8.1.2.1

מייצרת ומספקת את מרבית החשמל בישראל בהתאם לרישיוות שהועקו חח"י 

את כל החשמל בישראל. בוסף,  ומחלקתמכוח חוק משק החשמל, וכן מוליכה לה 

הרישיון מכוח  חח"י מתפקדת כ"מהל המערכת" של מערכת החשמל בישראל

לשמור על איזון רמות , בין היתר ,היו מהל המערכתתפקיד . הכללי שהועק לה

ההיצע והביקוש של משק החשמל, על יהול של העברת ארגיה מתחות כוח אל 

יכות הדרשים (באמצעות מעבר דרך רשתות החשמל), תחות משה באמיות ובא

על ועל תזמון וביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה, 

תחרותיים, שוויויים ומיטיבים, לרבות ביצוע בתאים יהול הסחר בחשמל 

, במסגרת זו חח"י .הסכמים לרכישת יכולת זמיה וארגיה מיצרי חשמל פרטיים

סקרי חיבור  מכיהקובעת את סדר ההפעלה של יחידות הייצור, מערכת, מהל הכ
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פעילותה של חח"י כמהל המערכת כפופה לאמות המידה שמפרסמת רשות  ועוד.

  החשמל.

חח"י כ"ספק שירות חיוי", ומשכך היא כפופה סווגה במסגרת חוק משק החשמל 

אלי. חובות אלה לחובות הוגעות ליהולו התקין של משק שירותי החשמל הישר

כוללות, בין היתר, הגשת תוכיות פיתוח, יהול והפעלת מערכת החשמל בישראל 

לרבות מערכות ההולכה והחלוקה, מתן שירותי גיבוי ותשתית ליצרי החשמל 

חח"י כמו כן, . הפרטיים ולצרכים וכן רכישת חשמל מיצרי החשמל הפרטיים

סקיים בסקטור החשמל, בתחומי הוכרזה כמוופול על ידי רשות ההגבלים הע

ייצור חשמל ומכירתו, הולכת חשמל וחלוקתו ומתן שירותי גיבוי  - אספקת חשמל

   29לצרכי חשמל ויצריו.

מכוח חוק "י לחחשיתו  הרישיוות ףתוק בצו הוארך 2016 בדצמבר 28 יוםב

 חוקפורסם  2017בובמבר  16יום ב. 2017 בובמבר 15 ליום עדמשק החשמל זאת 

האריך את תוקף רשיוות חח"י , אשר 2017-) תשע"ח15משק החשמל (תיקון מס' 

הארכה וספת של רישיוות ש קבע במסגרתו, ו2018בובמבר  15 -הליום עד 

   . ראשית תהיה טעוה תיקון חקיקה י"חח

 8.2.6.1 ראו סעיף "יחח של פחמיות ייצור יחידות סגירת על להחלטה בוגע למידע

  להלן.

 משרד הארגיה .8.1.2.2

אחראי על משקי הארגיה ומשאבי הטבע של מדית ישראל: משרד הארגיה 

, וגז חשמל, דלק, גז בישול, גז טבעי, שימור ארגיה, מים, ביוב, חיפושי פט

מחצבים, מחקר מדעי האדמה והים ועוד. המשרד מפקח על הגופים הציבוריים 

בתחומים אלו, ופועל להבטחת מעה הולם לצרכי הארגיה  והפרטיים המעורבים

והתשתית המשתים של המשק, תוך הסדרת השוק, הגה על הצרכן ושמירה על 

 הסביבה. 

בין מטרותיו הרב שתיות של המשרד: גיוון  30,משרד הארגיה פרסומיעל פי 

מקורות הארגיה והבטחת אמיות האספקה בשגרה ובחירום, פיתוח משק גז 

טבעי אפקטיבי ומשמעותי וקביעת מדייות ארוכת טווח ואסדרה מתאימה במשק 

 החשמל.

אספקת חשמל אמיה למשק בטחת הבתחום החשמל הם  העיקריים יעדי המשרד

גיבוש מדייות הפיתוח למשק החשמל במקטעי הייצור, ההולכה  ,הישראלי

ל בהתאם והחלוקה, קידום מדייות לשילוב ארגיות מתחדשות בייצור חשמ

להחלטות ממשלה, גיבוש מדייות השיוי המבי במשק החשמל, ביצוע בקרה 
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ושל יצרים פרטיים, ביצוע פיקוח,  י"חחופיקוח על יישום תוכית הפיתוח של 

, 1954-, התשי"דואכיפה ליישום תקות הבטיחות על פי חוק החשמל בקרה

חשמל ובטיחות וטיפול בחקיקה בתחומי משק החשמל, כללי ביצוע עבודות 

בתחום החשמל  2018יעדי המשרד המרכזיים שבתוכית העבודה לשת בחשמל. 

הם: גיבוש הרפורמה במשק החשמל, קידום תוכית מתאר ארצית לתשתיות 

  31).41משק הארגיה (תמ"א 

 החשמל רשות .8.1.2.3

הוקמה הכפופה למשרד הארגיה והפועלת בהתאם למדייותו, רשות החשמל, 

שפעלה עד אותו  החליפה את הרשות לשירותים ציבורייםו 2016ביואר  1ביום 

בעלת הסמכות למתן רישיוות היה חוק משק החשמל. רשות החשמל מועד מכוח 

 100-על פי חוק משק החשמל (רישיוות עבור מתקים בעלי כושר ייצור הגבוה מ

), לפיקוח על בעלי הרישיוות, שר הארגיהמגה וואט טעוים גם את אישור 

קביעת תעריפים ולקביעת אמות מידה לרמת, טיב ואיכות השירותים שדרשים ל

בעל רישיון הולכה  ,ספקהאמבעל רישיון "ספק שירות חיוי", בעל רישיון 

משכך, רשות החשמל מפקחת הן על חח"י  יצרן חשמל ויצרן חשמל פרטי. וחלוקה,

   .והן על יצרי חשמל פרטיים

טות של רשות החשמל ולדרוש דיון חוזר יכול להשיג על החל שר הארגיה

תוה ר קביעתם שא, החשמל למעט בוגע לתעריפי ,בהחלטות ספציפיות

סמכות להציע את לשר הארגיה סמכותה המלאה של רשות החשמל. כמו כן, ל

מיויים של חלק מחברי מליאת רשות החשמל, וכן סמכות להחליט על מדייות 

  .וק משק החשמלמשק החשמל בושאים המוגדרים בח

, במשקרשות החשמל מוסמכת לקבוע את תעריפי החשמל  ,לפי חוק משק החשמל

 העלויות של חח"י שרשות החשמל מחליטה להכיר בהן, היתר, על בין ,בהתבסס

ההון. רשות החשמל קובעת תעריפים שוים למגזרי  על אות תשואהושיעור 

חות בהתאם לתעריפים חשמל שוים. לפי חוק משק החשמל, חח"י תגבה מלקו

שיקבעו על ידי רשות החשמל ותשלם למחזיק רישיון אחר או ללקוח, בהתאם 

לתעריפים הרלווטיים. בוסף, רשות החשמל קובעת את התעריפים שישלמו 

יצרי חשמל פרטיים לחח"י בגין שירותים שוים שיתים על ידי חח"י, ובייהם, 

  .ם, ושירותי תשתיותשירותי מדידה ומיה, שירותים מערכתיי

כוללת, בין היתר, פרסום תכית  201832תכית העבודה של רשות החשמל לשת 

, ר, קידום ארגיות מתחדשות וייצור מבוזרואב למשק החשמל ולמקטע הייצ

גיבוש תוכית לפיתוחה של מערכת ההולכה והחלוקה לצורך מתן מעה לגידול 

עדכון כללי הריכוזיות במשק החשמל, בביקוש וקליטת טכולוגיות ייצור שוות, 

  הסדרת כללי רישוי ועוד.  
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 פרטיים חשמל יצרי .8.1.2.4

לשוק  בהיקף משמעותי בשים האחרוות חלה כיסה של יצרי חשמל פרטיים

לעודד תחרות בתחום ייצור החשמל והמגמה לפתח בין היתר לאור  ,ייצור החשמל

  .)להלן 8.8ע וסף ראו סעיף (למיד את הקמתם והפעלתם של מתקי ייצור פרטיים

חשמל לצרכי  "י במכירתחחבתח השוק של  משמעותיתירידה ל הביאה זו כיסה

 של פומבי דיווח פי על, 2016כך שבשת  ),צרכי מתח עליון וגבוה(חשמל גדולים 

   33.ת חשמל לצרכים גדוליםבמכיר 50%-אל מתחת ל התח השוק של ירד"י, חח

של תחות כוח פרטיות הקמתן פעילותם של יצרי חשמל פרטיים, ובכלל זה 

 תקותו "פהיח תקותבהן, מוסדרת במסגרת  המיוצר ומכירת החשמל

יוער,  .רשות החשמל תבעושקמידה הובאמות  וכן בכללים, בהחלטות ,הקוגרציה

  להלן. 14.3 בסעיףרט כי לרותם הסדרה ייחודית מכוח המכרז, כמפו

על פי חוק משק החשמל, לא תיעשה פעולה מהפעולות הקבועות בחוק משק 

כוללות הוראות ותאים בוגע למתן  רשיוותה תקותשיון. יהחשמל אלא על פי ר

  שיון.יהרישיון, כללים להפעלתו והחובות החלות על בעל ר

 תקותהצור, יצרן חשמל פרטי דרש להגיש בקשה על פי על מת לקבל רישיון יי

בין היתר על היצרן להוכיח כי לתאגיד מבקש  ולעמוד בתאי סף. ,הרלווטיות

על פי החלטת רשות  הרישיון קיימת זיקה למקרקעין הרלווטיים למתקן.

שיוות בהיקף יביחס לר ובאישור שר הארגיה(החשמל, בכפוף לעמידה בתאים 

על בעל הרישיון המותה לעמוד  34יתן ליזם רישיון מותה. וואט) מגה 100-גדול מ

גם הוכחת סגירה  ן, ובהבאבי דרך להקמת המתקן כמפורט ברישיון המותה

המתקן, פיסית. רק לאחר עמידה באבי הדרך כאמור והפעלתו המסחרית של 

ות החשמל לתקופה על ידי רש ")קבוע רישיון(בסעיף זה: " יתן ליזם רישיון ייצור

 מגה וואט, הרישיון האמור 100-(ביחס לרישיוות בהיקף גדול מהקבועה בו 

  מקבל תוקף באישור שר הארגיה).

פוף לעמידה כ(ב קבועשיון ישיון מותה ולאחריו רימודל זה המבוסס על קבלת ר

 ), תקף הן לגבי ייצור חשמלוהסטטוטוריותבאבי הדרך הרגולטוריות 

למעט במתקים  ,קוגרציההן ביחס לטכולוגיית ו תובציוליקבטכולוגיה 

ולמתקים  לא דרש רישיון כללשלהפעלתם מגה וואט,  5-בהספק מותקן הקטן מ

   .בלבד קבועמגה וואט דרש רישיון  5מעל של וולטאים בהספק מותקן -פוטו

 פרטיים חשמל יצרי, 2016 לשת כון, 2016 לשת החשמל משק דוח פי על

) (לרבות ארגיות מתחדשות), פועלים בשוק עם כושר ייצור מצרפי רותם(ובכללם 

                                                       

 .2017-ו 2016 לשת"י חח של התקופתי הדוח 33
לחוק משק החשמל מקה לרשות החשמל סמכות להעיק רישיוות לפעילות במשק החשמל ולקבוע את תאיהם. כללי  4סעיף  34

, ובעקבותיהם גם תקות היח"פ ותקות הקוגרציה, קבעו כי 2000-משק החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוי), התש"ס
יון זמי היתן לצורך הקמת מתקן ייצור ולפיו, עם התקיימות התאים הקבועים בו (ובייהם רישיון ייצור מותה הוא ריש

 עמידה באבי דרך כמפורט ברישיון המותה ובתקות), ייתן ליזם רישיון ייצור.



 

32  
  

. במשק המותקן הייצור כושר מסך 23%-המהווים כ 35,וואט מגה 4,048-כשל 

 החשמל במשק המותקן מההספק 40%-כלהערכת רשות החשמל עד סוף העשור 

 וייצור מתחדשות ארגיות(כולל  פרטי חשמל ייצור באמצעות יהיה בישראל

   36.)עצמי

הבחה בין קבעו תוך  37על יצרי חשמל פרטיים ההסדרים הרגולטוריים החלים

טכולוגיות הייצור השוות המשמשות אותם ובין רמות המתח השוות אליהן 

 חשמלהעיקריות לייצור  הטכולוגיותלהלן יפורטו  יחוברו (על פי הספק המתקן).

  :בישראל פרטיים יצרים ייד לע

ייצור חשמל באמצעות תחות כוח אלקטרו  – קובציולית לוגיהטכו .8.1.2.4.1

 של המכסה מימוש .)סולר(גז טבעי או  מכיות המופעלות על ידי דלק פוסילי

 3,470מתוך מכסה כוללת של  וואט מגה 2,400-כ על עומד זו בטכולוגיה יצרים

 שותר אסדרת אודות לפרטים 38מגה וואט שהוקצתה לייצור בטכולוגיה זו.

  .להלן 8.2.1.2 ראו בסעיף מגה וואט 1,100-כ עודהקמה של  המאפשרת החשמל

ממקור  המפיקיםייצור חשמל באמצעות מתקים  – קוגרציה טכולוגיית .8.1.2.4.2

 וארגיה תרמית שימושית (קיטור). אחד, בו זמית, ארגיה חשמלית ארגיה

וואט מתוך מכסה  מגה 760-כ על עומד זו ולוגיהבטכ יצרים של המכסה מימוש

רישיוות  39.הקיימת ההסדרה במסגרתמגה וואט שהוקצתה  1,000כוללת של 

 שיועקו מעבר לכך יהיו כפופים להסדרה שוה. 

, היתרייצור חשמל שמקור הארגיה שלו הוא, בין  – מתחדשת ארגיה .8.1.2.4.3

 שמש, רוח, מים או פסולת.

מגה וואט  971-מתחדשות, עומד על כ בארגיותייצור  מתקיהמותקן של  ההספק

מגה וואט מתוך  1,682 המהוויםמגה וואט בשלבי הקמה שוים,  711וכן עוד 

     40.מתחדשות בארגיותמגה וואט שהוקצו לייצור  3,760מכסות בסך 

ייצור חשמל על ידי שימוש במשאבה חשמלית המחוברת  – שאובה ארגיה .8.1.2.4.4

עליון, והזרמת יבת מים ממאגר מים תחתון למאגר מים לרשת החשמל לצורך שא

מת על  ,המים מהמאגר העליון למאגר התחתון, תוך יצול הפרשי הגובה בייהם

 מתקיםכון למועד הדוח מצאים בהקמה שי  להפעיל טורביה לייצור חשמל.

 מגה 800 של כוללת מכסה מתוך, וזאת וואטה מג 644-כ של בהיקףבטכולוגיה זו 

  41.לייצור שהוקצתה וואט

                                                       

  .החשמל רשות ידי על שפורסמו כפי, להערכה התוים ובסיס 2016על דוח מצב משק החשמל לשת  מבוסס 35
    :בכתובת, 2015ב משק החשמל לשת דוח מצ 36

https://pua.gov.il/publications/pressreleases/documents/doch_reshut_2015.pdf  .  
 .להלן 314.ף , כמפורט בסעימכרז מכוח ייחודית הסדרה לרותם כאמור 37
  .2016מצב משק החשמל לשת  דוח 38
  .2016מצב משק החשמל לשת  דוח 39
 .2016מצב משק החשמל לשת  דוח 40
  .2016מצב משק החשמל לשת  דוח 41
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 לרכוש חשמל מיצרי מחויבת חיוישירות  כספקפי חוק משק החשמל, חח"י  על

החשמל הפרטיים בתעריפים ובתאים המוסדרים בחוק משק החשמל, בתקות 

 עם חח"ישל רותם  PPA-וה המכרזמכוח  וביחס לרותם( מכוחו ובאמות המידה

החשמל מתקי ייצור מחויבת חח"י לחבר את  ,. כמו כן)להלן 8.2.3 בסעיףכאמור 

שירותי ליצרי החשמל הפרטיים הפרטיים לרשת החלוקה וההולכה ולספק 

שירותי יהול חשמל ללקוחות) ולספק (שיאפשרו ליצרים הפרטיים  תשתית

   .מערכת

 שיויים החלים בוהמבה תחום הפעילות ו .8.2

 יה קובציולית ובטכולוגיית קוגרציהייצור חשמל בטכולוג .8.2.1

  כללי .8.2.1.1

לי מבוסס על תחות כוח אלקטרו מכיות המופעלות על ידי וייצור חשמל קובצי

   42.רי זיקוק של פט, גז טבעי או פחםדלק פוסילי, כגון תוצשריפת 

ייצור חשמל באמצעות שילוב בין שי קוגרציה היו  יתייצור חשמל בטכולוגי

תחת כוח הפועלת בטכולוגיית קוגרציה מייצרת מפיקים כוח וחום. תהליכים ש

  הן חשמל והן קיטור המכרים לצרכים.

  וסך הספק מותקן ציוליקוב חשמל לייצור בוגע הסדרות .8.2.1.2

ההסדרה הוגעת לייצור חשמל קובציולי קבעת על ידי רשות החשמל ומשתה 

רשות החשמל אשר הסדירה  התקבלה החלטת 2008בהתאם להחלטותיה. בשת 

 יםהקובציוליחשמל לחח"י על ידי היצרים המכירת תעריפי את ו המכסות את

מכירת חשמל במסלול של  –בשי המסלולים אשר הותוו במסגרת ההסדרה 

זמיות קבועה או מכירת חשמל במסלול של זמיות משתה (ראו פירוט בסעיף 

ועד  241בהסדרה  קבע אשר התעריפי ההסדר 43").241 הסדרה(" להלן) 8.2.1.4

לתת רשת בטחון ליצרים הפרטיים בוגע לכיסוי עלויות ההקמה והתפעול של 

חשמל פרטיים למשק. יצרי מתקי הייצור, וקבע כהגת יוקא לקידום כיסת 

אשר היו  םקובציולייי יצרים קבע כי ההסדר יעמוד בתוקפו לגב 241בהסדרה 

ואשר מועד ההפעלה המסחרית  241בעלי אישור תעריפי קבוע במועד הסדרה 

   .2016שלהם חל עד תום שת 

, רשות החשמל פרסמה 241הסדרה עם התפתחות משק החשמל ומיצוי מכסות 

אשר יישמה שילוב של  הסדרת המשך ליצרים קובציוליים 2014בדצמבר 

על פי הסדרה זו יחידות הייצור  44.טיים לפי עיקרון ההעמסה הכלכליתיצרים פר

תועמסה בהתאם לעיקרון העמסה כלכלית וללא תלות בחוזים ישירים בין 

                                                       

 על פי תוי אתר רשות החשמל, בכתובת:  42

https://pua.gov.il/PowerProducers/Documents/ConventionalInfo.pdf. 
 בושא "הסדרה תעריפית ליצרן חשמל פרטי קובציולי". 2008בדצמבר  2של רשות החשמל מיום  241בה מישי 2החלטה  43
בושא "הסדרת המשך תעריפית ליצרי חשמל  2014בדצמבר  10של רשות החשמל מיום  445) מישיבה 914(1החלטה  44

 מגה וואט ולמספקים פרטיים". 16קובציוליים פרטיים מעל 
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מגה  16-יצור מותקן הגבוה מיצרים ללקוחות, והיא תחול על יצרים בעלי כושר י

   ").914 הסדרה("מגה וואט  1,224וואט עד להספק כולל של 

 914,45החלטה המתקת את הסדרה רשות החשמל רסמה יפ ,2017מאי ב 15ביום 

במטרה להתאימה לצרכי משק החשמל המשתים ולתת מעה לחסמים שהקשו 

בהתאם להחלטה, הותאם תעריף גבוה . על יצרי חשמל להגיע לסגירה פיסית

ית העלות הגבוהה האופיי) וכח הגמישותיותר למתקי ייצור העומדים בדרישות 

, וכן קבע כי המתקים יקבלו תעריף לפי מאפייים ורמטיביים. בוסף, )להם

בכלל זה וספקת הגז, אבמחזור פתוח מספר חלופות ל ליצרים תמאפשר ההחלטה

המכסה הכוללת למתקים חדשים  יצרים אחרים. קבלת עודפי גז מהסכמי גז של

מגה  450לפחות ת (י תחומגה וואט בחלוקה לסוג 1,100-תחת הסדרה זו הוגבלה ל

מגה וואט  400מגה וואט למתקים במחזור משולב, לפחות  700וואט ולכל היותר 

 ,במסגרת ההחלטה .))פיקרמגה וואט למתקים מחזור פתוח ( 650ולכל היותר 

למתקים במחזור  אוסרת התקשרות בעסקאות בילטראליותהחשמל  רשות

מכושר הייצור  15%ב למכור לפחות ומגד מחייבת מתקים במחזור משול ,פתוח

על מת לאפשר ליזמים משך זמן ההחלטה במסגרת  ,כמו כןלצרכים פרטיים. 

 יצרים על שתחולכך  914תוקף הסדרה הוארך  ,מספק להגיע לסגירה פיסית

   .2020ביואר  1מיום לא יאוחר  אישורים יקבלו אשר

להסדרת פעילותם ה לשימוע , פורסמה הצעת החלט2017בדצמבר  10ביום בוסף, 

 םד הקמתודיעמטרתה , אשר של מתקי יצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה

מתן תעריף  ידי-לע , וזאתהסמוכים למקום הצרכותמבוזרים מתקי ייצור  של

בהתאם למסמכי  לשה. ילו ואטש"ח/ק 140-180בהיקף של  הספק מתמרץ תלוי

, ם אשר יעמדו בתאים מסויימיםהשימוע, תעריף ההספק ישולם למתקי

 ,35%-העיקרי מבייהם היו הפעלת המתקן ברמה שתית בהיקף שלא יפחת מכש

, יתן יהיה בהתאם למסמכי השימוע. יצויין כי וואט מגה 300וזאת עד למכסה של 

מכסה זו, אולם מבלי להיות מעבר ללהמשיך ולהקים מתקים מחוברי חלוקה גם 

   זכאים לתעריף המתמרץ.

 מותקן הספק וסך בקוגרציה חשמל לייצור בוגע הסדרות .8.2.1.3

, ההסדרה הוגעת לייצור חשמל יבאופן דומה להסדרה לייצור חשמל קובציול

קבעת גם היא על ידי רשות החשמל ומשתה בהתאם להחלטותיה. בקוגרציה 

 התעריפים ליצרימפרטת את הרשות החשמל החלטה פרסמה  2008בחודש מאי 

הארכה האחרוה להסדר התעריפי התקבלה  46.ההסדר התעריפי)( יהקוגרצ

האריכה רשות החשמל  שבמסגרתה, 2016חודש דצמבר מ החשמל החלטת רשותב

עד להשגת כמות תעריפית של את תוקף ההחלטה האמורה בחצי שה וספת או 

                                                       

מיום  914מישיבה  1בושא 'תיקון החלטה מס'  2017במאי  15של רשות החשמל מיום  517) מישיבה 1155(6 החלטה מספר 45
  " ותיקון אמות מידה לוות'.MW 16: "הסדרה תעריפית ליצרים קובציוליים מעל 10.12.2014

 ארגיה ממתקי קוגרציה". בושא "תעריפים לרכישת 2008במאי  1של רשות החשמל מיום  211מישיבה  1החלטה מספר  46
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מתקים למידע על ההספק המותקן של  47מגה וואט (המוקדם מבייהם). 1,000

  .לעיל 8.1.2.4.2ציה ראו סעיף רבטכולוגיית קוג פרטיים

ליהות מההסדרים הקבועים ליצרי חשמל בקוגרציה על כל על מת יש לציין כי 

יחידת ייצור בתחת כוח לעמוד בתאי צילות ארגטית מיימלית הקבועים 

הסדרים , מוחלים עליה , וככל שהיא איה עומדת בהןקוגרציהבתקות ה

אחרים החותים בהשוואה להסדרים התעריפיים החלים על יצרי תעריפיים 

בשעות למכור למהל המערכת יכול לבחור האם קוגרציה ב. יצרן קוגרציה

שים מיום מתן הרישיון  12מהחשמל המיוצר לתקופה של  70%הפסגה והגבע עד 

שים מיום מתן הרישיון  18ל מהחשמל המיוצר לתקופה ש 50%הקבוע או עד 

מגה  35עד  למכור למהל המערכת בקוגרציה רשאי יצרן הקבוע. בשעות השפל

מגה וואט, או עד  175-, ככל שמדובר ביחידה בעלת הספק מותקן המוך מוואט

מגה  175-מהחשמל המיוצר, ככל שההספק המותקן של היחידה גבוה מ 20%

  48.וואט, הכל בחישוב שתי

  חהמיוצר בתחות הכו מכירת החשמל אפשרויות .8.2.1.4

 מתחריה העיקריים של החברה בתחום ייצור החשמל הפרטי (המפורטים בסעיף

לבחור אם להקצות את כושר  יםיכול ,241להלן), אשר כפופים להסדרה   8.8

ים (שי המסלולים התעריפי בזמיות קבועה או בזמיות משתה הםהיצור של

  49.)241במסגרת הסדרה  החשמל אשר הותוו על ידי רשות

זמיות קבועה, משמעה שכושר הייצור מוקצה לחח"י. בדרך של זמיות קבועה, 

הקצאת כושר הייצור לחח"י עבור  מי זמיותמקבל יצרן החשמל הפרטי תשלו

"), וכן במקרה בו יצרן החשמל הפרטי מייצר בפועל קבועה זמיות תשלומי("

 בגיןבהוראת מהל המערכת, מקבל יצרן החשמל הפרטי תשלומים וספים חשמל 

  . ייצור החשמל

כושר הייצור מוקצה ללקוחות פרטיים ומכר ש בין היתר משמעהזמיות משתה, 

. תחת תאי זמיות לקוחות פרטייםבהתאם להסכם בין יצרן החשמל הפרטי לבין 

עבור עודפי הארגיה י זמיות היה זכאי לקבל תשלוממשתה, יצרן חשמל פרטי י

חח"י יכולה כמו כן, . ")משתה זמיות תשלומי(" שלא מכרו ללקוחות פרטיים

במסגרת  לרכוש חשמל המוקצה לה בזמיות משתה על בסיס הצעת מחיר.

 0%או  90%-ל 70%יצרן חשמל פרטי יכול לבחור להקצות בין  רגולטורית זו,

   50ואת היתר בזמיות משתה. מכושר הייצור שלו בזמיות קבועה,

                                                       

בושא "הארכת תוקף ההסדרים התעריפיים למתקי  2016בדצמבר  26של רשות החשמל מיום  507מישיבה  10החלטה מספר  47
 מגה וואט הפועלים על גז טבעי". 16-קוגרציה הגדולים מ

  (א) לתקות הקוגרציה.7סעיף  48
כמפורט  רותם הסדרה פרדת, בדיל ממתחרותיה העיקריות) חלה עלמאחר שתחת הכוח רותם הוקמה בהתאם למכרז (לה 49

 .להלן 14.3 בסעיף

  .להלן 14.3של רותם ראו סעיף  תדהפר להסדרה 50
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חשמל ללקוחות פרטיים הלמכור את  יםיכוליצרי חשמל בטכולוגיית קוגרציה 

ואת עודפי החשמל (קרי, חשמל שיוצר על ידי תחת הכוח אך לא מכר ללקוחות 

 ןהקבוע באישור התעריפי שיתן ליצרפרטיים) למכור למהל המערכת בתעריף 

  .לעיל) 8.2.1.3מגבלות כאמור בסעיף  עם

 תחת הכוח רותם –שתי תחות כוח בבעלות החברה  קיימות, דוחכון למועד ה

כוח חדרה שהיה התחת ו, תקובציולי, שהיה תחת כוח (ביחד עם ורידיס)

כמו כן, בבעלות  .הקמה קוגרציה והמצויה בשלביבטכולוגיית תחת כוח 

  לייצור חשמל.דוודים וטורבית קיטור  הארגיה אשר כוללהחברה מרכז 

  וולטאית-פוטו לוגיהובטכ חשמל ייצור .8.2.2

וולטאית קולטים קריה מאור השמש על ידי לוחות -פרויקטים לייצור חשמל בטכולוגיה פוטו

וולטאים. תאים אלה עשויים מחומרים מוליכים למחצה. כאשר ארגיית אור -של תאים פוטו

ת על ידי חומרים אלה, היא משחררת אלקטרוים מהאטומים שלהם ומאפשרת השמש קלט

להם לזרום דרך המוליך למחצה, וכך מופק החשמל. ככל שהקריה הפוגשת את התא גדולה 

  יותר, כך גדל הזרם החשמלי הוצר בתא.

ם. עיתוי ייצור החשמל על ידי יצרים מסוג זה תלוי בזמיות מקור הארגיה עליה הם מתבססי

ארגיה למהל המערכת (חח"י) כיום מכיוון שהזמיות היא חלקית, יצרים אלה מוכרים 

, למעט פרוייקטים תחת הסדרת החשמל רשות, בתמורה לתעריף אשר קבע על ידי בלבד

  . "מוה טו" בחצרות או גג הצרכן

 (ובהתאם אף מתקי ייצור אלה עשויים להתחבר למערכת ההולכה או למערכת החלוקה

  . משתה תעריף החשמל המשולם להם)

בשים האחרוות, היה לקדם ולעודד ייצור חשמל ממקורות המוצהרת מדייות הממשלה 

לעיל, קבעה הממשלה יעדים לפיהם  7.8 ארגיה מתחדשת. כך למשל, כפי שמתואר בסעיף

, ועל 2025מכלל צריכת החשמל בשת  13%עמוד על לפחות ייצור חשמל מארגיה מתחדשת י

   .2030מכלל צריכת החשמל בשת  17%לפחות 

-לאחר תקופה בה לא הוקצו מכסות חדשות בתחום ייצור חשמל בארגיה פוטובוסף, 

מגה  1,000-החלטה במסגרתה יוקצו כ 2016בדצמבר  19ביום וולטאית, פרסמה רשות החשמל 

ליצרים המייצרים חשמל  2017-2018שים ין המספר מכרזים בב הליך תחרותיוואט ב

מוה טו כמפורט  להסדרתמגה וואט  300-יוקצו כ ובוסף ,וולטאית-בטכולוגיה פוטו

 בהשתתפות(המאפשרת להקים מתקים המספקים חשמל לצריכה עצמית ללא צורך  בהחלטה

   51.)המכרזי בהליך

החשמל את מרבית תאי הסף להגשת הצעה בהליך  החלטה זו ביטלה רשותבמסגרת , כמו כן

ובאשר למתקים במתח עליון דרש גם סקר (העמדת ערבות ל למעט הדרישה ,התחרותי

במסגרת ההליך מתחרים מציעים על התעריף המוך ביותר לקילו . )היתכות חיובי מחח"י

ה המוכה ביותר שווה להצעו, כאשר התעריף שקבע לכל הזוכים במכרז היו זהה (שעה וואט

                                                       

בושא "עקרוות להליך תחרותי לקביעת תעריף לייצור חשמל  2016בדצמבר  19מיום  506רשות החשמל מס'  תהחלט 51
 וולטאית למתקים המחוברים למתח גבוה ומתח מוך".-בטכולוגיה פוטו
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חודשים ממועד  21אשר לא זכתה). לאחר הזכייה על הזוכה להגיע להפעלה מסחרית בתוך 

  הזכייה. 

 למתקים תחרותיים הליכים שי התקיימו 2017 שת במהלך, האמורה להחלטה בהתאם

, במסגרתם זכו פרויקטים בהיקף כולל של )גבוה ומתח מוך(מתח  החלוקה לרשת המחוברים

 שלושה עוד לפחות לפרסם צפויההחשמל  רשותלמיטב ידיעת החברה,  וואט.ה מג 340-כ

 הליכים שי וכן 2018-2019 השים במהלך גבוה מתח מחוברים למתקים דומים הליכים

   .על מתח מחוברי סולאריים חשמל ייצור למתקי

ובכוות החברה לגשת  החברה פועלת לקידום תב"עות למתקים סולאריים קרקעיים

החברה איה יכולה להעריך האם או.פי.סי  ,כון למועד הדוח, אולם להליכים תחרותיים

  סולאר תגיש הצעה לכל או חלק מהמכרזים האמורים, ככל שיפורסמו. 

חוקק בכסת תיקון לחוק משק  2017ביולי  25ביום , כאמורהממשלה  מדייות מסגרתב

 ייצור לעיין משרדית בין ועדה תוהקמ שתית רב עבודה תכית קידום ושתכלית החשמל

שתית -כי שר הארגיה יגבש תכית עבודה רבכך, קבע במסגרת  52.מתחדשת מארגיה חשמל

שתכלול את הפעולות הדרשות לביצוע על מת לעמוד ביעדי הממשלה שתוארו לייצור חשמל 

גיה ועדה בין משרדית שתפקידה לקדם ייצור חשמל מארתוקם , וכי מארגיה מתחדשת

 להמליץ על דרכים לצמצום החסמים בתחום. ו מתחדשת

 לעיל. 8.1.2.4ראו סעיף  של יצרים בארגיות מתחדשותהמותקן ההספק  למידע על

 רותםתחת הכוח  .8.2.3

 2 ביום ,")רזהמכרותם (" במישור כוח תחת של להקמתה מכרזב רותםשל  זכייתה בעקבות

 רותם התחייבה , שבמסגרתו"יחח עם חשמל רכישת הסכם על רותם חתמה 2009 בובמבר

 לרכוש התחייבה "יוחחהחשמל,  רכישת הסכם לתאי בהתאם הכוח תחת את להקים

 שה 20 של תקופה פי על החשמל, זאת רכישת הסכם לתאי בהתאם וחשמל הספק מרותם

  ). ""יחח עםתם רו של PPA-ה(" רותם הכוח תחת של המסחרית ההפעלה ממועד

 דייהוחברת  – רותם באמצעות קבלן ההקמה, אשר הוקמה על ידי רותם תחת הכוח

סך ההשקעה . 2013יולי חודש את פעילותה המסחרית ב, החלה )Posco E&Cבאמצעות חברת (

, כושר הייצור לעיל  3בסעיף  כאמורש"ח.  מיליארד 2-ל כהייתה בסך שבתחת הכוח רותם 

 היאומגה וואט,  466-כ על של תחת הכוח רותם עומדרישיון הקבוע מופיע בפי שכהמותקן 

"ן, , בייהם קבוצת בזטווח ארוכי PPAפי הסכמי  על פרטיים לקוחות 23-למספקת חשמל 

 PPAבוסף, רותם מתקשרת מעת לעת בהסכמי . ר וחיפה כימיקליםקשקבוצת עזריאלי, י

(קרי, החברה רשאית  ללקוחות אלובמכירת החשמל המקים גמישות לחברה  קצרי טווח

, ובהתאם לתאים הקבועים להשהות מעת לעת את מכירת החשמל מכוח הסכמים אלו)

   .בהסכמים

(כאשר רותם מחויבת  ידי גז טבעי כדלק עיקרי, עם סולר כגיבוי מופעלת על רותםתחת הכוח 

. במידה שתחת הכוח תופעל על סולר, יכולת הייצור שלה )שעות 200של להחזיק מלאי סולר 

הפעלת . גז טבעי ידי כאשר היא מופעלת עללעומת כושר ייצור התחה  85%-תהיה מוגבלת לכ

                                                       

  .7201-, התשע"ז)הוראת שעה - 14תיקון מס' (חוק משק החשמל  52
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מחסור בגז במסגרת  ,מהל המערכת דרישותלפי עשית סולר  באמצעותתחת הכוח רותם 

 מעבר של הפעלה בדיקות של במקרה. סולרמעבר מהפעלה בגז להפעלה בבובדיקות  טבעי

רותם ל טבעי גז של בהולכה או באספקה שיבושים של במקרה או בסולר להפעלה גזב מהפעלה

 ובמקביל 53סולראו של מחסור בגז, רותם זכאית להחזר עלות בגין הארגיה שיוצרה באמצעות 

 ייצור של רותםבהתאם לעלות הזכאית רותם לרכוש מחח"י את הארגיה עבור לקוחותיה 

  . בגז

 8.12.2.2בו ראו סעיף  הקבועות וההוראות"י חח עםרותם  של PPA-ה הסכם אודות לפרטים

טים אודות לפר .להלן 14.3אודות ההסדרה הייחודית של רותם ראו סעיף  לפרטיםלהלן. 

   .להלן 19.2.2 השפעת ייצור בסולר על החברה ראו סעיף

  חדרהמרכז הארגיה ותחת הכוח  .8.2.4

 148.5 עד של מותקן בהספק לחדרה רישיון מותה להקמת תחת כוחלעיל,  3כאמור בסעיף 

של רשות ולהחלטות  בהתאם לאמות המידהותופעל תחת הכוח חדרה תוקם . וואט מגה

. במסגרת לעיל 8.2.1.3 בסעיףהחשמל, ובתוך כך ההסדרה למתקים בקוגרציה כמתואר 

 שתיוצרהחשמלית מהארגיה  50%רשאית לספק לחח"י עד תהיה חדרה  ההסדרים האמורים,

מגה וואט בשעות השפל בחישוב שתי, לתקופה  35בשעות הפסגה והגבע בחישוב שתי, ועד 

שים מיום קבלת הרישיון הקבוע, ובתעריף אשר וסחת חישובו קבועה מראש  18של עד 

מחיר הגז של חדרה כולל מיסים, מדד  ובהם, לפרמטרים שויםוכוללת מגוי הצמדה 

מו כן, כ להלן. 8.12.4לפרטים וספים אודות התעריף ראו סעיף  ושער הדולר. המחירים לצרכן

תחת בהתאם לכמות החשמל בפועל שסופקה בשעות הפסגה והגבע. השתי קבע התעריף 

תידרש להחזיק סולר לגיבוי בהיקף כדלק עיקרי, ו ופעל באמצעות גז טבעית חדרההכוח 

  . שעות 100של המספיק להפעלה בעומס מלא 

החשמל והקיטור של מפעלי ייר חדרה וכן  צרכי מלואלספק את  צפויה חדרהתחת הכוח 

 הכוח תחת הקמת. "ילחח חשמל למכור צפויה אףו ללקוחות פרטיים וספיםלספק חשמל 

החברה צופה את מועד ההפעלה של תחת הכוח במחצית ו, 2016החלה בחודש יוי חדרה 

מהפרויקט. עלות  83% -חדרה השלימה כ 2017 בדצמבר 31 ליום כון .2019הראשוה של שת 

 של חדרההמותה על פי הרישיון מיליון ש"ח.  562הפרויקט למועד זה הסתכמה בסך של 

 עילהעמידה במועדים מהווה -ואי ,2019 ספטמבר לחודשקבעה אבן דרך להפעלה מסחרית 

 יכה את עלות ההקמההחברה מער .חדרה הלוואת הסכם פי על מיידי לפירעון להעמדה

מיליון  60 -של כ (לרבות עלות הרכישה בסך ש"ח מיליארד 1-בכהכוללת של תחת הכוח חדרה 

  ש"ח). 

דוודים  את מרכז הארגיה אשר כוללמפעילה  חדרה, חדרהלפרויקט תחת הכוח  ילבמקב

רכז מופיע ברישיון הייצור של מפי ש, כמגה וואט 17.9של  בהספק מותקןוטורבית קיטור 

, כאשר ומספקת את כל צרכי הקיטור של ייר חדרה וכן חלק מצרכי החשמל שלה הארגיה,

                                                       

ת מלוא ההחזר בגין בדיקות הפעלה יצוין, כי על אף שרותם זכאית לקבל החזר עלות בגין הארגיה שיוצרה, טרם קיבלה רותם א 53
למידע  "י.חחועבור הארגיה שמכרת לחח"י באופן שוטף ממועד הפעלה מסחרית וכון למועד הדוח, וושא זה מצוי בדיוים מול 

ראו בהקשר זה גם את התקלה  .להלן 8.14.4.1של רותם עם חח"י ראו סעיף  PPA-ה סכםה מחלוקות בוגע לפרשותל בוגע וסף
 לעיל. 7.6וכמפורט בסעיף  2017בתמר שאירעה בחודש ספטמבר 
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 ,להלן 8.12.5בסעיף  כאמורכי  יובהר .רותם ידי על מסופקים חדרה ייריתר צרכי החשמל של 

תוקף רשיוות החשמל של מרכז ג יפולאחר מועד ההפעלה המסחרית של תחת הכוח חדרה 

כגיבוי  מיועדים לשמש. דוודי הקיטור )להלן 8.12.7 -ו 8.12.6 בסעיפיםהמפורטים (הארגיה 

מלוא צרכי החשמל . בהתאם, על ידי תחת הכוח חדרה אספקת הקיטור למפעלי ייר חדרהל

  .על ידי תחת הכוח חדרה מיועדים להיות מסופקיםוהקיטור של ייר חדרה 

כוללות מידע  המסחרית הפעלתה ומועד חדרההערכות החברה בדבר הקמת תחת הכוח 

צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס בין היתר על ההסכם בו התקשרה 

ח ועל התקדמות הפרויקט, לרבות הצורך בקבלת אישורים והיתרים חדרה להקמת תחת הכו

ופייה לרגולטורים השוים. הערכות אלה עשויות שלא להתממש או להתממש באופן שוה 

 הקשורים מעייים מהותית מכפי שצפה מסיבות שאין תלויות בחברה ובכלל זה כתוצאה

 רמים המממים ומימון הפרוייקט,הגו ,העיקרי הציוד ספקי, הפרויקט של ההקמה לקבלן

  ."בוכיוצ דין פי על הדרשים הרגולטוריים ההיתרים קבלת אי

 פעילות ייזום .8.2.5

, הוסמכה החברה 2017 באפריל 2 מיום ממשלה החלטתלעיל, במסגרת  2.3.2בסעיף  כאמור

ההסמכה מכוח  .טבעי גזכוח מועות  תחותהקמת ת לובוועדה לתשתיות לאומיות תכי קדםל

  כאמור, מקדמת החברה את התכית המפורטות להלן:

 ב20"ל תת .8.2.5.1

 800בהיקף שלא יעלה על תחת כוח לייצור חשמל בגז טבעי להקמת ב 20"ל תת

 בהתאם .בחדרהלתחת הכוח  צמודההבבעלות ייר חדרה  קרקעעל  מגה וואט

 על), 2017בפברואר  9(בתוקף מיום  2017 לבאפרי 5 ביום החברה חתמה לכך,

 וספים לפרטיםהסמוכה לתחת הכוח חדרה. קרקע ה להשכרת אופציה הסכם

 (יא) לדוחות27 ביאורוכן  להלן 8.11.6האופציה ראו סעיף  להסכם בוגע

 הכספיים. 

 94"ל תת .8.2.5.2

 מגה 530 על יעלה שלא בהיקף, טבעי בגז חשמל ורלייצ כוח תחת להקמת תכית

  . AGS, קרי רותם הכוח לתחת הסמוכה הקרקע על ,וואט

לפרסם הודעה על הכת תכית בהתאם לסעיף "ל הות אישר 2018במרץ  5ביום 

לחוק התכון והביה  78לחוק התכון והביה, וכן לפרסם תאים לפי סעיף  77

רסום לא ייתו היתרי ביה, היתרים לשימוש לפיהם בתחום הקו הכחול של הפ

לחוק התכון והביה, אלא באישור מתכת  261חורג או הרשאות מכוח סעיף 

  . טרם בוצע בהתאם לאמור לעילפרסום ה הות"ל.

 לחיבור ותהיתכ לסקר הבקשלמהל המערכת  החברההגישה  2018 במרץ 8 ביום

קבלת תוצאות הסקר  .רותם הכוח לתחת הסמוכה בקרקעמתקן ייצור וסף 

סקרים יש לציין כי בעבר קיבלה החברה  .2018 שתבמחצית השייה של צפויה 

קו  וכחשליליים לחיבור מתקן ייצור וסף בסמוך לתחת הכוח רותם וזאת 

אושרה בממשלה תכית מתאר  2017בדצמבר  7ק"ו. ביום  161 במתחקיים  חשמל

יחד עם זאת, יובהר  .מצפית למישור רותם ק"ו חדש 400חשמל במתח ארצית לקו 
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כי הקמת הקו מחייבת תהליך של תקצוב וביצוע, במסגרת תכית הפיתוח של 

קבלת  מערכת ההולכה, אשר איו תלוי בחברה ועשוי להימשך מספר שים.

   .2018 שתבמחצית השייה של תוצאות הסקר צפויה 

מגה  175חוק הריכוזיות, בעת הקצאת רשיון ייצור העולה על  , על פילעיל 2.3.4בסעיף כאמור 

וואט, על רשות החשמל לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית, תוך התייעצות עם ועדת 

המקודמות מכוח תת"לים הריכוזיות. בהתאם, ווכח הספק החשמל המתוכן לתחות הכוח 

 ועדת חלטתהלת הריכוזיות בטרם מתן רשיון ייצור לחברה. דת ועד, תידרש עמ94-ב ו20

גם השפעה  להיות עשויה לחברה עבור פרויקט צומת מותה רישיון מתן-לאי בוגע הריכוזיות

את  אף על פי כן, קידום התכיות תואם. האמורות החברה להקים את תחות הכוח יכולתעל 

ק החשמל בישראל, תוך יצול אסטרטגית החברה בדבר הרחבת פעילותה העסקית בשו

  .היתרוות הקיימים בהרחבת אתרים פעילים

 סוגיית לפתרון ולפעול להמשיך תוכל, צומת עסקת השלמת לאחרכעת  כי, סבורה החברה

תפתח במשק הישראלי. לחילופין, וככל שסוגיית הלהמשיך ול בידה שיעלה כך הריכוזיות

ה ראת ערך אתרי החבולהשיא ל מת להשביח בידי החברה לפעול ע יש, תיפתר לאהריכוזיות 

. יש לציין עוד כי במסגרת ימוקי , ולפעול למימוש זכויותיה בהם על פי דיןבחדרה וברותם

בעתיד בהם תחליט  כי ייתכו מקרים אחרים אמר ,צומת בעייןהחלטת ועדת הריכוזיות 

ל הקבוצה מלגשת הוועדה אחרת, וזאת "למשל עקב זק אפשרי שייגרם למשק מפסילתה ש

 למכרז, בשל פגיעה בהליך התחרותי המכרזי". 

כולל מידע צופה פי עתיד,  לעיל בדבר האפשרות להקמת תחות כוח וספותהמידע 

הסמך על החלטות ממשלה, כפי שהן כון למועד זה ומצב כהגדרתו בחוק יירות ערך, 

או להתממש באופן שוה  ההליך הסטטוטורי המקודם בות"ל. מידע זה עלול לא להתממש

שיוי ייעוד הקרקע, שדרוג  היתכות מהותית מכפי שצפה וכח גורמים שוים, ובכלל זה

וקבלת כל האישורים הדרשים,  הרלווטי, גיוס מימון לפרויקטים, תשתית ההולכה באזור

  .לרבות החלטות האורגים המוסמכים של החברה

  

 הפעילות בתחום שיויים .8.2.6

במגמת צמיחה בשים האחרוות. מאז מועד ההפעלה  מצאהפרטי  מלהחש ייצור שוק

 יצרים זה ובכלל וספים פרטיים חשמל יצרי לשוק כסו, רותם הכוח תחת של המסחרית

דלקית המוסקת בגז טבעי -דו קובציולית תחת כוח, כגון משמעותי ייצור כושר בעלי פרטיים

יות כוח גשל דליה ארפרטית לית קובציות כוח תח ,של חברת דוראד בע"מ ובסולר כגיבוי

ח וספות במגוון וכמו כן, מספר תחות כ .באתר צפית, הצמוד לתחת הכוח של חח"יבע"מ, 

   .)לעיל 2.3.2גם סעיף  ראו( , לרבות תחת הכוח חדרהטכולוגיות מצאות בשלבי הקמה שוים

"י במכירת חחבתח השוק של  משמעותיתירידה הובילה ליסת יצרי החשמל הפרטיים כ

 2016בשת על פי דיווחים פומביים וחשמל לצרכי חשמל גדולים (צרכי מתח עליון וגבוה), 

  במכירת חשמל לצרכים גדולים. 50%-מתחת ל התח השוק של ירד
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 "יחח של פחמיות ייצור יחידות סגירת על החלטה .8.2.6.1

יחידות הייצור של חח"י מופעלות על ידי פחם, גז טבעי, מזוט או סולר כדלק משי 

או כדלק עיקרי, לפי העיין. תחות הכוח המופעלות על ידי יצרי החשמל 

שימוש בגז טבעי  54הפרטיים מופעלות על ידי גז טבעי כדלק עיקרי וסולר כגיבוי.

זי החממה בתהליך ייצור לייצור חשמל מקטין את זיהום האוויר ופליטת ג

 משרד ציגי בין דיוים ערכו 2015-2016 בשיםהחשמל לעומת שימוש בפחם. 

 זיהום עם התמודדות בושא האוצר ומשרד הסביבה הגת משרד, הארגיה

"אורות  הכוח בתחת"י חח של 1-4 הפחמיות הייצור יחידות שמייצרות האוויר

הארגיה, קבע כי בכל זמן תיתן  שפרסם שר 55. במסמך עקרוותבחדרה" רבין

עדיפות לייצור חשמל בגז על פי ייצור בפחם, תוך הפעלת היחידות הפחמיות 

בעומס מזערי המאפשר גמישות ואמיות אספקה. המדייות תיושם לאחר 

מאגרי  3ב"אורות רבין" ובכפוף לחיבור  1-4הפסקת הפעלתן השוטפת של יחידות 

, חתמו 2016בספטמבר  30ביום  ולכה הארצית.גז בתשתית פרדת למערכת הה

ב"אורות  1-4 יחידות לפיו הבות הסכם על הסביבה להגת והשר הארגיה שר

, וזאת בכפוף להקמת מתקן ייצור חלופי המבוסס על 2022עד לשת  ייסגרורבין" 

אף  4-1סגירת יחידות  56גז טבעי, ופיתוח מספק של תשתיות אספקת גז טבעי.

 "אורות רבין"ף למגבלות וספות, בהיתרי הפליטה שהופקו לתחות עוגה, בוס

על ידי המשרד להגת הסביבה, מכוח חוק  2016אוקטובר חודש ב "רוטברג" -ו

, קבע שר הארגיה כי הקמת מתקי הייצור על 2017במאי  28ביום  57ויר קי.או

, "אורות רבין"של חח"י בתחת הכוח  1-4בסיס גז טבעי, אשר יחליפו את יחידות 

 ה הרפורמהובמסגרת מתוועם זאת,  58פרטיים.תבוצע על ידי יצרי חשמל 

מסתמן כי  ,59ובהתאם לפרסומים פומביים ,לעיל 7.8 כאמור בסעיף ,המתגבש

 "אורות רבין"ב 1-4שיחליפו את יחידות (כולן או חלקן) הקמת יחידות הייצור 

  . יח"תבוצע בידי ח

  מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות  .8.2.7

כפופה, בין היתר, לחוק משק החשמל ולתקות שהותקו מכוחו,  החברהפעילותה של 

את הפעילות במשק החשמל ואת פתיחת משק החשמל בישראל לתחרות. חוק  המסדירים

ים השוים במשק החשמל, משק החשמל כולל, בין היתר, הוראות בושא רישוי השחק

הוראות המתייחסות לבעל רישיון ספק שירות חיוי ולחובותיו וכן הוראות המתייחסות 

משתמשת בגז טבעי לצורך  החברהלרשות החשמל, הרכבה, סמכויותיה ותפקידיה. בוסף, 

                                                       

 100עולה על  איוט, וכן יוער כי תחות כוח אשר ההספק המותקן שלהן ל מזומהותי הפועלת ע שאיולמעט תחת כוח בהספק  54
 דלקיות. -ויבות להיות דומח איןמגה וואט 

 2017מסמך עקרוות מדייות בושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות, ובמבר  55
 .2016בדצמבר  12דו"ח מרכז המחקר והמידע של הכסת, בושא "היבטים בפעולת תחות כוח פחמיות" מיום  56
   .2016באוקטובר  6המשרד להגת הסביבה, הודעה לעיתוות מיום  57
  . ראו בכתובת:2017במאי  28הודעת דוברות משרד הארגיה מיום  58

http://energy.gov.il/AboutTheOffice/SpeakerMessages/Pages/GxmsMniSpokesmanNGHadera.aspx 
 .55, עמוד 2018תכית העבודה של משרד הארגיה לשת  59
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ייצור חשמל, ולפיכך להסדרה הרגולטורית ולהחלטות של משרד הארגיה ושל רשות הגז 

   .החברהשפעה עקיפה על פעילותה של קיימת ה

על פי חוק משק החשמל, לא תיעשה פעילות מהפעילויות הקבועות בחוק משק החשמל אלא 

על פי רישיון לפי חוק משק החשמל, ופעילותו של בעל רישיון תהא בהתאם לתאי רישיוו. 

תו והחובות ת הוראות בדבר התאים למתן הרישיון, הכללים להפעלכוללותקות הרישיוות 

ראו מכוחם ולמגבלות החלות החברה של  לרישיוות בוגעהחלות על בעל הרישיון. לפרטים 

  .להלן 8.12 סעיף

ההסדרים הרגולטוריים החלים על יצרי חשמל פרטיים קבעו תוך הבחה בין טכולוגיות 

, ולפיכך ההסדרים החלים על חדרה, אשר פועלת כאמור הייצור השוות המשמשות אותם

 חשמל יצרי על החלים להסדרים זהים אים, קוגרציהלהקמת תחת כוח בטכולוגיית 

   .או להסדרה הייחודית החלה על רותם קובציולית בטכולוגיה

  .להלן 14ראו סעיף  הפעילות תחוםלפרטים וספים אודות הרגולציה החלה על 

 וברווחיותו בתחום הפעילות בהיקף שיויים .8.2.8

 ה שלהכסותי על משפיעיםל, החשמ רשותידי -על המפורסםייצור החשמל,  רכיבבשיויים 

לקוחות הפרטיים של החברה גובה החברה בהתקשרות עם ה .עלויותיהעל  וכן החברה

שמש גם להצמדת מחיר ה מרכיב הייצור. רכיב הייצור מביכוי הח מלקוחותיה את התעו"ז

כמו כן, שיויים בתעריפי . חברהסכמי רכישת הגז בהם התקשרה ההגז הטבעי בהתאם לה

 השיויים על לפרטיםחשמל אחרים עשויים גם להשפיע על הכסותיה ורווחיותה של החברה. 

 ,החברה על והשפעתםהמאזן,  לרבות עדכון התעריף לאחר תאריך ,הייצור רכיב בתעריף שחלו

   .הכספיים(ב) לדוחות 27וביאור  להלן 19.2.1 סעיףראו 

  שלו הלקוחות במאפייי שיויים או, הפעילות תחום של בשווקים התפתחויות .8.2.9

אפייי חל שיוי במהתעוררות שוק ייצור החשמל הפרטי בשים האחרוות, מ כתוצאה

של  הלקוחות פיזור אילוחדשים הים קטים יותר באופן יחסי ו לקוחותהלקוחות באופן שבו 

  לעיל.  7.8לעיין הרפורמה במשק החשמל ראו סעיף  .גדל יצרי חשמל פרטיים

   הפעילותגורמי ההצלחה הקריטיים בתחום  .8.2.10

זמיות גבוהה ) א(, הם כדלקמן: הפעילותרמי ההצלחה המרכזיים בתחום להערכת החברה, גו

) עלויות ג( ;תחות כוחשל תפעול הקמה ובב ומומחיות יסיון )ב; (של תחת הכוח יעיל ותפעול

) התקשרות ד( ובאספקתו;ייצור חשמל מוכות, ובכלל זה העלויות הכרוכות ברכישת גז טבעי 

) באשר ה( -ו; בעלי פרופיל צריכה מיטבי לחברהת בהסכמים ארוכי טווח עם לקוחו

  .לקוגרציה, קיומו של לקוח עוגן הצורך כמות מספקת של קיטור

  הפעילות לתחום הגלם וחומרי הספקים במערך שיויים .8.2.11

הספק מאגר תמר היו , הדוחחומר הגלם העיקרי המשמש את החברה היו גז טבעי. כון למועד 

. על פי תוי משרד הארגיה, מאגר תמר סיפק בשים האחרוות העיקרי של גז טבעי לישראל

   60.מסך אספקת הגז הטבעי בישראל 96.5%-כ 2016במהלך שת 

                                                       

  .רגיה, משרד הא2016סקירת ההתפתחויות במשק הגז הטבעי במהלך שת  60
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המתווה להגדלת כמות הגז הטבעי " בושא 476התקבלה החלטת ממשלה מס'  2015אוגוסט ב

בתוקף פים", ושדות גז וס המופקת ממאגר תמר ולפיתוח מהיר של מאגרי לוויתן, כריש ותין

האמורה שבה ואימצה הממשלה את החלטתה  2016במאי  22 . ביום2015בדצמבר  17מיום 

יציבה"  רגולטוריתק י' למתווה "סביבה ר, תוך קביעת הסדר חלופי לפ2015מחודש אוגוסט 

 ת השקעות במקטע חיפושי הגז הטבעי והפקתודלשם הבטחת סביבה רגולטורית המעוד

 קובציוליים יצרי חשמל פרטייםכי  קבע, בין היתר, 61מתווה הגזת "). במסגרהגז מתווה("

במחיר בסיס המשקף את המחיר ) 1חלופות מחיר: ( 3מתוך לבחור לרכוש גז  חדשים יוכלו

ידי שלושת יצרי החשמל הקובציוליים הגדולים (דוראד, דליה הממוצע המשולם על 

בית ברט בהתאם לוסחה המיטבית הקיימת ) מחיר גז שייקבע בהתאם למחיר ח2; ()ורותם

לפי סל ההכסות המשקיות  ןרבעו מידיקבע ) מחיר אשר 3במועד החלטה זו בהסכמי תמר; (

משרד הממוה על עייי הפט ב אישר, 2016ביוי  2. ביום מגז חלקי סך הגז המשקי שצרך

בפברואר  23ביום ביים, על פי פרסומים פומו 62,הארגיה את תכית הפיתוח של מאגר לוויתן

בלווייתן במטרה לאפשר ) FID(השקעה סופית החלטת לוויתן קבוצת על ידי התקבלה  2017

  .2019תחילת הזרמת גז טבעי ממאגר לוויתן עד סוף שת 

'יאן ארגידי חברת  עלתין -על המאגרים כריש הבעלות רכשה 2016 בדצמברלכך,  בוסף

תחרותי ההליך ההסתיים  2017בובמבר  15יום ב הגז.ללוחות הזמים של מתווה  בהתאם

רישיוות חיפוש  להעיקהוחלט  וכאשר בסופ טבעי וגז פט לחיפושילרישיוות  הראשון

בחמישה בלוקים לחברת ארג'יאן היווית ולהעיק רישיון חיפוש בבלוק אחד לקוסורציום 

הצעות במסגרת ההליך  . חברות אלו היו החברות היחידות שהגישושל חברות הודיות

עם ארג'יאן , ויתר חברות הקבוצה, התקשרו רותם וחדרה 2017בדצמבר  6ביום  התחרותי.

 וספיםלפרטים . )בכפוף להתקיימותם של תאים מתלים(בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן 

  .להלן 8.13.7 סעיף ראו

 בביקושים משמעותית עלייה האחרוות בשיםבישראל  ימתקי, יםאמורהלשיויים  במקביל

ביחס  11% -גדלה צריכת הגז הטבעי בישראל בשיעור של כ 2015בשת  63.הטבעי הגז במשק

צריכת  2016. בשת 2015 לשת ביחס 15%-גדלה הצריכה כאמור בכ 2016בשת ו 2014 לשת

טבעי במשק. בוסף, צריכת הגז מכלל צריכת הגז ה 83%-הגז הטבעי לייצור חשמל היוותה כ

, מה שבע בעיקר 2015לשת  ביחס 2016 בשת 19% -הטבעי לייצור חשמל עלתה בשיעור של כ

עד להתקת  15%מהחלטת שר הארגיה להפחית את השימוש בפחם לייצור חשמל בשיעור של 

המהווים  BCM 3.1-כ 2016. יצרי חשמל פרטיים צרכו בשת סולקים בתחות הכוח הפחמיות

   מסך צריכת הגז הטבעי בשה זו. 32%-כ

                                                       

  .16.8.15, מיום 476החלטת ממשלה מס'  61
 .https://www.gov.il/he/departments/news/levyatan_north_southמתוך האתר של משרד הארגיה, בכתובת:  62
 : 2016שם; ראו גם סקירת התפתחויות במשק הגז הטבעי במהלך שת  63

http://energy.gov.il/subjects/ng/documents/publication/ngpublication2015.pdf.  
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, כאשר לחוף מהים צרת באמצעות לישראל מסופק תמר ממאגר הטבעי הגז, הדוחלמועד כון 

 וספת חיבור מערכת והקמת וסף שדה פיתוח ,בוסף. בעהמט מוגבלתהזרמת הגז  יכולת

   64.מספר שים להיארך עשויים ,יושלמוו יבוצעוש ככל, לחוף מהשדה

לעיל וסעיפים  7.6ף סעיראו  החברה עלהטבעי  מחסור במשק הגז שפעתהלבוגע  לפרטים

השמוש בדלקים למימוש  (הסדרת 125אמת מידה להלן ולפרטים אודות  19.2.2 -ו 8.13.1

   להלן. 14.4.2ף ראו סעיתוכית העמסה כלכלית במשק החשמל) 

 LNG )Liquified מאיותוזלי המצוף הימי לקליטת גז טבעי הוקם  2013יואר חודש החל מ

Natural Gas (מגזזות תג"ז, ומאפשר , לצורך גיבוי למאגר תמר. המצוף הימי מתופעל על ידי

הצרכית הישירה היחידה  ,למועד הדוח כוןמ"ק לשעה.  590,000 עדהזרמת גז בספיקה של 

 3%-כ 2016 בשת"י והיא האחראית להזמת מטעי גז טבעי וזלי. חחשל גז טבעי וזלי היא 

לעומת  BCM 0.36-באמצעות המצוף הימי, בהיקף של כ LNG-כ סופקה הטבעי הגז מצריכת

0.13 BCM  ת2015בש.   

   ושיויים החלים בהם הפעילותחסמי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום  .8.2.12

  ם:ה הפעילותבתחום  יםהכיסה המרכזי מילהערכת החברה, חס

לצורך פעילות בהיקף משמעותי בתחום ייצור החשמל, ובכלל זה ייזום  – עצמי הון .8.2.12.1

 חדשים פרויקטים יתוחפ. מהותיים בסכומים הון השקעת דרשת, ויקטיםפרופיתוח 

יצור החשמל מחייב, לרוב, עבודה במשך מספר שים עד לגיוס מימון חיצוי, י בתחום

  .הדרשים בהיקפים כאמור מימון גיוס לאפשרוכן דרשת איתות פיסית על מת 

קיבולת ברשת ההולכה (קרי, אפשרות העברת החשמל  – ההולכה ברשת קיבולת .8.2.12.2

ללקוחות הפרטיים) היו חסם כיסה מרכזי לתחום, שכן  לרשת לצורך העברתו מיוצרה

 ההולכה ברשת פויה קיבולת קיום בעיין"י חח אישור ללא, הקיימת הרגולציה פי על

היעדר תשתית הולכה מספקת באזורים המיועדים  .בישראל חוכ תחת להקים יתן לא

 תמע וכן ילותםפע את להרחיב קיימים חשמל מיצרי תמעלהקמת תחות כוח בישראל 

  . לתחום להיכס חדשים מיצרים

ידע ויסיון בהקמה ובתפעול תחות כוח, ובכלל זה התקשרות  – ויסיון ידע .8.2.12.3

 הדרך באבי ועמידה, רלווטי ציוד רכישת, הכוח תחת הקמת עם בקשר בהסכמים

 . המותה ברישיון הקבועות

וסף ככל שמדובר  כיסה חסם – (בקוגרציה) קיטור של עוגן צרכן קיום .8.2.12.4

 הרלווטיותשל קיטור על מת לעמוד בדרישות  עוגן צרכן בקיום הצורך הוא, בקוגרציה

  . הקוגרציהמכוח תקות 

רשות החשמל בוגע  כלליו (כללי ריכוזיות משקיים) הריכוזיות חוק הוראות .8.2.12.5

 כללים אלו (המפורטים – )עפיים ריכוזיות ליל(כ ייצור ברשיוות שליטה להחזקות

לעיל) עשויים להגביל הקמת תחות כוח חדשות על ידי יצרן חשמל  7.4 -ו 7.3 פיםבסעי

קיים (בין מאותה טכולוגיה בה פועל יצרן החשמל הקיים ובין בטכולוגיה חדשה). 

                                                       

  .2017-טיוטת תקות משק הגז הטבעי (יהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), התשע"ז 64
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 קת רשיון מותה לצומת ראו סעיףהריכוזיות בוגע להעאודות החלטת ועדת  לפרטים

 .לעיל 2.3.4

 את למכור המיועדות כוח תולתח ביחס למעט – פרטיים לקוחות עם התקשרות .8.2.12.6

 הקמת של כלכלית כדאיות שתהיה מת עללחח"י,  ןיהיד על המיוצר החשמל רוב או כל

ך הקמת התחה, יצרן החשמל לצור חיצוי מימון לגייס יכולת זה ובכלל, כוח תחת

דרש להתקשר עם לקוחות פרטיים בהיקף משמעותי ביחס ליכולת הייצור של התחה. 

לאור כמות יצרי החשמל הקיימים בשוק ולאור ההתקשרויות הקיימות של לקוחות 

גדולים בישראל עם יצרים אלו, הרי שהתקשרות עם לקוחות חדשים עשויה להוות חסם 

  כיסה לתחום. 

העברת הצורך בקבלת אישורים של צדדים שלישיים להיו  היציאה המרכזי בתחום םסח

 של החברה וחברות הפרוייקטמכוח מערכת ההסכמים שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור, 

(לרבות הסכמי המימון) ומכוח הוראות הדין והרישיוות. כמו כן, מציאת קוה בעל איתות 

   .ה וסףפיסית עשויה להוות חסם יציא

  תחום ושיויים החלים בהםב החברהתחליפים למוצרי  .8.2.13

גז טבעי, ארגיה ובייהם קיימים מקורות ארגיה חלופיים,  לחשמל המיוצר על ידי החברה

 מעשיתחליף לא קיים , הדוח, למועד יחד עם זאת .לחימוםשוים המשמשים סולארית ודלקים 

 למועד כון, כן כמו .ומיזוג אוויר תעשייתיות מכוותובייהם  מכשיריםהפעלת  צורךל לחשמל

כחומר גלם (על אף שקיימים תחליפים לאופן ייצור הקיטור על  לא קיים תחליף לקיטור דוחה

  .של הקיטור) הפרטי הלקוחידי החברה, אשר העיקרי שבהם הוא ייצור עצמי על ידי 

 בו החלים ושיויים הפעילות בתחום תחרותה מבה .8.2.14

החשמל,  במשק תחרות לאפשר היה המוצהרת, מדייות הממשלה לעיל 7.8 בסעיף כאמור

לעודד כיסת יצרים פרטיים לשוק ולהגדיל את כמות החשמל המיוצרת על ידי יצרי חשמל 

טיים פרטיים. לאור המדייות האמורה, החלה בשים האחרוות כיסה של יצרי חשמל פר

מכלל  69% -, ב2017לשת כון  וספים לשוק, ובייהם יצרים בעלי כושר ייצור משמעותי.

   65.מיוצר על ידי יצרים פרטיים %13-כו החשמל בישראל מיוצר על ידי חח"י ייצור

 8.8 סעיף ראו בתחוםהעיקריים של החברה  ומתחריהמבה התחרות  אודותוספים  לפרטים

  .להלן

  מוצרים ושירותים  .8.3

וכן, במידה  ללקוחות פרטיים, בייצור ואספקת חשמל במסגרת תחום הפעילותפועלת  החברה

  .פרטיים ללקוחות, בייצור ואספקת קיטור וכחלק מפעילות ייצור החשמל מהותיתשאיה 

   

                                                       

 .2018שימוע לעדכון שתי לתעריפי חח"י לשת  65
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  הפעילותפילוח הכסות ורווחיות משירותי החברה בתחום  .8.4

או יותר מסך  10%להלן תוים אודות הכסות הובעות מקבוצות מוצרים, ששיעורן מהווה 

  : )(באלפי ש"ח ההכסות בדוחותיה המאוחדים של החברה

 כירתמ
  חשמל

2015  2016  2017  

  *הכסות
שיעור 

מהכסות 
  החברה

  *הכסות
שיעור 

מהכסות 
  החברה

  *הכסות
שיעור 

מהכסות 
  החברה

1,240,081  98%  1,187,750  95%  1,260,091  96%  

 

 צירופי שיטת ויישום קבוצהב מבהה שיוי לאחר ההכסות את להציג מת על הותאם* 

  ).As Pooling( שליטה אותה תחת עסקית

  לקוחות .8.5

 ללקוחות פרטייםלייצור חשמל הפועלות כיום, מכירות של יצרי חשמל פרטיים כוח ביחס לתחות 

. למיטב ידיעת )PPA(במסגרת הסכמים למכירת חשמל ) מתבצעות (קרי, לקוחות שאים חח"י

 במחירים המבוססים על התעו"ז אשר מפורסם על ידי רשות החברה מתבצעות מכירות אלה

   66החשמל, בהחה מסוימת היתת ביחס לרכיב הייצור.

ים רשות החשמל, המבוסס על מחירי חשמל שושקובעת  ,תעו"ז היו תעריף עומס וזמן שימושה

. בישראל, מחיר החשמל משתה היממהבהתאם לעוות השה ובהתאם לפרקי זמן שוים במהלך 

  67., קרי שעות חיובביקוש (פסגה, גבע, שפל)מקבץ הבהתאם לעוה (קיץ, חורף, מעבר) ול

, יצרן החשמל הפרטי הופך להיות PPAמתקשרים בהסכם  ולקוח פרטיכאשר יצרן חשמל פרטי 

(עם זאת יצוין כי לא קיים חיבור פיסי בין היצרן ללקוח אלא  הלקוחותו אהספק הבלעדי עבור 

שהחשמל המיוצר על ידי היצרן מוזרם לרשת של חח"י ואילו זו מספקת ללקוח הפרטי חשמל 

מיצרן פרטי אחר או  חשמלעבור לקוחותיו, הוא רוכש  חשמל. במקרה בו היצרן לא מייצר מהרשת)

  .טיללקוח הפרמכירתו לצורך  י"חחמ

ארוכי טווח  PPAהחברה מתקשרת בשי סוגים עיקריים של הסכמים עם לקוחות: הסכמים 

  קצרי טווח, המקים גמישות לחברה במכירת חשמל ללקוחות אלו.  PPAוהסכמי 

הלקוחות של רותם וחדרה (המפורטים עם  PPA-משך חיי הסכמי היתרת הממוצע המשוקלל של 

  .שים 7-כלהלן) עומד על  8.5.1.2 -ו 8.5.1.1 בסעיף

  PPA-, יש להביא חלק מהסכמי המסוימיםבהתאם להסכמי המימון של רותם וחדרה, בתאים 

  עם לקוחות לאישור הגורמים המממים.

   

                                                       

רכיב  חלוקה, תשתית, הולכה תשתיתהיתר, תעריף החשמל אשר מפורסם על ידי רשות החשמל כולל מספר רכיבים, ובין  66
בהחה מסוימת וותר אצל יצרי החשמל הפרטיים),  רך כלללמעט רכיב הייצור (אשר גבה בד , רכיב ייצור וכדומה.מערכתיות

כל יתר הרכיבים גבים על ידי יצרי החשמל הפרטיים באותו שיעור אשר מפורסם על ידי רשות החשמל ומועברים ישירות 
  לחח"י. 

  .https://pua.gov.il/Rates/6/Pages/default.aspxאו: לתעריפים המפורסמים על ידי רשות החשמל, ר 67
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  פרטיים לקוחותעם  PPA הסכמי .8.5.1

  רותם .8.5.1.1

(א) ׁ◌27לפרטים אודות הסכמי מכירת החשמל של רותם עם לקוחותיה ראו ביאור 

  לדוחות הכספיים. 

 שאים(קרי,  פרטיים לקוחות 23 -, רותם מספקת חשמל להדוחלמועד  כון

לקוחותיה של רותם  בין. טווח ארוכי PPA -רכישת חשמל על פי הסכמי ,"י)חח

שלים, ישקר בע"מ, קבוצת עזריאלי האויברסיטה העברית בירו יתן למות את:

 הים דרךים בע"מ, -איי די בע"מ, אבן קיסר שדות 2בע"מ, אמרז בע"מ, אייץ' 

כימיקלים דרום בע"מ  חיפה, "מבע פרמצבטיקה ישראל ופריגו"מ, בע תפעול

   .וחיפה כימיקלים בע"מ

מחשמל  החברה הכסות סך מתוך פרטיים ללקוחות החשמל מכירותשיעור 

   68.אשתקדבדומה ל ,%99-כדוח עמד על בתקופת ה

 חדרה .8.5.1.2

בשי הסכמים עם ייר חדרה: (א)  חדרההתקשרה  2015ובאוגוסט  2015ביוי 

באופן בלעדי חשמל וקיטור  חדרההסכם אספקה לטווח ארוך, לפיו תספק 

של תחת  המסחרית ממועד ההפעלה שים 18חדרה לתקופה של  ייר מפעליל

ממועד תחילת מכירת קה לטווח הקצר, לפיו הסכם אספ(ב)  69;חדרההכוח 

חדרה, בד בבד עד למועד ההפעלה המסחרית של תחת הכוח החשמל והקיטור ו

מלוא החשמל את  חדרהתספק  עם כיסתו לתוקף של הסכם האספקה הארוך,

הקיטור , ואת מלוא היושב בחצר מפעלי ייר חדרה 70,המיוצר במרכז הארגיה

    .ייר חדרהל המיוצר במרכז הארגיה,

לאורך  הייד ידי ייר חדרה, בתמורה לחשמל שיירכש על-התעריף שישולם על

ביחס לרכיב הייצור, בדומה מבוסס על התעו"ז עם החה , תקופת ההסכם

, לרגולציה בהתאם, כי יצוין .סטדרטיים של החברה כמתואר לעיל PPAלהסכמי 

בהתאם לתעריף הרשת  ,חדרה הכוח לתחת ביחס חדרה ייר של המיקום ולאור

, הכולל חלוקה בין מרכיב משתה ומרכיב קבוע 2018ביואר  15שפורסם ביום 

לשלם עבור  תידרשחדרה  יירומטיל תשלום קבוע לרשת גם על מתקי חצר, 

ייר חדרה, חדרה ל. לפי ההסכם בין חדרה הולכת החשמלהמרכיב הקבוע של 

חדרה איה  ,מועד הדוחכון ל תידרש לשפות את ייר חדרה על חלק מהעלות.

וזאת בשל  חדרה לייר החשמל הזרמת עבור המערכת למהל בתשלומיםדרשת 

   .2019כס לתוקף רק בשת יהעובדה שהמרכיב הקבוע של הולכת החשמל צפוי לה

                                                       

  היו בגין מכירות למהל המערכת (חח"י). 100%ההפרש בין השיעור המכירות לעיל לבין שיעור של  68
   .לעיל 6"ש ה ראו 69
  .חדרה מייר הארגיה מרכז ציוד את חדרה רכשה זה הסכם במסגרת, בוסף 70
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 של חדרה , החליטה רשות החשמל לתמוך בבקשת הפטור2018במרץ  22ביום 

) לתקות 1ו(13 עיףס מכוחחדרה משימוש בשירותי תשתית לתחת הכח 

אין  71. מתן הפטור יכס לתוקף לאחר קבלת אישור שר הארגיה.הקוגרציה

בהמלצה כדי לפטור צרכן המחובר לרשת החשמל של ספק שירות חיוי מתשלום 

תעריפים בגין החיבור לרשת, לרבות התעריף בגין הרכיב הקבוע. אישור הבקשה 

 . כיב המשתה בתעריף ההולכהמפטור מהר יאפשר לחדרה להות

 למחיר בעיקר צמוד אשר, הקיטור מחיר את קובעים האמורים ההסכמים, בוסף

 לצריכת בהתאם קבעו תמרמ לחדרה גז אספקת בהסכם כקבוע חדרה של הגז

 רייבהתאם להסכמים,  .להלן) 8.13.6(ראו סעיף  חדרה ייר של השתית הקיטור

להתאמות  הכפופה, קיטור שלמיימלית  שתיתלשלם עבור כמות  מחוייבתחדרה 

 Take(קרי, מגון  ותצרוך בפועל כמות מוכה יותר במידההקבועות בהסכם, גם 
72ayPor ( . תייר חדרה עמדה  2017בש צריכת הקיטור השעתית הממוצעת של

-על כייר חדרה עמדו ממכירת קיטור ל 2017טון והכסות חדרה בשת  83-על כ

  .ש"ח מיליון 56

מחויבת לזמיות מסוימת ביחס לאספקת חשמל וקיטור (למעט היעדר  חדרה

שאים בשליטתה). כמו מסוימים הקבועים בהסכם אירועים זמיות שגרמה עקב 

חשופה כלפי מפעלי ייר חדרה לקסות במקרה של עיכובים בתחילת  חדרהכן, 

בגובה רכיב ההולכה (למעט במקרה הכוח חדרה של תחת הפעלתה המסחרית 

מגבלת  ).סיבות שאין בשליטת חדרה המפורטות בהסכםבע משעיכוב כאמור 

עם ייר חדרה,  הסכמי החשמל והקיטורכל אחד מהאחריות של החברה לפי 

   דולר.מיליון  2 של ךהיה בס המתוארים לעיל,

 14על  דוח,כון למועד החתמה, עם ייר חדרה, חדרה  PPA-בוסף להסכם ה

. הסכמים אלו דומים במהותם להסכמי לקוחות פרטיים אחריםעם  PPAהסכמי 

אלה, ללקוחות  PPAבהסכמי ). לעיל 8.5.1.1סעיף בהמתוארים של רותם ( PPA-ה

 ,כן כמוחדרה. קיימת זכות יציאה כפי שמוגדרת בהסכם עם זכות סירוב של 

 19.3.10 (ראו סעיף של תחת הכוח חדרה ך התמודדות עם סיכון ההקמהלצור

של איחור  במקרה הלקוחות לשימור אפשרות כוללים אלה הסכמים) להלן

, וכן שישולם על ידי חדרה בהפעלה המסחרית תמורת פיצוי מוסכם מראש

במקרה של דחייה , בין היתר ,ההתקשרותאת מאפשרים לחדרה לסיים 

   משמעותית במועד ההפעלה המסחרית.

מידע צופה פי  בוגע לצריכת החשמל השתית של הלקוחות הןהחברה  הערכת

צריכת החשמל עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס בין היתר על 

 באופן להתממש או להתממש שלא עשויה זו הערכה. ההיסטורית של הלקוחות

                                                       

  .2018במרץ  22מישיבה  538החלטת רשות החשמל  71
למגון במסגרתו מתחייב הלקוח לשלם עבור כמות מיימלית מסוימת שקבעת מראש, גם אם  כיויהוא  Take or Payמגון  72

  ירכוש או יצרוך בפועל כמות מוכה יותר. 
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ובכללן שיוי בהיקף  בחברה תלויות שאין מסיבות שצפה פימכ מהותית שוה

  .טיב פעילות הלקוחותבו

 מהותיים בלקוחות תלות .8.5.2

מספר לקוחות מהותיים המתאפייים בשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר הייצור. לחברה 

מייצור חשמל רגישות במידה גבוהה לצריכה של לקוחות מהותיים, החברה הכסותיה של 

צב בו לא תהיה דרישה לחשמל מצד הלקוח המהותי או מצב של אי תשלום מצד ומכאן שמ

, חלקם של 2017אותו לקוח, עשוי לפגוע באופן משמעותי בהכסותיה של החברה. כון לשת 

 .מהכסות החברה מייצור חשמל 50%-כעל  עומד החברהלקוחותיה המהותיים של  שלושת

 מייצור החברה מהכסות 10%איו עולה על  השל החבר חלקו של כל אחד מיתר לקוחותיה

   .חשמל

מהפעלה מסחרית של תחת  החללתוקפה  סהכ האמוריםהלקוחות  שלושת עם ההתקשרות

הים בעלי מאפייים זהים לכלל  אלו לקוחות עםכאשר הסכמי מכירת החשמל  ,רותםהכוח 

חברות קשורות  בוצתק ועודו ההיביותר  הגדולהלקוח לשת הדוח,  כוןהסכמי החברה. 

  ."ןבזקבוצת  – לחברה

קבוצת כי"ל, חברה קשורה לחברה, אשר היוותה בעבר (לרבות בשת  2017בדצמבר  31לאחר 

הדוח) את אחד הלקוחות המהותיים של החברה, סיימה את רכישות החשמל מהחברה 

ויתר  2017בדצמבר  31(מכירת החשמל למפעלי ים המלח מקבוצת כי"ל באה לידי סיום ביום 

(עבור מפעלי ים  2018ביואר  1-). החל מיום ה2018ביואר  31העסקאות הסתיימו ביום 

(עבור תרכובות ברום, פריקלאס ים המלח ואמפרט) הפכו הסכמי  2018בפברואר  1-המלח) וה

עם כל אחת מהחברות להסכמי מסגרת, באופן בו לא מבוצעות צריכה ומכירה שוטפות  PPA-ה

דדים רשאים להפעילם בהסכמה משותפת. החלטה על הפעלת ההסכמים בגים, אלא הצ

האמורים לעיל, תהא כפופה לאישור האורגים המוסמכים של החברה, בהתאם לדרישות 

הדין. לאור הצפי להפעלה מסחרית של תחת הכוח החדשה במפעלי ים המלח, הסבירות 

והתקשרה בהסכמים  מבעוד מועדהחברה ערכה לכך  להפעלת ההסכמים הללו מוכה.

מסיום  כתוצאה החברה בהכסות מהותי שיוי יהיה לא החברה שלהערכת, כך חלופיים

   .כאמוראספקת החשמל 

ושיעור מסך הכסות החברה המהותיים להלן פרטים אודות מכירות החברה ללקוחות 

    :2017 שת(באלפי ש"ח) לוקיטור ממכירת חשמל 

  לקוח
2017  

 ממכירת הכסות סך
  חשמל ממכירתמהכסות  שיעור  שמלח

  21%  272,700  "ן)בז(קבוצת  1 לקוח
  15%  193,005  2 לקוח
  %14  181,643  3 לקוח
  10%  137,591  )חדרה ייר( 4 לקוח
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 חדרה ייר .8.5.2.1

של  עיקרי המהווה כיום צרכן תלות בייר חדרהלחדרה  ,לעיל 8.5.2כאמור בסעיף 

 הצרכן הבלעדי של קיטורתהיה וקיטור המיוצרים במרכז הארגיה, ואשר חשמל 

בתחת הכוח חדרה לאחר הפעלתה  ואשר ייוצר ,של חשמל מהותי וצרכן

   .המסחרית

להשפיע על החברה במספר  עשויאובדן ייר חדרה כלקוח חשמל וקיטור 

הסדרי החלת הפסקת ) 2אובדן הכסות מחשמל וקיטור; () 1(מישורים: 

על תחת הכוח חדרה כתוצאה מאובדן ייר חדרה כצרכן עוגן של  קוגרציהה

, אשר כון למועד יםקובציולי קיטור, וכיוצא בזאת החלת הסדרים תעריפיים

, כוללים תעריפים מוכים יותר במכירת חשמל למהל המערכת למול הדוח

ת הכוח (רק לאחר הפעלה מסחרית של תח ההסדרים התעריפיים של קוגרציה

מתחת הכוח חדרה  ללקוחות) מכירת כמות חשמל מוכה יותר 3( ;חדרה)

 הזרמת, להלן 8.12.3 אר בסעיףכמתו .לרשת ארגיה הזרמת ממגבלת כתוצאה

 120-תוגבל ל במסגרת הרישיון הקבועעל ידי תחת הכוח חדרה  ארגיה לרשת

 לחברה שמסרו"י חח הערכות לפיאשר  ,טכיתלהסרת מגבלה (עד  מגה וואט

 ,חשמל , אך ככל שייר חדרה צורכת)2023שת ב מוסרת להיותצפויה  ,פה-לבע

לאור זאת  מהכמות האמורה,מתאפשרת לחדרה מכירת כמות גבוהה יותר 

דהייו מכירה הפיזית של תחת הכוח חדרה למתקי ייר חדרה ( סמיכותה

כחשמל המוזרם איו מה ייר חדרה  על ידיצרך החשמל השבהזרמה ישירה כך 

במהלך תקופת הקמת  חשמל וקיטור ייר חדרה כלקוחשל אובדן  )4(-ו); לרשת

וכיוצא בזה  חדרה הכוח תחת הקמת במימון לפגוע עשויחדרה  חותחת הכ

  ).להלן 19.3.11(למידע וסף ראו סעיף  עצמהבהקמת תחת הכוח חדרה 

 עברחובות  גביית .8.5.3

התחשבות עם לקוחות רותם מבוצעת בהתבסס על מידע שוטף המתקבל מחח"י. מידע זה 

תוי צריכה לכל לקוח ומידע וסף כגון כמות הארגיה שרכשה מחח"י לפי  ,כולל, בין היתר

קטו עובדי חח"י  2015מבר בוב 1יום תעריפים שוים. החל ממועד ההפעלה המסחרית ועד ל

גד רותם, וכחלק מהעיצומים לא העבירו לרותם את המידע הדרש האמור לעילעיצומים כ .

תוים הדרושים לצורך ביצוע התחשבות עם לקוחותיה ההועברו לרותם  2017 יוליבחודש 

, עם לקוחותיה הפרטיים PPA-ין התקופה האמורה. בהתאם להסכמי הגהפרטיים ועם חח"י ב

לפרטים אודות החיובים  רותם הודיעה על כוותה לבצע התחשבות זו עם לקוחותיה.

  (יד) לדוחות הכספיים.27שהוציאה רותם ללקוחותיה ראו ביאור 

  שיווק  .8.6

הוצאות השיווק של  .החברה יוזמת פייה ללקוחות פוטציאליים באמצעות מקורותיה העצמיים

  .החברה אין מהותיות
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  צבר הזמות  .8.7

על פי ביקושים בפועל.  ללקוחות פרטייםשל החברה מטבעה מתבססת על מכירות חשמל  לותהפעי

ובהתאם לשיויים  הלקוחות של בפועל החשמל לצריכתמשתות בהתאם החברה  של הכסותיה

כמותי  לחברה אין צבר הזמות בהתאם לאמור לעיל. (אשר אים בשליטתה של החברה) בתעריף

   .קבוע וידוע מראש

  ותתחר .8.8

היה עידוד התחרות במשק החשמל תוך הגדלת כושר , של ממשלת ישראלהמוצהרת מדייותה 

 ורשות ,הארגיה משרד ,ישראלבהתאם לכך ממשלת ייצור החשמל על ידי יצרי חשמל פרטיים. 

, ובייהם שיויי חקיקה, התקת תקות וקבלת החלטות, שמטרתם שוים צעדיםוקטים בהחשמל 

 , כךתחרות במקטע הייצורלהגביר את הצרי חשמל פרטיים למשק החשמל ובכך לעודד כיסת י

על ידי רשות מתעדכן הו ,בין חח"י ללקוחותיההגומלין מסדיר את יחסי הספר אמות המידה למשל, 

פרטיים למכור ארגיה למהל היצרים ה אפשרות : (א)כדלקמן מסדיר בין היתר ,מעת לעתהחשמל 

, באמצעות רשת ההולכה של חח"י ללקוחות הפרטייםמת לספק חשמל  המערכת או למספקים על

  .בישראל פרטיים במשק החשמליצרי חשמל אופן פעילותם של  (ב) ;במסגרת שירותי תשתיות

 73,בושא הסדרי תעריפים תומכי מימון ליצרים פרטיים 2009מיולי החלטה ל בוסף, בהתאם

עדכה רשות  2013בהחלטת רשות החשמל מיוי  הגות יוקא ליצרי חשמל פרטיים. ועקוה

קבעה מכסות עבור טכולוגיות ייצור שוות עליהן יוחלו ו החשמל את ההסדרים האמורים

   74הסדרים בהתאם לתאים הקבועים בהם.ה

   להלן. 14.2.6למידע בוגע לאמות מידה תומכות מימון ראו סעיף 

  וקוגרציה בציוליקוחשמל  ייצור .8.8.1

 למיטב ידיעת החברה, המתחרים העיקריים של החברה הים חח"י וכן יצרי חשמל פרטיים

 היצרים הפרטיים רותם. תחת הכוח שכסו לשוק לאחר מועד ההפעלה המסחרית של

   75:המרכזיים בהם מתחרה החברה הם

  שם
טכולוגיית תחת 

  הכוח
(מגה  קיבולת
  )וואט

 הפעלה מועד
  ריתמסח

  2014 מאי  860-כ  קובציולי  דוראד
  2014 אפריל  120-כ  קובציולי  משאב

  2015 יולי  450-כ  קובציולי  176יחידה  – דליה
  2015 ספטמבר  450-כ  קובציולי  2יחידה  – דליה

  2015 אוקטובר  60-כ  קוגרציה  ארגיה אשדוד
  2016 יואר  120-כ  קוגרציה  ארגיה גב רמת

  בהקמה  70-כ  רציהקוג  סוגת
  בהקמה  70-כ  קוגרציה  תבור אלון
  בהקמה  70-כ  קוגרציה  גבריאל רמת

                                                       

 סדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרי חשמל פרטיים".בושא "ה 2009ביולי  19מיום  268מישיבה  1החלטת רשות החשמל מס'  73
בושא "עדכון החלטות בוגע להסדרים תעריפיים תומכי מימון  2013ביוי  3מיום  403מישיבה  9החלטת רשות החשמל מספר  74

 ליצרי חשמל פרטיים".
  . https://pua.gov.il/Licenses/Pages/Status.aspxראו אתר רשות החשמל בכתובת  75
 ללקוחות מוקצים 30% ורק"י, לחח מוקצה) 2 ויחידה 1(יחידה  דליה של המותקן ההספק מסך 70%-כ, החברה ידיעת למיטב 76

  .פרטיים



 

52  
  

  2013 יולי  100-כ  קוגרציה  אשדוד פז
  2016 יולי  140-כ  קובציולי  שורק דלק
  בהקמה  230-כ  קוגרציה  המלח ים מפעלי

  בהקמה  450 -כ  קובציולי  אי.פי.אמ באר טוביה
  

רישיון הייצור של מופיע בפי שכ הייצור המותקן של תחת הכוח רותם , כושרדוחכון למועד ה

, מגה וואט 17.9 וכושר הייצור המותקן של מרכז הארגיה היו מגה וואט 466-כ רותם היו

 ,2016בדצמבר   ,31כון ליום יחד יםהמייצג 77,מופיע ברישיון הייצור של מרכז הארגיהפי שכ

מכושר הייצור המותקן של יצרי  12%-וכמותקן בישראל ה החשמל ייצור כושר מסך 2.7%-כ

על הארגיה שיוצרה בפועל  2017בשת  78.(כולל ארגיות מתחדשות) חשמל פרטיים בישראל

 הארגיה מסך 5.2%-כ המהוויםשעה,  וואט מגה אלף 3,576 על עמדהתחת הכוח רותם  ידי

 באותה בישראל פרטיים חשמל יצרי ידי על שיוצרה מהארגיה 16.9%-וכ בישראל שיוצרה

הארגיה  מרכזידי  עלשיוצרה בפועל  הארגיה 2017. בשת 79(כולל ארגיות מתחדשות) שה

 0.4%-וכ בישראל שיוצרה הארגיה מסך 0.1%-כ המהוויםשעה,  וואט מגה אלף 79 עמדה על

(כולל ארגיות  שה באותה בישראל פרטיים חשמל יצרי ידי על שיוצרה מהארגיה

   .מתחדשות)

  וולטאית-פוטו בטכולוגיה חשמל ייצור .8.8.2

וולטאית מתאפיין בתחרותיות גבוהה, בין היתר מכיוון שחסמי -חשמל בטכולוגיה פוטו ייצור

 שוק וזאת במסגרת ,זמין וגיש מבקים ומגופים מוסדיים מימוןה וכןהכיסה מוכים מאוד 

בשוק הישראלי להערכת החברה, ם. המבוסס על מכסות מוגבלות בהליכים מכרזיים תחרותיי

, הפועלות )חברות בעלות חוסן פיסי משמעותי 5-6-כ מתוכן(פועלות כיום עשרות חברות 

וולטאים -בתחום המתקים הפוטובוסף, להערכת החברה . פרויקטים סולאריים ות שלכיזמי

סה בשל חסמי הכי הגדולים אשר מחוברים לרשת ההולכה, מספר המתחרים מוך יותר

חוסן פיסי  ,תוסטטוטוריהבשטח העומד בדרישות  קרקעהצורך ב , ובכלל זההגבוהים

 פעילות הדוח למועד כוןלעיל,  כאמורלסגירה פיסית. ויכולת להשיג מימון ולהגיע  משמעותי

וודאות  ואין בלבדהסטטוטורי  הקידוםהיה בשלב  ווולטאית-פוטו בטכולוגיה חשמל ייצור

   .או מה יהיה היקפם כאמור חשמל לייצור םמתקי יוקמואם 

    קיטור .8.8.3

חדרה התקשרה בהסכם ארוך טווח עם ייר חדרה לאספקת קיטור לייצור קיטור,  ביחס

ממרכז הארגיה ומתחת הכח שעתידה לקום. הסכם זה מחייב וכולל התחייבות לצריכה 

  ) של חדרה. Take or Payמיימאלית (מגון 

   החברה של התחרותי מעמדה על המשפיעים םושליליי חיובים גורמים .8.8.4

רותם תחת הכוח ) (אים על מעמדה התחרותי של החברה הם: הגורמים החיוביים המשפיע

ראו סעיף  (למידע על שיעור הזמיות והאמיות של רותם מתאפיית בזמיות ואמיות גבוהה

 להפעלה שכס בארץ הראשון הגדול הפרטי חשמלה יצרן היא החברה); (ב) להלן 8.10

                                                       

  .איה פעילהמגה וואט, אשר  7התוים כאמור הם ללא הטורביה הוספת בגיה יתן רישיון ייצור בהספק מותקן של  77
  .2016על פי דוח מצב המשק לשת    78
   .https://pua.gov.il/hearings/documents/idkun_n_n).pdfראו בכתובת  2018לשת  חח"ישימוע לעדכון שתי לתעריפי  79
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צברה החברה ידע ויסיון מסחרי רב. כמו  ,. בעקבות כךמסחרית כשה לפי המתחרה העיקרי

עם לקוחות תעשייתים גדולים עם פרופיל  ארוךלטווח  PPAבהסכמי  החברה התקשרה כן,

מימון פרויקטלי (ד)  ח;וידע וסיון מוכח בהקמת תחת כ; (ג) חוצריכה מתאים לתחת הכ

   .לטווח ארוך

 הגורמים השליליים המשפיעים על מעמדה התחרותי של החברה הם: (א) מכוח כללי

קבלת רשיוות ייצור וספים כפופה להם, עשויות להיות מגבלות על  שהחברה הריכוזיות

עיין וכן למידע אודות החלטת ועדת הריכוזיות ב לעיל 7.4 -ו 7.3פים (למידע וסף ראו סעי

(ב) פעילותה של רותם כפופה להסדרה ייחודית הפרדת  );לעיל 2.3.4ראו סעיף  סקת צומתע

פרדת של רותם (למידע וסף על ההסדרה ה מההסדרה החלה על יצרי חשמל קובציוליים

, רותם איה סוחרת בעודפי חשמל מול יצרי חשמל הדוחכון למועד ); (ג) להלן 14.3עיף ראו ס

    פרטיים אחרים.

  התמודדות החברה עם התחרות .8.8.5

עם  לטווח ארוך PPAבהסכמי ת החברה תקשרעל מת להתמודד עם התחרות בתחום מ 

  לים, בעלי איתות פיסית ופוטציאל צריכת חשמל קבוע ומשמעותי.לקוחות תעשייתים גדו

  עותיות .8.9

ידי רשות משוי ברכיבי התעו"ז המפורסם על  ומושפעות ותעותי ההכסות מייצור חשמל .8.9.1

החודשים יולי  –השה מתפלגים לשלוש עוות כמפורט להלן: (א) עות הקיץ  . חודשיהחשמל

החודשים  –שים דצמבר, יואר ופברואר; (ג) עוות המעבר החוד –ואוגוסט; (ב) עות החורף 

 מרץ עד יוי והחודשים ספטמבר עד ובמבר. 

 בסעיףלפי עוות ומקבצי שעות ביקוש ( ,דוחלמועד ה המשוקלל הייצור רכיבתעריפי  לוח להלן .8.9.2

  :שמלהמפורסם על ידי רשות הח ")מש"ב"זה: 

  "במש  עוה
(אגורות  המשוקלל הייצור תעריף

   ווט"ש)לק

  חורף

  20.84  שפל

  40.42  גבע

  70.57  פסגה

  מעבר

  17.8  שפל

  22.75  גבע

  29.31  פסגה

  קיץ

  17.59  שפל

   28.54  גבע

  74.01  פסגה

  28.16  משוקלל תעריף
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 :החשמל חברת של המלא התעריפים מספר"ז תעו לפי המחויב לצרכן"בים המש מקבץ

 

 
  2018:80 וקלל לפי מקבצי שעות הביקוש לשתמש ממוצע רכיב ייצור רבעוילהלן 

 2018רכיב ייצור לשת  רבעון
  (אגורות לקילו וואט)

1 28.89  

2 23.19  

3  28.61  

4  26.34  

 

שהעותיות  היות .(באלפי ש"ח) עותי, בפילוח חשמל ממכירותלהלן פירוט הכסות החברה  .8.9.3

הדוחות הכספיים, לא מדובר  איה זהה לתקופת הרבעוים של החברה פעילותהמאפיית את 

   .בתוים מבוקרים או סקורים

  2016  2017  
  252,919  237,591  )חודשים 2( קיץ
  356,136  334,184  )חודשים 3( חורף
  651,036  615,975  )חודשים 7( מעבר עוות

  1,260,091  1,187,750  רבעויסה"כ 
  

   

                                                       

 עיל.ל 8.9.2התעריף איו מפורסם לציבור וחושב על ידי החברה באמצעות הטבלאות המופיעות בסעיף  80
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, הגז רכישת עלותעות המעבר.  החשמל בקיץ ובחורף גבוהים יותר מאלה של תעריפיכלל, כ .8.9.4

 רווחיות, לפיכך"ז. התעו מעותיות מושפעת איה, החברה של העיקרית העלות את המהווה

הקיץ והחורף בהשוואה ליתר  בחודשייותר  גבוהה, וחדרה רותם ובייהם, החשמל יצרי

 חודשי השה. 

   זמיות ואמיות, כושר ייצור . 8.10

   .רותם וחדרהפירוט אודות כושר הייצור של  ןלהל

  

2017  2016  

 טו ארגיה ייצור
  שעה)-וואט(ג'יגה 

 זמיות אחוז
(%)  

 ארגיה ייצור
(ג'יגה  טו
  שעה)-וואט

 זמיות אחוז
(%)  

  91.2%  3,422  94.2  3,576  רותם
  94.8%  88  88.7  79  חדרה

  

  לעיל. 8.5.1.2לפרטים אודות צריכת הקיטור והזמיות של הקיטור ראו סעיף  *

 תתחארגיה הצרכת לשימוש עצמי של  ביכויהשה  במהלךטו היו הייצור ברוטו  הייצור

 תה זמיה לייצור חשמליהי ת הכוח רותםאחוז הזמיות היו פרק הזמן בו תח .רותם הכוח

    .ולא מתוכות כולל תחזוקות מתוכות

 לדוחות (ד)27בביאור תחזוקת תחת הכוח רותם, המתואר יצובישי לעם מ סכםהה במסגרת

 אמורההזמים  וחל. רותם הכוח בתחתלוח זמים לביצוע עבודות תחזוקה  קבעהכספיים, 

  . הכוח תחת הפעלת היקף היתר וביןעשוי להשתות כתוצאה מגורמים שוים 

אשר  Major Overall מסוגצפויה להתקיים תחזוקה מתוכת ראשוה  2018שת  במהלך

 הכוח תחת במערכות רחבות תחזוקה עבודות תכלול זו תחזוקה. שים 6-מתקיימת אחת ל

  .והגרטור הקיטור הגז בטורביות ובמיוחד

בעת  74.5%-, צפויה להיות כהערכת קבלן ההקמהצילות תחת הכוח חדרה, בהתבסס על 

עשויה  בפועל צילותה, כי יובהר וצר קיטור.לא מיככל ש 54.5%-וכ אספקת קיטור לייר חדרה

   ותתברר באופן סופי רק לאחר הפעלת תחת הכוח חדרה. שוה מההערכה האמורה לעיל להיות

  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקים . 8.11

אודות יתרות הרכוש הקבוע שמחזיקה החברה במסגרת תחום הפעילות ראו לפרטים  .8.11.1

  .הכספיים לדוחות 12 באור

   



 

56  
  

החברה , שבהם פועלת החברהריים המצויים בבעלות או בחכירה של המקרקעין העיק .8.11.2

 , הם כדלקמן: במסגרת תחום הפעילות

  ראו סעיף  שטח ומאפייים  הזכות בכס  מיקום  האתר

  מקרקעין המוחזקים באמצעות רותם

מקרקעין 
עליהם 
הוקמה 

תחת הכוח 
  רותם

  8.11.3  דום 55-כ  חכירה  מישור רותם

משרדי 
  החברה

  8.11.9.1   מ"ר 659-כ  שכירות  , תל אביב19הארבעה 

משרדי 
  החברה

 מרכז עזריאלי שרוה
(חלופי להסכם 
השכירות ברחוב 

  הארבעה) 

  8.11.9.2  מ"ר 1,144-כ  שכירות

  מקרקעין המוחזקים באמצעות חדרה

מרכז 
הארגיה וכן 

המקרקעין 
עליהם 

מוקמת 
תחת הכוח 

  חדרה

(תחת  דום 30-כ  שכירות  חדרה
ח ומרכז והכ

  הארגיה)

8.11.4  

שטח 
התארגות 

בקרקע 
הסמוכה 

לשטח עליו 
מוקמת 

תחת הכוח 
  חדרה 

  8.11.5  דום 27-כ  שכירות  חדרה

 לכיתת שטח
   81הדרכה

  8.11.4.3    שכירות  חדרה

  החברה ידי על המוחזקים (לרבות אופציות למקרקעין) מקרקעין

קרקע 
הסמוכה 

לשטח עליו 
מוקמת 

תחת הכוח 
  חדרה

אופציה   חדרה
  לשכירות

  דום 68-כ

  
8.11.6  

  AGS שלמקרקעין הסכם 

 קרקע
 הסמוכה
 עליו לשטח
 הוקמה
 הכוח תחת
  רותם

  8.11.7  דום 55-כ  82חכירהזכות ל  רותם מישור

                                                       

  ההסכם טרם חתם. 81

לקבלת האישורים הדרשים ובכלל זה לאישור מועצת טרם חתם וחתימתו כפופה הסכם החכירה להלן,  8.11.7כאמור בסעיף  82
  מקרקעי ישראל.
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של גרידיי בוגע לשכירת מקרקעין ומזכרי ההבות אודות הסכמי האופציה  לפרטים

  .להלן 8.11.8ראו סעיף 

 רותםהכוח  תחת של החכירה הסכם .8.11.3

(כיום רשות מקרקעי  הל מקרקעי ישראליחתמה רותם עם מ ,2013באוגוסט  28ביום 

"), על הסכם לחכירת המחכיר"בסעיף זה: , רשות הפיתוח וקרן קיימת לישראל (ישראל)

 תקופת החכירה .דום במישור רותם, עליו הוקמה תחת הכוח רותם 55מגרש בשטח של 

"). תקופת החכירה"בסעיף זה: ( 2010בובמבר  4שים החל מיום   49העל פי ההסכם הי

   83:להלן תאים מרכזיים מתוך הסכם החכירה

רותם איה רשאית להעביר זכויות מכוח הסכם החכירה, ובכלל זה להחכיר,  .8.11.3.1

 וכן, החכירה םלהשכיר או למסור את החזקה במגרש לתקופה העולה על האמור בהסכ

בהסכמת אלא, החכירה הסכם מכוח כלשהן זכויות או המגרש את לשעבד רשאית האי 

 זכויות להעברת הסכמתו מתן את להתות רשאי המחכיר. ובכתב מראש המחכיר

 להעברת כלל להסכים שלא רשאי וכן, החכירה בהסכם המפורטים בתאים כאמור

 במבוא ויסודי מוקדם תאי מקיים שאיו למי או) בהסכם(כהגדרתו  זר לתין זכויות

  .החכירה להסכם

שים, בכפוף  49בת  אחת וספת לתקופה החכירהתקופת  להארכת זכאית רותם .8.11.3.2

תקופת  הלךבכל מקרה של שיוי בייעוד הקרקע במ. להודעה מראש כמפורט בהסכם

  .החכירה, המחכיר לא יהיה חייב להאריך את תקופת החכירה

ה במקרים שהוגדרו כהפרה יסודית, יהיה רשאי לבטל את הסכם החכיר המחכיר .8.11.3.3

ובייהם: (א) העברת זכויות ביגוד להוראות הסכם החכירה; (ב) ביצוע שיויים בייעוד 

 החוכר(ג) המגרש ובקיבולת הבייה או חלוקת המגרש ביגוד להוראות הסכם החכירה; 

 .החכירה במטרת שיוי(ד) ; זר תין הוא בשבילו פועל שהחוכר מי או(רותם) 

   חדרה כמי השכירות שלהס .8.11.4

 חדרה בהסכמי שכירות עם ייר חדרההתקשרה  2015ובאוגוסט  2015יוי חודשים ב

 חדרה הכוח תחת של המסחרית ההפעלה ממועד שים 20 לתום עד בתוקף יישארו אשר

  ):חתימתם ממועד שים 25-מ יותר לא מקרה(ובכל 

 כוחהליו תוקם תחת דום, ע 26.8להשכרת שטח של  הסכם – חדרה הכוח תחת .8.11.4.1

ההסכם  במסגרת ).מדדל צמוד( "חש אלפי 107-כשכירות חודשיים של  בדמי חדרה

התחייבה חדרה, בין היתר, שלא לעשות שימוש או להתיר שימוש במושכר לכל מטרה 

כוח חדרה. בהסכם קבעה תקרת אחריות שתית לחדרה האחרת מלבד הקמת תחת 

החולפת. ההסכם מקה לצדדים זכות ביטול בגובה דמי השכירות ששילמה בשה 

באירועי חדלות פירעון שוים שקבעו, וכן מעיק לייר חדרה זכות ביטול במקרה של 

שכירות, ככל שלא הפרה מהותית מצד חדרה, ובכלל זה הפרת ההתחייבות לתשלום דמי 

  ימים. 45תוקה תוך 

                                                       

 .1999בובמבר  4מיום  4818ם מספר ליתר תאי החכירה ראו ילקוט פרסומי 83
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פעל ייר חדרה, מ"ר, בתוך מ 3,490להשכרת שטח של  הסכם – הארגיה מרכז .8.11.4.2

צמוד ( "חש אלפי 21-כשל  חודשייםבדמי שכירות  ממוקם ציוד מרכז הארגיה עליו

במסגרת הסכם זה התחייבה חדרה, בין היתר, לקוט באמצעי זהירות ובטיחות  ).מדדל

ההוגים בשטח ייר חדרה ולשמור על כלליה. בוסף, התחייבה חדרה שלא להשתמש או 

ל מטרה אחרת מלבד הפעלת מרכז הארגיה ותחזוקתו. להתיר שימוש במושכר לכ

, כןכמו  .ההסכם מקה לצדדים זכות ביטול באירועי חדלות פירעון שוים שקבעו

ובכלל  מעיק לייר חדרה זכות ביטול במקרה של הפרה מהותית מצד חדרה, ההסכם

 ה שבוימים, או במקר 45זה הפרת ההתחייבות לתשלום דמי שכירות, שלא תוקה תוך 

 8.5.1.2המתוארים בסעיף  ,עם ייר חדרהוהקיטור איזה מהסכמי אספקת החשמל 

ייר , חדרה לאחר הפעלה מסחרית של תחת הכוח יבוטל בהתאם לתאיו. בוסף, ,לעיל

חדרה רשאית להודיע לחדרה כי היא מעויית בפירוק הציוד של מרכז הארגיה 

 ו, שאז יסכימו הצדדים על מועד פירוק הציוד וביטול ההסכם.ובגריטת

מתקדם לחתימת  שא ומתןחברה מצאת במה – הדרכה כיתתשכירות  הסכם .8.11.4.3

לכשייחתם הסכם השכירות  הדרכה לעובדי תחת הכוח חדרה. לכיתתהסכם שכירות 

י חודשים וספים. דמ 6 -עם אופציה לחברת התפעול חדרה להאריכו באחת לשה יהיה 

   ).למדד(צמוד  בחודש"ח ש 8,500על סך של שקבעו יעמדו השכירות 

 הסכם שכירות לשטח התארגות .8.11.5

באפריל  1שתוקפו מיום  ,, התקשרה חדרה עם ייר חדרה בהסכם2016במאי  29ביום 

דום לצורך שטח התארגות להקמת תחת הכוח בחדרה  27להשכרת שטח של  ,2016

 12עד של  לתקופה פציה להאריך את תקופת השכירותעם או ,חודשים 30לתקופה של 

 מיליון 2 של סך על התמורה הכוללת בגין כל תקופת השכירות עומדתחודשים וספים. 

או להתיר שימוש  שימוש לעשות שלא, היתר בין, חדרה התחייבה ההסכם במסגרת. ש"ח

יר חדרה ההסכם מעיק לי התארגות.במושכר לכל מטרה אחרת מלבד שימושו כשטח 

זכות ביטול במקרה של הפרה מהותית שלא תוקה במועד שקבע, ובכלל זה אי תשלום 

דמי שכירות, וכן במקרה של ביטול הסכם שכירות הקרקע עליה מוקמת תחת הכוח 

לעיל). כמו כן, לצדדים זכות ביטול באירועי חדלות  8.11.4.1חדרה (המתואר בסעיף 

  פירעון שוים.

 חדרה מיירמגרש וסף  השכרתל אופציה הסכם .8.11.6

 9שתוקפו מיום  הסכם אופציה עם ייר חדרהעל  2017באפריל  5חתמה ביום  החברה

תקופת  לתחת הכוח חדרה. צמודבדום  68-, בוגע להשכרת שטח של כ2017בפברואר 

כאשר היא , 2022לדצמבר  31במועד חתימת ההסכם ותסתיים ביום  האופציה החלה

) יב(27 ביאור ראו לפרטים 84.לשלוש תקופות בגין ישולמו דמי האופציהמחולקת 

  .הכספיים לדוחות

   

                                                       

 מהשים אחת כל בגין"ח ש אלפי 3,000 של וסך"ח ש אלפי 1,500 של סך 2018 שת עבור"ח, ש אלפי 500 של סך 2017 שת עבור 84

 מומשה. 2018). האופציה עבור שת כולל( 2022 עד 2019
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 AGSחכירה  הסכם .8.11.7

  . דום 55-במכרז לחכירת מגרשים בשטח כולל של כ AGSזכתה  2014 בשת

 , רשותשראלרשות מקרקעי ילבין   AGSביןחוזה חכירה כון למועד הדוח טרם חתם 

ל וחתימה על ההסכם מחייבת את אישור מועצת , הואיתוח וקרן קיימת לישראלהפי

מכוח ההסכם ככל שלא יתקבל האישור האמור החכירה . רקעי ישראל שטרם התקבלמק

   .שלא להתממש העשוי

 הסכמי קרקע גרידיי .8.11.8

 מספרמזכרי הבות עם  מספר הסכמי אופציה על קרקעות וכן מספר גרידיי חתומה על

וולטאית -הקמה של מתקן או מתקים לייצור חשמל בטכולוגיה פוטול ביחס ,מושבים

 . השטח הרלווטי והפעלתם המסחרית על

 החברה משרדישכירות  .8.11.9

  הארבעה רחוב שכירות הסכם .8.11.9.1

שכירות בהסכם בע"מ  ברדןהשקעות התקשרה רותם עם  2012ביואר  17ביום 

החל מיום  חודשים 30לתקופה של  ברחוב הארבעה בתל אביב, משרדי החברהל

חודש . בם כל אחתחודשי 36עם שתי אופציות הארכה לתקופה בת  2010ביולי  15

 10ביום  .חברה למשק וכלכלה כסים בע"מהסכם השכירות להוסב  2013יולי 

 659ערך שיוי בחוזה ובין היתר השתה שטח המושכר לשטח של  ,2015פברואר ב

הסכם שמוקדם של הסכם השכירות, באופן הודיעה למשכיר על סיום רותם  מ"ר.

   .2018במאי  1 השכירות יבוא לסיומו ביום

 שרוה מגדל שכירות הסכם .8.11.9.2

 להשכרת בהסכםעם קבוצת עזריאלי בע"מ  תםרו, התקשרה 2017פברואר חודש ב

 עם שים 10 של לתקופה, שרוה עזריאלי במרכזר "מ 1,144 של בשטח משרדים

 עומדים החודשיים שכירותה דמי. וספות שים 5 של לתקופה להארכה אופציה

   .)מדדל צמוד( "חש אלפי 109-כ של סך על

 כסים לא מוחשיים . 8.12

הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים בגין  .להלן יובא פירוט הכסים הלא מוחשיים של החברה

, ראו מיליון ש"ח 5.7 -הכסים הלא מוחשיים אים מהותיים לחברה ומסתכמים בסך של כ

    .לדוחות הכספיים 13ור ביא

   רותם של החשמל ייצור רישיון .8.12.1

 2011במרץ  21יום מרותם מחזיקה ברישיון לייצור חשמל בטכולוגיה קובציולית, 

  :להלן עיקרי תאיו, ש")החשמל ייצור רישיון"בסעיף זה: (

 ,)2013ביולי  6שים החל ממועד ההפעלה המסחרית ( 30הרישיון יתן לתקופה בת  .8.12.1.1

מגה וואט. על פי הרישיון תחת הכוח רותם  466-כך ייצור חשמל בהספק מותקן של לצור

גז טבעי ותשתמש בסולר כדלק חלופי. כמו כן, מכוח הרישיון האמור  באמצעותתופעל 

  .חשמל למכור רותם רשאיתהרגולציה החלה עליה  ויתר
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 רשבעלות בתחת הכוח רותם ושיויי מבה ברותם כפופים לאישור  העברת .8.12.1.2

  .מימון הקמת תחת הכוח ותפעולהלצורך יתן לשעבד את תחת הכוח, . הארגיה

, רשות החשמל רשאית, בכפוף הי הרישיון אשר לא תוקתא הפרת של במקרה .8.12.1.3

, לעיל מהאמור לגרוע מבלי. הרישיון את לתקן או לות, לבטל, להתגיההאר שרלאישור 

עמידה -מהמקרים הבאים: (א) אי שאית לבטל את הרישיון גם בכל אחדר החשמל רשות

 אוהארגיה  שרציות להוראות -בתאים לקבלת רישיון במהלך תקופת הרישיון; (ב) אי

ליכי ה; (ד) ימים 90 למשך"ר רשות החשמל; (ג) השהיית פעילותה המסחרית של רותם יו

חדלות פירעון המפורטים ברישיון; (ה) הרשעת ושא משרה בעברה שיש עמה קלון או 

תשלום איזה מהתשלומים המוטלים -הרישיון; (ו) אירה שהייתה מועת את קבלת בעב

  על רותם על פי דין.

ותקן, התחייבות המ הספקאיסור לשות את ה לרבותהוראות ומגבלות וספות,  .8.12.1.4

 12-ביצוע בדיקה כוללת של תחת הכוח לפחות אחת לו אבטחהליישום הלי בטיחות ו

  .חודשים

רותם מכוח  ל כל הפרה של התאים בהם מחויבתע לחברה ועיד לא, זה למועד כון .8.12.1.5

  .רותם של השוטפתפגוע בפעילותה רישיון ייצור החשמל, אשר עלולה ל

   רישיון אספקה  .8.12.2

מחייבת  , או סחר בחשמלספקהאייצור, יהול המערכת, הולכה, חלוקה, פעילות  .8.12.2.1

  רישיון לפי חוק משק החשמל.

 יםישיון הייצור שהועק לרותם, מאפשררשל רותם עם חח"י וכן  PPA-הסכם ה .8.12.2.2

למיטב ידיעת חשמל שיוצר בהתאם להוראות הדין. את הלרותם לייצר חשמל ולמכור 

המתייחס  רישיון ייצור –י רישיוות פרדים ש ישהעיקריות מתחרותיה להחברה, 

אין  דוחכון למועד ה. המתייחס למכירת חשמל , ורישיון אספקהןיהלייצור חשמל על יד

של רותם עם  PPA-הסכם הל בהתאם, אך פרד מרישיון הייצור רותם רישיון אספקהל

לפעול גם במישור רותם רשאית , החשמל רשות עמדתוללתאי הרישיון  ,חח"י

   85.האספקה

לרשות החשמל בבקשה לקבל פתה רותם  2017בובמבר  6יום ב, הטוב הסדר למען

 5ביום קו למתחריה העיקריים. לרישיוות שהוע בהתאםרישיון אספקת חשמל 

אספקה  התקבלה תגובת רשות החשמל לפיה רותם דרשת לקבל רשיון 2018בפברואר 

להמשך ביצוע פעילות מכירת חשמל לצרכים, ורשיון זה לא ישה את תאי ההסכם בין 

תשקול כי החשמל פיו. עוד הוסיפה רשות -רותם לבין חח"י ולא יגרע מזכויות רותם על

שיועק, לאחר שתוסדר באופן רוחבי סוגיית הסחר  רשיון האספקה תאי כללי את

אין ודאות לגבי עצם קבלת בהתאם לאמור, כון למועד הדוח,  בחשמל במשק הישראלי.

  . רשיון האספקה ותאיו ככל שייתן

                                                       

הפעלה המסחרית קיבלה את הודעת רותם אודות תחילת ה החשמל רשותצוין כי , 2013ביולי  10במכתב מרשות החשמל מיום  85
 ,של תחת הכוח רותם והודעה זו איה פוטרת את רותם מקבלת רישיון אספקה קבוע, בהתאם לבקשה שהוגשה על ידי רותם

וכי רישיון האספקה, לכשייתן, יחול על פעילות רותם ויחייב אותה בוסף למסמכי המכרז על פיהם פועלת רותם גם במישור 
 .האספקה
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בוסף לרישיון ייצור החשמל, לרותם רישיוות והיתרים וספים הדרשים מעת  .8.12.2.3

רישיון עסק, איכות הסביבה,  ם בתחוםתרייה השוטפת, כגון לעת לצורך פעילותה

  .וכדומה

 חדרה מותה רישיון .8.12.3

חדרה מחזיקה ברישיון מותה להקמת תחת כוח לייצור חשמל בטכולוגיית קוגרציה, 

הרישיון "בסעיף זה: ( 2016באוגוסט  29ביום  כפי שתוקןו 2012באוקטובר  17יום מ

  איו:להלן עיקרי ת , אשר")המותה

של בהספק  בטכולוגיית קוגרציההרישיון המותה יתן להקמת תחת כוח  .8.12.3.1

מגה וואט (ללא אספקת  148.5-מגה וואט (בזמן אספקת קיטור לייר חדרה) ו 130.5

קיטור לייר חדרה), בסמוך למפעלי חברת ייר חדרה. תוקפו של הרישיון המותה היו 

, ובכפוף שר הארגיהות החשמל, באישור חודשים והוא יתן להארכה על ידי רש 83

מועד ההפעלה המסחרית, ב . רישיון הייצור הקבוע שיועקבו לעמידה בתאים שקבעו

 10שים, אשר יתת להארכה לתקופה וספת של  20ככל שיועק, ייתן לתקופה בת 

  .שר הארגיהשים על ידי רשות החשמל ובאישור 

ת את הרישיון המותה בכל אחד רשות החשמל רשאית לבטל או להתלו .8.12.3.2

מהמקרים הבאים: (א) סירוב למסור לרשות החשמל מידע או מסמכים שדרש לגלותם 

קיום הוראות הדין או אי עמידה בתאי הרישיון או בתאי -(ב) אי ;או מסירת מידע כוזב

הכשירות לקבלתו; (ג) מיוי כוס כסים או מפרק זמי, מתן צו פירוק או החלטה על 

תשלום אגרה כדרש; (ה) קיום סייגים -העמדת ערבויות או אי-רוק מרצון; (ד) איפי

  .למתן רישיון לפי הוראות הדין

, לשות את תאי הרישיון המותה, שר הארגיהרשות החשמל רשאית, באישור  .8.12.3.3

במקרים הבאים: (א) חל שיוי במידת ההתאמה של בעל הרישיון לעמידה בתאים או 

השירותים שוא הרישיון המותה, שאיו מצדיק ביטול הרישיון; (ב) לביצוע הפעולות ו

  .שיויים במשק החשמל; (ג) להבטחת רמת השירותים שייתו לפי הרישיון הקבוע

 שרמראש של הרישיון המותה איו יתן להעברה, לשעבוד או לעיקול ללא אישור  .8.12.3.4

  .הארגיה

ם המשמשים לביצוע הרישיון איסור על מכירה, השכרה או שעבוד של הכסי קיים .8.12.3.5

. בוסף, שיוי, ארגון מחדש או העברת שליטה בחדרה הארגיה שרהמותה, ללא אישור 

  86.הארגיה שרטעוים אישור 

ההספק המותקן או טכולוגיית  מיקום המתקן,כל חריגה מתכית המתקן, שיוי  .8.12.3.6

  .שר הארגיהאישור רשות החשמל ומותית בהייצור, 

יון הייצור הקבוע, מתקן הייצור לא יורשה להזרים ארגיה לרשת כאשר ייתן ריש .8.12.3.7

על פי . החשמל אישור של ראש ההדסה ברשותעד למגה וואט  120בהספק העולה על 

                                                       

  .החשמל משק לחוק 13 מס תיקון במסגרת החשמל לרשות עברה וספות ופעולות ליטהש העברת לאשר הסמכות 86
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מגה וואט  120ארגיה לרשת מעל הזרמת קיימת מגבלת ,  2016ובמברמסקר החיבור 

  .ק"מ 26באורך  קו וסף בקוי המסירה – "קיסריה תובות"עד להקמת קו הולכה 

מגה וואט (בזמן אספקת  130.5-בכ מוגבל לפי הרישיוןייצור החשמל של מתקן הארגיה 

. ביכוי צריכת מגה וואט (ללא אספקת קיטור לייר חדרה) 148.5-קיטור לייר חדרה) ו

 100-לא צפוי להזרים לרשת מעבר ל בכל מקרה החשמל של ייר חדרה, מתקן הייצור

ע בוגע לתלות בייר חדרה הובעת, בין היתר, מהמגבלה האמורה ראו למיד .מגה וואט

  לעיל. 8.5.2.1סעיף 

 148.5לשמירת מקום במערכת ההולכה בהספק כולל של  יםחיבור מחייב יסקר לחדרה

מגה וואט ואחד בעבור תוספת של  120חדרה (אחד בעבור מגה וואט עבור תחת הכוח 

היו עד לפקיעת תוקף הרישיון המותה בהתאם לאמות  ים. תוקף הסקרמגה וואט) 28.5

 ובובמבר מגה וואט) 120(ביחס להספק של  2013ו בדצמבר אושר החיבור יהמידה. סקר

 מגה וואט).  28.5(ביחס להספק הוסף של  2016

בות הרישיון המותה מחיל על חדרה התחייבויות וספות, ובייהן, העמדת ער .8.12.3.8

כדין, העמדת הון עצמי, עמידה בדרישות אבטחת המידע והאבטחה הפיזית של המתקן, 

   .עמידה בדרישות ביטוחיות והכת תכית ליהול סיכוים

 תעריפי חדרה  אישור .8.12.4

קיבלה חדרה אישור תעריפי לתחת הכוח חדרה, האישור  ,2017בפברואר  22 ביום

הל התעריפי קובע את התעריפים המאושרים לתחת הכוח חדרה בגין מכירת חשמל למ

המערכת (בהתאם להחלטות רשות החשמל הרלווטיות) וכן את המועדים והכמויות 

לתקות  בהתאםבהם בעל הרישיון יהיה רשאי למכור חשמל למהל המערכת 

יפי היו מיום כיסת . תוקף האישור התערלעיל) 8.2.4(למידע וסף ראו סעיף  הקוגרציה

   .שה מאותו יום 18הרישיון הקבוע ועד 

אגורות לקילו  24.8-ל 22.1האישור התעריפי שקבע יהיה בטווח שבין , הדוחכון למועד 

בפועל יהיה בהתאם לכמות הארגיה שמכרה לרשת השתי , כאשר התעריף שעה וואט

אגורות לקילו  24.8 –שעה אט ג'יגה וו 90בשעות הפסגה והגבע כמפורט להלן: (א) עד 

; (ג) מעל שעה אגורות לקילו וואט 22.1-24.8 –שעה ג'יגה וואט  90-230; (ב) שעה וואט

התעריפים האמורים לעיל עשויים  .שעה אגורות לקילו וואט 22.1 –שעה ג'יגה וואט  230

 8.2.4לפרטים וספים ראו סעיף . להשתות בהתאם לתאים האמורים באישור התעריפי

  לעיל.

 מרכז הארגיה –הייצור  רישיון .8.12.5

בסעיף זה: ( 2015בדצמבר  31יום מלחדרה רישיון לייצור חשמל בטכולוגיית קוגרציה, 

"). יוער, כי רישיון הייצור הקיים וכן יתר הרישיוות המפורטים רישיון הייצור הקיים"

הכוח  תחתלהלן, יבוטלו במועד ההפעלה המסחרית של  8.12.7-ו 8.12.6 בסעיפים

  :הקיים הייצור רישיון של תאיו עיקרי להלן 87.חדרה

                                                       

  .2016בפברואר  14מיום  483) של רשות החשמל מישיבה 1030(3בהתאם להחלטה מספר    87
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 27(עד ליום  הארגיה שרשים מיום אישור  -17.5יתן לתקופה בת כ הרישיון .8.12.5.1

ים מגה וואט. המתקן הקי 17.9) לצורך ייצור חשמל בהספק מותקן של 2033באפריל 

  .חלופיכדלק  וישמש ומזוטיופעל על ידי גז טבעי וסולר 

 רישיון הייצור הקיים במקרים החשמל רשאית לבטל או להתלות את רשות .8.12.5.2

הבאים: (א) סירוב למסור לרשות החשמל מידע או מסמכים שדרש לגלותם או מסירת 

כסים או  ורשות החשמל; (ג) מיוי כוס שר הארגיהקיום החלטות -מידע כוזב; (ב) אי

-העמדת ערבויות או אי-מפרק זמי, מתן צו פירוק או החלטה על פירוק מרצון; (ד) אי

  .תשלום אגרה; (ה) קיום סייגים למתן רישיון לפי הוראות הדין

, לשות את תאי רישיון הייצור שר הארגיהרשות החשמל רשאית, באישור  .8.12.5.3

ל בעל הרישיון לעמידה הקיים, במקרים הבאים: (א) חל שיוי במידת ההתאמה ש

; (ב) ו, שאיו מצדיק ביטולעל פי הרישיוןבתאים או לביצוע הפעולות והשירותים 

שיויים במשק החשמל; (ג) הבטחת תחרות במשק החשמל; (ד) הבטחת רמת השירותים 

שייתו לפי רישיון הייצור הקיים; (ה) שיויים במתקן או בטכולוגיה שוא רישיון 

  .הייצור הקיים

רישיון הייצור הקיים איו יתן להעברה, לשעבוד או לעיקול ללא אישור מראש  .8.12.5.4

. כמו כן, קיים איסור על מכירה, השכרה או שעבוד של הכסים שר הארגיהשל 

  .שר הארגיההמשמשים לביצוע רישיון הייצור הקיים, ללא אישור 

, רגיהשר האשיוי, ארגון מחדש או העברת שליטה בחדרה טעוים אישור  .8.12.5.5

ובוסף, קיים איסור להעביר או לשעבד אמצעי שליטה בחדרה, באופן שההעברה או 

  .שר הארגיהמימוש השעבוד כאמור יהוו שיוי בחדרה, ללא אישור 

רישיון הייצור הקיים מחיל על חדרה הוראות וספות, ובייהן, העמדת ערבות  .8.12.5.6

ביטוח המתקים ומתקן כדין, עמידה בדרישות אבטחת המידע והאבטחה הפיזית של ה

  .על פי הרישיוןהמשמשים לפעילות והכסים 

 הארגיה למרכז וסף ייצור רישיון .8.12.6

. 2015בדצמבר  31יום מלחדרה רישיון וסף לייצור חשמל בטכולוגיית קוגרציה, 

), לצורך ייצור חשמל 2031בדצמבר  28שים (עד ליום  16-רישיון זה יתן לתקופה בת כ

מגה וואט. עיקרי תאיו של רישיון זה זהים לאלה של רישיון הייצור  7 בהספק מותקן של

שיון י, הטורביה הרלווטית לרדוחכון למועד ה .)לעיל 8.12.5(כהגדרתו בסעיף  הקיים

 הייצור הוסף איה שמישה.

 מרכז הארגיה אספקה רישיון .8.12.7

בסעיף ( 2015בדצמבר  31יום מת מרכז הארגיה באמצעולחדרה רישיון לאספקת חשמל 

  :להלן תאיו העיקרייםש ,")רישיון האספקה"זה: 

(עד  הארגיהשר אישור מתן שים מיום  18.5-רישיון האספקה יתן לתקופה של כ .8.12.7.1

 וקבלת של תחת הכוח חדרה ) או עד מועד ההפעלה המסחרית2033באפריל  27ליום 

חשמל  למכור . בהתאם לרישיון האספקה רשאית חדרההמוקדם מבייהם ,ייצור רישיון

  .מגה וואט 17.9עד להספק כולל של באמצעות מרכז הארגיה 
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המפורטים רשות החשמל רשאית לבטל או להתלות את רישיון האספקה במקרים  .8.12.7.2

יים בסעיף לעיל, וכן לשות את תאי רשיון האספקה במקרים המו 8.12.5.2בסעיף 

  .לעיל 8.12.5.3

של אמצעי שליטה, באופן שהעברה שעבוד העברה ולל שר הארגיהדרש אישור  .8.12.7.3

דרש אישור  . כמו כןבבעלי עיין בחדרה 5%יהוו שיעור העולה על  ש השעבודאו מימו

ת בעלי העיין בחדרה או לשיוי בזהו שליטה והעברת השליטהשעבוד הלשר הארגיה 

שיוי באמצעי השליטה בבעל רישיון העברת שליטה בחדרה או כדי העולה כדי בחדרה 

    .אחר

  .שר הארגיההחזקת אמצעי שליטה כלשהם בבעל רישיון אחר טעוה אישור  .8.12.7.4

מכירת חשמל מחוץ לתחומי מדית ישראל באמצעות רשת חשמל ישראלית תהיה  .8.12.7.5

  .שר הארגיהטעוה אישור 

 חדרה של ההתקשרות בהסכמי לכלול שיש ותאים תוים קובע ספקההא רישיון .8.12.7.6

, היתר בין, לכלול חדרה על. לאספקת חשמל באמצעות מרכז הארגיה לקוחותיה עם

 התשלום תאי את, הצרכים מחויבים בו וסף חיוב וכל לה שישולם החשמל מחיר את

 ביולי 1 יום לאחר תמושח התקשרות להסכמי באשר, כן כמו. התשלום ביצוע אופן ואת

 יאוחר לא יציאה זכות לכלול יש), הגבוה המתח לרשת המחוברים צרכים(עם  2015

 לווה תאי קביעת או בתשלום חיוב ללא, החשמל אספקת תחילת ממועד שים מחמש

   .אחר

מחיל על חדרה הוראות וספות, ובייהן, של מרכז הארגיה רישיון האספקה  .8.12.7.7

, ביטוח בעל הרישיון (לרבות עובדיו וקבליו) גד זק או אובדן העמדת ערבויות כדין,

  .חובות דיווח לחח"יו מגבלה על מכירת חשמל מחוץ לתחומי מדית ישראל

 חומרי גלם וספקים . 8.13

ידי גז טבעי כדלק עיקרי, עם -ת עלומופעל ,דוחתחות הכוח אשר בבעלות החברה כון למועד ה

   .והסולרגז הטבעי הומוליכי  קשרויות החברה עם ספקילהלן פרטים אודות התסולר כגיבוי. 

היותה של תג"ז הגורם  וכחהספק הפעיל היחיד של גז טבעי, ו היותה של קבוצת תמרוכח 

   .להלן 19.2.4קים אלו כמפורט בסעיף פהיחיד המוליך את הגז הטבעי, לחברה תלות בס

קבלי ההקמה והתחזוקה של תחות הכוח רותם וחדרה, ובכלל זה בן לחברה תלות כמו כ

, כמפורט רותם הכוח תחת של ספק הציוד וקבלן התחזוקה,במיצובישיקיימת לה תלות 

מה המשמשים (בהתאמה) כקבלי ההק GE-וב IDOM-, ותלות בלהלן 8.14.2.1בסעיף

לפרטים אודות  להלן. 8.14.2.3-ו 8.14.1והתחזוקה של תחת הכוח חדרה, כמפורט בסעיפים 

  .להלן 19.3.10-ו 19.3.3התלות בספקים כגורם סיכון ראו סעיפים 

  תמר - רותםל טבעי גז אספקת הסכם .8.13.1

ח ולאספקת גז טבעי לתחת הכקבוצת תמר בהסכם עם  רותםהתקשרה  2012בובמבר 

לשיעור לרותם האפשרות להקטין את הכמות החוזית היומית  ").הסכם תמר(" רותם

מצריכת הגז  50%מסוים (כקבוע בהסכם) כך שהיקף הצריכה המיימלית מתמר תהווה 

הסכם אודות פרטים לבשלוש השים שקדמו להודעה על מימוש האופציה.  הממוצעת
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מול קבוצת תמר בקשר עם ההסכם והגשת בקשה לפתיחה בהליך מחלוקת תמר וה

 19.3.8 -ו 8.16.2 סעיפים וכן, הכספיים לדוחות )ז(27 ביאורבוררות על ידי תמר ראו 

   . להלן

את הטיפול  ותהמסדיר ,שעת חירוםתקות משק הגז  פורסמו 2017 אפריל בחודש

 באספקת הגז במקרה של כשל של ספק גז לספק את כל הגז הטבעי מהשדה הרלווטי.

 בין יחסי באופן תתבצע ההקצאה, טבעי בגז מחסור של במקרה התקות פי על, ככלל

, הממוצעת לצריכתם בהתאם חשמל יצרי שאים צרכים לבין חשמל יצרי צרכים

 של מיוחדים במצבים כי יצוין .חלוקה לצרכי המשורייות גז כמויות יכוי לאחרו

מיכות את מס התקות, החשמל משק של הסדירה בפעילות רחב באופן הפוגע מחסור

 מהל עם התייעצות לאחר, בתקות הקבועה ההקצאהלהורות על חריגה מ שר הארגיה

התקות האמורות,  כמהלך משלים להתקת .החשמל רשות ומהל הטבעי הגז רשות

 בדלקיםלהסדרת השימוש ביחס החלטה רשות החשמל  פרסמה 2017 בחודש יוי

ראו  125אמת מידה אודות  (למידע וסף העמסה כלכלית במשק החשמל תוכיתלמימוש 

וסף אודות כשל זמי או מתמשך באספקת גז טבעי ראו סעיף  למידע ).להלן 14.4.2סעיף 

  . להלן 19.2.2

   לרותם טבעי גז הולכת הסכם .8.13.2

גז טבעי מספק הגז לתחת הכוח רותם מתבצעת באמצעות מערכת הולכת הגז  הולכת

תה עלהטבעי שתג"זידי -ב חברה בבעלות ממשלתית המחזיקה ברישיון להעברת גז ,

 בלחץ גבוה. 

התקשרה רותם בהסכם להולכת גז עם חברת תג"ז (כפי שתוקן  ,2010ביולי  13ביום 

, או עד לביטולו המוקדם 2029ביולי  31). תקופת ההסכם עד ליום 2011באפריל  4ביום 

, שים וספות בהודעה מראש 5ה להארכה של כמפורט בהסכם, והוא כולל אופצי

עבור שירותי תקשר תג"ז באותה עת. תתאים סטדרטיים בהסכמי הולכת גז בהם ב

ידי רשות הגז -ההולכה, תג"ז גובה מצרכי גז (ובכלל זה מרותם) תעריף שקבע על

גז  הולכתדמי ההולכה (המשולם עבור  ורכיב(רכיב קבוע) הטבעי, הכולל רכיב קיבולת 

   .)בפועל

 בועל פי ההסכם, הסיכון ביחס לאובדן או זק ביחס לגז הטבעי מוטל על תג"ז מהמועד 

 אירוע לכל אחראית איה"ז תג. רותם לרשות העמדתו למועד ועד לה מסר הגז

בהתאם להסכם,  .ידיה על מסירתו אחרי או קבלתו לפי, הטבעי לגז בקשר, המתרחש

לקבל את החלק היחסי  ההולכה, רותם תהא זכאית ערכתבמקרה של מחסור בקיבולת מ

של ההספק כפי שהוזמן על ידיה, מתוך ההספק המצטבר שהוזמן על ידי צרכי גז. 

במסגרת ההסכם, רותם התחייבה לשפות את תג"ז ככל שייגרמו על ידי רותם זקים 

  שוים כמפורט בהסכם.

ת שירותי ההולכה, ובייהם ההסכם קובע מספר מקרים בהם תג"ז רשאית להפסיק א

אי תשלום, הפרות שלא תוקו בתוך פרק זמן שקבע ומפגעים בלתי סבירים שגרמים 

כתוצאה ממתקי הגז של רותם. לתג"ז זכות ביטול במקרה של אי העמדת בטחוות 

להוראות ההסכם למשך כדרש במועד שקבע לכך, ושל אי העמדת גז טבעי בהתאם 

לבטל את ההסכם במקרה של אי העמדת שירותי  ותם רשאיתפרקי זמן שקבעו. ר
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ההולכה על ידי תג"ז כמפורט בהסכם. כמו כן, ההסכם מעיק זכות ביטול לצדדים 

  במקרה של אירועי חדלות פירעון שוים.

 ,רותם דרשת להעמיד ערבות לטובת תג"ז או לבחור בחלופת פיקדון ההסכם במסגרת

של העלות השתית  .ח"ש מיליון 2-כ של בסך פיקדון ז"גלת רותם העמידה ובמסגרת זו

   . ש"חמיליון  23 -הסתכמה לסך של כ, 2017שת ב לרותםהולכת הגז הסכם 

 לרותם סולר אספקת הסכם .8.13.3

 . הכספיים) לדוחות ח(27ביאור  ראו

 תמר - לחדרה גז אספקת הסכם .8.13.4

רת רכישת במסג .עם קבוצת תמר לאספקת גז טבעי 2012 משת הסכם חדרהלייר 

   .זה הסכם לחדרה הומחה 2015 בשת ,מיותיה של חדרה על ידי חברת אסיה פיתוח

(אפריל  תמר ממאגר האספקה התחלת מיום שה 15הסכם אספקת הגז יסתיים לאחר 

  .המוקדם מבייהם, הכוללת החוזית הכמות צריכת בסוף או) 2013

לצריכת מלוא הכמות או עד לשי הצדדים אופציה להאריך את ההסכם בשתיים 

טרם צרכה על ידי להסכם  14-בתום השה הבמקרה שהחוזית, המוקדם מבייהם, 

 לממוצע צמודו קוב בדולר הגז מחיר..מהכמות החוזית 91.5%-כמות גז השווה לחדרה 

. מיימלי מחיר כולל והוא ,החשמל רשותידי -על המפורסם הייצור רכיב של המשוקלל

התחייבות  ובהתאם קיימת, )Tier Aגדרת כלקוח "רמה א'" (בהתאם להסכם, חדרה מו

של  Take or Pay התחייבותת מלוא הכמויות הכלולות בהסכם וכן מגד קשל תמר לאספ

יתה האופציה להקטין את  חדרהלגבי כמות שתית מסוימת של גז טבעי. לחדרה 

כה המיימלית כך שהיקף הצרי(כקבוע בהסכם)  מסויםלשיעור הכמות היומית החוזית 

מצריכת הגז הממוצעת בשלוש השים שקדמו להודעה על מימוש  50%מתמר תהווה 

אם תופחת הכמות החוזית היומית,  אופציה זו, בכפוף להתאמות שקבעו בהסכם.

הכמות השתית והכמות הכוללת יופחתו בהתאם. האופציה יתת למימוש בתקופה 

 2018ה ממאגר תמר או ביואר המתחילה בשה החמישית לאחר תחילת האספק

(המאוחר מבייהם), ועד סוף השה השביעית לאחר תחילת האספקה כאמור או עד סוף 

תאי ההסכם קבעו כי כמות הגז הרכשת תגדל עם  (המאוחר מבייהם). 2020שת 

להגדיל את צריכת  תהחברה דרש. עד להקמת תחת הכוח הקמת תחת הכוח חדרה

  ) לדוחות הכספיים. ז(27לתיאור ההסכם ראו גם ביאור  ההסכם.הגז בהתאם להוראות 

כמפורט לבז"ן (הרכשים על ידה יוער, כי חדרה התקשרה בהסכם למכירת עודפי הגז 

   ).בפרק הרביעי (פרטים וספים) 22בתקה 

 תארג'יאן המתוארעסקת הגז על ידי ארג'יאן ווכח הזרמת החברה צופה כי עם תחילת 

כמות ועלות רכישת הגז הטבעי מקבוצת תמר תקטן באופן  ,להלן 8.13.7בסעיף 

, ואולם כון למועד הדוח אין ודאות כי עסקת ארג'יאן תושלם וחברות משמעותי

  . הקבוצה ירכשו מארג'יאן גז טבעי

 -כשל  בסך כוללת ות בקאייותמר ערבו קבוצתלטובת  חדרההעמידה  הסכםהבמסגרת 

 אשר, כי ערבויות אלו, צויין. יזהתחת הסכם  חדרהבקשר עם התחייבות  ,מיליון ש"ח 21
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ידי ערבויות מקבילות אשר הועמדו על ידי  על הוחלפו, פיתוח אסיההוצאו במקור על ידי 

  חדרה. 

  לחדרה וסף גז אספקת הסכם .8.13.5

וצת תמר. התקשרה חדרה בהסכם וסף לאספקת גז עם קב ,2016בספטמבר  6ביום 

או עד תום  של חדרה שים מיום תחילת ההפעלה המסחרית 15עד  תוקפו של ההסכם

צריכת הכמות החוזית, המוקדם מבייהם. לשי הצדדים אופציה להאריך את ההסכם, 

מהכמות  93%-שים טרם צרכה על ידי חדרה כמות גז השווה ל 14במקרה שבתום 

  .שים או עד לצריכת הכמות החוזית 3החוזית. הארכה כאמור תהיה לתקופה של 

המפורסם על ידי רשות הייצור  צמוד לממוצע המשוקלל של רכיבקוב בדולר ומחיר הגז 

   , והוא כולל מחיר מיימלי.החשמל

, כלומר קבוצת תמר לא Interruptibleאספקת הגז, בהתאם להסכם, תהיה על בסיס 

יחד עם זאת, קבוצת תמר . תהיה אחראית לכשלים באספקת כמות הגז המבוקשת

רשאית להחליט במהלך ההתקשרות, על פי שיקול דעתה, שהאספקה תהיה על בסיס 

Non-interruptible  ותחייב אותה לאספקת הכמויות המבוקשות על ידי חדרה (ובלבד

"). במקרה שיוי מגון האספקה"בסעיף זה: ) (2019ביואר  1-שהשיוי יתבצע לאחר ה

 Takeממועד שיוי מגון האספקה, חדרה תהיה כפופה להתחייבות של החלטה כאמור ו

or Pay  .קבע בהסכםון שגתית מסוימת של גז טבעי, בהתאם למכמו כן, לגבי כמות ש

לחדרה האופציה לסיים את ההתקשרות בהסכם הגז האמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 

שים לאחר מועד  3ל חחודשים אשר ת 36 בת תקפה למשך תקופהתהיה ה זו אופצי

   ).2016 דצמברהעברת הזכויות של המאגרים כריש ותין (

  הולכת גז לחדרה הסכם .8.13.6

(אשר  2007ביולי  11מיום למרכז הארגיה תג"ז להולכת גז טבעי לייר חדרה הסכם עם 

 במסגרת רכישת מיותיה של ).2018ביולי  14עד ליום הוארך מספר פעמים ובתוקף 

  הומחה לחדרה הסכם זה. , 2015בשת  אסיה פיתוחרת על ידי חב חדרה

תאיו של הסכם הולכת הגז של חדרה דומים במהותם לתאיו של הסכם הולכת הגז של 

לחדרה להערכת החברה, עלות הסכם הולכת הגז . לעיל 8.13.2בסעיף רותם כמפורט 

  "ח בשה. ש מיליון 8-תסתכם לכ

כאמור כוללת מידע צופה  בדבר העלות השתית של הסכם הולכת הגז הערכת החברה

פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך המבוסס על הערכת החדרה בדבר כמויות הגז 

שתירכשה על ידי חדרה. הערכה זו עשויה שלא להתממש או להתממש באופן שוה 

לל זה שיוי בזמיות התחה בפועל ופגיעה שוות, ובכמהותית מכפי שצפה מסיבות 

  .באספקת הגז לתחה

הולכת אשר מאפשר , למרכז הארגיהלהסכם ההולכה תיקון  חתם 2015בחודש דצמבר 

) PRMS(, באמצעות הקמת תחת הפחתת לחץ ומדידה (החדשה) חדרההגז לתחת הכוח 

, וכולל תאים מסחריים וספים. התיקון האריך את תקופת בסמוך לתחת חדרה חדשה

מתאריך ההפעלה המסחרית של תחת שים  16) 1עד המוקדם מבין: ( החוזה כך שיימשך

) סיום 3); או (2034באוגוסט  1, הדוח(כון למועד  "זתג רישיון פקיעת) PRMS) ;2-ה
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ת תקופת ההסכם בעד אופציה להארכ ההסכם בהתאם לתאיו. כמו כן, לחדרה קיימת

החדשה, תג"ז תידרש  PRMS-ה תחת וחיבור הקמת לצורך, התיקון פי על. שים 5

ימים, ולחדרה לא תעמוד כל  14-להפסיק את שירותי ההולכה לתקופה המוערכת בכ

 טעה כגד תג"ז בקשר לכך. כמו כן, הפסקת השירותים לא תשחרר את חדרה

, לרבות התחייבויות רלווטיות ביחס לתשלום מהתחייבויותיה על פי הסכם ההולכה

ש"ח  פיאל 295ערבות בקאית בסך  חדרההוציאה ההסכם  במסגרת. כמפורט בתיקון

 3.9-כהעמידה ערבות חברה בסך  החברהכן,  כמו. חייבויותיהבקשר להתצמוד מדד 

   .צמוד מדד "חש מיליון

   )טבעי גז ה שלאספקו הרכישלעסקת ארג'יאן ( .8.13.7

, התקשרו רותם 2017בדצמבר  6, ביום 2017באוגוסט  8מיום  ר ההבותבהמשך למזכ

בעלת החזקות בשדות הגז הטבעי "כריש" ו"תין", , עם ארג'יאן, , כי"ל ובז"ןוחדרה

. ההסכמים ביחס לכל אחת ")'יאןארג עסקת(" בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן

 ,חברותההסכמים של יתר ובלתי תלויים ב הים פרדים ועצמאייםה"ל  מהחברות

לא ישפיע על יתר הסכמי  ה"ל, חברותהובכלל זה הפרה או סיום של איזה מהסכמי 

  .ה"לחברות ה

הטבעי הכוללת אותה צפויות החברות , כמות הגז בהסכמיםפי התאים שקבעו -על

 עבור כל תקופת האספקה(עבור רותם וחדרה יחדיו)  BCM 9-היה כ הבות לרכוש,

 Take or Pay " מגוןכולל, בין היתר, ההסכם "). הכמות החוזית הכוללתה: "(בסעיף ז

לשלם עבור כמות מיימלית של גז טבעי, אף  חברות רותם וחדרה,במסגרתו תתחייבה "

  .אם לא עשו בו שימוש

המקובלים בהסכמים לרכישת גז  הוראות והסדרים וספים בהסכמים כללו ,בוסף

זוקה, איכות הגז, הגבלת אחריות, בטחוות הקוה והמוכר, טבעי, לרבות לעיין תח

  .המחאות ושעבודים, יישוב סכסוכים ומגוי תפעול

מספר תאים מתלים כמפורט בסעיף התקיימותם של ב תההשלמת עסקת ארג'יאן הות

לדוח עסקת ארג'יאן, ובכלל זה קבלת אישור האסיפה הכללית של החברה, אשר  3.7

 מיםמהמ קוסורציוםו ים מאת הממוה,וקבלת אישור 2018ביואר  14התקבל ביום 

הצדדים  2018במרץ  6ביום  .התקבלו טרם, אשר כון למועד הדוח של רותם ושל חדרה

הסכימו על עדכון לוח הזמים לקבלת אישור קוסורציום המממים ביחס להסכם רותם 

יום ממועד ההסכם כפי  90ף חל( 2018באפריל  30וביחס להסכם חדרה, כך שיהא ביום 

הפעלה מסחרית של מאגר כריש צפוי להיות  על פי פרסומי ארג'יאן .)שקבע במקור

  2021.88בשת 

כאשר מועד התחלת ההסכם יהיה לא יאוחר  ,שים 15ההסכמים יעמדו בתוקפם למשך 

; )"של כריש המסחרית ההפעלה מועד"( חודשים ממועד הזרמת הגז של ארג'יאן 12-מ

 החוזית הכוללת מארג'יאן לכל אחת מהחברות הבות תעד להשלמת אספקת הכמו או

לפי כל  .")הראשוה ההסכם תקופת"(בסעיף זה:  ן השיים, המוקדם מבי(רותם וחדרה)

                                                       

  .6, עמוד bannerless1.pdf-ean.com/media/2508/368894aclhttps://www.energראו בכתובת:  88
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 ,של כריש תשים לאחר מועד ההפעלה המסחרי 14אחד מההסכמים, במידה וכעבור 

בכפוף  ,מות החוזית הכוללתמהכ 90% -החברה המתקשרת לא לקחה כמות השווה ל

אשר תחל בתום  ,להודעה מראש, כל צד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לתקופה וספת

השלמת צריכת  )1(, ועד למוקדם מבין: של כריש שה ממועד ההפעלה המסחרית 15

  . תקופת ההסכם הראשוהשים וספות מתום  3למשך  )2(הכמות החוזית הכוללת; או 

סיבות בהן כל צד להסכמים יהא רשאי להביא את ההסכם  יםללום כימהסכה, כי יצוין

 ,ת ההסכם הראשוה (או תקופת ההסכם הוספת)תום תקופללסיומו קודם  הרלווטי

   .ת ועודבביטחוולרבות במקרים של אי אספקה ממושכת, פגיעה 

מחיר הגז הטבעי מבוסס על וסחה שהוסכמה, צמוד לרכיב ייצור באשר לתמורה, 

 1.3-ההיקף הכספי הכולל של ההסכמים, עשוי להגיע לכ .יחשמל וכולל מחיר מיימאלה

פי ההסכמים, ובהתאם -מיליארד דולר (בהחה של צריכת הכמות המקסימלית על

לוסחת מחיר הגז למועד דוח זה), והוא תלוי בעיקר ברכיב ייצור החשמל ובהיקף צריכת 

   הגז.

ח מיידי וויד ראוותאיה, לרבות על וסחת התמורה,  ת ארג'יאןעל עסק פרטים וספיםל

 2של החברה, בדבר כיוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מיות החברה, מיום מתקן 

 עסקת דוח(" , המובא על דרך ההפייה)2018-01-000841: מס' (אסמכתא 2018ביואר 

   89.")'יאןארג

  גז עודפי למכירתהסכם  .8.13.8

עם צד שלישי חדרה דירקטוריון החברה את התקשרות אישר , 2018לפברואר  26ביום 

 החדרה מארג'יאן בהתאם להתחייבויות שתרכושלמכירת עודפי הגז  םתלוי בהסכ יבלת

חדרה חתמה על ווצרו. ילעיל), אם וככל שי 8.13.7בעסקת ארג'יאן (כאמור בסעיף 

  .2018 למרץ 28ההסכם ביום 

 בתחום הפעילות הסכמים מהותיים . 8.14

 .בתחום הפעילות החברה של מהותייםה הסכמיםלהלן יובאו 

   הסכם להקמת תחת הכוח חדרה .8.14.1

-עומדת על כ בגיו 90המוערכת שההוצאה, בהסכם חדרההתקשרה  2016בחודש יואר 

להקמת תחת הכוח חדרה, תחת כוח בטכולוגית  IDOMחברת  עם ,מיליון דולר 156

  .)שיוי תוהורא במסגרת מספר פעמיםקוגרציה (כפי שתוקן 

עד  חדרהלהשלים את הקמת והפעלת תחת הכוח  IDOMבמסגרת ההסכם התחייבה 

. התשלום עבור ההקמה מבוסס על התקדמות הבייה ומתבצע 2018סוף חודש ובמבר 

במקרה של  חדרההתחייבה לפצות את  IDOM. בהסכם בהתאם לאבי דרך שקבעו

                                                       

מיליארד דולר עם ארבעה תאים מתלים  1.275הודיעה ארג'יאן על חתימת הסכם מימון פיסי בהיקף של עד  2018בחודש מרץ  89
) FIDת השקעה סופית (למימון פיתוח פרויקט כריש, על הצלחת הפקה ראשוה לציבור בבורסה לירות ערך בלודון ועל החלט

 (הודעות לעיתוות) il-https://www.energean.com/heעל פרויקט גז כריש ותין, ראו בכתובת: 
 ללתהכו התמורה סך של הערכה היו לעיל המפורט הסכום. רותמורת ההסכם קובה בחלקה בדולר, בחלקה בש"ח ובחלקה באי 90

 .דולר במטבע
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, וכן העמידה בקשר לביצועי התחה עמידה בתאים שקבעו בהסכם-עיכוב או של אי

  .ערבויות חברת אם וערבויות בקאיות כדי להבטיח את התחייבויותיה בקשר להסכם

להבטיח את התחייבויות חדרה  כדי IDOM לטובתערבות חברה  החברה העמידהכמו כן, 

, ובלבד דולר מיליון 510. של לסכום בלתמוג הערבות דוחה למועד כון 91בקשר להסכם.

(ובמקרה כאמור תוגבל  להלן 10.2בסעיף  המתואר חדרה הלוואתשלא בוטל הסכם 

  .)דולר מיליון 30-ל הערבות

עבור תחת הכח  אום הטכייהסכם הת על חדרה וחח"יחתמו  2017באוגוסט  27 ביום

הכוללת את  ,בין תחת הכח ומהל המערכת לקבוע מסגרת מחייבתועד ש ,בחדרה

לוחות הזמים, אחריות הצדדים והפעילויות הדרשות לחיבור תיאום ההתקשרות, 

זה דחתה הסכם חתימת יצוין כי  .עד לשלב ההפעלה המסחרית לרשת החשמל התחה

 וכח) 2017יולי  -יעקב עיצומים שקטו עובדי חח"י (בחודשים יובמספר חודשים 

אין ביכולתה של החברה להעריך את כון למועד הדוח, . החשמל משקב הרפורמה

  השלכות השביתה האמורה על הקמת תחת הכוח חדרה.

בו היא מציית כי שביתת חח"י מכתב לחדרה  IDOMשלח על ידי  2017ביוי  19יום ב

יימשך. ביכולתה להעריך כמה זמן מהווה אירוע כוח עליון על פי הסכם ההקמה, וכי אין 

על פי ההסכם  ההשפיע על ביצוע ההתחייבויות של כי המצב האמור IDOMצייה בוסף, 

וקטת בכל המאמצים הסבירים על מת  IDOMביחס לאספקת רכיבים מסוימים וכי 

להמשיך לעמוד בהתחייבויותיה ולמזער השפעה (ככל שתהיה) על עבודות ההקמה. 

אין  איה דורשת סעד ספציפי על פי המכתב. IDOMר לאמור לעיל יודגש, כי מעב

ביכולתה של החברה להעריך את השלכות השביתה האמורה וכן את השלכות מכתב 

IDOM .ת הכוח חדרהעל הקמת תח  

 ותפעול תחזוקה הסכמי .8.14.2

  רותם הכוח תחת תחזוקת םהסכ .8.14.2.1

 Mitsubishi Heavyעם חברת בהסכם התקשרה רותם  ,2010ביוי  27ביום 

Industries Ltd.  ות לחברות בהמשך שהומחה(כפילפרטים"). מיצובישי) ("שלה ב 

   (ד) לדוחות הכספיים.27 ביאורראו 

 של האם חברת שלערבות חברה  להעמידהתחייבות  קיימת ,ההסכם במסגרת

 הסכם פי על רותם התחייבות מלוא להבטחת ,מיצובישי לטובת החברה

   ערבות זו טרם הועמדה. דוחהן למועד יצוין, כי כו .התחזוקה

  להלן. 19.3.3בוגע לתלות החברה במיצובישי ראו גורם סיכון בסעיף  למידע

   

                                                       

 הוסבה הערבות לחברה. 2018הערבות הועמדה במקור על ידי אסיה פיתוח ובחודש מרץ  91
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  רותם התפעול חברת באמצעות רותם כוחהתפעול תחת  הסכם .8.14.2.2

הוסכם כי התפעול והתחזוקה השוטפים של  רותםבמסגרת הסכם בעלי המיות ב

   .ידי חברת התפעול רותם-על ויבוצע רותם הכוח תחת

וחברת התפעול רותם על הסכם תפעול תחת הכוח על  רותם חתמו 2010בדצמבר 

הסכם  .רותם שה ממועד הפעלת תחת הכוח 20ידי חברת התפעול, לתקופה של 

 הכוח תחת ותפעולממועד חתימתו  החלמיושם בפועל  איובתוקף אולם  עומדזה 

ערבות שהועמדה בקשר עם  אודותלפרטים  .בעצמה רותם ידי על שהע בפועל

   .הכספיים לדוחות )iii()א(26ביאור  ראוהסכם התפעול 

  חדרה הכוח תחת תחזוקה הסכם .8.14.2.3

 ,General Electric International, בהסכם עם 2016ביוי  27חדרה התקשרה ביום 

Inc.  ועםGE Global Parts and Products GMBH )יחדב: "GE("  לתחזוקה ארוכת

 42-כ של כוללת בעלות ")חדרה התחזוקה הסכם(" חדרהטווח של תחת הכוח 

 תבצע GE. בהתאם להסכם התחזוקה חדרה, )צמוד למדדים שוים( דולר מיליון

, הכוללים את חדרהעבודות תחזוקה ברכיבים המרכזיים של תחת הכוח 

הם, החל ממועד ההפעלה טורביות הגז, הגרטורים והציוד הלווה אלי

שה מיום ההתקשרות בהסכם תחזוקה  25המסחרית ועד למוקדם מבין: (א) 

) תגעה Covered Unitsחדרה; (ב) המועד בו כל היחידות המכוסות על פי ההסכם (

בהתאם לתאי הסכם  לתאריך סיום הפעילות שלהן (כהגדרתו בהסכם).

תקופת  התחזוקה, במהלךעבור עבודות  GE-התחזוקה חדרה, חדרה תשלם ל

  .ההסכם, בהתבסס על הוסחה שקבעה בהסכם

בקשר עם ביצועי תחת  GEהסכם התחזוקה חדרה כולל התחייבויות שוות של 

עמידה בהתחייבויות -התחייבה לפצות את חדרה במקרה של אי GE. חדרההכוח 

במקרה של ביצועים  GE-כאמור, ואילו חדרה התחייבה לשלם סכומי בווס ל

והכל עד לסכום  ,הובעים מעבודות התחזוקה חדרהמשופרים של תחת הכוח 

ביחס לכל תקופת  (ביחס להיקף הכולל של ההסכם) שאיו מהותי מקסימלי

ערבות שהועמדה בקשר עם הסכם  אודותלפרטים  .בהסכםבדיקה כפי שקבע 

   .הכספיים לדוחות (ה)27ביאור  ראוחדרה  חזוקההת

  חדרה חהכו תחת תפעול הסכם .8.14.2.4

 לתפעול חברת התפעול חדרה עםהתקשרה חדרה בהסכם  ,2016 ביולי 4 ביום

 ההפעלהשים ממועד  20, לתקופה של חדרה הכוח תחת של שוטפים ותחזוקה

 גרת. במס)צמוד למדדים שוים(ש"ח  מיליון 27.4-כשל שתית בעלות  המסחרית

חת הכוח חדרה לת שירותיםההתקשרות חברת התפעול חדרה התחייבה להעיק 

 פיםבשלב ההקמה כמפורט בהסכם וכן להיות אחראית לתפעול והתחזוקה השוט

 השתי לתקציב בהתאם והכללאחר הפעלתה המסחרית,  חדרה של תחת הכוח

 בהתאם השירותים את לבצעהתפעול חדרה התחייבה  חברת. שאושר

 פעילות תהפסק של זמיות מיימאלי לשיעור התחייבה וכן שקבעו לסטדרטים
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על פי ההסכם מוגבלת חדרה . אחריותה של חברת התפעול חדרה הכוח תחת

  ש"ח.מיליון  20.5לסכום שתי של 

 העלויות אתלשירותים שיסופקו על פי ההסכם, חדרה התחייבה לשלם  בתמורה

שאושר, ולאחר  לתקציב בהתאם, ההקמה בתקופתבגין השירותים  שצברו

בתשלומים חודשיים.  בתקציב שקבע השתי הסכום אתתקופת ההקמה לשלם 

להתקשרות  לדאוגעל עצמה מספר התחייבויות, ובכלל זה  טלהכן, חדרה  כמו

 הדרשים לתחת הכוח, להמציא לחברת התפעול ודלקיםגז  אספקתבהסכמי 

 שיוסכם כפיאת המסמכים והמידע הדרשים לה וכן לספק מלאי ראשוי  חדרה

, הצדדים רשאים לסיים את ההתקשרות בכפוף להסכם בהתאם .הצדדים בין

 וחדלותלהודעה מראש במספר מקרים ובייהם אי תשלום, הפרה מהותית 

 כגון. כמו כן, לחדרה זכות לסיים את ההסכם במקרים וספים שקבעו, פירעון

מקסימלי של הפסקת  לשיעור בהתחייבות עמידה ואימהתקציב השתי  חריגות

  שקבעו. ופותלתקפעילות התחה בהתאם 

  והסכמי הזרמת ההון ושעבוד הלוואה הסכמי .8.14.3

  .להלן 10.5-ו 10.2 בסעיפים המתוארים מכוחם והשעבודיםההלוואה  מיהסכ

ון של חדרה ראו סעיפים לפירוט על הסכם הזרמת ההון של רותם והסכם הזרמת הה

 בהתאמה.  10.3.1.3-ו 10.3.1.2

  "יחחעם  PPA הסכמי .8.14.4

  רותם .8.14.4.1

שה  20עם חח"י, לתקופה בת  PPAבהסכם  רותם התקשרה 2009בחודש ובמבר 

(קרי, עד שת  רותםהכוח החל ממועד תחילת ההפעלה המסחרית של תחת 

באחת משתי הדרכים הבאות (או  לפעולרשאית  רותםעל פי ההסכם,  ).2033

  שילוב של שתיהן במגבלות מסוימות הקבועות בהסכם):

רותם מחויבת להקצות את כושר הייצור  – ייצור וארגיה לחח"י כושר . 8.14.4.1.1

(קרי,  חודשי עבור כל מגה וואט זמיןלחח"י, ובתמורה חח"י תשלם לה תשלום 

מועד ל(כון  והעומד PPA-באשר קבע  ףלתערי בהתאם, תשלומי זמיות קבועה)

 בעלו 92,(צמוד למדד המחירים לצרכן) למגה וואט שעה ש"ח 43-כעל  )הדוח

מהתעריף אשר מקבלת החברה ממכירת  משמעותיתכדאיות כלכלית מוכה 

 תשתח ככל, בוסף .להלן) 8.14.4.1.2כאמור בסעיף חשמל ללקוחות פרטיים (

מייצרת חשמל, חח"י תשלם תשלום משתה המבוסס על עלות הדלק  רותם הכוח

ובעת מהפעלת תחה הה. תשלום זה יכסה את העלות המשתתויעילות התח 

  .החשמל צוריוי רותם הכוח

ות, באופן מלא או רותם רשאית להקצ – פרטיים ללקוחותחשמל  מכירת . 8.14.4.1.2

חלקי, כושר ייצור ולמכור ארגיה ללקוחות. במקרה זה, חח"י תהיה רשאית 

                                                       

לספר התעריפים (תעריף עבור רכישת יכולת זמיה קבועה או משתה מיצרן  1-6.5לשם השוואה ביחס לתעריף ראו לוח  92
 מופעלת בגז טבעי).ליחידה במחזור פתוח או סגור המחוברת לרשת ההולכה ה יקובציול
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רותם בהתאם לעלות  הכוח תחתלקות את עודפי הארגיה המיוצרת על ידי 

צילות תח12. רותם רשאית, בכפוף להודעה של ת הכוח רותםהדלק של רותם ו 

 הייצור שהוחרג. חודשים מראש, לשוב ולהקצות לחח"י את כושר 

הודיעה לחח"י, כדרש על פי ההסכם, על החרגת מלוא כושר הייצור של  רותם

, מלוא כושר הייצור של תחת הכוח רותם 2013תחת הכוח רותם, והחל מיולי 

עם חח"י,  של רותם PPA-ה מוקצה ללקוחות פרטיים. יצוין, כי בהתאם להסכם

הוחרג ולמכור לחח"י במקום רותם יכולה לכלול מחדש את כושר הייצור ש

, לקוחותיהללקוחות פרטיים. עם זאת, על מת שרותם תוכל לבטל הסכמים עם 

על פי  .רכיב הייצור צריך לרדת מתחת לרף מיימלי שקבע בהסכמים ,ככלל

עם חח"י, במקרה של הפרה, הצד המפר עשוי לשלם פיצוי  של רותם PPA-ה הסכם

 82בהסכם, בכפוף למגבלת אחריות של  מוסכם המחושב לפי מגון המפורט

 ).2000בדצמבר  1-הסכום צמוד למדד המחירים לצרכן החל מ(ש"ח מיליון 

  .הכספיים לדוחותא) (27 ביאור ראווספים  לפרטים

אשר, , ))Oספח  עם חח"י כולל גם ספח הולכה וגיבוי של רותם PPA-ה הסכם

ולצרכים שלה  רותםיבוי למחייב את חח"י לספק שירותי הולכה וגבין היתר, 

את התעריפים  מסדיר ללקוחותיה, וכן רותםבקשר עם עסקאות פרטיות בין 

מסדיר  Oכמו כן, ספח  לחח"י עבור שירותים אלה. רותם ידי-שישולמו על

מכירות עודפי ארגיה לחח"י (למידע וסף על מכירות ארגיה לחח"י ראו סעיף 

להלן) ורכישות חשמל מהרשת על ידי תחת הכוח רותם, וכן את התעריפים  14.3.2

עם צרכן מסוים, רותם  PPAיתרה מכך, עם ההתקשרות בהסכם  הרלווטיים.

הופכת לספק החשמל הבלעדי עבור אותו לקוח, כאשר חח"י דרשת לספק לו 

ותם חשמל במקרים בהם רותם איה מסוגלת לעשות זאת (בתמורה לתשלום מר

   .בהתאם לתעריפים הרלווטיים)

התחייבה להעמיד לחח"י ערבות בקאית,  רותםפי הוראות הדין, -כדרש על

פי -ידי חח"י בוסף, על-להבטחת התשלום עבור שירותי תשתית היתים על

התחייבה להעמיד ערבויות בקאיות  רותם עם חח"י,של רותם  PPA-הסכם ה

. ערבויות רותם חוופת הפעלתה של תחת הכלהבטחת התחייבויותיה לחח"י בתק

וסף ראו סעיף  לפירוט( עברו לחברהידי אסיה פיתוח אולם בעבר על אלה סופקו 

ל התחייבות של עם חח"י כול של רותם PPA-ה כי הסכם . יצוין)להלן 10.610.6

רותם בקשר לזמיות התחה, והערבויות שהועמדו מכסות, בין היתר, גם הפרות 

  .האמורה להתחייבות בקשר

 יחול התחה של המסחרית ההפעלה מועד כי רותם התחייבה, ההסכם במסגרת

"י על לחח רותם הודיעה, ההקמה עבודות הקדמת לאור. 2014 מרץ לחודש עד

, ואולם 2013 מרץ לחודששל תחת הכוח רותם המסחרית  הפעלתה הקדמת

 2013. בחודש מרץ 2013בפועל הפעלתה המסחרית של התחה החלה בחודש יולי 

"י לרותם, בו טען להפרה יסודית של ההסכם מצד רותם מחחשלח מכתב 

את דחתה . רותם 2013ביחס למרץ  כתוצאה מהאיחור במועד ההפעלה המסחרית

  "י. חח ידי על כספי פיצוי דרש, לא דוחלמועד ה כוןהטעה. 
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 לשלם רותם על אשר לתעריף בוגע"י חח לבין רותם בין מחלוקת בדבר לפרטים

חשמל ללקוחות פרטיים  תמכיר עם בקשר, מהרשת רכשה אשר חשמל בגין"י לחח

   להלן. 8.16.2וכן סעיף  הכספיים לדוחות )ג( 27ראו ביאור 

חלו  דוחהמועד ל, במהלך פרק הזמן שחלף ממועד ההפעלה המסחרית ועד בוסף

הכוללות, בין  של רותם עם חח"י PPA-מספר מחלוקות בוגע לפרשות ההסכם ה

 השתית הפרמיההיתר, טעות בקשר עם מחיר הסולר להתחשבות, עם גובה 

 ארגיה מכירות בגין עריףהת ועם, בגז מחסור אירועי לכיסוי רותם שמשלמת

 16 -לכ מסתכמות האמורות הטעות כלל 2017 בדצמבר 31 ליום כון"י. לחח

   .במלואן יתקבלו החברה ככל שטעותיה לזכות שיעמדו"ח, ש מיליון

 חדרה .8.14.4.2

חתמה חדרה על הסכם עם חח"י לרכישת ארגיה ומתן  2016 ספטמברבחודש 

התחייבה למכור לחח"י ארגיה  . במסגרת ההסכם החברה)PPA( שירותי תשתית

וכן חח"י התחייבה למכור לחברה את שירותי התשתית  ושירותים לווים,

ושירותי יהול מערכת החשמל, לרבות שירותי גיבוי, והכל בהתאם להוראות 

ההסכם, הוראות הדין ואמות המידה. התחייבויות אלה וחובות התשלום בגין 

לתום התקופה בה  דכם יעמוד בתוקף עמוסדרות במסגרת הוראות ההסכם. ההס

, בהתאם לקבוע ברישיון האספקה רשאית החברה למכור חשמל לצרכים פרטיים

ביחס לשירותי התשתית ויהול מערכת, ועד לתום התקופה בה רשאית החברה 

 20בהתאם לקבוע ברישיון הייצור (קרי, עד לתום  למכור ארגיה למהל המערכת

, ביחס לרכישת הארגיה )לעיל 8.12.3, ראו סעיף ריתשים ממועד ההפעלה המסח

והשירותים לווים. ההסכם כולל גם הוראות המסדירות את חיבור תחת הכוח 

חדרה לרשת החשמל, וכן הוראות המסדירות את התכון, ההקמה, התפעול 

ל המערכת יהיה רשאי והתחזוקה של תחת הכוח חדרה. בין היתר, קבע כי מה

לתק את תחת הכוח חדרה מרשת החשמל ככל שלא תמלא אחר הוראות 

הבטיחות הקבועות בדין או הוראה בטיחותית של מהל המערכת אשר מסרה 

לחדרה מראש ובכתב. כמו כן, החברה התחייבה לעמוד בדרישות הזמיות 

עמידה בהן -והאמיות הקבועות ברישיוה ובאמות המידה, ולשלם עבור אי

  בהתאם לקבוע באמות המידה. 

 ובגז בין רותם לחדרה בחשמל לסחר מסגרת מיהסכ .8.14.5

  לפרק הרביעי (פרטים וספים). 22לפרטים ראו תקה 

 "ןלבז גזעודפי  מכירת הסכמי .8.14.6

  לפרק הרביעי (פרטים וספים). 22לפרטים ראו תקה 

 הסכמים עם ספקים .8.14.7

  לעיל. 8.13סעיף ההסכמים המפורטים בלפרטים ראו 

  דייהו חברת עם פשרה הסכם .8.14.8

  .הכספיים לדוחות(ד)  27ביאור  ראו
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 פעולה שיתוף הסכמי . 8.15

  סולאר או.פי.סי הסכמי .8.15.1

גרידיי סולאר בשי הסכמים עם חברת ל.י.ר.  או.פי.סיהתקשרה  ,2017ביואר  1ביום 

 בעלי יתרמוחזק על ידי  הייות"), אשר מלוא הון מליר"זה:  בסעיףהחזקות בע"מ (

זו להלן מתוארים ההסכמים כפי שהם קיימים כון  בפסקה כי. יובהר גרידייב מיותה

   .לכךמעבר  לירבאשר להמשך שיתוף הפעולה עם  וודאות אין, כאשר דוחלמועד ה

 תמסגר כםהס .8.15.1.1

-בהסכם המסגרת התחייבו הצדדים לשתף פעולה לאיתור ופיתוח פרויקטים פוטו

אים פוטציאליים, לצורך הגשת הצעות במכרזים המפורסמים על ידי רשות וולט

. כל פרויקט יתבצע במסגרת חברת פרויקט ייעודית, אשר לרשת החלוקה החשמל

ממיותיה תוחזקה על  15%-סולאר ו או.פי.סיממיותיה תוחזקה על ידי  85%

   .)"פרויקט רתחב"בסעיף זה: ידי ליר (

 ואופציית רכישה לאו.פי.סי סולאר בקשר עםלליר כירה אופצית מההסכם מעיק 

  שקבעה בהסכם. התאם לוסחת תמורהב ,בכל חברת פרויקט ליר החזקות

ההון הדרש מבעלי מלוא . סולאר תספק את או.פי.סיההסכם קבע כי במסגרת 

  .תאם לתקציב שייקבעהבפרויקט בדרך של הלוואות בעלים,  תחברכל המיות ב

או בהודעה מראש הצדדים  תיישאר בתוקף עד לביטולו בהסכמהסכם המסגרת 

ההסכם מעיק כן, -כמו. 2018ביולי  18יום על ידי מי מהצדדים, החל מיום  30של 

כוות -יום, אי 60במקרים של הפרות שלא תוקו תוך  לצדדים זכות ביטול

  מהותית של מצגים והליכי חדלות פירעון.

טעה ליר כי או.פי.סי סולאר  ,2017 לך שתבמה בחלופת מכתבים בין הצדדים

איה ממלאת את התחייבויותיה ההסכמיות לפיתוח והוצאה לפועל של 

וולטאיים ואו.פי.סי סולאר דחתה טעות אלו. החברה מעריכה -פרויקטים פוטו

 כי אין לאירועים אלה השפעה מהותית על עסקיה. 

 שירותים הסכם .8.15.1.2

סולאר ולחברות הפרויקט  או.פי.סיים ללהעיק שירותים מסוימהתחייבה ליר 

הקמה קידום ה"), במסגרת חהלקו"בסעיף זה: שתצטרפה כצד להסכם (

  וולטאים.-פיתוח של פרויקטים פוטוהו

בתמורה לשירותים ישלם הלקוח סכום חודשי קבוע שקבע בהסכם, אשר יגדל 

   .וולטאים-עם זכיה במכרזים פוטו

ימים בכפוף למגבלות  60ה מראש של כל לקוח רשאי לבטל את ההסכם בהודע

, 2018ביולי  1כי ביטול על ידי או.פי. סי סולאר לא יהיה לפי יום , ובייהן שקבעו

ליר . 2018ביולי  1וליר תהא זכאית לקבל מלוא תמורת השירותים עד ליום 

 בכפוף, 2018 ביולי 1יום רשאית לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא, החל מ

 את ההסכם במקרה של בטלל כל צד זכאי, בוסף. ימים 60 של מראש להודעה

   .שוים פירעון חדלות אירועיבו ימים 30 תוך תוקה שלא מהותית הפרה
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  משפטיים הליכים . 8.16

 פיתוח היטלי לביטול מהלית עתירה .8.16.1

בית המשפט המחוזי בחיפה (בשבתו כבית משפט הגישה חדרה עתירה ל 2016בספטמבר 

ש"ח ששלחו לה מיליון  6-כ ל דרישות תשלום בסכום כולל שלביטולעייים מהליים) ל

בסעיף זה: על ידי עיריית חדרה, בגין היטלי פיתוח בקשר עם הקמת תחת כוח חדרה (

   .")העתירה"

כאמור חדרה שילמה את הסכום  ,2016באוקטובר  30יום ד בבד עם יהול העתירה, בב

ביום  דרשו ממה בדרישות התשלום.ופרעה את חוב ההיטלים ש בצירוף הפרשי הצמדה

 30הגישה עיריית חדרה בקשה למחיקת העתירה. בהחלטה מיום  ,2016בובמבר  6

 21ביום הדיון בעתירה יימשך. כי  בית המשפט את הבקשה וקבע הדח 2016בובמבר 

המבטל את החיוב במלואו אך מתיר לעירייה  פסק דין בעתירהיתן  2017בדצמבר 

, בהתאם להוראות הדין ופסק הדין, וכי על עיריית חדרה להשיב לשלוח חיוב חדש

 28 ביום .מיליון ש"ח 6 -לחדרה את הסכום ששולם על ידה כאמור לעיל. בסך של כ

, הכולל בתוכו היטלים וספים ה חיוב מתוקןת חדרעירייהוציאה  2017בדצמבר 

להאריך את המועד  ביקשה חדרה .מיליון ש"ח 6.3 -בסך של כ להיטלים שדרשו במקור,

וכח קיומם של הליכי משא  2018באפריל  1 ליום עד החדש החיוב בגיןלהגשת עתירה 

תן החלטתו בדבר הארכת המועד להגשת  ת המשפטבי ומתן בין הצדדים בוגע לדרישה.

  .2018למרץ  31 ליום העתירה בגין החיוב החדש עד

   תמר קבוצת מול מחלוקת .8.16.2

 -ה בפי רותם גדבקשה לפתיחת הליך בוררות  תמר קבוצת ההגיש ,2017 ביוי 21ביום 

.(London Court of Internetional Arbiration) LCIA ו אופן הצמדתבסיס המחלוקת הי

האספקה של רותם בשל פיצול תעריפי החשמל וסחת המחיר של הגז הטבעי בהסכם 

 ח שקבע"סיס בשמבוסס על מחיר במחיר הגז בהסכם אספקת הגז . 2013בחודש יולי 

במועד חתימת ההסכם, בהצמדה לשיויים בתעריף רכיב הייצור, המהווה חלק 

 פרסמה רשות 2013בחודש יולי דולר. הלשער החליפין היציג של  (30%)ז, ובחלקו"מהתעו

ש"ח למגה  333.2ארבעה מדדים עבור תעריף רכיב ייצור החשמל, העים בין  החשמל

שעה, חלף התעריף היחיד שהיה הוג בעבר. בחודש  אטש"ח למגה וו 386-שעה ל וואט

 .10%-תעריפים חדשים, המשקפים הפחתה של כשי  החשמל פרסמה רשות ,2015 יואר

 פרסמה רשות החשמל תעריף ייצור אחד כפי שהיה הוג בעבר. 2015בחודש ספטמבר 

 קבוצתבוגע לאופן הצמדת וסחת המחיר של הגז הטבעי בהסכם האספקה בין רותם ל

מהתעריפים שפורסמו על ידי  שאלה לאיזהלתמר, התגלעה מחלוקת בין הצדדים באשר 

יחולו על ההסכם האמור, ובאופן דומה גם ביחס  2013בחודש יולי  החשמל רשות

   .2015 פברואר לתעריפים שפורסמו בחודש

ום דולר (סכ מיליון 25-, דרשה שותפות תמר מרותם לשלם סך של כ2017בחודש פברואר 

הכולל ריבית שצברה) או להפקיד את הסכום האמור בחשבון אמות בגין הסכסוך 

דולר בחשבון אמות  מיליון 22-כהפקידה רותם סכום של  ,2017במאי  25ביום  .האמור

  .(הסכום שהתבקש ביכוי ריבית) בגין המחלוקת האמורה
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 תוספתדולר ב יליוןמ 33-כ שלישולם לה סכום  כיתמר דורשת הליך הבוררות  במסגרת

, מיליון דולר) 5-(אשר לטעת תמר כון למועד הגשת הבקשה עומדת על סך של כ ריבית

כמו כן, דורשת קבוצת תמר  .שעה ש"ח למגה וואט 386 של תעריף על המבוסס סכום

מלוא הסכומים  אתלקבוע כי רותם הפרה את הסכם אספקת הגז בכך שלא הפקידה 

 שבמחלוקת.

 ההגישה רותם את תגובתה לבקשה לפתיחת הליך בוררות, במסגרת ,2017 ביולי 20ביום 

התעריף הרלווטי בקשר עם מחיר הגז דחתה רותם את טעות תמר, וביקשה שייקבע כי 

כי הסכום אשר הופקד באמות , שעה ש"ח למגה וואט 333.2בתקופת המחלוקת היו 

, וכן כי תמר תישא גיובישוחרר מיידית לידי רותם בתוספת הפירות אשר צברו 

     וצאות הבוררות של רותם.בה

תמר כתב תביעה מפורט  קבוצת, הגישה 2018, בחודש פברואר הכספי לאחר מועד הדוח

במסגרתו חזרו על הטעות המתוארות לעיל וכן העלו טעה חלופית לפיה יש לקבוע כי 

ה (המהווה ממוצע שע-ש"ח למגה וואט 361.5התעריף הרלווטי בתקופת המחלוקת היו 

). החברה דוחה את 2013של ארבעה התעריפים שפורסמו על ידי רשות החשמל ביולי 

  תמר. קבוצתטעות 

   ) לדוחות הכספיים.ז(27 ביאור ראו האמורה המחלוקת אודות וספים לפרטים

להערכת רותם, סביר יותר מאשר לא שעמדת רותם תתקבל ולפיכך לא רשמה הפרשה 

, עם זאת להערכת החברה סכום החשיפה בגין הסכסוך האמור בדוחות הכספיים

ודאות . יובהר כי אין מיליון דולר 40 -המקסימלי בגין ההליך האמור לא יעלה על כ

שטעותיה של רותם יתקבלו במלואן או בחלקן, והמחלוקת מול תמר, מהווה את אחד 

  להלן. 19.3.8של החברה כמפורט בסעיף  הסיכוןמגורמי 

 ורותם  בז"ן החשמל בין גד בז"ן ואח' בושא הסכםבקשה לאישור תביעה גזרת  .8.16.3

יפו (המחלקה -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל  2017ובמברב 29ביום 

, רותם, ן"בז גד יות בז"ן,על ידי בעל מ גזרת ביעההכלכלית) בקשה לאישור תביעה כת

  אל.והחברה לישר )2011ביולי  7 ליום( ן"בז דירקטוריון ריחב

ייהוא  של הבקשה העת בעסקה, רותם עם ן"בז של ההתקשרות כי ת המבקשבטעמש 

 קיבלה לא אשר ן"בז עבור חריגה עיין בעלי עסקת, כביכול, היה חשמל לרכישת 2011

   .הרלווטיים במועדים"ן בז של המיות בעלי תאסיפאישור  את

  .2018 באפריל 15להגיש את תגובתה לבקשה עד ליום  דרשתרותם 

את סיכויי קבלת  להעריךהחברה ויועציה המשפטיים  ביכולת אין זה מקדמי בשלב

 והתביעה.לתביעה גזרת הבקשה 

 גזבושא הסכמי גד בז"ן ואח' רת זגבקשה לאישור תביעה  .8.16.4

, (המחלקה הכלכלית) יפו –בתל אביב הוגשה לבית המשפט המחוזי  2018ביואר  10ביום 

גזרת על ידי בעל מ גד דירקטורים ביות בקשה לאישור תביעהבבז"ן בעברבז"ן, כ 

ובעלי השליטה בה,  חדרה), וכן כגד החברה לישראלהחברה, רותם ו ,כי"ל, ובהווה

-לרבות ההיבטים הביןהאמורות, בעסקאות לרכישת גז של חברות הקבוצה  ייהעש
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 ם שלהןחברתיי סעיף (עסקת ארג'יאן ב )לעיל 8.13.4-ו 8.13.1 פיםסעי(עסקת תמר ב,

   .לפרק הרביעי (פרטים וספים)) 22(תקה  ) ובעסקת מכירת עודפי הגז לבז"ןלעיל 8.13.7

  .2018 מאיב 15ליום לבקשה עד  ןלהגיש את תגובתהחברה, רותם וחדרה דרשות 

(אסמכתא מס':  2018ביואר  11לפרטים וספים, ראו דיווח מיידי של החברה מיום 

  .הפיה דרך על המובא, )2018-01-003711

עריך את סיכויי קבלת הבקשה לההחברה ועורכי דיה  אין ביכולת בשלב מקדמי זה

  והתביעה.

 צומתברכישת השליטה  . 8.17

 של ן המיותמהו 95%לרכישת  עסקתהושלמה  2018 במרץ 7 ביום לעיל 2.3.4כאמור בסעיף 

   . צומת

, והקמת תחת הכוח כפופה בין היתר, טרם החל שלב הקמת תחת הכוח דוחכון למועד ה

בדצמבר  31העסקה הושלמה לאחר היות ש. שיון המותהידש או חידוש הרשיון חיר תלקבל

החל ממועד  ופעילותה, ואולם של צומתבלבד תמציתי פרד ותיאור  ובאמ בסעיף זה להלן, 2017

  הווה חלק בלתי פרד מתחום הפעילות. מצומת  ,ההשלמה

  כללי .8.17.1

 טכולוגיהבבאמצעות גז טבעי  המועתכוח  תחתפרויקט להקמת  מקדמתצומת 

בהתאם . בסמוך לצומת פלוגות מגה וואט 396-כ של בהספקפתוח  במחזור קובציולית

 14.4.1בסעיף  מתוארת(ה 2017במאי  15להסדרה שקבעה בהחלטת רשות החשמל מיום 

תחת  תוקםככל ש .תוחפ במחזור כתחה תוקםתחת הכוח שתוקם על ידי צומת  )הלןל

לא תהיה מת וצלחח"י במסגרת הסדר זמיות קבועה ו התחה הספק מלוא יוקצה, הכוח

לעדכון כללי הסחר  דלמכירת חשמל ע עם לקוחות פרטיים בהסכמיםרשאית להתקשר 

, אין וודאות באשר לעדכון הכללים כאמור או ליצירת הסדרה הדוחבחשמל. כון למועד 

  בעתיד.  חשמל ללקוחות פרטיים למכור ות כוח במחזור פתוחלתח שתאפשר כלשהי

לעיל  8.2.1.2, אשר כאמור בסעיף 914התחה שתוקם מתוכת להיות חלק מהסדרה 

 ).פיקרמגה וואט למתקים גמישים במחזור פתוח ( 650קובעת מכסה מוגבלת של עד 

ט צומת על החברה להגיע לסגירה פיסית לפי הרי שלצורך הקמת פרויקכך,  וכח

(יואר  914מוצתה ולפי תאריך היעד הקוב בהסדרה  914שהמכסה על פי הסדרה 

, הרי שאין 914. היות שלחברה קיימים מתחרים בוגע למכסה הקבועה בהסדרה )2020

  .וודאות כי יתקיים האמור לעיל

, באישור הות"ל להקלה בהוראות קבלת היתר ביה לפרויקט צומת תלוי, בין היתר

, התוכית בוגע לשיוי הקופיגורציה של תחת הכוח ממחזור משולב למחזור פתוח

  . 2017 באוגוסט 7 ביום יתן אשר

 וסקר היתכות חדש לצומת  שיוןיר קבלת .8.17.2

. במסגרת זו הגישה החברה לצומת בקשה לרישיון חדשהגישה צומת  2017במאי  16ביום 

(לפרטים אודות המלצת ועדת הריכוזיות בוגע  לצומתמדת הון עצמי התחייבות להע

לבקשת החברה כאמור, ואישור דירקטוריון החברה לויתור על התאי שעייו קבלת 

  .לעיל) 2.3.4רשיון לצורך השלמת העסקה ראו סעיף 
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לחיבור המתקן לרשת בקשה לסקר היתכות  חח"יצומת להגישה  ,2016בחודש יוי 

שבוצע על היתכות ה סקר ה תוצאתהתקבל 2017באוגוסט  14ביום החשמל הארצית. 

אין וודאות לגבי לוחות הזמים שיאפשרו את חיבור  בהתאם לתוצאות הסקר,. ידי חח"י

  התחה לרשת ההולכה הארצית (כמפורט להלן).

העובדה כי  ווכח ,ח על)קילוואט (מת 400התחה צפויה להיות מחוברת למתח הואיל ו

אישור תוכית מתאר  לטובת חיבור התחה דרשות השקעות בהקמת תשתית הולכה,

 הזמים ותלוח ,וספיםוכן פרויקטים  93להפעלת קו הולכה "חוצה גוש דן" במתח על

את חיבור התחה לרשת  ושיאפשרומהתאים ה"ל  חלקעל ידי חח"י לביצוע  כיםהמוער

ויכולים להשפיע על יכולתה של , צומתצפתה  םהזמים אות ותוחמל כיםארוההולכה, 

חדש (המותה בין היתר בקבלת סקר היתכות חיובי), ועל כן לא החברה לקבל רישיון 

 צומת הגישה .לצומת לקבל רישיון מותה חדשיתן להעריך בשלב זה מתי יתן יהיה 

ד דוח זה טרם התקבלה ערעור על תוצאות סקר ההיתכות לרשות החשמל וכון למוע

   .החלטתה בושא

החברה התחייבה לממן את הפעילות השוטפת  ,קבלת אישור הממוהועם על פי ההסכם, 

, 2017במאי  10חתמה החברה, ביום  כךבמסגרת . של צומת, בהתאם לתקציב מוסכם

לתקופה צומת על כתב התחייבות כלפי צומת, לפיו היא תממן את הפעילות השוטפת של 

 .דולראלפי  400חודשים החל ממועד החתימה על מערך ההסכמים, בסכום של  12של 

  מיליון דולר. 1 -עד למועד השלמת עסקת צומת בוצעו השקעות בסך של כ

לבצע על מת  ,בין היתר, צומתהשוטפת של  ההחברה להמשיך ולממן את פעילות בכוות

במטרה לקדם את , וזאת תוספותכון הדסי מקדים, השלמת היתרי ביה ופעילויות 

זה, החברה מעריכה כי היקף  כון למועד דוח .סגירה פיסית לקראתפרוייקט צומת 

ו ה סגירה פיסית,ל להגיעידרש לשם הבאת הפרוייקט למצב אשר יאפשר יההשקעה ש

 2.3.4את תשלום אבי הדרך אשר תוארו בסעיף גם מיליון דולר. סכום זה כולל  14 -כ

 השקעות בסך שלוכן  לעיל (למעט אבן הדרך שהיה תשלום במועד הסגירה הפיסית)

. יובהר כי למועד השלמת עסקת צומת כאמור לעילמיליון דולר אשר בוצעו עד  1 -כ

דרשה יההשקעות שתשמדובר בהערכה ראשוית של סכום ההשקעות הדרש וייתכן 

אמור. כמו כן יובהר, כי הסכומים האמורים לעיל אים בפועל עשויות להיות שוות מה

 כוללים את ההשקעות הדרשות לצורך ובמסגרת הסגירה הפיסית של פרויקט צומת.

אמצע עד ל, לרבות התקיימות סגירה פיסית בהחה שיתקבלו כל האישורים הדרשים

יים , החברה מעריכה כי ההפעלה המסחרית של תחת הכוח צומת תתק2019שת 

 על שקבעת כפי הורמטיבית לעלותבהתאם . 2022שת המחצית הראשוה של במהלך 

בהתאם  עלות הקמת תחת הכוח צומת ,למתקן גמיש במחזור פתוח החשמל רשות ידי

   .מיליארד ש"ח 1.25סך של להספק שהתבקש ברישיון כאמור לעיל, אמדת ב

היו  צומת קמת תחת הכוחולעלות הפרויקט צומת בוגע לאפשרות השלמת המידע 

ואומדים מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס על הערכות 

                                                       

למיטב ידיעת החברה, קו הולכה "חוצה גוש דן" במתח על מועמס כיום באופן חלקי מכוח צו של שר הארגיה. אישור תוכית  93

 מתאר כאמור תאפשר את העמסתו המלאה ואת חיבור יצרי חשמל וספים (לרבות צומת) לתשתית ההולכה של חח"י.
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. המידע כאמור עלול שלא כוח תחת הקמת שלורמטיבית  עלותו החברהשמבצעת 

או להתמשש באופן שוה מכפי שצפה, לרבות כתוצאה מסיבות שוות  להתממש,

אורך תקופת כולת להגיע לסגירה פיסית במועד, היכגון  שאין תלויות בחברה

. בכלל זה מועד ההפעלה המסחרית של ושיוי במדדים , הסכם ההקמהההקמה בפועל

תחת הכוח צומת, עשוי שלא להתקיים או להתקיים במועד שוה מהאמור לעיל, וכן 

עלות הקמת תחת הכוח צומת עשויה להיות שוה, לרבות באופן מהותי, מהעלות 

בגורמים חיצויים שאים תלויים  תלות, בין היתר וכח מוערכת האמורה לעילה

 היתכות סקר קבלת, לצומתהחדש  שיוןכגון אישור רשות החשמל להעקת הרבחברה 

  .914דרה סועמידה בתאים של ה חיובי

  הסכם אופציה לשכירת קרקע .8.17.3

ותוקן אשר הוארך ( 2010ביוי  16לצומת הסכם אופציה עם קיבוץ תיב הל"ה מיום 

 הקמתל שישמששה  25דום למשך  50-90-של כ שטחהשכרת בוגע ל) מספר פעמים

תחת הכוח. לצורך מימוש האופציה לשכירות כאמור, צומת דרשת להשיג את הסכמת 

 אםתבה החכירה עסקת את להשלים וכן המקרקעין ייעוד לשיוי ישראל מקרקעי רשות

החכרת קרקע למטרות תעסוקה ביחס לרקעי ישראל מועצת מק של להחלטותו לכללים

יתת למימוש עד  האופציה .במשבצת יישובים חקלאיים לטובת מיזמים לייצור חשמל

, אלא אם הודיע מי מהצדדים על ביטול ההסכם, בהתאם להוראות 2021ליוי  14ליום 

  ההסכם. 

  בקשר עם פרויקט צומת  משפטיים הליכים .8.17.4

 ")העותרת"בסעיף זה: ( של עיריית קרית גתעתירה  לבג"ץגשה הו ,2016 יוארב 24ביום 

המייעדת מקרקעין באזור  ,55"ל תתלבוגע , (ובייהם גם צומת) ואחרים ת"לגד הו

 ,בהמלצת בית המשפט .94לייצור חשמל המוסקת בגז טבעי כוח צומת פלוגות לתחת

   2017בובמבר  6עתירה זו מחקה בהסכמה בפסק דין מיום 

, אישרה מליאת הות"ל הקלה בהוראות התוכית ושיוי 2017באוגוסט  7ביום 

פיגורציית תחה 55כוח שאושרה בתת"ל הת קוה במחזור משולב לתחמחזור ב מתח

   .")ההקלה"בסעיף זה: ( הספק התחה, ובכך יתן אישור להגדלת פתוח

לעייים ט המחוזי (בשבתו כבית המשפ ית המשפטלב הוגשה 2017בובמבר  26ביום 

גד הות"ל ואחרים (ובייהם גם  העותרתשל מהלית עתירה בבאר שבע  )מהלייים

  אישור ההקלה.צומת), בוגע ל

טו בקשר עם הליך מתן ההליכים שק כגד תקיות טעות של שורההעתירה כוללת 

ביטול החלטת הות"ל  הסעד המבוקש בעתירה היוכש ,לפרויקט 55מתת"ל ההקלה 

  .הקלההאושרה במסגרתה 

                                                       

הוועדה לתשתיות לאומיות, ממשלת ישראל, המועצה הארצית לתכון וביה, רשות החשמל,  עיריית קרית גת ' 609/16בג"ץ  94
גת, עמותת אדם, טבע ודין, -מחוז דרום, הוועדה המקומית לתכון וביה קרית – היועמ"ש, רמ"י, הוועד המחוזי לתכון ובייה

  פית בע"מ.אגודה חקלאית שתו – רכבת ישראל, חח"י, צומת ארגיה בע"מ וקיבוץ הל"ה
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התקבלה  2018למרץ  22ביום  .והות"ל הגישו תגובות כי יש לדחות את העתירה צומת

  דחתה.בפסק דין עמדת צומת והות"ל והעתירה 

 ביטוחים . 8.18

רותם וחדרה מבוטחות, בין היתר, במסגרת הביטוחים הבאים: החברה, כון למועד הדוח 

(רכוש ואובדן  , טרורזק לרכוש המבוטחעקב ים רווחאובדן , כולל שבר מכאי רכוש ביטוח

 .חבות מעבידים וביטוח דירקטורים וושאי משרה ביטוח ,אחריות צד שלישיביטוח  ,)רווחים

  ). POSIלחברה ביטוח הפקה של יירות ערך לציבור (

  אבדן רווחים עקב זק שגרם מטרור ומלחמה.ביטוח בוסף לרותם 

 ר עם הקמת תחת הכוח חדרה, ובין היתר: ביטוחלחדרה ביטוחים ספציפיים בקש ,כמו כן

הובע מזק פיזי לעבודות  בהפעלהבשל עיכוב רווחים עתידיים  אובדןביטוח  עבודות הקמה,

רווחים ימי או אווירי ואובדן , ביטוח בהקמה, ביטוח טרור ומלחמה (רכוש ואובדן תוצאתי)

  וביטוח צד ג'.  חבות מעבידים זק ימי או אווירי,עתידיים בשל עיכוב בהפעלה שמקורו ב

יובהר, כי תיאור הביטוחים האמור לעיל היו כון למועד הדוח, ואין וודאות כי החברה, רותם 

  או חדרה ימשיכו לערוך את הביטוחים האמורים לעיל גם בעתיד.
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 עייים הוגעים לחברה בכללותה  – 4 חלק

  הון אושי .9

  מבה ארגוי .9.1

   :של החברה להלן תרשים המבה הארגוי

  

 

 לעובדים והן החברה ידי על המועסקים לעובדים הן מתייחס זה אושי הון בסעיף התיאורכי , יובהר

 .החברות בין הפרדה ללא ,יחדיו, בות חברות ידי על המועסקים

   עובדים בחברהמצבת  .9.2

 .עובדים 85מועסקים בחברה בסה"כ  הדוח למועדכון  .9.2.1

 .ותפעול מטה החברה :עיקריות יחידות ישתמבה הארגוי של החברה כולל ה

 מחלקת, תמסחרי מחלקהכספים,  מחלקת"ל, מכה את כולל החברה מטה: רההחב טהמ

 משאביו פרויקטים ,רגולציה מחלקת ,מידע מערכות מחלקת, משפטית מחלקהעסקי,  פיתוח

  .אוש

העוסקת המחולקים לשתי יחידות, אחת  עובדים 51מוה  התפעול יחידת: פעולהת דתייח

, והשייה, (המועסקים על ידי רותם) ומהלים עובדים 40רותם, המוה  הכוחבהפעלת תחת 

 ומהלים עובדים 11 המוה, ותפעול חדרה בחדרה הארגיה מרכז בהפעלת העוסקת

  .(המועסקים על ידי חברת התפעול חדרה)

   

דירקטוריון

ל"מנכ

(11)כספים 

מערכות מידע  (3) (1)רכש 

(5)מסחרית   (3)משפטית (2)פיתוח עסקי 

(4)פרויקטים 

(1)רגולציה  (1)תפעול 

(34)רותם  (14)חדרה 

א "מש
(5)ואדמיניסטרציה 
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   תפקיד, היא כדלקמן:או  התפלגות העובדים לפי מחלקה .9.2.2

  

  

  

  

 בתקופת הדוח העובדים במצבת שחלו מהותיים יוייםש .9.2.3

מהלים מרותם לחברה: מכ"ל,  שבעההועברו  2017ויולי יואר חודשים מהלך הב .9.2.3.1

, סמכ"ל תפעול רגולציה סמכ"ל ,סמכ"ל כספים, סמכ"ל מסחרי, יועצת משפטית

 .ומהלת משאבי אוש

סמכ"ל הכספים של את תפקדו כ מר הדר לויןסיים  2017באוגוסט  30ביום  .9.2.3.2

מכ"ל סכ אותו מועד כסמכ"ל פיתוח עסקי מוהשכיהן עד , ומר ערן ליטבק, החברה

  .הכספים של החברה החל מהמועד האמור

 הכוח לתחת תחה מהל תפעול סי פי או לחברת קלט 2018ביואר  21 ביום .9.2.3.3

 ועובדים מהלים 28-כ בה יועסקו בחדרה תחת הכחעם השלמת ביית  .בחדרה

  .ברותם תחהב התפקידים לתמהיל דומה באפיון, השוים בתפקידים

 תלות בעובדים .9.3

  .העובדימי מלחברה אין תלות ב

 באימוים והדרכה  ההשקעות החבר .9.4

קה בתחות הכוח, וחזתלעובדי התפעול. לעבודת התפעול וה לחברה תוכית הדרכה והכשרה שתית

 הדרכה שתיתוכן הקיית ידע ומיומויות. מידי שה, בית תוכית  ותדרשות הסמכות מקצועי

  .מיומויות הדרשות לו לביצוע תפקידובידע וב בהתחשבמת עבור כל עובד, המותא

מציבה יעד לשעות הדרכה ולמידה וכוללת הסמכות וריעון  , אשר מיושמת לאורך השה,התוכית

: רעון עבודה בגובה, עבודה בחלל מוקף, בטיחות שתית, צוות חירום, מגישי לדוגמהכשירויות (

מקצועי  וח אדםפיתוח כלהדרכות מקצועיות לשיפור ו וכן טרדה מיית)עזרה ראשוה, מיעת ה

  מסיקי דודים, קורס ריתוך, חשמלאי מסויג, הפעלת עגורן).לדוגמה: (

 לתפקידם והסמכתם העובדים להכשרותהפעלת תחת הכוח בחדרה, לחברה תוכית הדרכה,  לצורך

 לשלב בסמוך ותסתיים שה כחצי לש זמן בפרק תיישם ההדרכה תוכית. החדשה בתחה הייעודי

 .התחה של והקבלה ההרצה

 תכיות תגמול לעובדים וטיבם של הסכמי העסקה .9.5

בהם מוסדרים  הסכמי העסקה אישייםבמסגרת עובדי המטה של החברה מועסקים מהלים וה

 ,אי העסקתם בהתאם לתפקידם, השכלתםםיתכוללים ם. הסכמי ההעסקה הוכישורי, סיו

קרן  ,קופת גמל ,קרן פסיה ,ביטוח מהליםכגון שכר העובד, תאים סוציאליים ( הוראות לגבי

  2017בדצמבר  31  2016בדצמבר  31  מחלקה/ תפקיד
  4  3  ומזכירות ההלה
  13  10  כספים

  7  6  מסחרית
  3  2  יעוץ משפטי
  1  1  פיתוח עסקי

  1  1  רגולציה
  2  2  אוש משאבי
  1  1  רכש

  4  2  פרוייקטים
  51  51  תפעול

  1  0  ביקורת פים
  88  79  סה"כ
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, ), זכאות לימי חופשה1963-לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14פיצויים לפי סעיף ו השתלמות

   ומחלה, תקופת הודעה מוקדמת, התחייבות לסודיות, שי לחגים וכדומה. הבראה

עדכוי שכר, על פי או  בדים המועסקים בחוזה אישי תוספותהחברה והגת מידי שה, להעיק לעו

, על בממוצע בין משכורת אחת לשלוש משכורותע בדרך כלל שגובהו שיקול דעתה וכן מעק שתי 

  בהתאם לביצוע תפקידם ולתוצאות העסקיות של החברה.פי שיקול דעת, 

ועד  2015בובמבר  22יום מועסקים בהסכם קיבוצי מ רותם תחת הכוחהתפעול במעובדי  75%-כ

מוחרג ממו וכן את מהלך חייו של  . ההסכם קובע ומסדיר על מי חל ההסכם ומי2019במרץ  31

תקופת את תאי קליטת העובדים,  ההסכם מגדיר העובד בארגון, מקליטתו ועד לסיום עבודתו.

לחופשה, מחלה  היסיון, תגמול ושכר התחלתי, שיעורי עדכוי שכר ומעקים שתיים, זכאויות

והבראה, תאי רווחה, תקון משמעת וכן תהליך סיום עבודה ומגון ליישוב חילוקי דעות בין 

כמו כן, קובע ההסכם כי עובדי החברה עליהם חל ההסכם יקבלו תוספת  הההלה לציגות העובדים.

ן האמור אין שכר ומעק שתי בגין כל שה קלדרית בתקופת ההסכם. יצוין כי הוצאות השכר בגי

  צפויות להיות מהותיות.

 הכוחהקיים בתחת  הסכם קיבוצי במרכז הארגיה, ברוח ההסכם חתם 2018במרץ  14 ביום

 הכוח בתחת לעבודה ייקלטו אשר העובדים על וכן הארגיה מרכז עובדי על יחולההסכם  .רותם

   .2022והיו בתוקף עד מרץ  חדרה

 ושאי המשרה ועובדי הההלה הבכירה בחברהל היתים תגמוליםמידע וסף על  .9.6

. המבקר הפימי של החברה) םושאי משרה (ובכלל 9-ממורכבת  החברה תההל, דוחה למועד כון

 המשרה ושאיהעסקה אישיים.  ושאי המשרה ועובדי הההלה הבכירה מועסקים גם הם בהסכמי

  וספות גלובליות. בחברה זכאים למשכורת חודשית, הכוללת גם תמורה עבור שעות

בוסף, זכאים ושאי המשרה בחברה לתאים לווים כמקובל בחברה, הכוללים הפרשות 

סוציאליות לרבות קרן השתלמות, ימי חופשה, מחלה והבראה בהתאם למדייות החברה, רכב 

, וכדומה. בוסף זכאים ושאי 13חברה (כאשר החברה ושאת בעלויות החזקת הרכב), משכורת 

   החברה. התגמול שללמעק שתי חד פעמי, בהתאם לשיקול דעת החברה ועל פי מדייות  המשרה

אישרו ועדת התגמול, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה  2017ביולי  26 -ו 20ם מיבי

לקבוע מדייות תגמול),  התקות החברות (הקלות לעיין החובהוראות מדייות תגמול. בהתאם ל

כקבוע של החברה, תגמול התיחשב כמדייות  מדייות התגמול שתוארה בתשקיף ,2013 -תשע"ג

שים מהמועד בו רשמו לראשוה  5א לחוק החברות ותהיה טעוה אישור רק בחלוף 267בסעיף 

  המיות למסחר בבורסה.

י הפקה בסך כולל של שבגין המעק בה יתן לכלל עובדי החברה וושאי המשרה  2017בגין שת 

אלפי ש"ח. היקף המעק הפרטי  650בסך של הסתכם מיליון ש"ח. לושאי המשרה מעק ההפקה 

לושאי המשרה אושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה והיקף המעק הפרטי לכלל 

  העובדים קבע על ידי מכ"ל חברה.  

תקה  ראורה ובעלי העיין, ושאי המשרה הבכירים בחבלתאי העסקתם של  לפרטים וספים בוגע

    .לפרק הרביעי (פרטים וספים) 21

 עובדים עלויות עם בקשר חברתית בין התחשבות .9.7

לרותם גם ותים שירותים מכ"ל הכספים והיועצת המשפטית, סעובדי החברה, כגון חלק מ

חלקה , כגון עובדי מחלקת הכספים, המרותםהמועסקים על ידי עובדים : חלק מה, וההיפךוחדרה

. או לחברת התפעול חדרה לחדרה ,ותים שירותים לחברה המסחרית, עובדי התפעול וכדומה,
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 , וקיימתהעובד את המעסיקה החברההמשכורת של עובדים אלו משולמת במלואה על ידי 

  . בין החברות בהתאם למפתח העמסת עלויות התחשבות

  

  מימון .10

  כללי  . 10.1

 תהלווא"בסעיף זה: מוסד פיסי (מ התקבלהשה הלוואבאמצעות פעילות החברה מומה בעבר 

, פרעה במלואה הלוואת 2017במאי  28ביום . ת בעליםושטרי הון והלווא") ובאמצעות הבייים

  הבייים, וזאת מתמורת הפקת אגרות החוב (סדרה א') של החברה. 

   לדוחות הכספיים. )6(ג)(16 ורראו ביאופרעוה לפרטים אודות הלוואת הבייים 

 קשורה איה עצמהלגיוס החוב אשר התקבל מהפקת אגרות החוב (סדרה א'), החברה  מעבר

  . אחרים הלוואה בהסכמי

"ח האג בתאי מסויימים תיקוים לעריכתלפעול  אפשרות החברהבוחת  הדוח למועד כון

 לרבות בוגע לאמות המידה הקבועות בה. בחית האפשרות כאמור מצאת ,האמות ושטר

התיקוים ולוחות הזמים  תוכן, ההיתכות לגבי ודאותכל  ואין ומקדמיים ראשויים יםבשלב

   לכך, אם וככל שיבוצעו.

כמקובל  מבק ומוסדות פיסיים שקיבלו באמצעות אשראיפעילותן של רותם וחדרה ממומת 

 ) אשר מחזיקSPCמימון פרוייקטים מבוסס על הקמת תאגיד ייעודי ( .במימון פרוייקטים

במתקן ייצור החשמל וברישיוות הרלווטיים. התאגיד מוקם לטובת הקמת מתקן ייצור 

החשמל ומלבד זאת לא מתקיימת בו פעילות אחרת. מימון הקמת מתקן ייצור החשמל עשה 

 80%על ידי מימון חיצוי בשיעור משמעותי מעלויות הקמת הפרוייקט (השיעור המקובל היו 

להסכמות המסחריות בין הצדדים) ותאם לדרישות הרגולציה מימון חיצוי, המשתה בה

 ככלל, המימון החיצוי מועמד כחוב בכיר.והיתרה ממומת על ידי הון עצמי של בעלי המיות. 

) Non-Recourseמרבית המימון החיצוי איו שען על בטוחות חיצויות לפרוייקט (קרי, מימון 

יד הייעודי (שעבוד קבוע וצף של כלל רכושו) וכן על אלא על בטוחות אשר הועמדו על ידי התאג

ערבות או התחייבות שעבוד מיות בעלי המיות בתאגיד הייעודי. בחלק מן המקרים מועמדת 

   .הייעודי התאגיד של תלהזרמת כספים לפרוייקט על ידי בעלי המיו

 ביאור(בהתאמה) ראו והסכם המימון של חדרה לפרטים אודות הסכם המימון של רותם 

   זה. 10 סעיף לדוחות הכספיים וכן בהמשך) 4(ג)(16וביאור  )1)(ג(16

  שלישיים צדדים עם , רותם וחדרההחברה ותקשור בהן הלוואה הסכמי . 10.2

, שבהם ההלוואההסכמי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ואודות להלן פרטים אודות 

" הלוואת חדרה"-" והלוואות רותם(" 2017 דצמברב 31 יוםלכון  קשורות רותם וחדרה

  . בהתאמה)



 

  

                                                       

  ש"ח יועד למסגרת ערבויות. מיליון 6מסגרת הון חוזר, מתוכה עד סך של  "חש מיליון 15בסך כולל של  ההסכם כלל כמה סוגי מסגרות אשראי. כיום ותרו שתי מסגרות זמיות ויתות ליצול 95
(ימים ספורים טרם מועד ההפעלה המסחרית של תחת הכוח רותם), עמדה  2013ביוי  30זו, וכון ליום בתקופת ההקמה של תחת הכוח רותם, ריבית ההלוואה צברה לקרן, כך שבתום תקופה  96

 ש"ח. מיליארד 1.6-כ יתרת ההלוואה, כולל הריבית הצבורה בגיה באותה עת, על סך של
מסגרת  ,DSRAמסגרת  ,by-Standמסגרת  ח, וכמו כןוכהמהעלות הצפויה להקמת תחת  0%8-המהווה כמסגרת הלוואות זמן ארוך,  (חלקן חלופיות): מסגרות אשראיהלוואת חדרה כוללת מספר  97

   .מע"מ, מסגרת ערבויות, מסגרת הון חוזר ומסגרת גידור
  שיעורי הריבית כפופים להגדלה במקרים מסוימים שקבעו ביחס לירידה בדירוג או באמות המידה הפיסיות, כמפורט בהסכם.  98

  
  
  

מספר 
  הלוואה

  שם הלווה

מועד טילת 
  ההלוואה/

  מסגרת האשראי
  

  תקופת ההלוואה/
  מסגרת האשראי

  סוג ההלוואה
 המסגרתסכום 

ויחס  המקורי
  מיוף מקסימלי

ההלוואה כפי סכום 
  שמשך (קרן)

יתרת ההלוואה 
(לרבות  בספרים

יום ל בית לשלם)רי
31.12.17  

  

תקופת פירעון 
  קרן ההלוואה

  תאי ריבית והצמדה

שווי הוגן של 
הלוואות 

החברה סולו 
 31.12.17ליום 

  (מיליון ש"ח)

  לדוח הדירקטוריון 12ראו סעיף    החברה  1

2  

 2011 מיוארהחל  רותם
(מועד חתימת 
ההסכם) ועד יוי 

2031  

מסגרת מימון לחוב 
על  בכיר שהועמדה

ומוסדות בק ידי 
(מימון  פיסיים

  פרוייקטלי)

 96מיליון ש"ח 1,430  95מיליון ש"ח 1,800
המשקף יחס מיוף 

מהעלות  80%-של כ
הכוללת של 

  הפרוייקט
  

 ןקר פירעון  מיליון ש"ח 1,329
, רבעוי וריבית
 לחודש 25 ביום

 כל של האחרון
  קלדרי רבעון

צמודה למדד ההלוואה 
וושאת  המחירים לצרכן

 בית שתית קבועהרי
-ל 4.7%שבין בשיעורים 

5.4%  

1,608  

3  

 2017מרץ החל מ  חדרה
(מועד הסגירה 

 18ועד הפיסית) 
 מועדמשה 

 פעלה המסחריתהה
  (כהגדרתו בהסכם)

מסגרת מימון לחוב 
על  בכיר שהועמדה

בק ומוסדות ידי 
(מימון  פיסיים

  פרוייקטלי)

, הדוחכון למועד    97מיליון ש"ח 1,006
ממסגרת ך מש

האשראי של החוב 
במספר הבכיר 

משיכות סכום כולל 
מיליון ש"ח  494של 

(כאשר ביחס לכל 
 2/3משיכה 

מהסכום צמוד 
 1/3-למדד ו

 .מהסכום שקלי)
לאחר מועד הדוח 
משך סכום וסף 

  מיליון ש"ח 22של 
  

ש"ח מיליון  500
לאחר יכוי (

  .הוצאות גיוס)
יובהר, כי המשיכה 

בוצעה הרביעית 
הדוח ר מועד לאח

ולכן איה הכספי 
  משתקפת בטבלה

 ןקר פירעון
, רבעוי וריבית
 6יחל  אשר

חודשים לאחר 
מועד ההקמה 

 25 ביוםויחול 
 האחרון לחודש

 רבעון כל של
(ביחס  קלדרי

פירעון הלוואות ל
מתוך מסגרת 
ההלוואות לטווח 
-ארוך ומסגרת ה

Stand-by(  

ביחס למסגרת הלוואות 
-Standלזמן ארוך ומסגרת 

by  קבעות הריביות במועד
על בסיס ריבית המשיכה 

האג"ח הבסיסית בתוספת 
וביחס למסגרות  ,מרווח

המע"מ, הערבויות וההון 
החוזר על בסיס ריבית 

  98.מרווח הפריים בתוספת
אות ו, ההלודוחכון למועד ה

אשר משכו עד כה ושאות 
-כל 3.4%ריבית של בין 

(ביחס להלוואות  3.9%
-כל 4.8%בין הצמודות) ו

(ביחס להלוואות  5.4%
  שאין צמודות)

614  
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מספר 

  הלוואה

שם 

  הלווה
   אמות מידה פיסיות

cross default וספים אים מהותייםות   

  

, שעבודים, בטחוות

  ערבויות

זכות לפירעון 

  מוקדם

זכות חזרה 

ללווה/ללא זכות 

  חזרה ללווה

1  

  מגבלות על ביצוע חלוקה  להלן 10.3.1 ראו סעיף  החברה
  לעיל 5.3לפרטים ראו סעיף 

  מכירת שליטה ברותם וחדרה
חדרה, כפי שיהיו מעת לעת, בהחברה רשאית למכור לצדדים שלישיים אמצעי שליטה ברותם ו

) בשטר האמותובלבד שתמורת המכירה הקובעת (כהגדרתה כולם או חלקם וכל הקשור בהם, 
בחשבון אמות שיתהל על שם האמן למחזיקי אגרות החוב ישירות על ידי הרוכש תופקד 

(סדרה א'), וישועבד בשעבוד קבוע ושוטף לטובת האמן. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש 
(ביכוי הוצאות יהול חשבון)  המופקדים בחשבון האמות בכספי תמורת המכירה הקובעת

  לצורך ביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א')
  מגבלות וספות 

 תכמקובל במסגרת שטרי אמות לאגרות חוב, על החברה חלות מגבלות בוגע להרחבת סדר
אגרות החוב (סדרה א'), התחייבות לדירוג אגרות החוב (סדרה א') ומגון התאמת ריבית אגרות 

וב (סדרה א') בגין ירידת דירוג, וכן עילות שוות אשר בהתקיימותן יהיו רשאים מחזיקי הח
להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, ובכלל זה במקרה של שיוי  )אגרות החוב (סדרה א'

  99בתחום פעילותה של החברה ושיוי שליטה בחברה, והכל כמפורט בשטר האמות

לפרטים בדבר 
ה בטחוות שהעמיד

לטובת  החברה
ראו  ,האג"ח מחזיקי
לדוח  12 סעיף

  הדירקטוריון

זכות  קיימת
מוקדם  פירעון

בכפוף לתשלום 
עמלת פירעון 
מוקדם או, לפי 
העיין, הסכום 
הגבוה מבין 

הערך 
ההתחייבותי של 
אגרות החוב, או 
יתרת סכומי 
התשלום כשהם 

מהווים 
בהתאם לאמור 
   בשטר האמות

  קיימת

2 

שתי מיימלי  DSCR) 1(  רותם
כתלות  1.05-1.1בגובה 

 י”חחבאספקת החשמל ל
 12-הן ביחס ל(המחושב 

-החודשים שחלפו והן ביחס ל
) 2; ()החודשים הבאים 12

LLCR  ימלי בגובה1.05מי-
כתלות באספקת החשמל  1.1
) שמירה על קרות 3; (י”חחל

רזרבה בהתאם לתאי 
לפירוט אופן העמידה  ההסכם.

פיסיות ראו באמות המידה ה
  להלן 10.3.2 סעיף

 

) 2) מגבלות על יצירת שעבודים וספים; (1מגבלות סטדרטיות להסכם מסוג זה ובייהן: (
) מגבלות על טילת חובות פיסיים וספים; 3העברה או מכירה של זכויות וכסים; ( מגבלות על

עסקאות עם בעלי שליטה וצדדים קשורים וכן מגבלות על שיויים בפעילות  מגבלות על )4(
) איסור לבצע שיויים מהותיים כגון 6השקעות הון ורכישת חברות; ( ) מגבלות על5החברה; (

) מגבלות על התקשרות 7רכישת כסים שאיה במהלך העסקים הרגיל; ( מיזוג וכן מגבלות על
) קיים סעיף 9) מגבלות על חלוקה; (8אי סף מסוימים); ((שאים עומדים בתPPA בהסכמי 

cross-default סיים של רותם בהיקף גבוה מללאירועי הפרה של אלף ש"ח 500-חובות פי ,
פיסיים של בעלי המיות ; וכן לחובות צדדים להסכמים שבבסיס הפרויקט כמפורט בהסכם

היקף ובכלל זה  ים המפורטים בהסכםשמתקיימים תאים שו בפרויקט, ככל ברותם או ערבים
) שיוי שליטה 10( שיוי מהותי לרעה (הכל, בתאי ההסכם);וש"ח  מיליון 5 חוב מיימלי של

בתאים הקבועים בהסכם. כמו כן, כמקובל במימון פרוייקטלי, ישן זכויות מסוימות של רותם 
ת אשר הגורמים היתות למימוש רק בהסכמת הגורמים המממים וכן זכויות מסוימו

בוסף, ההסכם קובע שורה  ).reserved discretionהמממים רשאים לחייב את רותם להפעילן (
או של יתר  םשל אירועי הפרה ובייהם: אירועי חדלות פירעון שוים והפסקת פעילות של רות

, החייבים (כהגדרתם בהסכם), אירועים בעלי השפעה מהותית לרעה (כהגדרת מוח זה בהסכם)
שיויי רגולציה המשפיעים לרעה  הורדת דירוג מתחת לסף שקבע, הפרת התחייבויות או מצגים,

על הפרויקט או על המימון, אירועי אובדן או הפקעה מסוימים בקשר לפרויקט, אירועים 
זה), שיוי  10.2המתייחסים לביטוחי הפרויקט, הפרת קובטים פיסיים (כמפורט בסעיף

  ; והכל בהתאם לתאים ולתקופות הריפוי כמפורט בהסכםרותםבעלות ב

לפרטים בדבר 
בטחוות שהעמידה 

לטובת מממי רותם 
 הלוואת רותם
והבטחוות הוספים 
 ,שהעמידה החברה

  להלן  10.5 ראו סעיף

 תזכו קיימת
 מוקדם לפירעון
 לתשלום בכפוף
 פירעון עמלת
  מוקדם

 הלוואה
, עם פרויקטלית

זכויות חזרה 
 לחברהמוגבלות 

 השעבודים(מכוח 
 ערבויותאו ה
 לפי, שהעמידה

  )העיין

                                                       

  לעיל). 1ף לתשקיף (ראו אסמכתאות בה"ש שטר האמות צור 99
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מספר 

  הלוואה

שם 

  הלווה
   אמות מידה פיסיות

cross default וספים אים מהותייםות   

  

, שעבודים, בטחוות

  ערבויות

זכות לפירעון 

  מוקדם

זכות חזרה 

ללווה/ללא זכות 

  חזרה ללווה

3  

חזוי וכן  מיימלי DSCR) 1(  חדרה
DSCR לפחות של חזוי ממוצע 
 להלוואות ביחס 1.10:1
 ההפעלה בשלב הטווח תוארוכ

) 2( ;הכוח תחת לש המסחרית
LLCR  1.10:1של לפחות 

 **בשלב ההפעלה המסחרית;
 סכומים על) שמירה 3(

 reserve-ב מיימליים
accounts בהתאם להסכם  

 על מגבלות וכן וספים כסים לשעבד איסור) 1: (ובייהן זה מסוג להסכם סטדרטיות מגבלות
 מלבד אחר עיסוק או מיזוג כגון מהותיים שיויים לבצע איסור) ) ;2כסים והעברת מכירת

על הוצאות הויות;  מגבלות )4; (ערבויות ומתן פיסיים חובות טילת על מגבלות) 3; (הפרויקט
הסכמים ב להתקשרות המלווה בהסכמת צורך) 6; (PPA) תאים להתקשרות בהסכמי 5(

 cross-default) קיים סעיף 8) מגבלות על חלוקה ועל עסקאות עם בעלי עיין; (7מהותיים; (
(כהגדרתם  בפרויקט מהותיים גורמיםפיסיים של  חובותל פיסיים של חדרה וכן לחובות

 של מיימלי חוב היקף זה ובכלל, בהסכם המפורטים שוים תאים מתקיימיםש בהסכם), ככל
 ישן, פרוייקטלי במימון כמקובל, כן כמו. והשפעה מהותית לרעה על הפרויקט דולר אלפי 100
 זכויות וכן המממים הגורמים בהסכמת רק למימוש היתות חדרה של מסוימות כויותז

 ).reserved discretion( להפעילן חדרה את לחייב רשאים המממים הגורמים אשר מסוימות
 והפסקת שוים פירעון חדלות אירועי: ובייהם הפרה אירועי של שורה קובע ההסכם, בוסף

 העוסקים אירועים, )בהסכם(כהגדרתם  בפרויקט מהותיים יםמראו של גו חדרה שלפעילות 
אירועים בעלי השפעה מהותית לרעה (כהגדרת מוח זה  במועד ההפעלה המסחרית, יםעיכובב

, שקבעו תקופות משךל האו פעילות התחה תהקמהקשורים להשהיית  אירועיםבהסכם), 
ובכלל זה אירועי חדלות פירעון  ממה המתקבלים והשירותים"י חח עם בקשר שוים אירועים

 המאפשרים) בהסכם(כהגדרתם  עליון כוח אירועיהתחייבויות או מצגים,  הפרת, ואי תשלום
שיויי רגולציה המשפיעים לרעה על הפרויקט  ),בהסכם(כהגדרתם  הפרויקט מסמכי של ביטול

מתייחסים או על המימון, אירועי אובדן או הפקעה מסוימים בקשר לפרויקט, אירועים ה
 ,בחדרה בעלות שיוי), זה 10.2לביטוחי הפרויקט, הפרת קובטים פיסיים (כמפורט בסעיף 

 עסק אזהרת, פעילות הפסקת, פירעון חדלות אירועיאירועים שוים ביחס לייר חדרה ובכלל זה 
 פרטיים ללקוחות ביחס שוים אירועים התקיימות וכן שקבע לסף מתחת דירוג והורדת חי

 בהתאם והכל ;פעילות והפסקת פירעון חדלות רועיאי זה ובכלל) בהסכם(כהגדרתם  מהותיים
  בהסכם כמפורט הריפוי ולתקופות לתאים

 להבטחת
 בקשר התחייבויותיה

 הקמת לפרויקט
, חדרה הכוח תחת
 על צף שעבוד רשם
 וכן חדרה כסי כלל

 בודיםשע רשמו
  כסיה כל על קבועים

 זכות קיימת
 מוקדם לפירעון
 לתשלום בכפוף
 פירעון עמלת
  מוקדם

 הלוואה
פרויקטלית, עם 
זכויות חזרה 

 לחברהמוגבלות 
 השעבודים(מכוח 

 ערבויותאו ה
 לפי, שהעמידה

  )העיין

   .1.20:1 לפחות על לעמוד) חזוי ממוצע DSCR-מיימלי חזוי ו LLCR ,DSCR( האמורות המידה מאמות אחת כל על, ההסכם פי על משיכה ביצועל כתאי כי, יוער** 
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  100ת החברה, רותם וחדרהומידה פיסיות בהן מחויב אמות . 10.3

 החברה .10.3.1

 ')א(סדרה  החוב לאגרות האמות שטר מכוח מידה אמות

במסגרת שטר האמות התחייבה החברה כי כל עוד לא פרעו אגרות החוב (סדרה  .10.3.1.1

  101:יחול האמור להלן, בשטר האמותי הבדיקה המפורטים א') במלואן, במועד

-מ יפחת לא, האמות בשטר, כהגדרתו ההיסטוריכיסוי החוב  יחס . 10.3.1.1.1

1.05:1.102  

 80 של מסך יפחת לא, האמות בשטרשל החברה, כהגדרתו  העצמי ההון . 10.3.1.1.2

 "ח.ש מיליון

 יפחת לא, האמות בשטרההון העצמי למאזן של החברה, כהגדרתו  יחס . 10.3.1.1.3

  ..5%12-מ

בהתאם לתאים ולמגבלות הקבועים בשטר החברה תיחשב כמפרה את התחייבותה 

  האמות.

הפקת אגרות החוב (סדרה החברה קרן לשירות החוב, מתוך תמורת  העמידכמו כן ה

לאחר קרן אגרות החוב, והראשון פירעון למועד החודשי ריבית עד  12של  בהיקףא') 

חודשי תשלומי קרן וריבית לאחר  12בגובה של –מועד הפירעון של קרן אגרות החוב 

 לטובת שועבד הקרן ההופקדחשבון האמות בו . תחילת פירעון קרן אגרות החוב מועד

, מסתכם הפיקדון לסך 2017 בדצמבר  .31כון ליום החוב אגרות מחזיקי עבור האמן

  ."חש מיליון 18 -של כ

 כמפורט 2017 בדצמבר 31יום באמות המידה האמורות לעיל, כון ל עומדת החברה 

   :להלן

  2017בדצמבר 31 ליום  האמות שטר פי על הדרש היחס  פיסיות מידה אמות
 של העצמי ההון

  החברה
 בשטר כהגדרתו, החברה של העצמי ההון

  ח"ש מיליון 600 -כ  ח"ש מיליון 80 של מסך יפחת לא, האמות

, חברהה של למאזן העצמי ההון יחס למאזן עצמי הון יחס
  65%  12.5%-מ יפחת לא, האמות בשטר כהגדרתו

  

לסגירה פיסית, אזי לצורך צומת ככל שהחברה תצליח לקדם את פרויקט יצוין, כי 

ביצוע הסגירה הפיסית (קרי, ההשקעות הדרשות על ידי החברה במסגרת הסגירה 

כאמור  תהפיסית), ולשם עמידה באמות המידה הפיסיות שקבעו בשטר האמו

                                                       

יובהר כי בוסף לאמות המידה הפיסיות המפורטות בסעיף זה, קיימים בהסכם תאים לביצוע חלוקה על ידי רותם ו חדרה,  100
 לעיל. 5.3ובכללם עמידה באמות מידה פיסיות. לפרטים אודות מגבלות חלוקה על החברה ראו סעיף 

  לעיל). 1להגדרות המלאות ראו את שטר האמות שצורף לתשקיף (ראו אסמכתאות בה"ש  101

, יהיה על פי הדוחות הכספיים (סולו) של החברה ההיסטוריכיסוי החוב  יחסעל פי שטר האמות מועד הבדיקה הראשון של  102

  . 2018ביוי  30ליום 
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או אמות המידה האמורות , יתכן כי החברה תפה למחזיקי אגרות החוב בקשר עם לעיל

  .תקוט בפעולות אחרות

 הסכם הזרמת ההון בקשר עם רותםאמות מידה מכוח 

 )Equity Subscription Agreement(על הסכם הזרמת הון  ותחתומורותם החברה  .10.3.1.2

אשר כון למועד דוח זה הצדדים הוספים כ, על תיקויו השוים, 2011ביואר  2 מיום

 בק לאומי (כמלווה וכסוכן האשראי), החברה לאמות של בק לאומי, ורידיס לו הם

  104.")רותם של ההון הזרמת הסכם"( OCM103 -ובעלת השליטה בעקיפין בה

החברה להבטיח כי יהיה  התחייבה, הזרמת ההון של רותם סכםבהתאם להוראות ה

העצמי הדרש על פי תאי הרגולציה והסכם הלוואת רותם וכן ההון  ההון ברשות רותם

 עםרותם  של PPA-הדרש לצורך העמדת הערבויות הדרשות, בין היתר, על פי הסכם ה

) ועל פי הסכם התפעול עם חברת התפעול רותם לעיל 8.14.4.1 בסעיף"י (המפורט חח

ההסכם כולל תאים ומגבלות בקשר להעברה יצוין, כי  ).לעיל 8.14.2.2פורט בסעיף (המ

  .או מימוש מיותיה של החברה ברותם ובחברת התפעול רותם

 הסכם הזרמת ההון בקשר עם חדרהאמות מידה מכוח 

אסיה פיתוח ובק דאז,  האם הברחהעם התקשרה חדרה  2016בחודש יולי  .10.3.1.3

 Equity Subscription(בהסכם הזרמת הון  דיסקוט (כסוכן האשראי ואמן הבטוחות)

Agreement( ")הזרמת ההון של חדרה הסכם. במסגרת ")חדרה של ההון הזרמת הסכם ,

אסיה פיתוח התחייבה כלפי מממי הלוואת חדרה בהתחייבויות מסוימות בקשר 

התחייבות להעמדת הון עצמי לפרויקט תחת הכוח חדרה אשר  לפעילות חדרה, ובכללן:

ישלים את המימון מכוח הלוואת חדרה; שעבוד החזקותיה בחדרה וזכויותיה כלפיה; 

התחייבויות שעיין טיפול בערבויות שהועמדו מתוך מסגרת הערבויות תשלום עמלות; 

שימוש של חדרה המהווה חלק מהלוואת חדרה בתום תקופת המימון; העמדת גיבוי ל

העמדת במסגרות ערבויות וגידור טרם ביצוע משיכה ראשוה לפי הסכם הלוואת חדרה; 

ש"ח,  מיליון 100במקרים מסוימים; ערבות בהיקף שלא יעלה על ערבויות בקאיות 

כשסכום זה פוחת בקרות אירועים שוים, ביחס לעלויות שיבעו מסיכוים מסוימים 

תחת הכוח החדשה; וערבות וספת בסכום של כמה  שלוההפעלה בתקופת ההקמה 

גבייה מלקוחות עד לסכום  כשלשל  במקריםתרחישי חדלות פירעון מיליוי ש"ח לכיסוי 

  .ש"חמיליון  8של 

והסכימה אמור החברה כצד להסכם הזרמת ההון ה הצטרפה 2017במאי  29ביום 

ה אסיה פיתוח שוחרר 2017, ובחודש דצמבר להתקשר כבעלת מיות בכל תאיו

חלק משחרור אסיה פיתוח כ .מההתחייבויות האמורות לעיל כאשר החברה באה בעליה

החוב בקשר להלוואת חדרה  פרע לא עוד כל כי חדרה מממי כלפיהתחייבה החברה 

                                                       

  לעיל. 3ראו ה"ש  103

בעלת השליטה בחברה דאז, היתה חתומה גם היא על ההסכם המקורי. כון למועד הדוח אסיה פיתוח  יצוין כי אסיה פיתוח, 104

  שוחררה מכל הערבויות שהיו לה מכוח הסכם הזרמת ההון של רותם כפי שחתם במקור.
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תעמוד באמות המידה הפיסיות הבאות בכל עת, כפי שייבדק על פי  היא, ובמלוא

  :והשתיים ייםהרבעודוחותיה הכספיים (סולו) 

: (א) עד לתום תקופת האחריות של קבלן יפחת לאשל החברה  העצמי ההון . 10.3.1.3.1

 מיליון ש"ח. 200מסך של  –(ב) לאחר מכן  -"ח; וש מיליון 250 של מסך -ההקמה 

  .20%-מ יפחת לאההון העצמי למאזן של החברה  יחס . 10.3.1.3.2

, החברה תחזיק בחשבוותיה יתרת חדרה של המסחרית ההפעלה מועד עד . 10.3.1.3.3

, ועד לתום תקופת זה מועד ולאחר"ח, שמיליון  100-ומים שלא תפחת ממז

וסף, ב"ח. שמיליון  50-יתרת מזומים בסכום שלא יפתח מ -האחריות של הקבלן 

 להפחית יהיה יתן, חדרה של ההון הזרמת בהסכם שקבעו מסוימים תאיםב

  .השקעה בהם ולבצע אלה סכומים

 הסכומים ישועבדוג של החברה, בתאים מסוימים בעת ירידת דירו . 10.3.1.3.4

 .חדרה מממי לטובת האמורים

   :להלן כמפורט 2017 בדצמבר 31באמות המידה האמורות לעיל, כון ליום  עומדת החברה

  2017 בדצמבר 31 ליום  האמות שטר פי על הדרש היחס  פיסיות מידה אמות

 של העצמי ההון
  החברה

 תקופת לתום עד, החברה של העצמי ההון
 מסך יפחת לא,, ההקמה קבלן של אחריותה

  ש"ח מיליון 250 של
  ח"ש מיליון 600 -כ

 יפחת לא, החברה של למאזן העצמי ההון יחס למאזן עצמי הון יחס
  65%  20%-מ

 מזומים יתרת
  החברה בחשבוות

 יתרת, חדרה של חריתסהמ ההפעלה מועד עד
  ח"ש מיליון 273 -כ  ח"ש מיליון 100 -מ תפחת שלא מזומים

  

  רותם .10.3.2

 למועד כון. לעיל 10.2 מחויבת לעמוד באמות המידה הפיסיות המפורטות בסעיף רותם

 לוואתרותם עמדה בכל אמות המידה הפיסיות האמורות. יצוין, כי על פי הסכם ה דוחה

 בדצמבר 31 יוםלביוי ו 30 ליום הכספיים לתוים בהתאםאמות המידה מדדות  רותם

 רותם של עמידתה יחס 2017בדצמבר  31 יוםל הכספיים תויםל כון. קלדרית שה בכל

  :כדלקמן היו הפיסיות המידה באמות

  2017 בדצמבר 31 ליום  ההלוואה הסכם פי על הדרש היחס  פיסיות מידה אמות

DSCR תי (ב12-ש 
  החודשים הקודמים)

  2.08  י”חחל החשמל באספקת לותכת 1.05-1.1

DSCR תי (ב12-ש 
 החודשים הבאים)

  1.80  י”חחל החשמל באספקת כתלות 1.05-1.1

LLCR  תי2.23  י”חחל החשמל באספקת כתלות 1.05-1.1  ש  

  

החודשים הבאים על תוים שהים בבחית מידע צופה פי  12-ל -DSCRתוי ה

סס על הערכות החברה ואשר מותה ותלוי , כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבועתיד

. לפיכך, המידע , ובין היתר תעריף הייצור, וכן הכסות והוצאות בפועלבגורמים שוים

  כאמור עלול שלא להתממש או להתממש באופן שוה מכפי שצפה.
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  חדרה .10.3.3

החל  ,לעיל 10.2חדרה מחויבת לעמוד באמות המידה הפיסיות המפורטות בסעיף 

מועד הפירעון הראשון על פי לוח הסילוקין של ההלוואות ואי עמידה בהן מהווה אירוע מ

המגבשות טרם בחה עמידת החברה באמות המידה הדוח בהתאם, כון למועד  .הפרה

   .כאמורהפרה 

 מגבלות על חלוקה . 10.4

 .לעיל 5.4 סעיף ראו עצמה לחברה בוגע חלוקה על למגבלות .10.4.1

 רותם .10.4.2

 10.2 פעולות חלוקה על ידי רותם המוגדרות בהסכם הלוואת רותם (המתואר בסעיף

 ) כפופות לשורה של תאים המפורטים בהסכם ההלוואה כאמור ובין היתר:לעיל

; (ב) תום תום שה קלדרית : (א)ימים לאחר 100 תוך על פעולת החלוקה להתבצע .10.4.2.1

 .הרבעון השי של כל שה קלדרית

 .)בהסכם םכהגדרת(או הפרה פוטציאלית היעדר אירוע הפרה  .10.4.2.2

 רמה הדרשת על פי ההסכם.בהסכם) ל כהגדרתם( בהרקרות הרז מילוי .10.4.2.3

 החודשים הקודמים. 12-ת חלוקה בופעול לא בוצעו שתי  .10.4.2.4

 1.2-1.25שתי בגובה  DSCRת: (א) עמידה באמות המידה הפיסיות הבאו .10.4.2.5

 12-החודשים שחלפו והן ביחס ל 12-(כתלות באספקת החשמל לחח"י), הן ביחס ל

(כתלות באספקת החשמל  1.2-1.25מיימלי בגובה  LLCRהחודשים הבאים; (ב) 

 31ש"ח (עד מיליון  25 של לפחות (כהגדרתם בהסכם) ; (ג) עודפי מזומיםלחח"י)

  .)ש"חמיליון  32.5על  עמדום הדרש , הסכ2017בדצמבר 

 להלן. 10.5.1.2לפרטים וספים ראו סעיף 

 חדרה .10.4.3

 10.2(המתואר בסעיף  חדרההמוגדרות בהסכם הלוואת  חדרהפעולות חלוקה על ידי 

 ובין היתר:ורטים בהסכם ההלוואה כאמור ) כפופות לשורה של תאים המפעילל

 .על פי לוח הסילוקין שלושה תשלומי קרןפירעון  .10.4.3.1

 חודשים ממועד ההפעלה המסחרית (כהגדרתו בהסכם). 12חלפו לפחות  .10.4.3.2

 היעדר אירוע הפרה או הפרה פוטציאלית (כהגדרתם בהסכם). .10.4.3.3

-ו Historic DSCR ,Projected DSCRעמידה באמות המידה הפיסיות הבאות:  .10.4.3.4

LLCR  ימלי שלאים המפורטים בהסכם1.25:1בשיעור מיובכפוף לת ,. 

עמידת החשבון לשירות החוב וחשבוות הרזרבה (כהגדרתם בהסכם) ברמה  .10.4.3.5

 הדרשת על פי ההסכם.

(צמודים למדד כמפורט  ש"חמיליון  12שמירה על מיימום מזומים בהיקף של  .10.4.3.6

 .בהסכם) לאחר ביצוע החלוקה
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על פי הסכם אספקת הגז  Take or Pay-דה בהתחייבויות ההוכחת יכולת עמי .10.4.3.7

 .(כהגדרתו בהסכם) עד למועד החישוב המתוכן הבא הטבעי,

 חודשים. 12יותר משתי פעולות חלוקה בתקופה של  בוצעולא  .10.4.3.8

ככל שתחת הכוח חדרה לא תעמוד בתאים הדרשים מיחידת ייצור בקוגרציה  .10.4.3.9

חת יכולת עמידה בתשלומים לחח"י ולרשות כמפורט בתקות הקוגרציה, תידרש הוכ

 עמידה בתאים כאמור.-החשמל כתוצאה מאי

) לאחר מועד Reconciliationכי חדרה תהא רשאית לבצע "חלוקת התאמה" ( ,יוער

ההפעלה המסחרית (כהגדרתו בהסכם) ככל שהיחס בין ההון העצמי לחוב (בהתאם 

ם כקבוע בהסכם, על מת להתאים , ובתאים מסוימי20:80להגדרות בהסכם) יעלה על 

 את היחס האמור.

  וערבויות שעבודים . 10.5

  החברהוערבויות אשר העמידה  שעבודים .10.5.1

 החברה של חובותיה להבטחת שעבודים .10.5.1.1

יצרה לטובת האמן עבור מחזיק אגרות החוב שעבוד  החברה האמות שטר פי על

לא יגביל  צף מדרגה ראשוה, ללא הגבלה בסכום, על כלל כסיה. השעבוד הצף

את החברה ביצירת שעבודים על כסים ספציפיים מכסיה ובביצוע דיספוזיציות 

  בכסיה. אחרות 

 רותם של חובותיה להבטחת ויותוערב שעבודים .10.5.1.2

להבטחת האשראי שטלה רותם, החברה שעבדה בשעבוד קבוע מדרגה ראשוה 

החברה  וללא הגבלה בסכום, לטובת החברה לאמות של בק לאומי את מיות

ברותם (כולל בדרך של רישום המיות על שם חברת האמות האמורה), וכן את 

זכויות החברה בהון רותם לרבות זכויות לדיבידד, זכויות מכוח שטרי ההון, כל 

כסף מזומן או כס שהחברה זכאית להם מכוח זכויותיה ברותם וכל הפירות 

רה או מימוש של הרכוש הובעים מאלה, מלבד פירות הובעים מחלוקה, מכי

המשועבד בהתאם להסכם הלוואת רותם. במסגרת מסמכי השעבוד התחייבה 

החברה, בין היתר, שלא לשעבד או להעביר את הרכוש המשועבד ללא הסכמת 

 בק לאומי מראש בכתב.

האם ועם  האשראי של רותם, החברה יחד עם החברה מסגרת להסכם בהתאם

 רותם לטובת תאגידיות ערבויות ידיס) העמידובעלי זכויות המיעוט ברותם (ור

, חתם 2017בחודש דצמבר בהתאמה.  "ח,ש ןמיליו 23 -ו ח"ש ןמיליו 92של  בסך

תיקון להסכם מסגרת האשראי לפיו שוחררה החברה האם מהערבות התאגידית 

 57.5צבירת קרן וספת ברותם בסך של  לש תוחליפי ותכגד העמדת בטוחוזאת 

 מליון ש"ח 46בסך של  ערבות של החברה ,")ערבותה קרן"סעיף זה: במיליון ש"ח (

ערבות כפופה למגון המיליון ש"ח. קרן  11.5עד בסך של  105של ורידיסערבות ו

                                                       

 .OCM -הערבות של ורידיס הועמדה ביחד עם בעלת השליטה בה 105
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התאמה לפיו ביחסי כיסוי מסויימים היא יכולה לעלות עד לסכום מקסימלי של 

עם פקדו הומיליון ש"ח  20 ערבות תצבר באופן הבא:המיליון ש"ח. קרן  115

חודשים  24חתימה על תיקון הסכם מסגרת האשראי, והיתרה תצבר על פי 

ערבות, ישוחררו החברה וורידיס הבהפקדות חצי שתיות. לאחר סיום צבירת קרן 

מיליון  20ערבות עמד על ה, סכום קרן 2017בדצמבר  31. ליום כאמור תיומהערבו

  ש"ח.

  חדרה של חובותיה להבטחת וערבויות שעבודים .10.5.1.3

, החברה שעבדה בשעבוד קבוע מדרגה ראשוה חדרהלהבטחת האשראי שטלה 

זכויות  את, בחדרהאת מיות החברה  דיסקוט בקוללא הגבלה בסכום, לטובת 

החברה מכוח הסכם הלוואת הבעלים, למעט בקשר עם חלוקה מותרת בהתאם 

כסף כל ו, חדרההון חדרה ובוכן את זכויות החברה בלהסכם הלוואת חדרה, 

חדרה או מכוח היותה ושה מזומן או כס שהחברה זכאית להם מכוח זכויותיה ב

של חדרה על פי תאי הסכם הלוואת הבעלים, למעט סכומים בקשר לחלוקה 

במסגרת מסמכי השעבוד התחייבה  מותרת בהתאם להסכם הלוואת חדרה.

מת החברה, בין היתר, שלא לשעבד או להעביר את הרכוש המשועבד ללא הסכ

  .בכתבומראש  דיסקוטבק 

, לעיל 10.3.1.3המפורט בסעיף  חדרה של ההון הזרמת הסכם במסגרת, בוסף

 ספציפיים סיכוים להבטחת חברה ערבות חדרה מממי לטובת החברה העמידה

החליפה את  ךובכ חדרה הלוואת מסמכי במסגרת כדרש, ומממיה חדרה עבור

 היה הערבות. בות הקודמת בעייים אלו אשר הועמדה על ידי אסיה פיתוחהער

 עיקרבהיקפים הבאים: (א) ערבות ביחס לעלויות שיבעו מסיכוים מסוימים ב

ערבות בהיקף שלא  כולל סכום עד -תקופת ההקמה של תחת הכוח החדשה ב

(ב) ערבות  ש"ח, כשסכום זה פוחת בקרות אירועים שוים; מיליון 100יעלה על 

החברה לבצע ככל  שתידרש מתשלומים הובעחדרה  הלוואתתשלום  איל ביחס

עד לסכום  - מסוימים בתאיםלקוחות  הסכמיחדרה לבטל  מממישתידרש על ידי 

  "ח.שמיליון  8של 

, חדרה הלוואת מסמכי מכוח החברה והתחייבויות הערבות להבטחתבוסף, 

 מממי לטובת החברהדשה, תעמיד תחת הכוח הח של ההקמה תקופת בתום

"ח. בהתקיים תאים מסוימים ש מיליון 15 בסך בחדרה משועבד פיקדון חדרה

, הפיקדון סכום את למשוך יהיה יתן, חדרה של ההון הזרמת בהסכם הקבועים

 חלף, חדרה של ארוך לזמן החוב של האשראי מסגרת מתוך, חלקו או כולו

  . החברה ידי על העמדתו

  רותם שהעמידה ערבויותו שעבודים .10.5.2

להבטחת התחייבויותיה בקשר עם הלוואת רותם, רותם יצרה לטובת החברה לאמות 

שעבוד צף על כלל כסיה  של בק לאומי ולטובת הגורמים המממים של הלוואת רותם

לפרטים אודות . וכן שעבודים קבועים והמחאות על דרך השעבוד על כל כסיה וזכויותיה

ראו ו לטובת רותם על ידי צדדים קשורים או ערבויות שהעמידה רותם ערבויות שהועמד

את זכויותיה  (עובר למועד הלוואת רותם) בעבר שעבדה רותם כי, יוער להלן. 10.6סעיף 
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עלת לטובת בק לאומי וכי היא פו שהיו קיימים בעבר, בפקדוות ובחשבוות מסוימים

   להסרת שעבודים אלה.

 חדרה שהעמידה וערבויות שעבודים .10.5.3

להבטחת התחייבויותיה בקשר עם הלוואת חדרה, חדרה יצרה לטובת בק דיסקוט 

ולטובת הגורמים המממים של הלוואת חדרה שעבוד צף על כלל כסיה וכן שעבודים 

דות ערבויות לפרטים או .קבועים והמחאות על דרך השעבוד על כל כסיה וזכויותיה

שהועמדו לטובת חדרה על ידי צדדים קשורים או ערבויות שהעמידה חדרה ראו סעיף 

  להלן. 10.6

 ערבויות . 10.6

 החברה שהעמידה ערבויות .10.6.1

התחייבה לפרק הרביעי (פרטים וספים)  22בתקה הסכם היהול, כאמור  במסגרת

 השלישיים הצדדים אישור לקבלת בכפוףמת לקחת על עצמה, החברה לפעול על 

(או אשר היו  הועמדו אשר הערבויות מלוא אתובהתאם לתאים אשר ייקבעו על ידם, 

 התחייבות את וכן; וחדרה רותם לטובת פיתוח אסיה ידי עלעתידות להיות מועמדות) 

תחייבות רותם על אסיה פיתוח להעמיד ערבות חברה לטובת מיצובישי להבטחת מלוא ה

הערבויות הוחלפו בהתאם לאמור, לעיל.  8.14.2.1פי הסכם התחזוקה כאמור בסעיף 

כון למועד , באופן שבערבויות החברה שהעמידה אסיה פיתוח לטובת חדרה ורותם

    :ערבויות החברה כלפי חדרה ורותם הן כמפורט להלןהדוח, 

 

  סכום הערבות  מועד פקיעת תוקף  תיאור  לטובת  סוג הערבות

  ועמדו לטובת רותםהערבויות ש

 הלוואת מממי  חברהערבות 
  רותם

ערבות לטובת חובותיה של רותם, 
  לעיל 10.5.1.2 סעיף ורא

סיום צבירת קרן עם 
, ערבות הבעלים

 המפורטת בסעיף
  לעיל 10.5.1.2

  למדד צמוד ח"ש מיליון 46

 ערבות
  בקאית

 הלוואת מממי
  רותם

ערבות בקאית להבטחת 
התחייבויות חברת התפעול רותם 

  במסגרת הסכם התפעול עימה

  106דולר אלפי 350  2033 יוי

 ערבות
  בקאית

 המערכת הללמ בקאית ערבות  המערכת מהל
 עם רותם של PPA-ה הסכם מכוח
  י"חח

 אוטומטית מתחדשת
 עד, שים 3 מדי

  2033 אוקטובר

  מדד צמוד 107ח"ש מיליון 39-כ

 ערבות
  בקאית

 אמות מכוח בקאית ערבות  החשמל רשות
  108המידה

  ; 2018 פברואר
כון למועד פרסום 

הערבות  ,הדוח
הוארכה עד פברואר 

2019  

; דמד צמוד ח"ש מיליון 31-כ
 ,כון למועד פרסום הדוח

                                                       

רותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם חברת התפעול ר כל בעל מיות בדולר, כאש מיליון 1סך הערבות הכולל היו  106
ערבות זו הועמדה במקור על ידי החברה האם  דולר.אלפי  350 ובהעמדת הערבות הי החברהחזקתו. לפיכך, חלקה של הלשיעור 

 יל.לע 10.6.1דאז אסיה פיתוח ועברה לחברה כאמור בסעיף 
לשיעור  , כאשר כל בעל מיות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאםש"ח מיליון 48-כהערבות הכולל היו  סך 107
ערבות זו הועמדה במקור על ידי חברת האם דאז . ח"ש מיליון 39-כ ובהעמדת הערבות היהחברה חזקתו. לפיכך, חלקה של ה

 לעיל. 10.6.1אסיה פיתוח ועברה לחברה כאמור בסעיף 
מהתשלום החודשי התעו"זי הממוצע של הצרכים בעות  70%הערבות היה בגובה ו ,50היו לפי אמת מידה חישוב הערבות  108

  לעיל. 10.6.1 . ערבות זו הועמדה במקור על ידי חברת האם דאז אסיה פיתוח ועברה לחברה כאמור בסעיףהקיץ בשה קודמת
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 36 -סכום הערבות עודכן לכ
   109 מליון ש"ח צמוד מדד

  חדרה לטובת שהועמדו ערבויות
  חברה ערבות

  
 ז"תג לטובת חברה ערבות "זתג

 פי על חדרה התחייבויות להבטחת
 חדרה בין הגז הולכת הסכם
  ז"לתג

  צמוד למדד ח"ש מיליון 3.9-כ  2018 מאי

 ערבות
  110חברה

IDOM חדרה של התחייבויותיה להבטחת 
 הכוח תחת להקמת להסכם בקשר
  חדרה

 כל השלמת לאחר
 לקבלן התשלומים

 לא מקרה ובכל
 העברת מיום יאוחר
 מקבלן הבעלות
  לחדרה ההקמה

 הערבות הדוח למועד כון
 10.5 של לסכום מוגבלת
 שלא ובלבד, דולר מיליון
 חדרה הלוואת הסכם בוטל

 תוגבל כאמור ובמקרה(
  )דולר מיליון 30-ל רבותהע

 ערבות
  111חברה

GE חדרה של התחייבותיה להבטחת 
  חדרה התחזוקה הסכם עם בקשר

 כל בתוקף הערבות
 שהסכם זמן

 חדרה התחזוקה
 על לפרטים( בתוקף
 סעיף ראו ההסכם

  .)לעיל 8.14.2.3

  דולר מיליון 21

 ערבות
  112חברה

הלוואת ימממ 
  חדרה

לטובת חובותיה של חדרה, ערבות 
 להבטחתלעיל,  10.5.1.3סעיף  ורא

 חדרה עבור ספציפיים סיכוים
  ומממיה

 תקופת לכל
 פי על ההלוואה
 חדרה הלוואת הסכם

 על לפרטים(
 סעיף ראו ההלוואה

  )לעיל 10.2

 הפוחת, ח"ש מיליון 100
 הקבוע למגון בהתאם
 של ההון הזרמת בהסכם
  חדרה

 ערבות
  113חברה

 הלוואת מממי
  חדרה

 תשלום הבטחת בגין חברה ערבות
 מכמות מסוימות חריגות עם בקשר
  לעיל 10.5.1.3סעיף ראו , ייצור

 תקופת לכל
 פי על ההלוואה
 חדרה הלוואת הסכם

 על לפרטים(
 סעיף ראו ההלוואה

  )לעיל 10.2

 בהתאם ח"ש מיליון 8
 של ההון הזרמת להסכם
  חדרה

  

"ח, ש מיליון 20.5 של בסך חברה ערבות חדרה לטובת להעמיד התחייבה פיתוח אסיה, בוסף

 , אשר תהיה בתוקףחדרה תפעול הסכם מכוח חדרה התפעול חברת התחייבויות תלהבטח

לעיל).  8.14.2.4למשך כל תקופת ההסכם (לפרטים על הסכם התפעול של חדרה ראו סעיף 

 הכוח תחת קמתה סיום לפי סמוך לתוקפה תיכס אשר, עתידית בהתחייבות מדובר כי, יובהר

כון למועד הדוח החברה מצאת בתהליכים לטילת ההתחייבות האמורה במקומה של . חדרה

  .אסיה פיתוח

   

                                                       

, כאשר כל בעל מיות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם לשיעור ש"ח מיליון 39-כהערבות הכולל היו  סך 109
הערבות  סךפרסום הדוח  כון למועד. ח"ש מיליון 31.ח"ש מיליון 31-כ ובהעמדת הערבות היהחברה חזקתו. לפיכך, חלקה של ה

חזקתו. ה, כאשר כל בעל מיות ברותם העמיד את החלק היחסי של הערבות בהתאם לשיעור ש"ח מיליון 44-ל עודכןהכולל 
ערבות זו הועמדה במקור . ח"ש מיליון .ח"ש מיליון 36-כ והילאחר פרסום הדוח בהעמדת הערבות החברה לפיכך, חלקה של 

 לעיל. 10.6.1ה פיתוח ועברה לחברה כאמור בסעיף על ידי חברת האם דאז אסי
שוחררה  10.6.1ערבות זו הועמדה במקור על ידי חברת האם דאז אסיה פיתוח. במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף  110

  , ובהתאם ותרה החברה ערבה יחידה. אסיה פיתוח כערבה בערבות זו
שוחררה  10.6.1במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף ערבות זו הועמדה במקור על ידי חברת האם דאז אסיה פיתוח.  111

  אסיה פיתוח כערבה בערבות זו, ובהתאם ותרה החברה ערבה יחידה. 
זו הועמדה במקור על ידי חברת האם דאז אסיה פיתוח, כאשר עם הצטרפותה של החברה להסכם הזרמת ההון, היתה  ערבות 112

שוחררה אסיה  10.6.1החברה, יחד עם אסיה פיתוח ערבה בערבות האמורה. במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף 
התאם ותרה החברה ערבה יחידה. לפרטים אודות התחייבויות החברה במסגרת שחרור אסיה פיתוח פיתוח כערבה בערבות זו, וב

 לעיל. 10.3.1.3מהסכם הזרמת ההון ומהערבות האמורה ראו סעיף 
ם הזרמת ההון, היתה ערבות זו הועמדה במקור על ידי חברת האם דאז אסיה פיתוח, כאשר עם הצטרפותה של החברה להסכ 113

שוחררה אסיה  10.6.1החברה, יחד עם אסיה פיתוח ערבה בערבות האמורה. במסגרת הליך החלפת הערבויות כאמור בסעיף 
תוח לפרטים אודות התחייבויות החברה במסגרת שחרור אסיה פי פיתוח כערבה בערבות זו, ובהתאם ותרה החברה ערבה יחידה.

 לעיל. 10.3.1.3מהסכם הזרמת ההון ומהערבות האמורה ראו סעיף 
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  רותם שהעמידה ערבויות .10.6.2

  סכום הערבות  מועד פקיעת תוקף  תיאור  לטובת  סוג הערבות
ערבות בקאית להבטחת   משרד הארגיה  ערבות בקאית

התחייבויות מכוח רישיון ייצור 
  מל של רותםהחש

  ; 2018 מרץ
כון למועד פרסום 

הדוח, הערבות 
הוארכה עד מרץ 

2019  

  דולר מיליון 1

הממוה ארצי   ערבות בקאית 
  יחידת דלק 

ערבות בהתאם לחוק הבלו על 
  1958-תשי"חהדלק, 

  ; 2018 פברואר
כון למועד פרסום 

הדוח הערבות 
 דצמברהוארכה עד 

2018  

  למדד צמוד ח"ש מיליון 1.6-כ

החברה למשק   ערבות בקאית 
וכלכלה כסים 

  בע"מ

ערבות בקאית להבטחת 
התחייבויות רותם מכוח הסכם 

  שכירות המשרדים ברחוב הארבעה

  ; 2018 פברואר
כון למועד פרסום 

הדוח, הערבות 
הוארכה עד מאי 

2018  

  ש"ח אלפי 75

הסכם  דה על פישהועמ כל הערבויות האמורות לעיל הוצאו ממסגרת הערבויות של רותם* 

  .הלוואת רותם

   114חדרה ידי על שהועמדו ערבויות .10.6.3

הפקדת מזומים   סכום הערבות  מועד פקיעת תוקף  תיאור  לטובת  סוג הערבות
  ותרבלהבטחת הע

ערבות 
  בקאית

רשות 
  החשמל

ערבות בקאית בגין הרישיון 
   המותה של חדרה

 ח"ש מיליון 1.2-כ   2018 אוגוסט
  לדולר צמוד

 ויותהערב כל בגין
 הופקד האמורות
 כולל בסך פיקדון

 מיליון 5.5-כ של
  .ח"ש
 הערבויות כל

 הוצאו האמורות
 ממסגרת
 של הערבויות

  חדרה

ערבות 
  בקאית

הבטחת ערבות בקאית בגין   תג"ז
תשלום לאספקת גז טבעי של 

  מרכז הארגיה

   2018 אפריל
  

  ח"ש אלפי 295
  למדד צמוד

ערבות 
  בקאית

שותפי תמר 
על  כל אחד –

 פי חלקו
   היחסי

ת בגין וערבויות בקאי 6
הסכם הגז של חדרה המתואר 

   8.13.4בסעיף 

  ; 2017 דצמבר
כון למועד פרסום 

הדוח, הערבות 
הוארכה עד דצמבר 

2018   

  דולר מיליון 6.2-כ

ערבות 
  בקאית

רשות 
  החשמל 

ערבויות בקאיות בגין  3
ור ורישיון רישיוות הייצ

  האספקה של מרכז הארגיה

  ; 2017 דצמבר
כון למועד פרסום 

הדוח, הערבות 
הוארכה עד דצמבר 

2018  

 ח"ש מיליון 2.5-כ
 צמודה בחלקה(

  )לדולר
  

ערבות 
  בקאית

ן רישיוערבות בקאית בגין   חח"י
  של מרכז הארגיה אספקהה

  ; 2018 פברואר
כון למועד פרסום 

הדוח, הערבות 
ד פברואר הוארכה ע

2019  

 ח"ש מיליון 1.7-כ
; כון למדד צמוד

למועד פרסום 
הדוח, סכום 

 -הערבות עודכן לכ
מליון ש"ח  1.8

  צמוד מדד
  

  

  מוצלות אשראי ויתרות אשראי מסגרות . 10.7

  .מסגרות אשראי , אין לחברההדוחלמועד 

כון למועד סוגי מסגרות אשראי. מספר  כללו לעיל 10.2 עיףבס כמפורטבמסגרת הלוואת רותם 

 מיליון 15-שתי מסגרות זמיות ויתות ליצול: מסגרת הון חוזר (בסך כולל של כ , לרותםדוחה

מתוכה הועמדו ערבויות בסך ( ש"חמיליון  6-מסגרת ערבויות בסך כולל של כ , ומתוכהש"ח)

 1.6-כ וכן) ייצור החשמל של רותם ןבגין רישיו משרד הארגיהדולר (לטובת מיליון  1-כ של

                                                       

 הטבלה איה כוללת ערבויות בסכומים לא מהותיים. 114
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 למשק החברה לטובתוכן ערבות וספת  )דלק יחידת הארצי הממוה(לטובת  "חש מיליון

  .לעיל 10.6.1 בסעיףכמפורט  מ"בע כסים וכלכלה

בוסף , סוגי מסגרות אשראימספר  כללו לעיל 10.2הלוואת חדרה כמפורט בסעיף  במסגרת

מיליון  60: מסגרת ערבויות בסך כולל של בייהןלמסגרת העיקרית של הלוואות בזמן ארוך, ו

מיליון  68ור בסך של ); מסגרת גידלעיל 10.6.1כמפורט בסעיף ש"ח (מתוכה הועמדו ערבויות 

  "ח. ש

  אשראי דירוג . 10.8

 Standart&Poors Maalotידי  על ilA-/Stableבדירוג  ותהחברה מדורג(סדרה א') של  רות החובאג

   .בע"מ על ידי חברת מידרוג A3.ilודירוג 

  לדוחות הכספיים.) 7(ג)(16לפרטים אודות דירוג הלוואות רותם וחדרה, ראו ביאור 

   דוחה בתקופתתקבל השאשראי  . 10.9

אשראי לזמן  עצמה לא טלה החברה, 2017מאי אגרות החוב (סדרה א') בחודש מעבר להפקת 

 משיכות. בחדרה בוצעו רותם אשראי וסףטלה לא הדוח בתקופת כמו כן . הדוח תבתקופארוך 

   .לעיל 10.2כאמור בסעיף  ,"חש מיליון 494 כולל של בסך

 חברתיות  בין הלוואות .10.10

לתשקיף, בסמוך למועד ההפקה התקבלה החלטה באורגים  6.22.11כאמור בסעיף 

המוסמכים של החברה לפירעון יתרות החוב הביחברתיות הקיימות בגין שטרי הון, הלוואות 

ה, למועד ההפקעד ככל שפירעון היתרות הביחברתיות לא יושלם בוסף, או יתרות אחרות. 

יפרעו היתרות הביחברתיות לאחר מועד ההפקה ללא צורך בקבלת אישורים וספים מאת 

ההלוואות כל , במהלך שת הדוח פרעו לאמורהאורגים המוסמכים של החברה. בהתאם 

 הביחברתיות, כמפורט בסעיף זה להלן. 

הון פרעו שטרי ה. הפיקה החברה שטרי הון לאסיה פיתוח 2014עד  2010במהלך השים   .10.10.1

 ביאורראו  לפרטים. במלואם פרעו ההון שטרי הדוח למועד כוןו 2015-2017במהלך השים 

  .לדוחות הכספיים(ב) 18

 מיליון 350כולל של  בסכוםהחברה הלוואה לאסיה פיתוח  העמידה 2014ביוי  26ביום  .10.10.2

 בסעיף המתוארים( חדרה של הון שטרי הסבת כגד מלא באופן סולקה זו הלוואה"ח. ש

  .לעיל 10.10.1 בסעיף כאמור פיתוח יהסשטרי ההון לא ופרעון חלקי של להלן) 10.10.6

 ,)לעיל 2.3.1 (כמפורט בסעיף הלחבר בחדרה פיתוח אסיה החזקות העברת במסגרת .10.10.3

הוסבו שטרי הון אשר הופקו על ידי חדרה לאסיה פיתוח לטובת החברה. כון למועד העברת 

 קוזזוהון השטרי  דוחהלמועד  כון"ח. ש מיליון 191.8-כחדרה כאמור, סך שטרי ההון עמד על 

 להלן.  10.10.2 בסעיף ההלוואה יתרת מול במלואם

לחברה, הוסבו שטרי הון אשר הופקו על  AGS-ב פיתוח אסיה החזקות העברה במסגרת .10.10.4

 ההון שטרי הסבת כגד. חמיליון ש" 8.4 -, בסך של כלאסיה פיתוח לטובת החברה AGSידי 

הדוח, פרעה החברה את יתרת בשת  .זהה בסכוםפיתוח  לאסיה החברה של חוב רשם, כאמור

 .אסיה פיתוחהחוב כאמור כלפי 
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 מיליון 19.2-כלחברה  )החברה של אחות(חברה  איקיה העבירה 2017אפריל  בחודש .10.10.5

 לצורך פירעון תשלום קרן וריבית בגין הלוואת הבייים וועד, אשר )דולר מיליון 5.3( "חש

ין האמור של החברה ולצורך הפעילות השוטפת של החברה. בג )לעיל 10.1 (כהגדרתה בסעיף

  .במלואה פרעה וצרה יתרת חו"ז אשר

 לצורך חדרה לטובת הלוואות פיתוח אסיה העמידה, 2016 לשת הרביעי מהרבעון החל .10.10.6

היות שטרם התקיימו התאים למשיכת  וחדרה (שדרש הכוח תחת של ההקמה פעילות מימון

יתות היו ו ,5.5%ריבית של  שאו). ההלוואות חדרה הלוואתהסכם  במסגרתהלוואות 

בוצעו מספר פירעוות של  2017במהלך שת לפירעון מעת לעת בהתאם להסכמת הצדדים. 

 החוב שיתרת כך ,הרלחבוסבו האלה  הלוואות מסגרת שיוי המבה בקבוצהב .ההלוואות

 אסיה כלפי החברה של חוב יתרתל הפכהו התחמוה, פיתוח אסיה לטובת לחדרה הקיימת

כון למועד הדוח, יתרת החוב . יתרת חוב זהה של חדרה כלפי החברה , ובמקביל רשמהפיתוח

הפכה של החברה כלפי אסיה פיתוח פרעה במלואה, ויתרת החוב של חדרה כלפי החברה 

 .מיליון ש"ח 11.5 -כעל  ויתרתה עומדת, 8%של  שתיתלהלוואה שקלית בריבית 

. לישראל סיעות הוצאות רוהחז עובדים בגין חוב יתרות קיימות בקבוצה החברות בין .10.10.7

ששולמה לאחר  לרותם מחדרה גז מכירות בגין"ח ש מיליון 6.5-כ של בסך יתרה קיימת כן כמו

 תאריך המאזן.

וכחלק משיוי המבה  לחברהגרידיי לידי החזקות אסיה פיתוח ב העברת במסגרת .10.10.8

ממועד  החלש(כך  פיתוח לאסיה גרידיישל  חובה יתרת.פי.סי סולאר אולהומחתה  ,הקבוצה

 במועדמיליון ש"ח  2.6-כ על עמדה אשר, )גרידיי חלף ביתרה חייבת.פי.סי סולאר אוההמחאה 

  .פיתוח אסיהאת יתרת החוב כאמור כלפי  הדוח פרעה החברה בשתהמחאתה. 

  גיוס מקורות וספים .10.11

וודאות זה, אין  דוחחוב וספים. יובהר, כי כון למועד הון או החברה עשויה לפות לגיוסי 

חוב וספים כלשהם והדבר תלוי, בין השאר, בסיבות שתהייה באותו הון או שיתקיימו גיוסי 

  .ועוד בתכיות העסקיות של החברהמועד, כגון שיעור הריבית בשוק, צרכי החברה, 

 הון חוזר .11

ש"ח. הכסים מיליון  361-כ הסתכם לסך של 2017ר בדצמב 31ליום  החברה של החוזר ההון

ש"ח והם כוללים מיליון  706 -כהסתכמו לסך  2017בדצמבר  31ים של החברה ליום השוטפ

חייבים ויתרות  ש"ח,מיליון  509 -כמזומים, שווי מזומים ומזומים מוגבלים בשימוש בסך של 

 .מיליון ש"ח 5 -, וכן מכשירים גזרים בסך של כש"חמיליון  192 -כחובה ולקוחות בסך 

ש"ח מיליון  345 -כהסתכמו לסך של  2017בדצמבר  31של החברה ליום  ההתחייבויות השוטפות

לרבות  ש"ח, ספקים, זכאים ויתרות זכותמיליון  105-כ בסך של חלויות שוטפותוהן כוללות בעיקר 

  .ש"חמיליון  240-כ בסך של מכשירים גזרים

  בישראלאשראי ללקוחות  מדייות . 11.1

החברה . יום ממועד חשבוית 11-חברה הים כתאי התשלום הממוצעים של לקוחות הככלל, 

   איה רוכשת ביטוח אשראי ללקוחות.
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   בישראל התקופה וההיקף הממוצע של האשראי מספקים . 11.2

   ימים. 60+  ימים עד שוטף 30+  ספקיה לתקופה של שוטףמרבית ה מקבלת אשראי מהחבר

  מיסוי .12

  .לדוחות הכספיים 20יאור ראו בהמס החלים על החברה ושומות מס, לפירוט בדבר דיי 

  ודרכי יהולםסיכוים סביבתיים  .13

 כללי . 13.1

חום איכות הסביבה החלים על פעילות החברה מצויים, בין היתר, תקות מיעת בין החוקים בת

; 1968-; חוק רישוי עסקים, התכ"ח; חוק התכון והביה1993-התש"ג ,מפגעים (שמן משומש)

תח)(יעת זיהום מיםמ) ות המיםזתק"יעת זיהום הים ; 1997-ות דלק), התשהחוק למ

; חוק אוויר 1993-; חוק החומרים המסוכים, התש"ג1988-ממקורות יבשתיים, התשמ"ח

; חוק הגת -2006קי; החוק למיעת מפגעי אסבסט; חוק הקריה הבלתי מיית, התשס"ו

; חוק איסוף ופיוי 2012-חובות דיווח ומרשם), התשע"ב –הסביבה (פליטות והעברות לסביבה 

; 1993-; תקות רישוי עסקים (מפעלים מסוכים), התש"ג1993-פסולת למיחזור, התש"ג

-תקות למיעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן ;2001-תקות שירותי הובלה, התשס"א

  וכן חוקי עזר והלים שוים. 1990

 שתכליתה לוודא ,2016ל מובמבר פימית, הח רותם וחדרה מבצעות תכית אכיפה סביבתית

עמידת החברות בדרישות הסביבתיות בייהן פליטות מזהמים לאוויר של תוצרי שריפת  את

אסבסט, רעש,  דלקים, אחסון ושימוש בחומרים מסוכים ודלקים, זיהום קרקע ומקורות מים,

 קריה בלתי מיית ועוד. 

ל פי הוראות הדין בתחום איכות הסביבה. , החברה פועלת עדוחלהערכת החברה וכון למועד ה

כן, החברה מחזיקה ברישיוות הסביבתיים הדרשים לפעילותה. אי עמידה בהוראות  כמו

החוק הסביבתיות ובתאי ההיתרים והרישיוות היתים לחברה מכוחן עלולה לחשוף את 

מים, הוצאת הליות, לרבות הטלת קסות ועיצויהחברה ואת מהליה לסקציות פליליות ומ

לא הוגשו גד החברה כ .צווי סגירה למתקים וחשיפה להוצאות יקוי ושיקום זקים סביבתיים

 .הליכים משפטיים שוים, פליליים ואזרחיים, בטעות להפרת החוקים הסביבתיים

 חוק אויר קי .13.1.1

כדרש על פי הוראות חוק אוויר קי, החברה מחזיקה בהיתרי פליטה עבור מקורות 

התקבל בחברה היתר פליטה  2016טעוי היתר שהיא מפעילה. בחודש ספטמבר פליטה 

  .התקבל היתר כאמור לחדרה 2018יואר ובחודש  לרותם ולמרכז הארגיה

  קרקע ומים .13.1.2

ברותם ובמרכז הארגיה קיימים ומאוחסים חומרים מסוכים וכן תשתיות ומתקים 

מיעה וטיפול של זיהום קרקע  המכילים דלקים וחומרים מסוכים. החברה שוקדת על

לרותם ולמרכז הארגיה יש היתרי רעלים  .ומים מחומרים, תשתיות ומתקים אלה

  המתחדשים אחת לשה. 
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  שפכים .13.1.3

 מחליף בריעון שמקורםבמהלך ייצור מים טולי מלחים לדוודי הקיטור וצרים שפכים 

מריעון , המים אשר מטופלים במתקן לטיהור שפכים בייר חדרה. ברותם יוים

 בבעלות כי"ל)(מפעל  אספים משמשים לשימוש חוזר במפעל רותם אמפרטהממברות 

  ולצורכי השקיה ברותם.

  חומרים מסוכים .13.1.4

כדין  החברה מחזיקה, משתמשת ומאחסת חומרים מסוכים ברותם ובמרכז הארגיה

המתחדשים  לרותם ולמרכז הארגיה יש היתרי רעליםלצורך עיסוק בחומרים מסוכים. 

           .החברה וקטת בפעולות על מת לעמוד בתאי ההיתרים אחת לשה.

  אסבסט .13.1.5

על פי הוראות החוק למיעת מפגעי אסבסט דרשת החברה, בין היתר, להסיר ולהטמין 

מרכז  את כל האסבסט הפריך אשר הותקן לצורך בידוד תרמי במתקי 2021עד שת 

במרכז הארגיה בייר חדרה לא מצא  שת הדוחלפי ממצאי סקר שבוצע ב .הארגיה

  אסבסט פריך.

  תכון וביה .13.1.6

במסגרת פעילות הייצור כפופות רותם וחדרה, בהיבטים הסביבתיים של פעילותן, בין 

היתר להוראות דיי התכון והביה. תחות הכוח של החברה כפופות להוראות 

  .הסביבתיות שוות הקבועות בתוכיות מתאר ובהיתרי בי

  רישוי עסקים .13.1.7

רותם ומרכז הארגיה פועלים מכוח מספר רישיוות עסק שתוקפם בהתאם לצו רישוי 

תאים לווים לרישיוות אשר לו ,2013-תשע"גהעסקים (עסקים טעוי רישוי), 

מתעדכים או מתחדשים מעת לעת. אלה ועדו להסדיר את פעילות התחה, בין היתר, 

ומפגעים סביבתיים. הפעלת רותם, חדרה ומרכז  במטרה להקטין ולמוע סיכוים

ועלולה להביא להפסקת  ,הארגיה ללא רישיון עסק מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים

  .הפעילות

  אסדרה סביבתית משולבת .13.1.8

מבקש המשרד להגת  ,2015-תשע"ה, התזכיר חוק רישוי סביבתי משולב במסגרת

השפעות סביבתיות של תחות הכוח  הסביבה לקדם חוק לרישוי סביבתי משולב לבחית

קרקע וכיו"ב) ולקבוע בהתאם תאים  ם, אוויר,על הסביבה בכל ההיבטים (שפכי

פרטיים לכל תחת כוח בהתחשב בתאיה הייחודיים ובאיטגרציה בין השפעותיה 

הסביבתיות השוות. בשלב זה מיושם ההליך באמצעות תאים ברישיון העסק של תחת 

להגיש בקשה להיתר פליטה לאוויר לפי חוק אוויר קי. כמו כן מבקש הכוח, הדרשת 

באופן רוחבי  אסדרה סביבתית משולבתהמשרד להגת הסביבה להטמיע במסגרת 

הטכיקה המיטבית  – BAT )Best Available Techniques-מגוים דוגמת חובת קיטה ב

דע וסקרים המסרים , שקיפות של הליך הרישוי, ארגון מחדש והוספת מיהזמיה)
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דרישות , למשרד להגת הסביבה לצורך רישוי, שיתוף הציבור וכן בחית חיי המוצר

   .ליהול סביבתי ועוד

  דוחהאירועים או עייים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה למועד  . 13.2

למיטב ידיעת החברה היא איה חשופה לאירועים או עייים מהותיים בקשר עם איכות 

  .הסביבה

  ייות התאגיד ביהול סיכוים סביבתייםמד . 13.3

החברה רואה עצמה כאחראית וכמחויבת בקיטת אמצעים להגה על הסביבה וצמצום מפגעים 

סביבתיים. החברה פועלת לשמירה על איכות סביבה ולמזעור ההשלכות הסביבתיות הובעות 

ים סביבתיים בכל שילוב שיקול :מפעילותה. עקרוות המדייות הסביבתית של החברה כוללים

תחומי פעילותה ובכלל זה בתהליכי קבלת החלטות; תכון ותפעול המתקים; אימוץ אמות 

מידה סביבתיות מתקדמות מוכחות; שימוש מושכל בחומרי גלם ובמשאבי טבע; שילוב 

שיקולים ופיים, מרחביים וסביבתיים בתכון מתקים חדשים ובתחזוקה של מתקים 

פימית אשר אימצה החברה המיושמת החל  סביבתית אכיפה תכית סגרתבמ, כן כמו קיימים.

 שיתו וההמלצות הפערים הדוח למועד כון כאשרלשה,  אחת מבדק מבוצע,  2016ובמברמ

פברואר -במהלך החודשים יואראשר ערך ברותם ובמרכז הארגיה המבדק האחרון  במסגרת

   .יישום בתהליך מצאים, 2018

  ח על פעילות החברהמגבלות ופיקו .14

 כללי . 14.1

התקות ו חוק משק החשמל :כפופה לרגולציה במסגרת פעילותה, הכוללת בין היתר את החברה

כללי משק החשמל (עסקאות עם  ,עם חח"י וחדרה של רותם PPA-ה מיהסכ שהותקו מכוחו,

וההחיות שמפרסמת רשות  , אמות המידהההחלטותוכן  2000-ספק שירות חיוי), התש"ס

 ת רותםומל. הוראות הדין האמורות, כוללות, בין היתר, גם את היקף ההון העצמי לו דרשהחש

יצוין כי רותם קיבלה רישיון ייצור חשמל . ןיהיד, בהתאם לפרוייקטים המבוצעים על וחדרה

. לפיכך הרגולציה החלה עליה איה זהה בהכרח לרגולציה החלה על במכרזבמסגרת זכייתה 

  115אחרים. יצרי חשמל פרטיים

חשמל פרטיים  יצריהחברה היה חברה בפורום יצרי החשמל, המקדם סוגיות רגולטוריות של 

  פעילות הפורום ממומת על ידי החברים בו. .מול הרגולטורים במשק החשמל

  של החברה  פעילותההחלה על  הרגולציה של כללי תיאור . 14.2

 חוק משק החשמל .14.2.1

במשק החשמל לטובת הציבור, תוך חוק משק החשמל ועד להסדיר את הפעילות 

הבטחת אמיות, זמיות, איכות, יעילות, והכל תוך יצירת תאים לתחרות ומזעור 

חוק משק החשמל כולל, בין היתר, הוראות בושא לעיל,  8.2.7כאמור בסעיף עלויות. 

וראות המתייחסות לבעל רישיון ספק שירות רישוי השחקים השוים במשק החשמל, ה

חיוי ולחובותיו וכן הוראות המתייחסות לרשות החשמל, הרכבה, סמכויותיה 

                                                       

  .הלןל 14.3לפרטים וספים אודות ההסדרה הפרדת של רותם ראו סעיף  115
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ותפקידיה. החוק הגדיר את ייעודה של רשות החשמל כגוף שתפקידו להסדיר ולפקח על 

מתן שירותים ציבוריים בתחום החשמל. תפקידי רשות החשמל מוגדרים בחוק וכוללים 

ה תחומי פעילות עיקריים: קביעת תעריפים, קביעת אמות מידה ומדדים לטיב ארבע

 ופיקוח על מילוי התאים שקבע ,שק החשמלמהשירות, מתן רישיוות לפעילות ב

 ברישיוות וטיפול למול צרכי חשמל.

  תקות הקוגרציה .14.2.2

שמירה לעודד ולתמרץ הקמה והפעלה של מתקי קוגרציה תוך  תקות הקוגרציה ועדו

על הצילות הקבועה בתקות ותוך שמירה על יתרוות וספים המשמשים לטובת 

הציבור, הגלומים בייצור באמצעות מתקן הקוגרציה לעומת מתקי ייצור חשמל 

 -ערך לתקות בוכח תיקון ש 116.אחרים, הפועלים בטכולוגיה זהה ובעלי גודל דומה

יימילית הדרשת ביחידות ייצור , דרישת הצילות הארגטית השתית המ2014

לגבי  70%, לעומת דרישת צילות של 60%בקוגרציה מתחת הכוח חדרה עומדת על 

  רשיון מותה או רשיון ייצור שיתו לאחר מועד התיקון כאמור.

ומסדירות, בין לעמידה בתאי מתקן קוגרציה סף דרישות  מגדירותהקוגרציה תקות 

על פי . המערכת מהלבקוגרציה עם  של יצרן פרטיעסקאות האת מגון עריכת  היתר,

התקות יצרן פרטי בקוגרציה רשאי לבחור להתקשר בעסקת רכישה עם מהל המערכת, 

בוסף, קיימת אפשרות לביצוע  אשר יחויב לרכוש ארגיה מהיצרן בהתאם לתקות.

. כמו כן, התקות עסקה בילטראלית בין מתקן קוגרציה לבין צרכי חשמל שוים במשק

  לפי סוג וגודל המתקן.העודף קובעות עיקרון כלכלי לקביעת תעריף רכישת החשמל 

  )היח"פיצרן חשמל פרטי קובציולי (תקות תקות  .14.2.3

"פ ועדו לעודד את הקמתם והפעלתם של מתקי ייצור חשמל פרטיים היח תקות

חשמל של יצרים פרטיים  בהתאם לעקרוות מזעור עלויות הייצור במשק ועידוד מכירת

תקות אלה מסדירות את הקמתם ופעילותם של מתקי חשמל שאים  117לצרכים.

או באמצעות מקור ארגיה מתחדש. התקות מסדירות,  קוגרציהפועלים בטכולוגית 

, מהל המערכתות של יצרן פרטי קובציולי עם אבין היתר, את מגון עריכת העסק

יקריות לעריכת עסקאות כאמור (שיטת מכירת ארגיה ושיטת וקובעות שתי שיטות ע

רשאי לבחור  יוליצקובמכירת יכולת זמיות וארגיה). על פי התקות יצרן פרטי 

להתקשר בעסקת רכישה עם מהל המערכת, אשר יחויב לרכוש ארגיה או יכולת זמיה 

שרות לביצוע עסקה בוסף, קיימת אפ) בהתאם לתקות. העיןוארגיה מהיצרן (לפי 

  . לבין צרכי חשמל שוים במשק יצרן פרטי קובציוליבילטראלית בין 

   הרישיוותתקות  .14.2.4

תקות אלה מסדירות את ושא הרישוי לצורך פעילות במשק החשמל בישראל. התקות 

כוללות, בין היתר, הוראות בדבר הפרטים השוים שיש לכלול בבקשה לרישיון, התאים 

ון ודרכי בחירה בין מבקשי רישיון, הפיקוח על פעילות בעל רישיון וחובות למתן רישי

                                                       

 ה.לתקות הקוגרצי 2סעיף  116
 לתקות היח"פ. 2סעיף  117
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הדיווח של בעל הרישיון. התקות קובעות, בין היתר, תאים למתן רישיון ייצור ובייהם 

הוכחת יכולת כספית, שיעור הון עצמי מיימלי, קיום זכויות במקרקעין עליהם מוקמת 

ד לפעילות לפי הרישיון, התחייבות להתחיל בפעילות יחידת הייצור, תקיות הציוד המיוע

  וכן הצגת תכית אסטרטגית כלכלית ליהול סיכוים. רשות החשמלבמועד שהורתה 

   2000-החשמל (עסקאות עם ספק שירות חיוי), התש"סכללי משק  .14.2.5

כללים אלה מסדירים את ההתקשרות של יצרי חשמל פרטיים בעסקאות עם ספק 

, בין היתר, הוראות לגבי השיטות לעריכת עסקה כאמור, יםי), וכוללשירות חיוי (חח"

התמורה שישלם ספק שירות חיוי בעבור רכישת החשמל, תקופת העסקה והשתחררות 

מוקדמת ממה. כללים אלה קובעים, בין היתר, כי עסקה של יצרן פרטי עם ספק שירות 

לפיה מעמיד  –יה וארגיה חיוי תיערך לפי אחת משתי שיטות: (א) מכירת יכולת זמ

היצרן הפרטי יכולת זמיה לרשות ספק השירות החיוי, ומוכר לו ארגיה על פי דרישה; 

לפיה היצרן הפרטי מוכר לספק השירות החיוי ארגיה בהתאם  –(ב) מכירת ארגיה 

  לתכית שתית, המצורפת לחוזה שחתם בין הצדדים.

  אמות המידה .14.2.6

 להסדיר את יחסי הגומלין בין חח"י י רשות החשמל ובאותאמות המידה קבעות על יד

לבין לקוחותיה, בין היתר באופן של פירוט החובות והזכויות של הצדדים. אמות המידה 

בעל רישיון ספק שירות חיוי. כאמור רות את הרמה, הטיב ואיכות השירות שותן מסדי

-הוסיפה רשות החשמל לספר אמות המידה את פרקים ה' 2005לעיל, בשת  8.8בסעיף 

את אפשרות היצרים הפרטיים למכור ארגיה למהל המערכת  ,בין היתר ,ו', המסדירים

יצרים פרטיים במשק  של, את אופן פעילותם רשת ההולכה של חח"ילל החיבור את

  .ת החשמלהחשמל בישראל ואת התעריף שתגבה חח"י בגין הולכ

יוער כי כון למועד הדוח אין וודאות בוגע לתחולה של אמות המידה תומכות מימון על 

   צומת.

  חדרה הכוח תחת על החלותמימון  תומכותמידה  אמות .14.2.6.1

על פרויקט חדרה חלות הגות מכוח אמות מידה תומכות מימון בקרות אירוע כוח 

מידה תומכות מימון אמות  2009.118עליון מכוח החלטת רשות החשמל משת 

  119".מעשי טרור כ"אירוע כוח עליוןו אירועי במפורש ותכולל

, ספק השירות החיוי בקרות אירוע "כוח עליון" קובעות מגון לפיו אמות המידה

תחת הכוח בלבד שו, תחת הכוחישלם הסדרי תעריפים מסוימים ל )י"חח(כיום 

   .ות המידהה ובאמברישיו כמפורטבדרישות הביטוחיות תעמוד 

לעכב  : (א)יהםעלכוח עליון שאירועי מלחמה וטרור יחשבו כאירועי מת -על

 ;לתחת הכוח מהותי פיזי זקתחת הכוח; (ב) לגרום ל הקמת את מהותי באופן

                                                       

 ."הסדרים תעריפיים תומכי מימון ליצרי חשמל פרטיים" בושא 2009ביולי  19מיום  268החלטת רשות החשמל מישיבה  118
  .2016מעודכן לדצמבר  לספר אמות המידה 130הגדרת "כוח עליון" כמפורט באמת מידה  119
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תחת הכוח במהלך תקופת ההפעלה  להפעלת מהותי באופן(ג) לגרום להפרעה 

  המסחרית.

 מעכב עליון כוח אירוע .א

 120,"מעכב עליון כוח כי היה "אירוע ת החשמלרשו המרגע שקבע

 תשלומיםהאת ו עלויות ישירות ישלם ספק השירות החיוי

 משכת עוד כל) בלבד וריבית קרן( הבכיר החוב של השוטפים

יוארך   PPA-הסכם ה. העליון הכוח אירוע של המעכבת השפעתו

  .הדחייה תקופתל בהתאם

 מסיים עליון כוח אירוע .ב

מעבר ללוחות הזמים שקבעו ל"אירוע משך ה אירוע כוח עליוןב

 הצדדים, כוח עליון מעכב" (בפועל או לפי הצפי של רשות החשמל)

החיוי ספק השירות , וPPA-סכם היהיו רשאים לסיים את ה

סכום השווה לסכום המימון על פי הסכם המימון, ישלם ליצרן 

 גסו מכל ליצרן תשלומים החזריהסכומים הבאים: (א)  ביכוי

  היצרן של קרן או חשבון לרשות העומדים סכומים; (ב) שהוא

 פוליסות פי על ביטוח תגמולי כל(ג)  ;PPA -הסכם ה ביטול במועד

 של חשבון מכל סכומים; (ד) המידה אמת פי על המחויבות ביטוח

(אלא אם  עליון הכוח של האירוע בתאריך פרעו שטרם היצרן

 הבטוחות, הערבויות סכום); (ה) החשמל אישרה זאת רשות

 וכל הבכיר החוב מממי לטובת המימוש בות והביטחוות

או אחריו (במסגרת   PPA-ה ביטול במועד התביעה בי הסכומים

  .ההתחייבויות כספיות כלפי ממי החוב הבכיר)

 הסדרה ייחודית של רותם . 14.3

, ובכלל םרות על החלה ההסדרההיותה של רותם יצרן חשמל פרטי הפועל מכוח מכרז,  לאור

של רותם  PPA-ובמסגרת הסכם ה המכרז במסגרת קבועה זה אמות המידה החלות על רותם,

ולאמות המידה  241 להסדרההעיקריות,  כמתחרותיה, כפופה איה ורותםעם חח"י 

  . המופרסמות על ידי רשות החשמל

 ותהכפופהעיקריות  למתחרותיה רותם בין המהותייםהרגולטריים ההבדלים  עיקרי להלן

    :החשמל רשות ידי על המפורסמות המידה אמות ולכלל 241 להסדרה

 זמיות .14.3.1

"י לחחהספק למכירת חשמל  להקצותשתבחר רותם  ככל – קבועה זמיות תעריף .14.3.1.1

זמיות מחח"י ביחס לכושר  לתעריףת פרטיים) תהיה רותם זכאית (חלף מכירתו ללקוחו

 הסדרה תחת הפועלות רותיהמתח מאשר יותר מוך שיעורבלחח"י,  הייצור המוקצה

                                                       

 תקופת ההפעלהחודשים ב 24רצופים בתקופה של  ימים 180, או מהההקתקופת בבמצטבר ימים  270-פחות מאירוע שמשך  120

  המסחרית.
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כירת חשמל . מאז הפעלתה המסחרית הקצתה רותם את כל כושר הייצור שלה למ241

 . ם ועל כן לא בא הבדל זה לידי ביטויללקוחות פרטיי

ככל שרותם תמשיך להקצות את מלוא כושר הייצור ללקוחות  – משתה זמיות .14.3.1.2

בגין  לעיל 8.2.1.4בסעיף  וארלתשלומי זמיות משתה כמת תרותם איה זכאיפרטיים, 

, לעומת יתר מתחרותיה העיקריות ללקוחות פרטיים השלא מכר יכולת ייצור עודפת

אשר זכאיות לכך (לרבות במקרה בו הן בוחרות מראש שלא לייצר ארגיה ללקוחות 

  . פרטיים בשעות מסוימות)

 מכירות ארגיה .14.3.2

ל רותם למכירה ללקוחות פרטיים, חשמל המיוצר ע דייל ע המוקצה ייצור לכושר באשר

עלות  במחיר"י לחחרותם בפועל אך לא מכר ללקוחות פרטיים, מכר לפי ההסכם  ידי

למכור  ותהעיקריות של רותם רשאי מתחרותיה. , ללא מרווח כלשהוהייצור המשתה

   במחיר מקסימום). להצעות מחיר היתות (המוגבלות בהתאםעודפי ארגיה לרשת, 

 בין, החשמל רשות קבעה 2018 בפברואר 5 מיום לרותם החשמל רשות תגובת במכתב

רשאית רותם למכור חשמל גם למספקים  ,עם חח"י  PPA-ל Oלספח  םאבהת כי ,היתר

   ובלבד שתעמוד בכללי המכרז.

 מימון תומכות מידה אמות .14.3.3

יתר מתחרותיה, ובכדי לקבל רותם לא זכאית להיכלל באמות מידה תומכות מימון כ

תשלומי זמיות באירועי מחסור בגז דרשה רותם לשלם פרמיה שתית אשר כון לאותו 

 . ש"חמיליון  2.7-כמועד עמדה על 

 החזרת הספק לחח"י .14.3.4

רותם זכאית להחזיר חלק או כל ההספק שברשותה לחח"י ולקבל תשלומי זמיות 

מופחת כתלות במועד אשר  עם חח"י של רותם PPA-קבועה, בתעריף הקוב בהסכם ה

החזרת ההספק וכמות ההספק המוחזר. לעומת זאת, מתחרותיה העיקריות רשאיות 

 .להחזיר הספק לחח"י בתאים שוים שעיקרם מגבלה על כמות ההספק בלבד

 היעדר רישיון אספקה .14.3.5

לעיל.  8.12.2ראו סעיף  ,2018בפברואר  5, לרבות מכתב רשות החשמל מיום למידע וסף

 להלן. 19.3.4להשפעה אפשרית על החברה ראו סעיף 

   פרטיים חשמל יצרי על החלה ברגולציה מהותיים שיויים . 14.4

עשויים להיות מושפעים משיויים בהוראות הדין החלות עליה או על  החברהעסקיה של 

 בשים. והחלטות רשות החשמל המידה אמות זה ובכלל, תהלפעילו הקשוריםתחומים 

, החברה על להשפיע עשויים אשר החשמל משק על ברגולציה שיויים מספר חלו האחרוות

 .להלן כמתואר

 וואט מגה 16 מעל קובציוליים ליצרים תעריפית בהסדרה עדכוים  .14.4.1

  לעיל.  8.2.1.2סעיף או , ר2017במאי  15והתיקון לה מיום  914לפרטים בוגע להסדרה 
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  העמסה כלכלית במשק החשמל תוכיתלמימוש  בדלקיםהסדרת השימוש  .14.4.2

המתקת את  החלטה החשמל רשות פרסמה 2017 יויב 12יום ב לעיל 7.6כאמור בסעיף 

העמסה כלכלית  תוכיתלמימוש  בדלקיםהסדרת השימוש  אשר עייה 125אמת מידה 

 שעת חירוםתקות משק הגז בכמהלך משלים להסדרה שקבעה וזאת , במשק החשמל

כפי  125אמת מידה שקבעה בלהסדרה  בהתאם 121.לעיל) 8.13.1(למידע וסף ראו סעיף 

בסעיף כמות הסולר והגז הוזלי ( סךאת שתי , מהל המערכת יתכן באופן חצי שתוקה

המערכת יתכן את  מהל. כמו כן, החשמל למשק הדרשים ")החריגים הדלקים"זה: 

 פי עלהחריגים לשם מימוש תכית העמסה הכללית ליום המחרת,  בדלקיםהשימוש 

גז וזלי מוקצה בשגרה לחברת החשמל, לאור היותה בעלת הסכם : (א) הבאים העקרוות

ככל שיופעלו תקות משק הגז  הגז היקר במשק עד לפקיעת תחולת סעיף זה ובחירום

, לרבות בדרך של הקצאת גז וזלי בהתאם לקבוע בהן מהל המערכת יפעלשעת חירום 

ההספק המותקן לפי החלק היחסי של  שיוויוי; (ב) סולר יוקצה באופן ליצרים פרטיים

אמור, במקרים של גודש מקומי או תקלה על אף ה. דלקיים-הדומתקים של ה בגז

במערכת הולכת הגז, השימוש בסולר יוקצה למתקים באזור הגודש או שהתקלה 

דלקי בסולר לצרכי בדיקה -משפיעה עליהם. בוסף, מהל המערכת יפעיל כל יצרן דו

  אחת לחודש.

לפי החיות  דלקי שייצר בסולר או בגז וזלי-, יצרן דו(כפי שתוקה) 125אמת מידה על פי 

מהל המערכת, יפוצה בגין הפער בין עלות הייצור בסולר או בגז וזלי לבין עלות הייצור 

   .בגז המוכר ליצרן. עם זאת, יצרן כאמור לא יפוצה בגין הגדלת עלויות התחזוקה

תבצע בהתאם לתוכית ההעמסה הפרטית יבסוגי הדלק על ידי כל יצרן  השימוש

 הדרשת הזמיות את מגדירההמערכת. ההסדרה האמורה שאושרה לו על ידי מהל 

 לא החשמל למשק מחוץ לצרכיםגז  שמכירת קובעת וכן, בסולר לשימוש מהיצרים

 בדלקים. כמו כן, הסדרת השימוש יש מחסור בגז במשק החשמל בהן בשעות תיעשה

חריגים מאפשרת ליצרים בעלי הסכם גז בלתי מובטח לפעול בתאים שווים במשק 

הקצאת השימוש בגז וזלי וההגבלה על מכירה הוראות מצויין עוד כי בהחלטה  החשמל.

  משית של גז יפקעו במועד ההפעלה המסחרית של ספק גז וסף.

  הסכמים מהותיים  .15

להלן יובאו פרטים בדבר הסכמים מהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל של החברה, אשר לא 

, שהחברה היא צד להם או שלמיטב ידיעתה היא זכאית על חדותוארו לעיל והם בתוקף במועד ה

זה מתוארת ברמת החברה בלבד באופן שאיו כולל  15 יובהר כי ההתייחסות לחברה בסעיף. פיהם

 .)דוחהסכמים מהותיים של חברות אלו תוארו במקומות הרלווטיים ב( חברות מאוחדות שלה

  .2017במאי  17 יוםמ אמותה שטר . 15.1

  .הכספיים לדוחות 17 ביאורלעיל וכן  10.3.1 -ו 5.4 פיםראו סעי לפרטים

   

                                                       

בושא "הסדרת השימוש בדלקים למימוש תוכית  2017ביוי  12מיום  518) מישיבה 1169( 13החלטת רשות החשמל מספר  121
  העמסה כללית במשק החשמל".
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 ברותם מיות בעלי הסכמי . 15.2

ביוי  24החברה קשורה בהסכמי בעלי מיות עם ורידיס. הסכמים אלה הומחו לחברה ביום 

מאת החברה לישראל והם כוללים תאים סטדרטיים, בין היתר בוגע לאסיפות בעלי  2010

  .מיות, זכויות למיוי דירקטורים, זכויות בעלי המיות במקרה של הקצאת מיות ועוד

 בוסף, הסכמי בעלי המיות מעיקים לורידיס זכויות וטו בקשר להחלטות מהותיות מסוימות

ובייהן: (א) שיוי מסמכי ההתאגדות של רותם; (ב) פירוק רותם; (ג) שיוי , בקשר לרותם

בזכויות הלוות למיות באופן שפוגע בבעל מיות; (ד) עסקאות עם צדדים קשורים; (ה) שיוי 

פעילות החברה; (ו) ארגון מחדש, מיזוג, מכירת כסים מהותיים וכדומה; (ז) כיסה של רותם 

שיויים בהון המיות, הפקת אגרות חוב או הקצאת יירות ערך  לפרויקטים חדשים; (ח)

החשבון; (י) מיוי או פיטורין של  שוים, בכפוף לחריגים שקבעו בהסכם; (ט) החלפת רואה

  .דירקטורים מטעם ורידיס

על ידי מי ברותם ההסכמים מעיקים לבעלי המיות זכויות וספות במקרה של מכירת מיות 

כוללים הוראות בוגע למכירת , ובוסף Tag Alongת סירוב ראשוה וזכות מהם, כגון זכו

ברותם, בין היתר  החזקות החברהשל מכירת במקרה  חברת התפעול רותםבהחזקות הצדדים 

כמו כן, ההסכם מאפשר לרותם לבטל את הסכם התפעול  .המכרת כתלות בכמות מיות רותם

   תם.במקרה של מכירת החזקותיה של ורידיס ברו

  לחדרה פיתוח אסיה בין שירותים הסכם . 15.3

, למתן שירותים פיתוח אסיה עם שירותים בהסכם חדרה, התקשרה 2016ביולי  4 ביום

על ידי אסיה פיתוח עצמה או חברות אחרות  שיתופיסיים, מיהליים ושירותי כוח אדם 

במהלך  זר הוצאותבתוספת הח "ח לשה (צמוד למדד)ש מיליון 7-סך של כלבתמורה מקבוצתה, 

(צמוד  לשהש"ח  מיליון 10של  ך) וסחדרה הכוח תחת תפעולשלב המעבר (כמוגדר בהסכם 

חודשים ממועד  36 היה ההסכם תקופתבתוספת החזר הוצאות.  למדד) במהלך השלב התפעולי

 יפקעחודשים כל אחת. ההסכם  12יוחדש אוטומטית לתקופות עוקבות של  ההסכםו חתימתו

לתאים הקובים בו.  אםתבה ההסכם את לסיים הצדדים לזכות בכפוף והכל, שה 20 לאחר

 תהיה וכגד לחדרה היהול שירותי את תפקסמ שהחברה כך, הלחבר הוסבההסכם האמור 

 הקובה בהסכם. הלתמור זכאית

 הליכים משפטיים .16

החברה איה צד להליכים משפטיים , לדוחות הכספיים 27ובביאור  יללע 8.16 מעבר למתואר בסעיף

   קיימים.

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .17

מתוך חזוה של החברה להיות יצרן חשמל פרטי מוביל, החברה ממוקדת בהשגת יתרוות  . 17.1

 תחרותיים בתחומי הפעילות הבאים:

הן היסיון הצבר ו הן על ידי מיוף ,תחום הייזום והפיתוח של מתקים לייצור חשמל .17.1.1

 .פוטציאליםקיימים ומתן פתרוות בעלי ערך ייחודי ללקוחות על ידי 
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יכולות ביצועיות, יהוליות ותפעוליות גבוהות לקידום פרויקטים משלב איתור הקרקע  .17.1.2

המאפשרות לבצע תהליכים במהירות,  ,דרך רישוי, רגולציה, תכון וגיוס מימון לפרויקטים

 .מקצועיות ויעילות

תפעול ותחזוקה של פרויקטי החברה בזכות היסיון של החברה, באופן מקצועי ותוך  .17.1.3

  .עמידה בסטדרטים מהמחמירים ביותר על מת להשיג יעילות וזמיות מירבית

 שווקי המטרה של החברה הים: . 17.2

בין היתר, תוך יצול היתרוות  ,החברה להרחיב את ההספק המותקן שלה כוותב  .17.2.1

 ותקרקעות וספל ביחסבהסכמים  החברה וח הקיימות, ועל כן מחזיקהלסמיכות לתחות הכ

(בכפוף לקיום  לעיל 8.11.7-ו 8.11.6 פיםכמפורט בסעי סמוך לתחות הכוח שבבעלותהב

 ששוק החה בסיס לע פועלת החברה. התאים וקבלת האישורים כמפורט בסעיפים האמורים)

בין היתר על החלטת משרד הארגיה  המבוססת ,בעתיד משמעותית יתרחב הפרטי החשמל

-1(יחידות  בחדרה חח"יפחמיות של התחות מהמגה וואט  1,440-כ להשבית את פעולתן של

וה לביצוע רפורמה במשק הכועל ), ולעיל 8.2.6.1(למידע וסף בוגע להחלטה ראו סעיף  )4

יחידות הייצור  חלק הפרטתאת  ,, בין היתרלמיטב ידיעת החברה החשמל ובחח"י, אשר כוללת

למגבלות, בין היתר,  כפופה כאמור החברה של ןק, כי הרחבת ההספק המותיובהר של חח"י.

 שליטה ברישיוות ייצור להחזקותרשות החשמל ביחס  כללי ומכוחמכוח חוק הריכוזיות 

לעיל). מגבלות אלה עלולות להוות חסם לצמיחת פעילות  7.4 -ו 7.3 (למידע וסף ראו סעיפים

בוסף, החברה בוחת ייזום, הקמה ורכישה של תחות כוח  להלן). 19.3.2 החברה (ראו סעיף

 מגה וואט. 175דשות בעלות הספק שאיו עולה על ח

וכת במשק החשמל היו מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק מת רפורמה בדבר המידע

על החלטות ממשלה והחלטות רשות החשמל שפורסמו כון למועד זה  המבוססיירות ערך, 

לול את הפרטת אין וודאות שרפורמה כאמור תתקיים או שתכוהערכות החברה. עם זאת, 

  כל שתתקיים.כ, כאמור"י יחידות הייצור של חח

בוחת מספר  , והיאמתחדשת תחום ייזום פרוייקטים בארגיהלהחברה כסה לאחרוה  . 17.3

ייצור חשמל  דוחכון למועד ה .בתחום זהאפשרויות לפתח או להשתלב בפיתוח של פרויקטים 

  .זה פעילות בתחוםלחברה ואין  טורי בלבד,הקידום הסטטו ווולטאית היה בשלב-בטכולוגיה פוטו

החברה בוחת מספר אפשרויות לפתח או להשתלב בפיתוח פרויקטים מבוזרים מועים בגז  . 17.4

טבעי המחוברים לרשת החלוקה, וזאת בהתאם להסדרה אותה פרסמה רשות החשמל לשימוע 

  (טרם פורסמה ההחלטה).  2017בחודש דצמבר 

בילות ובעלת פוטציאל צמיחה משמעותי בשוק החשמל החברה היה אחת מהקבוצות המו . 17.5

הפרטי המתפתח בישראל, ובכוותה לצל ולמקסם את הידע שצבר בחברה בייזום, פיתוח, הקמה 

 ותפעול תחות כוח.

  צפי להתפתחות בשה הקרובה .18

 בשה הקרובה, החברה תתמקד בקידום הפיתוח וההקמה של הפרויקטים הבאים:

. הפרויקט מצא יתן להשיון המותה שיעל פי הר 148.5ספק מותקן של תחת הכוח בחדרה בה . 18.1

  .הדוחכון למועד  בשלב ההקמה



 

110  
  

בחירת קבלן ההקמה  וכן הרישויים,והמשך הפיתוח של פרויקט צומת במישורים הסטטוטורים  . 18.2

  .לפתרון סוגיית הריכוזיותבכפוף  צומת וגיוס המימון לפרויקט

 להרחבת האתרים הקיימים בחדרה וברותם 94תת"ל ב ו20תת"ל קידום סטטוטורי של  . 18.3

  ).לעיל 2.3.2 בסעיףכמתואר (

  קידום סטטוטורי של תב"עות סולאריות.  . 18.4

כמו כן, החברה תמשיך להשקיע מאמצים בחיזוק יכולת התפעול, השליטה והבקרה שלה, על מת 

   .רותם לשפר את הביצועים והרווחיות של תחת הכוח

כהגדרתו בחוק זה, הן בבחית מידע צופה פי עתיד,  18 הערכות החברה להתפתחות כאמור בסעיף

יירות ערך, אשר סמך על תוכית הפעולה, המטרות והאסטרטגיה של החברה ותוכית התקציב 

ולות לא להתממש או להתממש באופן שוה מכפי הערכות החברה כאמור לעיל על. 2018לשת 

בשל גורמים שוים, ובין היתר ירידה בביקוש לשירותי החברה באופן כללי או באזורים  שחזה

מסוימים, חסמי שוק שיוטלו על פעילותה של החברה באזורים אלו או התממשותו של גורם סיכון 

  להלן.  19 , כמפורט בסעיףהחברה אחד או יותר מבין גורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה של

   דיון בגורמי סיכון .19

מגורמי סיכון שוים הקיימים ביחס לתחומי פעילותה ולפעילות פעילותה של החברה מושפעת 

מושפעת  החברה ,בין היתרבישראל. להלן יצויו גורמי הסיכון העשויים להשפיע על פעילות החברה. 

  : מגורמי הסיכון הבאים

  סיכוי מאקרו . 19.1

החברה חשופה לשיויים וכמפורט שם, לעיל  7.7.3-ו 7.7.2 פיםכאמור בסעי :סיכוי שוק .19.1.1

 בגים שהתשלוםהסכמים ב התקשרותה לאור לשקל ביחסו האירודולר החליפין של ה יבשער

לאור ההצמדה למדד לרבות , לשיויים במדד המחירים לצרכןכן ו וריםהאמ במטבעותהיו 

 .מון בהם התקשרההמי הסכמימ בחלק

בישראל עלולה לגרום  חויטהרעה במצב המדיי והבי :המצב המדיי והביטחוי בישראל .19.1.2

 ייםביטחו אירועיםראשית, . , במספר אופיםלקשיים בפעילות החברה ולפגיעה בכסיה

 את המשמשים םבמתקי לפגיעה לגרום עלולים, טרור אירועי או מלחמה דוגמת ומדייים

בהקמת תחת הכוח חדרה,  ,החברה שבבעלות הכוח תחותהחברה, ובכלל זה לפגיעה במתקי 

 לפגיעה או ,חשמל הולכת רשתבוהולכת הגז הטבעי לתחות הכוח  באמצעימחשב,  במערכות

 8.13של החברה ראו סעיף  המהותיים(למידע על הספקים  ברההח של מהותיים בספקים

שית,  החברה באופן רציף, אמין ואיכותי. ללקוחות החשמל באספקת, ובכך לפגוע )לעיל

 של יכולתה על שלילי באופן להשפיע עשויה בישראל והביטחוי המדיי במצב התדרדרות

 חדשיםפרויקטים  וליזום חדשים לפרויקטים מימוןלגייס  להקים פרוייקטים חדשים, הרהחב

להשפיע באופן שלילי על  העשויכאמור הרעה שלישית, יישובים החשופים לסיכון בטחוי. ב

אופן והיקף צריכת הלקוחות של החברה ו/או מצבן הפיסי שעלול לגרום לבעיות 

 בישראל טחוייבמצב המדיי והב שליליות התפתחויות רביעית,בהתחייבויותיהן הכספיות. 

בדבר צדדים עמם התקשרה החברה  או לטעות מצד מצד גורמים שוים םלחרלגרום  ותעלול

לבסוף  .עליון כוח אירועי התקיימות בשל החברה עם פקיעת התחייבויותיהם על פי ההסכמים
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אים ולהיעדרותם עשויה להיות ות מילולשיר להיקרא עשויים החברה מעובדי חלקיצוין כי 

 . החברה תהשפעה מהותית על פעילו

: פגעי טבע שוים, כגון שיטפוות ורעידות אדמה, או שריפות אסוות טבע ושריפות .19.1.3

עלולים לפגוע במתקי החברה ובכך לפגוע בפעילותה ובאספקת חשמל רציפה, אמיה 

זה שימוש בחומרים דליקים, ואיכותית ללקוחותיה. בשל טיב הפעילות של החברה, ובכלל 

עבודה בטמפרטורות ולחצים גבוהים ואחסון דלקים, מתקיה של החברה חשופים לסיכוי 

אש. ככל שתתרחש פגיעה במתקי החברה כתוצאה מפגעי טבע או שריפות, השיקום עלול 

להיות כרוך בהשקעת משאבים רבים ולהימשך זמן רב, מה שעלול להביא להשבתה מלאה או 

 לכיסוי הדרושות הביטוח פוליסות את רוכשת החברהשל מתקי הייצור שפגעו.  חלקית

 ומכוח לה שהועקו הרישיוות מכוח עליה החלות הדרישות לפי, בפעילותה הקשורים סיכוים

  .קשורה היא בהם המימון הסכמי

  סיכוים עפיים  . 19.2

על ידי רשות  רסמיםומפה החשמל שיויים בתעריפי :החשמל רשות בתעריפי שיויים .19.2.1

החשמל, ובכלל זה תעריף רכיב ייצור החשמל, עשויים להשפיע לרעה באופן מהותי על רווחי 

, החשמל ייצור רכיב בתעריף שיויים, לעיל 8.2.8-ו 7.7.1 פיםבסעי כאמורלמשל,  כך החברה.

 ןחליפי שער, היתר ובין, שוות מסיבות עולב ים(אשר יכול חשמלה רשותידי -על המפורסם

 וכן ממכירות ללקוחות פרטיים החברה על הכסותיה של ישפיעו, ועלויות הדלקים של חח"י)

 לבין החברה בין בהתקשרות החשמל מחיר שכן, מפעילותה הובעת המכירות עלות על

להצמדת מחיר  ייצור היו הבסיסכיב הר כןכמו ו ייצורה רכיבממושפע במישרין  לקוחותיה

וסחת מחיר הגז שקבעה  לעיל, 7.7.2כאמור בסעיף הגז הטבעי בהתאם להסכמי רכישת הגז. 

ה או מוך ממחיר וכאשר מחיר הגז שולפיכך, ום, מיימהתמר כפופה למחיר  מיבהסכ

, וחדרה רותם תוהגז הטבעי שצורכ בעלות להוזלה ויביא לא הייצור ברכיב הפחתות, מיימוםה

לעדכון . בהתאם החברה של הרווח שיעורי על לרעה וישפיעו כי אם להקטת שולי הרווח,

של  הגז מחיר, 2017בדצמבר  31שפרסמה רשות החשמל לאחר  2018 לשת החשמל לתעריף

 .הדולר שערל התאםב חשוף לתודתיות הדבר אולם, המיימום למחיר מעל לעלות עשוי רותם

  למועד הדוח, מחיר הגז של חדרה מצא מעל מחיר המיימום שקבע בהסכם תמר.

 תוך לייצור מעברמתמשך באספקת הגז מחייב  כשל :גז באספקת מתמשך או זמי כשל .19.2.2

 בסולר שייצר דלקי דו יצרן כי הקובע 125מידה  אמתל תיקוןה עםסולר.  – חלופי בדלק שימוש

 עלות בין הפער בגין יפוצה, המידה באמת כאמור המערכת מהל החיות לפי )וזלי בגז(או 

 המידה אמת ליישום ובהתאם, המוכר ליצרן טבעי בגז הייצור עלות לבין בסולר הייצור

(לפרטים על  2017ספטמבר  ודשבח בישראל הגז באספקת מחסור בעת שחל כפי האמורה

זה לפגיעה ברווחיות החברה בגין מחסור בגז ומעבר  סיכון) לעיל 7.6התקלה בתמר ראו סעיף 

 מבוססת האמורה החברה הערכת, יובהר. משמעותיתליצור בסולר בתחת הכוח רותם פחת 

 יודגש. האמור העבר סיון פי על וכן החברה על 125 מידה אמת תחולת את החברה פרשות על

, שוה תהא החברה על 125 מידה אמת לתחולת ביחס הפרשות ובעתיד תכןיי כי, זאת עם

 מפצים הסדרים קיימים יהיו שלא וככל כאמור ובמקרה, בחברה תלויות שאין מסיבות

 . החברה רווחיות על מהותי באופן להשפיע צפוי יהיה בגז מחסור, אחרים
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את מלוא קיבולת תחת במקרה של כשל מתמשך באספקת הגז, רותם תהיה רשאית להעמיד 

הכוח רותם לשימוש הבלעדי של חח"י ולקבל בתמורה החזר מחח"י על עלות השימוש בסולר 

ותשלום זמיות בגין העמדת קיבולת התחה לרשות חח"י. בגין זכות זו משלמת רותם פרמיה 

  .של רותם עם חח"י PPA-שתית לחח"י וזאת כחלק מהסכם ה

רה של מחסור בגז וככל שייר חדרה תורה למרכז הארגיה לפי ההסכם עם ייר חדרה, במק

להמשיך לפעול, תפעיל חדרה את מרכז הארגיה לצורך ייצור קיטור באמצעות דלק חלופי 

חלופיים  שיסופק על ידי ייר חדרה. בתקופת התקלה בתמר, ייר חדרה סיפקה דלקים

ם עם ייר חדרה, חדרה תקבל להפעלת מרכז הארגיה ברוב תקופת התקלה. כמו כן, לפי ההסכ

תשלום מלא עבור הקיטור ומגד תשפה את ייר חדרה על כל טון קיטור מיוצר בסכום של 

איה חלה על מרכז הארגיה ולפיכך  125כמו כן, אמת מידה  עלות יצורו באמצעות גז טבעי.

לות הייצור בעת מעבר לייצור בסולר מרכז הארגיה איו צפוי להיות משופה בגין הפער בין ע

בסולר לבין עלות הייצור בגז טבעי, ועל כן הוא חשוף לפגיעה ברווחיות. עם זאת ביחס לחברה 

  בכללותה פגיעה זו איה צפויה להיות מהותית. 

 כיצד להעריך החברה ביכולת איןכון למועד הדוח (לכשתוקם),  חדרה הכוח לתחת ביחס

 בגז מחסור של במקרה הכוח לתחת ביחס )כאמור שתוקה(כפי  125 מידה אמת תחול והאם

  .מכך כתוצאה החברה רווחיותהחברה לא יכולה להעריך את היקף הפגיעה ב אין ובהתאם

חשיפה לשיויים ברגולציה אליה היא  לחברה: שיויים בהסדרים רגולטורייםרגולציה ו .19.2.3

הקשורים כפופה במסגרת הפעילות שלה וכן לשיויים ברגולציה החלה על תחומים משיקים 

. לעיל 14-ו 7.2 פיםבהסדרים הרגולטוריים המפורטים בסעי לשיוייםלפעילותה ובכלל זה 

ותוצאותיה או  החברהלתהליכי רגולציה שוים עשויה להיות השפעה שלילית על פעילותה של 

להערכת החברה  ישיים כגון לקוחותיה וקבוצת תמר.על תאי התקשרותה עם גורמים של

, ובכלל זה העףבהסדרים הרגולטוריים החלים על  שיויים יותלה עשוייםבשים הקרובות 

טי הפר החשמל ייצור שוק של היותו לאור היתר בין, החלת הסדרים חדשים על החברה

ת שוות על תחות הכוח לשיויים ברגולציה עשויות להיות השפעו .ומתפתח שוק חדשבישראל 

שבבעלות החברה או על תחות הכוח אשר בכוות החברה לפתח וכן על הכדאיות הכלכלית 

בוסף, פעילות החברה כפופה לחקיקה ורגולציה  הטמוה בהקמת תחות כוח חדשות.

שמטרתה הגברת השמירה על איכות הסביבה והפחתת זקים ממפגעים סביבתיים, בין היתר 

(לפרטים  עת מגבלות בוגע לרעש, לפליטת מזהמים לטיפול בחומרים מסוכיםעל ידי קבי

 או פרטיים חשמל מיצרי האמורה הרגולציה בדרישות החמרה. לעיל) 13וספים ראו סעיף 

תוצאות ב לפגוע וכן משמעותיים בהיקפים השקעות או להוצאות לגרום עלולה בהן עמידה אי

  ילות החברה.פע

 עושותשבבעלות החברה (לרבות פרוייקטים עתידים)  הכוח תחות: תשתית בספקי תלות .19.2.4

"י בחח תלויות ולפיכך, ן"י לצורך מכירת החשמל ללקוחותיהחחשימוש ברשת החשמל של 

כי מכוח היותה "ספק (בהקשר זה יצוין  לעיל 8.1.2.1 בסעיף כאמור בתחום כמוופולשהוכרזה 

של מערכת ההולכה והחלוקה),  התקין ליהול בקשר חובות"י חחשירות חיוי", מוטלות על 

פגיעה בתשתיות אשר מספקת . "יחח של ועיצומים משביתות גם מושפעות להיות ועשויות

חח"י או פעילות לא רציפה או מספקת שלהן, תפגע ביכולתה של החברה לייצר חשמל 

, ועשויה להיות לעיל) 19.2.2(ראו לעיין זה סעיף  ולמכור חשמל ללקוחותיה טבעי גזבאמצעות 
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בשוק אספקת הגז הטבעי והולכתו, קיימים,  גםלכך השפעה מהותית לרעה על עסקי החברה. 

"ז אשר ותגחברה קבוצת תמר המספקת גז טבעי ל –, ספקים יחידים דוחכון למועד ה

שימוש בצריכת מים לצורך  עושיםשבבעלות החברה  הפרוייקטיםמו כן, כ אחראית להולכתו.

 .באספקת מים עלולה לגרום לאי זמיות תחת הכוח תקלה מתמשכת, כך שהפעלתם

: מדייות הממשלה בשים האחרוות היא כאמור לפתוח את שוק החשמל תחרות .19.2.5

 בעוד). לעיל 7.8 יצרי חשמל פרטיים (למידע וסף ראו סעיףלתחרות ולעודד את כיסתם של 

, יש בה כדי והאספקה הייצור במקטע"י חח של השוק תח להקטתכאמור מביאה  מדייותש

, הפרטי הייצור בשוקאת רמת התחרות  להגבירו הפרטיים החשמל יצרי מספר את להגדיל

 עה על עסקי החברה. מה שעלול להשפיע לר

 טכולוגיות מערכות: החברה עושה שימוש בפגיעה במערכות תקשורת ומערכות מידע .19.2.6

במערכות כאמור מכל  פגיעהמידע, תקשורת ומערכות עיבוד תוים לצורך פעילותה השוטפת. 

סיבה שהיא עלולה לגרום לעיכובים ולשיבושים באספקת חשמל ללקוחות החברה. בוסף, 

 עלולה החברה ובהתאם, אבטחה מערכות על גלובליות סייבר תקיפות גברו ותהאחרו בשים

יוער כי היותה של החברה  זה, אשר עלולות לפגוע בפעילותה. מסוג לתקיפות חשופה להיות

העובדה שמספר תאגידים  תאגיד ישראלי מעמידה אותה בסיכון גבוה למתקפות סייבר, לאור

ככל שתתרחש מתקפת סייבר ר הגלובליות האחרוות. ישראלים פגעו במהלך תקיפות הסייב

(ובעתיד  וחדרה רותם כי, יוערעל החברה, יהיה בכך כדי להשפיע באופן מהותי על פעילותה. 

 סייבר הגת בושאי הארגיה משרד של והסייבר הביטחון חטיבת ידי על תומוח )צומת גם

מעגן בתוכו החיות להקשחת ההחיה כאמור מתבססת על והל ש .בבעלותה הכוח בתחות

  ציוד, הלי עבודה, החיות להטמעת מערכות הגה ועוד.

הייצור של  מתקישל  הקריטי בציוד: שיבושים ותקלות טכיות כשל בציוד קריטי .19.2.7

ספקת א, לעיכובים בהיתר ביןהחברה עלולים לפגוע בפעילות השוטפת של החברה, וכן לגרום, 

בעלות ות חוזיות, לאובדן הכסות ולהוצאות עודפות חשמל, לקושי בעמידה בהתחייבוי

 .  החברה ביטוחי תחת מכוסים שאים במידה, החברההשפעה שלילית על רווחיה של 

מצד בעלי עיין  חסמי יציאה, לרבות עלויות יציאה גבוהות או התגדויות :יציאה חסמי .19.2.8

או בחברות שבבעלותה.  להקשות על החברה לבצע דיספוזיציות בכסים שוים יםשוים, עלול

הצורך בקבלת אישורים של צדדים  אולעיל, חסם היציאה המרכזי ה 8.2.12כאמור בסעיף 

שלישיים להעברת שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור. כך למשל, בהתאם לחוק משק החשמל 

קיימות על החשמל. בוסף, העברת שליטה בתאגיד בעל רישיון ייצור כפוף לאישור רשות 

הסכם מכוח שטר האמות,  היתר החברה, רותם וחדרה, מגבלות בוגע להעברת שליטה, בין

מגבלות אלה, ומגבלות דומות  .וחדרה םוהסכמי ההלוואה של רות עם חח"י של רותם PPA-ה

 עלולות למוע מהחברה לבצע דיספוזיציות שוותוספות ביחס לחברות שבשליטת החברה, 

 בכסיה ובכך להשפיע באופן מהותי על החברה. 

, ביצוע הפרויקטים של החברה השוטפת פעילותה יהול לצורך :כוח אדם מקצועי .19.2.9

דרש כוח אדם מקצועי  וספים גורמיםלו ספקיםלללקוחות,  ומעה שירותשבבעלותה ומתן 

 החברה רשתד ולפיכך, מיוחדת הכשרה. השירותים שמספקת החברה עשויים לדרוש ומיומן

 הכוח תחות של ההקמה בשלב. רלווטייםבעלי כישורים  מקצוע אשילהעסיק עובדים ו
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 כעובדים(בין  הקבוצה מעסיקה אותם והיועצים המומחים העובדים מרבית, ובחדרה ברותם

. שוות ממדיות מאתרת החברה אשר, בתחומם מומחים הם) חיצויים שירותים כותי ובין

 אדם בכוח מחסור, ספציפיים ומקצועיות ידע, מומחים באיתור קושי הם יםהכרוכ הסיכוים

 והבטחויאו /ו המדיי, הפוליטי במצב הסלמה או הרעה של במקרה. גבוהות העסקה ועלויות

 ועשוי ארצה להגיע חוששים זרות ממדיות המגיעים הזרים והיועצים העובדים, בארץ

 הכוח תחת בהקמת לעיכובים לגרום העלול דבר ,בתחומו מומחה אדם בכוח מחסור להיווצר

 אי של במקרה, אלה סיכוים למזער מת על. ותוצאותיה החברה פעילות על לרעה ולהפשיע

 עריכת, בארץ חלופיים עובדים לאיתור החברה תפעל מקצועי דםא כוח של מספקת זמיות

 תקשורת באמצעי שימוש באמצעות חליפיים פתרוות מציאת או הדרשת בהכשרה שיויים

  .שוים

 מת על שוות ביטוח בפוליסות ותמחזיקוחברות הבות שלה  החברה :ביטוחים  .19.2.10

. לעיל 8.18כמפורט בסעיף , ובתחום הפעילות כמקובלשוים,  סיכוים בגיןאת הזק  להקטין

 מסוימים זקים לכסות שלא ותעשוי(ובחברות הבת)  בחברההקיימות  הפוליסותזאת,  עם יחד

עשויה שלא להצליח  החברה, בוסףשייגרם.  הזק היקף מלוא את סותאו שלא לכ ןשייגרמו לה

 להתקשר עשויה וכן( לכיסוי סיכון מסוים ביטוח בפוליסתלהתקשר  אוביטוח  פוליסות לחדש

בפועל  וסיםמכ שאיםבתאים שוים מתאי הפוליסות הקיימות). הפסדים  חדשות בפוליסות

עשויים להשפיע לרעה על ת) וחברות הבה(ושל החברה  הביטוח פוליסות ידי על מלא באופן

 החברה.

  סיכוים מיוחדים לחברה  . 19.3

מספר לקוחות מהותיים  , לחברהדוחכון למועד ה: תלות בלקוחות מהותיים .19.3.1

צור חשמל מייהחברה המתאפייים בשיעור צריכה גבוה מתוך סך כושר הייצור. הכסותיה של 

רגישות במידה גבוהה לצריכה של לקוחות מהותיים, ומכאן שמצב בו לא תהיה דרישה לחשמל 

אי תשלום,  אי קיום התחייבויות מצד אותו לקוח ובכלל זה מצד הלקוח המהותי או מצב של

כמו כן, החברה חשופה גם לסיכוי  לפגוע באופן משמעותי בהכסותיה של החברה. יםעשוי

בהקשר זה יצוין כי לחדרה תלות בייר חדרה כצרכן קיטור.  קוחות מהותיים.גבייה מאת ל

ככל שתיפסק צריכת הקיטור על ידי ייר חדרה, תהיה לכך השפעה מהותית על פעילות החברה, 

. ובין היתר על יכולתה של החברה ליהות מההסדרים הקבועים ליצרי חשמל בקוגרציה

  .עילל 8.5.2סעיף לפרטים וספים ראו 

רגולציה קיימת כגון דיי ההגבלים העסקיים או  :מגבלות על הרחבת פעילות החברה .19.3.2

, חוק הריכוזיות או כללי רשות החשמל ביחס להחזקות שליטה ברישיוות ייצורח ורגולציה מכ

(למידע  לבישראשל החברה להגביל את הרחבת הפעילות  ובתוך כךעשויים להטיל מגבלות 

ההספק של גופים המצאים תחת שליטה משותפת עם כך,  .לעיל) 7.4 -ו  7.3וסף ראו סעיפים

ב החברה ייחשב כהספק המוחזק בידי אדם אחד, ולפיכך ההספק של גופים שעשויים להיחש

ככאלה, עשוי למוע מהחברה לבצע רכישות מסוימות ולהגדיל את פעילות החברה בישראל. 

, לצורך מגבלות הריכוזיות, כלולה החברה תחת קבוצת החברה לישראל. דוחכון למועד ה

 .לעיל 2.3.4עסקת צומת, כמפורט בסעיף בעיין  לעיין זה זה ראו את החלטת ועדת הריכוזיות

ן כי במסגרת אותה החלטה צייה ועדת הריכוזיות כי ייתכו מקרים אחרים בעתיד בהם ייצו

תמצא הוועדה כי תוצאת האיזון בין הגדלת הריכוזיות הכלל משקית של קבוצת המחזיקים 
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ילתה לבין רווחת הצרכן תיטה לטובת ההקצאה, כך למשל עקב זק אפשרי שייגרם למשק מפס

של הקבוצה מלגשת למכרז, בשל פגיעה בהליך המכרזי. בהתאם, להבת החברה כל בקשה 

לרשיון הדרשת בקבלת המלצה של ועדת הריכוזיות על פי חוק הריכוזיות תיבחן לגופה על ידי 

  .ועדת הריכוזיות ואין ביכול החברה לצפות מה תהא המלצת ועדת הריכוזיות במקרים אלו

שעת באופן מלא על הסכם התחזוקה עם מיצובישי, בכל הוגע  : רותםספק מרכזי .19.3.3

לטיפול ותחזוקת תחת הכוח ובכלל זה לתחזוקת הגרטורים וטורביות הגז והקיטור. 

במקרים של הפרת התחייבויותיה של מיצובישי על פי עמידה ביעדי ביצוע או -במקרה של אי

מוגבלת בסכום, כמקובל ה תהי לרותםלתשלום פיצויים  ה, אחריותהסכם התחזוקה

ככל שיגרמו שיבושים ותקלות טכיות בתפעול השוטף של תחת  לפיכך,. זהמעין  בהסכמים

ולפגיעה ברווחי  לאובדן הכסות, ספקת החשמלא, עלול הדבר לגרום לעיכובים ברותם הכוח

  הם.לכשפרוייקטים וספים יבשילו ויופעלו מסחרית האמור לעיל יהיה תקף גם לגבי .החברה

לעיל.  19.2.4לפרטים על התלות של החברה בקבוצת תמר בתחום אספקת הגז, ראו סעיף 

  להלן.  19.3.10, ראו סעיף חדרהתחזוקה מכוח הסכם ה GE -לפרטים על התלות של חדרה ב

לרשות החשמל  פתה רותם לעיל 8.12.2: כאמור בסעיף רותםל אספקה רישיון קבלת אי .19.3.4

 אספקה רישיוןהחשמל תסרב להעיק לרותם  שרשות. ככל אספקהבבקשה לקבל רישיון 

, אחרות כוח תחות ולמ חשמל עודפיב לסחור של רותם יכולתהב לפגוע, הדבר עלול כמבוקש

  . קשורותה מחברות ובכלל ז

מחוייבת, ככלל, לצרוך גז בהיקפים  רותם, תמר להסכם בהתאם: גז של מוכה צריכה .19.3.5

פי ההסכם  על זאת עם, )Take or Payמיימליים שהוגדרו על ידי הצדדים להסכם (התחייבות 

 אפריל בחודש החלה אשר", הבייים תקופת" במהלך ולפיכך'" ב רמה" כלקוח מוגדרת רותם

 .צריכה מיימלית כלשהי למחויבות כפופהרותם איה , 2020 ספטמבר בחודש תסתייםו 2015

 בין, להיגרם עשוי ")מוכה גז צריכת"בסעיף זה: (משיכת ההיקפים המיימליים -אירוע של אי

 בצורכי מהותית ירידה בעת או חשמל ייצור מאפשרת שאיה תפעולית מתקלה כתוצאה, היתר

 רותם את חושפת מוכה גז צריכת, עליון כוח של במקרים למעט. וחדרה רותם של הייצור

. החברה של הביטוח פוליסת במסגרת מכוסה ואיה תמר בהסכם שקבעו קסות לתשלומי

 לפרטים. רותם עבור הסיכון את לצמצם שועדו מגוים מספר כולל תמר הסכם, זאת עם יחד

   .הכספיים חותלדו(ו) 27 ביאורתמר עם רותם ראו  הסכם על וספים

גז בהיקפים מיימליים שהוגדרו על ידי הצדדים  לצרוך מחוייבת חדרהלרותם,  בדומה

הגז של חדרה ראו  מי אספקתאספקת הגז בו התקשרה (לפרטים וספים על הסכ מילהסכ

צריכה מיימלי זה עד למועד ההפעלה  ףלעמוד בהיק בכדי לעיל). 8.13.5-ו 8.13.4 פיםסעי

גז  מכירתל"ן בז עם ההתקשרות(למידע על  בעיקר לבז"ןמהגז חדרה מוכרת חלק  .המסחרית

מועד ההפעלה המסחרית חדרה צפויה  לאחרו ),ביעי (פרטים וספים)לפרק הר 22תקה  ראו

ושפת את חדרה לתשלום צריכת גז מוכה ח האמורה.לצרוך גז מעבר לכמות המיימלית 

אספקת הגז הטבעי ואיה מכוסה במסגרת פוליסת הביטוח של  מיקסות שקבעו בהסכ

  החברה. 

של רותם  Take or Pay-התחייבות הסך יובהר כי החל מהפעלה מסחרית של מאגר כריש, 

  לתמר וארג'יאן צפויה להיות גבוהה מההתחייבות הוכחית.וחדרה 
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   לעיל. 8.14.4.1.2 סעיףרטים ראו : לפחשיפה לתביעה מחח"י .19.3.6

: אי זמיות של PPA-ה הסכמי בהתאם לתאיוחדרה אי זמיות תחת הכוח רותם  .19.3.7

אי ותחדרש בהתאם לתה מיהסכת הכוח כ-PPA לעיל) 8.14.4(המתוארים בסעיף  עם חח"י 

 ס.לק החברהאת  פתחוש

, לרבות הליכים משפטיים מכוח עסקאות עם בעלי משפטיים הליכים: הליכים משפטיים .19.3.8

שוים דין עלולים להיות הבלתי צפויים ופסקי  מטבעםם ה, הליכים רגולטורייםכן ו עיין,

מהותית ממה שהחברה צפתה בתוצאתם ו/או בפיצוי הכספי שקבע בגים. תוצאות שליליות 

לות לגרום לזקים כספיים משמעותיים, לרבות תשלומי שיפוי, או בתביעות ובחקירות עלו

להל את עסקיה ועלול להשפיע  החברהסעד מיעה אשר עלול להשפיע לרעה על יכולתה של 

. כמו כן, חקירות ותביעות החברהבאופן מהותי לרעה על מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של 

כספיים, ארגויים  במשאביםמשמעותיות ו תמשפטיוכאמור עשויות להיות כרוכות בהוצאות 

ויהוליים אחרים, שלכל אחד מהם עשויה להיות השפעה שלילית מהותית על עסקיה, מצבה 

 .הכספי, תוצאות פעולותיה או זילותה של החברה

אודות ההליכים המשפטיים של החברה, ובפרט לגבי המחלוקת מול קבוצת תמר לפרטים 

 לדוחות 28 -ו )יז(27, )ז(27 יםביאורו לעיל 8.16סעיף ראו , והתביעות הגזרות של בז"ן

  .הכספיים

שיוחלו על רותם מגבלות בוגע להיקף  ככל :היקף מקסימלי של רכישת חשמל מחח"י .19.3.9

רישיון בהתחשב בתאים של וכן , המקסימלי של החשמל שרותם זכאית לרכוש מחח"י

היקף עשוי הדבר להגביל את לעיל,  8.12.2 כאמור בסעיף ,וככל שיהיה אם ,האספקה לרותם

   .מכירות החשמל ללקוחות פרטיים ובכך לפגוע בתוצאות פעילות החברה

, כמו גם לפרוייקטים : לחדרהםיופרוייקטים עתידי חדרה תחת הכוח – סיכון הקמה .19.3.10

מקושרים סיכוים ספציפיים בוסף לגורמי סיכון כלליים או עפיים,  חברה,עתידיים של ה

שלובים תחת כוח בפרט בהיתן שהיא בעלת פרויקט המצוי בשלב הקמתו. בהקמת פרויקט 

באספקת הציוד העיקרי,  סיכוי הקמה מגווים, כגון סיכוים הקשורים בקבלן ההקמה,

 בלת השירותים הדרשים מחח"י לצורך הקמתקבבביצוע העבודות בטיב ובמועד הדרש, 

למידע  – (אשר עשויים להיות מושפעים מעיצומים ושביתות של חח"י התחה וחיבורה לרשת

מכתב ל בוגע וכן, עת עיצומים בחח"י על חתימת הסכם תיאום טכי של חדרהעל השפ

ברגולציה החלה ובהשגת האישורים  ,)לעיל8.14.1  ראו סעיף בהקשר זה IDOM-שהתקבל מ

היתרים ה, ובכלל זה השגת להפעלת התחהוההיתרים הדרשים הן לביצוע העבודות והן 

  .בקשר עם איכות הסביבה, ובייהם היתרי פליטה, ועמידה בתאיהםהדרשים 

 IDOM מצדת והפר .IDOMעם  חדרה קמת תחת הכוחשעת באופן מלא על הסכם ה חדרה

או  שקבעו ואי אספקת הציוד העיקרי בזמן לוחות הזמים, ובכלל זה אי עמידה בGE או

וכן לפגוע בביצועי תחת  , עשויות לעכב או לפגוע בהקמת תחת הכוח חדרהבאיכות הדרשים

 כמפורט בסעיף וכתוצאה מכך לגרום לפגיעה מהותית בחברה. תוקםלאחר וככל שהכוח חדרה 

עמידה בתאים -במקרה של עיכוב או של אי חדרהיבה לפצות את התחי IDOM לעיל, 8.14.1

ביצוע של -יוער כי הפיצויים המוסכמים ביחס לתת .שקבעו בהסכם בקשר לביצועי התחה

הקמת חלק מהתשתית שתחבר בין תחת  בוסף, יוער כיתחת הכוח חדרה מוגבלים בסכום. 
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ייר חדרה. ככל שייר חדרה לא  הכוח חדרה למפעלי ייר חדרה מצויה תחת אחריותה של

תעמוד בהתחייבויותיה להקמת התשתית במועד שקבע, הדבר עלול להביא לעיכובים 

   ולשיבושים בהקמת תחת הכוח חדרה ומכאן לפגיעה מהותית בחברה.

בוסף יוער, כי טורביות הגז אשר רכשו לתחת הכוח חדרה, הין שדרוג של דגם קיים 

   .הופעלו רק לאחרוהטב ידיעת החברה , אשר למיGEמתוצרת 

הקמת תחת הכוח חדרה תלויה, בין היתר, בזמיות  :חדרה תחת הכוח מימון הקמת .19.3.11

 ובמגבלותהמימון שהועמד לחדרה לצורך הקמת הפרויקט ולפיכך כפופה לעמידה בתאים 

אי עמידה ). לעיל 10.2 סעיףהלוואת חדרה (לפרטים וספים על הלוואת חדרה ראו  מכוח

בתאים ובמגבלות כאמור, ובכלל זה אובדן ייר חדרה כלקוח בכפוף לתקופות הריפוי כמפורט 

להקמת תחת הכוח חדרה, שהועמד בהסכם הלוואת חדרה, עשויה, בין היתר, לפגוע במימון 

  .בחברהוע באופן מהותי וכתוצאה מכך לעכב או למוע את השלמת הפרויקט ולפג

התפעול של תחת הכוח רותם מרבית עובדי לעיל  9.5כאמור בסעיף  :יחסי עבודה .19.3.12

 הארגיה מרכז עובדי על הסכם קיבוצי חתם 2018במרץ  14ביום ו ,מועסקים בהסכם קיבוצי

ההסכם הקיבוצי הקיים  ברוח חדרה הכוח בתחת לעבודה ייקלטו אשר העובדים על וכן

 החברה על ולהשית היהוליתלצמצם את הגמישות  יםעשויהקיבוציים  ההסכמים. ברותם

  .וספות עלויות

: החברה מחזיקה בחברות פרויקט במסגרת פעילותה חברות בותבדיבידדים של תלות  .19.3.13

כסים משמעותיים מלבד בואיה עוסקת בפעילות עצמאית לייצור חשמל או מחזיקה 

שקעותיה בחברות שבבעלותה. לפיכך, החברה תלויה בקבלת תזרימים מהחברות שבבעלותה ה

השוות. יכולתה של החברה  (באמצעת דיבידדים או הלוואות) על מת לעמוד בהתחייבויותיה

, ובכלל זה כתוצאה שויםתזרימים כאמור עשויה להיות מוגבלת כתוצאה מגורמים  לקבל

בהסכמים עם הגורמים המממים של חברות הפרויקט  הקבועות על חלוקה מגבלותמ

שבבעלות החברה. פגיעה בתזרימים של רותם, חדרה ופרוייקטים עתידיים וספים, או 

באופן שלילי על תוצאות החברה  ביכולתה של החברה לקבל תזרימים אלה, עשויים להשפיע

 על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.ו

: מרבית הארגיה המיוצרת דוש הסכמים קיימיםוחי חדשים PPAבהסכמי  התקשרות .19.3.14

לתקופות זמן  ארוכי טווח PPAעל ידי החברה מכרת ללקוחות פרטיים במסגרת הסכמי 

, החברה יגיעו לסיומם מכל סיבה שהיאליהם חתמה החברה ע PPAהסכמי  אשרכ מוגדרות.

שלא יה עשוהחברה  תידרש להתקשר עם לקוחות אחרים או לחדש את ההסכמים הקיימים.

הקיימים  PPA-חדשים לטווח ארוך או שלא לחדש את הסכמי ה PPAלהתקשר בהסכמי 

בתאים שוים מאלו אשר  PPAאו להתקשר בהסכמי  במועד פקיעתם כתוצאה מסיבות שוות,

 שיויים בתאי השוק.  סתיימו, בין היתר לאור

גם מרכיב תשלומי ומיסים עקיפים בחברה כמו  הכסה חישוב ההפרשה למס: מס סיכוי .19.3.15

המיסים בעלות כסי החברה מבוסס על אומדים והערכות של החברה, בין היתר בהתבסס על 

יועציה המשפטיים, בקשר לעמדות מס שוות שאין בהכרח וודאיות. ככל שעמדות מס אלו 

ת ולשלם תשלומי מס וספים כמו גם ריבי לא תתקבלה על ידי רשויות המס, צפויה החברה

 התחייבויותיה ועלות כסיה. ,על הוצאות המיסים בחברה דבר שישליך וספות
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  טבלת גורמי סיכון . 19.4

קרו, סיכוים אסיכוי מ –פי טיבם -בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על

הערכת פי -עפיים וסיכוים מיוחדים לחברה, אשר דורגו, בהתאם להערכות ההלת החברה, על

  על עסקי החברה:  הפוטציאלית השפעתםו םהסיכוי להתרחשות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

השפעה   
  גדולה

השפעה 
  ביוית

השפעה 
  קטה

סיכוי 
  מאקרו

     X  סיכוי שוק
    X    המצב המדיי והביטחוי בישראל

   X    אסוות טבע ושריפות

כוים יס
  עפיים

     X  שיויים בתעריפי רשות החשמל 
     X   כשל זמי או מתמשך באספקת הגז

      X   ייםרוטלוגם בהסדרים רייוישו רגולציה
    X    תלות בספקי תשתית

   X  תחרות
   X   פגיעה במערכות תקשורת ומערכות מידע

   X  כשל בציוד קריטי
  X   חסמי יציאה 

 X    יכוח אדם מקצוע
  X   ביטוחים

סיכוים 
מיוחדים 
  לחברה

   X    יםמהותי ותלקוחתלות ב
    X  החברה מגבלות על הרחבת פעילות

   X    מרכזי ספק
   X    לרותם אספקה רישיון קבלת אי

  X     גז של מוכה צריכה
  X     "ימחחלתביעה  חשיפה

 בהתאם וחדרה רותם הכוח תחת זמיות אי
 PPA-ה הסכמי לתאי

 X   

       X  מול קבוצת תמר  מחלוקת
   X   "ימחחמקסימלי של רכישת חשמל  היקף
ופרוייקטים  חדרהת הכוח תח – הקמה סיכון

   עתידיים
 X   

  X     חדרה הכוח תחת הקמת מימון
 X     יחסי עבודה 

   X  בדיבידדים של חברות בות  תלות
 וחידושחדשים  PPAבהסכמי  התקשרות
   קיימים הסכמים

 X   

 X    סיכוי מס
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 7201בדצמבר  31ן לתקופה שהסתיימה ביום דוח הדירקטוריו

 

 והחברותעל פעילות החברה  הדירקטוריון דוחמתכבד להגיש בזה את  "(החברה.פי.סי אנרגיה בע"מ )"או יוןרדירקטו

 ולשנה 2017 בדצמבר 31 ליום"( הקבוצה)" החברה של הכספיים דוחותיה עם מאוחדים דוחותיהן אשרהמוחזקות שלה, 

 "(.הדיווח תקנות)" 1970-"להתש(, ומידייםחות תקופתיים ")דו ערך ניירות תקנות פיל, מועד אותוב שהסתיימה

בתקופת הדוח,  החברה עניינישתובא להלן הינה מצומצמת בהיקפה ומתייחסת לאירועים ושינויים שחלו במצב  הסקירה

 אשר השפעתם מהותית.

 פרסום המחייבים, הדיווח לתקנות( 14)ב()10 תקנה לפי אזהרה סימני מתקיימים לא 2017 בדצמבר 31כי ליום  יצוין,

 .החברה ידי על חזוי תזרים דוח

ולשנה  2017 בדצמבר 31 ליוםהבנות שלה  חברותהו החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות מוצגים, זה דוח עם ביחד

)דוחות ולפי תקנות ניירות ערך  (IFRS) בינלאומיים כספי דיווח תקני פי על ערוכיםכשהם , שהסתיימה באותו תאריך

 הינם אשר אירועים הסוקרים פרטים מובאים מסוימים במקרים"(. כספיים דוחות)" 2010-"עהתש(, שנתיים כספיים

 של מבטה מנקודת נבחנה זה בדוח הכלול המידע מהותיות. הדוח פרסום למועד וסמוך הכספיים הדוחות תאריך לאחר

 .המתואר הנושא של מקיפה תמונה לתת כדי ומפורט נוסף תיאור ניתן מהמקרים בחלק. החברה

. מידע צופה פני עתיד 1968-כי התיאור בדוח זה כולל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח יודגש

מדן או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידי וע לא ודאי לגבי העתיד, לרבות תחזיות, הערכה, אהינו מיד

יד הכלול בדוח זה מבוסס על מידע או תשהתממשותו אינה ודאית ו/או אינה בשליטת החברה. המידע הצופה פני ע

 הערכות הקיימים בחברה, נכון למועד פרסום דוח זה.

 

 הקבוצה עסקי למצב הדירקטוריון הסברי -' א חלק

 כללי .1

 .פי.סי אנרגיה בע"מ".או" –ישראל בע"מ" לשמה הנוכחי  פאואר.סי. איי" -מ שמה את החברה שינתה, 2017 ביולי 2 ביום

באוגוסט  1, פרסמה החברה תשקיף להשלמה, רישום למסחר והנפקה ראשונה )הנושא את התאריך 2017ביולי  31 ביום

( להשלמה של הנפקה 1) :"(התשקיף)"( 2017-01-068464)מספר אסמכתא  2017באוגוסט  8שתוקן ביום  כפי(, 2017

 320,000,000( לרישום למסחר ושחרור מחסימה של 2) -"(; וההנפקהמניות רגילות )" 34,000,000ראשונה לציבור של עד 

במאי  18פקה פרטית למשקיעים מסווגים ביום ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( של החברה )אשר הונפקו במסגרת הנ

באוגוסט  16ביום . ש"ח )ברוטו(, בתמורה להנפקת מניות 398,583,750(. במסגרת ההנפקה, גייסה החברה סך של 2017

והחברה הפכה להיות חברה , מניותיה של החברה"( הבורסהבבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )" למסחר, נרשמו 2017

 ., נרשמו אגרות החוב )סדרה א'( של החברה למסחר בבורסה2017באוגוסט  20ביום ו ציבורית

"(, כבעלת השליטה בה לצורך חוק ניירות ערך. קנון הינה חברה המאוגדת קנון)" .Kenon Holdings Ltd -החברה רואה ב

( ובבורסה. לפי הנמסר NYSEבסינגפור, אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו יורק )

פאואר אסיה פיתוח בע"מ )חברה אשר  החזיקה קנון בחברה באמצעות איי.סי. 2017בדצמבר  31לחברה, נכון ליום 

, חברה המאוגדת בסינגפור, אשר מוחזקת מצידה בבעלות Ltd. IC Power מאוגדת בישראל המוחזקת בבעלות מלאה של

, הועברו 2018בפברואר  15תאריך הדוח, כתוצאה משינוי מבני בקנון, ביום  . לאחר"(פיתוח אסיה)" מלאה של קנון(

 .ההחזקות בחברה להחזקה ישירה של קנון

ובאמצעות מספר חברות בנות בתחום ייצור חשמל ואספקתו בישראל, ובכלל זה בייזום, פיתוח,  בעצמהפועלת  חברהה

חברת ייצור חשמל ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל לישראל בע"מ )" כןתפעול של תחנות כוח ווהקמה 

 "(.החשמל
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 פעילותה ותחומי העסקית סביבתה, הקבוצה של תמציתי תיאור 1.1

 פעילות ייצור חשמל ואספקתו. תחום – החברה פועלת בתחום פעילות אחד

חנות כוח וכן ייצור חשמל ואספקתו עילות זה עוסקת החברה בייזום, פיתוח, הקמה ותפעול של תפבמסגרת תחום 

ללקוחות פרטיים וחברת החשמל. פעילות החברה בייצור חשמל ואספקתו מתמקדת בייצור חשמל בטכנולוגיה 

קונבנציונלית ובטכנולוגיית קוגנרציה. בבעלות החברה )באמצעות חברות בנות בשליטתה( שתי תחנות כוח: תחנת 

עתידה לפעול בטכנולוגיית הו בהקמה הנמצאתונלית ותחנת הכוח חדרה הכוח רותם הפועלת בטכנולוגיה קונבנצי

 קוגנרציה.

ורידיס וממניותיה  80%-ב מחזיקה החברה אשר"(, רותם"מ )"בע .פי.סי רותםאובבעלות  הינה רותם הכוח תחנת

 ממניותיה. 20%-ב מחזיקה ,תחנות כוח בע"מ –

.פי.סי חדרה בע"מ )לשעבר אנרגיה משולבת מתקדמת אונמצאת בבעלות ותחנת הכוח חדרה, מצויה בשלבי הקמה, 

למועד הדוח את כל צרכי הקיטור  נכון"(. בנוסף, חדרה הינה הבעלים של מרכז האנרגיה אשר מספק חדרהבע"מ( )"

 "(.חדרה ניירנייר חדרה בע"מ )" מפעליוחלק מצרכי החשמל של 

 המונפק מהונה 95%מת הסכמים בקשר עם רכישת , אישר דירקטוריון החברה לפעול להשל2018בפברואר  26 ביום

"( צומת עסקת") פתוח במחזור קונבנציונלית כוח תחנת פרויקט המקדמת"( צומת"מ )"בע אנרגיה צומת של והנפרע

מהונה  95%, ובהתאם, נכון למועד זה, החברה מחזיקה 2018 במרץ 7 ביום הושלמו לעיל האמורים ההסכמים

 2018בפברואר  27מיום  2018-01-015789 מיידי דיווח ראו ,צומת עסקת)לפרטים בדבר המונפק והנפרע של צומת. 

 (.כספייםלדוחות ה יג'27 ביאור וכן

ת ותכני בוועדה לתשתיות לאומיות החברה מקדמת 2017 באפריל 2מיום  ישראל ממשלתהחלטת ל בהתאם, בנוסף

 רותם.ובחדרה ב החברה לאתרי בצמודת כוח לייצור חשמל בגז טבעי ולהקמת תחנ

 וולטאית.-חשמל בטכנולוגיה פוטו לייצור פרויקטיםבייזום  פועלתכן, החברה  כמו

לפרק הראשון )תיאור עסקי התאגיד( לדוח  3סעיף  ראו ,אודות תחומי הפעילות של החברהנוספים לפרטים 

 , המהווה חלק מדוח זה.2017התקופתי לשנת 

לפרק הראשון  7סעיף  ראום חיצוניים על פעילות החברה יוהשפעת גורמ לפירוט הסביבה העסקית של החברה

 , המהווה חלק מדוח זה.2017)תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת 
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 התאגיד עסקי למצב הדירקטוריון הסברי .2

 "ח(ש)באלפי  7201 בדצמבר 31 ליום ספיהכ המצב .2.1

 סעיף
 דירקטוריון הסברי בדצמבר 31 ליום

2017 2016 

 שוטפים נכסים

 362-כ של בסך מניות מהנפקתנטו הגידול נובע מתמורה  עיקר 86,159 508,181 מזומנים ושווי מזומנים

מהנפקת אגרות חוב )סדרה א'( בסך נטו מיליון ש"ח, תמורה 

מיליון ש"ח, גידול כתוצאה מפעילות שוטפת בסך של  316-של כ

-של כחדרה בסך מזומנים ב"ח וגידול ביתרות מיליון ש 410-כ

 מיליון ש"ח. 170

 הכוללים חוב תשלומיקיטון הנובע מ ידי על קוזז זה גידול

 יתרות סילוקוהביניים, תשלומי חוב שוטפים  ואתהלו פירעון

 קעותהשו "חש מיליון 502-כ של כולל בסך פיתוח אסיהל

 הפקדה, מיליון ש"ח 76-כ של בסך ברותם חוהכ בתחנת

מיליון ש"ח כמפורט  179-לזמן ארוך בסך כולל של כ לפיקדונות

 חלוקת כןו, בסעיף "פיקדונות לזמן ארוך ומזומנים מוגבלים"

בסך  בעלי זכויות המיעוטלושל החברה לבעלי המניות  דיבידנד

 .מיליון ש"ח 67-של כ

 מאוחדים המזומנים תזרימי על דוחותה תמצית ראו להרחבה

 מהדוחות חלק המהווים 2017, בדצמבר 31 ליום החברה של

 .הכספיים

 קצר לזמן פיקדונות

 מוגבלים ומזומנים

שהתקבלה  הלוואהה יתרת את החברה פרעה הדוח בשנת 16,352 752

 מכך וכתוצאה "(הביניים הלוואת)" ממוסד פיננסי בעבר

 .הרזרבה קרן את שחררה

חלויות שוטפות בגין הלוואה 

 לאסיה פיתוחלזמן ארוך 

במועד ) פיתוח אסיהנובע מפירעון ההלוואה על ידי  הקיטון 16,577 -

 .(האם החברה -הפירעון 

 לקוחות יתרתמ וכן החשמל בתעריפי מעלייה נובע הגידול עיקר 133,726 152,751 לקוחות

 .עבר והתחשבנות 2017 נובמבר חודש בגין יותר גבוהה

 17-כ של בסך לקבל מוסף ערך מס מיתרת נובע הגידול עיקר 19,306 39,210 חובה ויתרות חייבים

 "ח.ש מיליון 4-כ של בסך קבוע רכוש בגין והחזרים"ח ש מיליון

 חודשים 9נובע מכך שאורך חיי הנגזר למועד הדוח הינו  הקיטון 6,812 5,099 נגזרים מכשירים

 .2016בדצמבר  31ליום  חודשים 12 לעומת

  278,932 705,993 שוטפים נכסים"כ סה
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 שוטפים שאינם נכסים

 ארוך לזמן פיקדונות

 מוגבלים ומזומנים

מיליון ש"ח  76-הגידול נובע מפיקדון בנאמנות בסך של כ עיקר 73,158 264,564

 ביאור ראו נוספים)לפרטים  תמר הסכם במחלוקתבגין סכום 

 74-כ(, מפיקדונות נוספים בסך של כספייםהלדוחות  'ז27

נוסף של  פיקדון, החברה של בנקאיותמיליון ש"ח בגין ערבויות 

חוב של אגרות החוב )סדרה א'(  לשירות לקרןמיליון ש"ח  18-כ

מיליון ש"ח למזומנים  5-וכ "חשמיליון  20-וכן מסיווג של כ

, חדרהו רותםב ערבויות בגין בטוחות מדתמוגבלים לצורך הע

 .בהתאמה

הלוואה לזמן ארוך לחברה 

 האם

את יתרת  (האם החברה)דאז  פיתוח אסיההדוח פרעה  בתקופת 182,346 -

 .ההלוואה

נדחות הלוואות והוצאות 

 לזמן ארוך

 כתוצאה ח"ש מיליון 14-כ של גידולמ נובע הגידול עיקר 81,681 100,356

 בהוצאות תוספת ,חדרה פרויקטל תשתיות בגין מהשקעה

 והעמדת, בחדרה הבכיר החוב בגין ח"ש מיליון 5-כ של נדחות

 .מיליון ש"ח 3-כ של בסך לצומת הלוואות

 שוטפת הפחתה בגין מיליון 4-כ של ירידה גידול זה קוזז על ידי

 .ברותםשל הוצאות נדחות 

 לתקופה נגזרים מכשירים יתרת אין שלחברה כךמ נובע הקיטון 4,741 - נגזרים מכשירים

 .שנה על העולה

 השינוי אינו מהותי 218 751 נדחים מסים

 324-הגידול נובע מהשקעה בתחנת הכוח חדרה בסך של כ עיקר 1,955,418 2,184,405 קבוע רכוש

הפחתת רכוש קבוע של רותם  מיליון ש"ח, אשר קוזזה על ידי

 "ח.ש מיליון 109-כ של כוללוחדרה )מרכז האנרגיה( בסך 

 נוסף מוחשי בלתי ונכס ממוניטין כתוצאה מיליון 2-כ של גידול 3,931 5,689 מוחשיים בלתי נכסים

אנרגיה מתחדשת  גרינדיי הבת החברהשל  הרכיש בגין שהוכר

 .2017, בחודש יולי מהון המניות( 85.3%) בע"מ

 שאינם נכסים"כ סה

 שוטפים

2,555,765 2,301,493  

  2,580,425 3,261,758 נכסים"כ סה
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 סעיף
 דירקטוריון הסברי בדצמבר 31 ליום

2017 2016 

 שוטפות התחייבויות

מתאגידים חלויות שוטפות 

 בנקאיים ומוסדות פיננסיים

 22-בסך של כ שוטפות חלויותב וספותתמ נובע הגידול עיקר 94,591 104,978

בגין אגרות החוב )סדרה א'( שהונפקו בתקופת  מיליון ש"ח

 הדוח. 

 שוטפת חלות מפירעוןהנובע  קיטוןגידול זה קוזז בחלקו על ידי 

 "ח.ש מיליון 11-כ של בסך הביניים הלוואת של

 של בסך גז רכישות בגין ספק ביתרת מגידולהגידול נובע  עיקר 123,918 202,705 רותיםיש ונותני ספקים

 19-כ של בסך בחדרה ההקמה קבלן בגין"ח, ש מיליון 48-כ

 למועד שולמו שלא החשמל לחברת יתרות בגין כןו"ח ש מיליון

 ."חש מיליון 17-כ של בסך הדוח

 תביתר"ח ש יליוןמ 7-כ של קיטוןגידול זה קוזז בחלקו על ידי 

 .התחזוקהספק 

זכאים ויתרות זכות, לרבות 

 מכשירים נגזרים

 מיליון 6-כ של בסך לשלם בריבית ידולמג נובע הגידול עיקר 33,898 36,983

 גידולו "חשמיליון  5-כ של בסך לשלם הוצאותבגידול "ח, ש

 ."חש מיליון 4-ביתרת מע"מ לשלם בסך של כ

ביתרה מול צדדים קשורים  ירידהגידול זה קוזז בחלקו על ידי 

 נגזרים מכשירים של הוגן בשווי ירידהמיליון ש"ח,  5-בסך של כ

 בסך ברותםמיליון ש"ח וסילוק הפרשות  4-כ של בסך בחדרה

 "ח.ש מיליון 3-כ של

הלוואות ושטרי הון שהונפקו 

 לחברה האם

כחלק משינוי  פיתוח אסיהל ההון שטרי נפרעו הדוח בתקופת 132,448 -

 ב'18 ביאור וכן 5 ביאור ראומבנה הקבוצה )לפרטים נוספים 

 .(םכספייה לדוחות

  384,855 344,666 שוטפות התחייבויות"כ סה

 

 שוטפות שאינן התחייבויות

הלוואות לזמן ארוך 

 מתאגידים בנקאיים ומוסדות

 של הבכיר החוב במסגרת הלוואות מהעמדת נובע הגידול עיקר 1,505,950 1,744,739

 ריביתחל גידול ב, בנוסף"ח. ש מיליון 494-כ של בסך חדרה

-כ של בסך וחדרה רותם של הבכיר החוב תויתר בגין והצמדה

 "ח.ש מיליון 18

"ח ש מיליון 280-כ של קיטון גידול זה קוזז בחלקו על ידי

 .ברותם הבכיר והחוב הביניים הלוואת מפירעונות כתוצאה

)לפרטים  הדוח בשנת'( א)סדרה  חוב אגרותנובע מגיוס  הגידול - 293,954 אגרות חוב

 .(כספייםהלדוחות  17 ביאור ראו נוספים

לאסיה שטרי הון שהונפקו 

 וצד קשור פיתוח

 אסיהלהון  שטרישינוי המבנה של הקבוצה, נפרעו  בעקבות 10,353 1,803

 צד כלפי החוב יתרת את מייצגת היתרה. השנה במהלך פיתוח

 .קשור
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 לתקופה נגזרים מכשירים יתרת אין שלחברה מכך נובע הקיטון 2,969 - מכשירים נגזרים

 .שנה על העולה

  280 280 לעובדים הטבות

 מהרווח כתוצאה הנדחים במסים מעדכון נובע הגידול עיקר 158,307 191,777 נטו ,נדחים מסים

 .לשנה

סה"כ התחייבויות שאינן 

 שוטפות

2,232,553 1,677,859  

  2,062,714 2,577,219 סה"כ התחייבויות

 

 "ח(ש)באלפי  7201בדצמבר  31יום שנה שהסתיימה בל הפעילות תוצאות ניתוח .2.2

 

 סעיף

 31 ביום שהסתיימה לשנה

 הסברי דירקטוריון בדצמבר

2017 2016 

 תעריפיבמעלייה  בעיקרמיליון ש"ח נובע  57-של כ גידול 1,245,129 1,315,679 מכירות

 אנרגיהמיליון ש"ח נובע ממכירת  3-גידול של כ ,החשמל

מיליון  11-גידול של כ, ובנוסף, ללקוחות בהיקף גבוה יותר

 ראוש"ח בגין התחשבנות עבר עם לקוחות )לפרטים נוספים 

 (.כספייםלדוחות ה יד'27ביאור 

המכירות )בניכוי עלות 

 פחת והפחתות(

 גבוהה יותר מאשריתה יזמינות תחנת רותם ה 2017 בשנת 963,170 958,968

, בעקבות תחזוקה מתוכננת גדולה שבוצעה בשנת 2016בשנת 

 2017צור האנרגיה וצריכת הגז בשנת י. כתוצאה מכך, י2016

לעומת זאת, רכישות . 2016אשר בשנת מיותר היו גבוהים 

 נהל המערכת היו נמוכות יותר.החשמל ממ

היקף נובע מהמיליון ש"ח  33-כקיטון של חל לאור זאת, 

למרות הגידול בכמות הגז, לאור  יותר. ךרכישות אנרגיה נמו

, סך עלות הגז 2017בשנת ביחס לדולר שקל שער ההתיסוף ב

 .2016ש"ח מאשר בשנת  יליוןמ 15-יתה נמוכה בכיהשקלית ה

מנגד, תשלומים לחברת החשמל בהיקף גבוה יותר כתוצאה 

מעלייה בתעריפי התשתית והמערכתיות והיקף מכירות גבוה 

 לחברת חשמל , תשלומיםכןמיליון ש"ח, ו 40-יותר בסך של כ

 מיליון ש"ח  4בגין התחשבנות עבר עם לקוחות בסך של 

 לדוחות הכספיים(. יד'27ביאור  ראו ,)לפרטים נוספים

הגידול נובע מהקדמת התחזוקה המתוכננת שהגדילה  עיקר 106,223 112,210 והפחתות פחת

 2017שנת ל הפחת את כך ובעקבותאת הרכוש הקבוע 

 .(כספייםהלדוחות  3-ד'27 ביאור ראונוספים  לפרטים)

  175,736 244,501 גולמי רווח
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  מניות מבוסס תשלום, פעמי חד ממענק נובע הגידול עיקר 28,942 39,576 וכלליות הנהלה הוצאות

 6.5-כ של בסך דירקטורים ושכר השכר בעלויות וגידול

 מקצועיים שירותים בעלויות גידול חל ש"ח. בנוסף יליוןמ

 "ח.ש מיליון 4-כ של בסך ומשפטיות

עדכנה החברה את הערכתה לגבי הנגזר בגין  2016 בשנת 7,496 1,252 אחרות, נטוהכנסות 

ולכן רשמה החברה רווח בגין עליית   מכירות עודפי הגז בחדרה

 .ערכו

  154,290 206,176 מפעולות רגילותרווח 

נובע מעמלת פירעון מוקדם בגין פירעון הלוואת הגידול  עיקר 65,779 117,823 נטו ,הוצאות מימון

 שלמיליון ש"ח וגידול בהוצאות מימון  23-הביניים בסך של כ

מיליון ש"ח )לפרטים  9-חוב )סדרה א'( בסך של כהאגרות 

 שערי השפעת(, כספייםהלדוחות  17 ביאור ראונוספים, 

כתוצאה משינויים  גידול "ח,ש מיליון 11-כ של בסך חליפין

וכן, קיטון  מיליון ש"ח, 5-במדד המחירים לצרכן בסך של כ

מיליון  5-בהוצאות בגין ריבית עלויות מערכתיות בסך של כ

 .2016ש"ח בשנת 

לפני מסים על רווח 

 ההכנסה

88,354 88,511  

 כולל מס לפני הרווח 2017 שבשנת מכך נובע הגידול עיקר 254 31,848 מסים על הכנסה

 מס נוצר לא בגינם אשר מיליון ש"ח 42-כ של בסך הפסדים

המיסים  ביתרת, בוצע עדכון 2016. כמו כן, בשנת נדחה

לשנים  החברות מסהנדחים כתוצאה מהקטנת שיעורי 

 הבאות.

  88,257 56,506 לשנהרווח )הפסד( 
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 "ח(ש)באלפי  2017בדצמבר  31יום ב שהסתיימו לשלושה חודשים הפעילות תוצאות ניתוח .2.3

 

  

 סעיף

 שהסתיימוחודשים  לשלושה

 הסברי דירקטוריון בדצמבר 31 ביום

2017 2016 

 תעריפימעלייה ב בעיקרמיליון ש"ח נובע  16-גידול של כ 302,369 319,644 מכירות

 אנרגיהמיליון ש"ח נובע ממכירת  1-גידול של כ וכן, החשמל

 ללקוחות בהיקף גבוה יותר.

עלות המכירות )בניכוי 

 פחת והפחתות(

תשלומים לחברת החשמל ממיליון ש"ח נובע  10-של כ גידול 231,802 232,839

בהיקף גבוה יותר כתוצאה מעלייה בתעריפי התשתית 

 .תפעול בעלויות"ח ש מיליון 1-כ של גידולווהמערכתיות, 

הגידול בכמות הגז, לאור התיסוף בשקל בשנת  למרותמנגד, 

ש"ח  יליוןמ 7-נמוכה בכ הייתה, סך עלות הגז השקלית 2017

 .2016מאשר ברבעון המקביל בשנת 

 3-אנרגיה נמוכות יותר בסך של כ רכישות, עלויות כמו כן

 מיליון ש"ח.

  26,366 26,443 פחת והפחתות

  44,201 60,362 רווח גולמי

 מיליון 2-כ של בסך השכר בעלויות מגידול נובע הגידול עיקר 8,194 12,230 וכלליות הנהלה הוצאות

 בסך מקצועיים שירותיםו משפטיות בעלויות גידולוכן  ש"ח

 "ח.ש מיליון 2-כ של

אחרות, )הוצאות( הכנסות 

 נטו

לגבי הנגזר בגין מכירות  הערכת החברה מעדכון נובע הגידול (27) 1,259

 עודפי הגז בחדרה.

  35,980 49,391 רווח מפעולות רגילות

 6-כ)הגידול נובע משינויים במדד המחירים לצרכן  עיקר 10,788 23,470 נטו ,הוצאות מימון

"ח ש מיליון 4-כ של בסך חליפין שערי השפעת, (מיליון ש"ח

 3-חוב )סדרה א'( בסך של כהאגרות  שלוכן, הוצאות מימון 

 "ח.ש מיליון

רווח לפני מסים על 

 ההכנסה

25,921 25,192  

)הטבת   מסים על הכנסה

 מס(

 ביתרת, בוצע עדכון 2016בשנת ש מכך נובע הגידול עיקר (6,795) 8,194

החברות  מסהמיסים הנדחים כתוצאה מהקטנת שיעורי 

 לשנים הבאות.

  31,987 17,727 רווח )הפסד( לשנה
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2.4. EBITDA  

הכנסה  ים על" לכל תקופה כרווח )הפסד( לפני פחת והפחתות, הוצאות מימון, נטו והוצאות מסEBITDAהחברה מגדירה "

ביצועים  מדד למדידתאו כל כללי חשבונאות מקובלים אחרים כ IFRSמוכר לפי תקני נתון אינו  EBITDA)הטבת מס(. 

מונחים אחרים של ביצועים לאו שטופת תזרים מזומנים מפעילות לפיננסיים ואינו צריך להיחשב כתחליף לרווח או הפסד, 

 . IFRS-התפעוליים או נזילות שנקבעו בהתאם לתקני 

 לשמש יםאלו עשוי כספיםדיבידנדים או לשימושים אחרים, מכיוון שלחלוקת אינו מיועד לייצג כספים הזמינים  EBITDA-ה

מציג מגבלות הפוגעות בשימוש בו כמדד לרווחיות  EBITDA-, הון חוזר והתחייבויות אחרות. הניותשירות חוב, הוצאות הול

החברה, מאחר שהוא אינו מביא בחשבון עלויות והוצאות מסוימות הנובעות מעסקי החברה, אשר עשויות להשפיע באופן 

 , פחת, הון הוצאות והוצאות נלוות אחרות.על ההכנסה הוצאות מימון, מסים מהותי על הרווח הנקי שלה, כגון

מספק מידע באופן שקוף ומועיל למשקיעים בסקירת הביצועים התפעוליים של  EBITDA-של ה הנתוןהחברה סבורה כי 

ת אחרות בעלות החברה ובהשוואת ביצועים תפעוליים אלה לביצועים התפעוליים של חברות אחרות באותו ענף או בתעשיו

 .שונים ו/או שיעורי מס הכנסהשונות , רמות חוב שונים מבני הון

באופן שונה, ולכן הצגה זו של  EBITDA-לתקופות המוצגות. חברות אחרות עשויות לחשב את ה EBITDA תחשיבלהלן 

EBITDA  חברות אחרות.לעשויה שלא להיות דומה 

 
  :"ח(ש)באלפי  2017 בדצמבר 31חודשים שהסתיימו ביום לתקופות של שנה ושל שלושה  EBITDA-חישוב ה

 סעיף

 31 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר

לשלושה חודשים שהסתיימו 

 בדצמבר 31ביום 

2017 2016 2017 2016 

 302,369 319,644 1,245,129 1,315,679 מכירות

 231,802 232,839 963,170 958,968 עלות המכירות )בניכוי פחת והפחתות(

 8,146 12,106 28,605 39,252 וכלליות )בניכוי פחת והפחתות( הנהלה הוצאות

 (27) 1,259 7,496 1,252 אחרות הכנסות

EBITDA 318,711 260,850 75,958 62,394 

 

 לתשקיף שצורףשניתנה בדוח הדירקטוריון  2017 לשנת רותם EBITDAתחזית ל השוואה

 EBITDA תחזית החברה פרסמה התשקיףפורסם במסגרת  אשר 2017במרץ  31 וליום 2016הדירקטוריון לשנת  בדוח

. 2017דצמבר  שותחזית עד סוף חוד 2017 אפריל–בפועל לחודשים ינואר םנתוניה עלהתבססה  אשר 2017של רותם לשנת 

 על ההנחות הבאות:התחזית כאמור התבססה 

 .2017עד סוף שנת  שעה וואט למגה"ח ש 264 שלרכיב ייצור  .א

דולר )שער החליפין הממוצע הינו ל"ח ש 3.65יהיה  2017ועד סוף שנת  2017ער החליפין הממוצע החל מחודש יוני ש .ב

 ש"ח לדולר(. 3.66

 .98%-כ תהיה 2017 דצמבר חודש ועד 2017 מאיהתחנה מחודש  זמינות .ג
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 :"ח(ש)באלפי  2017שהיו בפועל בשנת  כפי לנתונים ביחס השוואה מובאת להלן

 2017 לשנת בפועל נתונים 2017 לשנת שניתנה תחזית סעיף

 1,237,576 1,197,952 מכירות

 887,286 878,340 עלות המכירות )בניכוי פחת והפחתות(

 24,442 18,866 וכלליות )בניכוי פחת והפחתות( הנהלה הוצאות

 1,195 - נטו, אחרות הכנסות

EBITDA 300,746 327,043 

 
 

 מכירות

 גבוה יותר מהתחזית.מהיקף מכירות אנרגיה בעיקר נובע ביחס לתחזית הגידול במכירות 

 עלות המכירות

היקף מכירות גבוה מלחברת החשמל כתוצאה יותר  גבוהיםתשלומים נובע מ ביחס לתחזית הגידול בעלות המכירותעיקר 

מיליון ש"ח  7-ש"ח וכן, כמיליון  17-של כ כוללבסך  בגין התחשבנות עבר עם לקוחותוכן תשלומים לחברת החשמל יותר 

 בגין פעילות בסולר.

כתוצאה  מיליון ש"ח 3-נמוכות יותר בסך של כ דלקיםעלויות  מיליון ש"ח, 8-מנגד, עלויות תפעול נמוכות יותר בסך של כ

מיליון ש"ח כתוצאה מזמינות  4-ביותר  היקף רכישות אנרגיה נמוך, וכן, יותרנמוכות כמויות גז ומשער חליפין נמוך יותר 

 גבוהה יותר מהתחזית.

  וכלליות )בניכוי פחת והפחתות( הנהלה הוצאות

מיליון ש"ח וכן, גידול  3-גידול בעלויות השכר בסך של כנובע מביחס לתחזית עיקר הגידול בהוצאות הנהלה וכלליות 

 מיליון ש"ח. 3-בעלויות שירותים מקצועיים ומשפטיות בסך של כ

 אחרות, נטו הכנסות

 ממכירות גז לצד ג' במהלך התחזוקה.נובע ביחס לתחזית הגידול בהכנסות האחרות 

 מעדכנתהחברה  ובהתאםאינו מחויב על פי דין  בפועל EBITDA-ל השוואתהו EBITDAבר תחזית דב המידעיובהר, כי 

  .2018לשנת  EBITDAתחזית בדוח זה  כלולהלא  ולפיכך, בעתיד נוספות תחזיות לפרסם בכוונתה איןכי 

 

 אנרגיה מאזן .2.5

 במיליוני) 2016-ו 2017 בשנים )יחדיו( חדרהמרכז האנרגיה בו רותם תחנת של חשמל ורכישות יצור, מכירות פירוט להלן

 "ש(:קווט

 

  

 סעיף
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

2017 2016 

 3,876 3,888 פרטיים ללקוחות מכירות

 120 100 המערכת למנהל מכירות

 3,996 3,988  מכירות"כ סה
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 סעיף
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

2017 2016 

 3,510 3,655 חשמל יצור

 486 333 המערכת ממנהל חשמל רכישת

 3,996 3,988 המערכת ממנהל ורכישות חשמל יצור"כ סה

 
 

 2017 2016 

ייצור נטו )במיליוני  זמינות )%( 

 קווט"ש(

נטו )במיליוני ייצור  זמינות )%(

 קווט"ש(

 3,422 91.2% 3,576 94.2% רותם

 88 94.8% 79 88.7% חדרה

 
 

 הכנסות .2.6

 )באלפי ש"ח(: 2016-ו 2017 לשנים החברהפירוט הכנסות  להלן

 סעיף
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

2017 2016 

 772,579 838,336 פרטיים ללקוחות אנרגיה ממכירת נטו הכנסות

 400,168 410,659 החשמל ברתח שירותי בגין פרטיים מלקוחות גביה

 15,003 11,096 המערכת למנהל אנרגיה ממכירת הכנסות

 57,379 55,588 ממכירת קיטור  הכנסות

 1,245,129 1,315,679 הכנסות"כ סה

   

 רסםוהמפ היצור רכיב לתעריפי בהתאם חשמלפרטיים נובעות ממכירת  ללקוחות חשמלממכירת  נטו החברה הכנסות

 כפי, 2017מהתעריף. הממוצע המשוקלל של תעריף רכיב היצור לשנת  מסוימתי רשות החשמל, תוך מתן הנחה ל ידע

משוקלל זה מיוחס לתמהיל הצריכה המשקי, בעוד  ממוצע 1,"שלקווטאגורות  .4026 הינו, החשמל רשות על ידי שפורסם

המשקף את הכנסות  היצור רכיב 2016 בשנתאינו זהה לתמהיל הצריכה המשקי.  וחדרה שתמהיל צריכת לקוחות רותם

 "ש.לקווט אגורות 25.82 החברה עמד על

 .לצרכן המחירים למדד ובחלקן הגז למחיר בחלקן צמודות קיטור ממכירת החברה הכנסות, בנוסף

  

                                                      

החלטה מסכמת לתעריפי החשמל לצרכני חברת  - 2016עדכון שנתי לתעריף החשמל  (1110) 2בהחלטה מס'  6.3-1לוח ראו  1

 .חשמל
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 (והפחתות פחת)בניכוי  המכירות עלות .2.7

אלפי ש"ח בשנת  963,170-ל בהשוואהש"ח,  אלפי 958,968-הסתכמה ל 2017 לשנת( והפחתות פחת)בניכוי  המכירות עלות

 :)באלפי ש"ח( הבאים לרכיבים בחלוקה, 2016

  

 

 4.7על  עמד 2017בשנת מחיר הגז הממוצע ו MMBTU 26,310,699-עמדה על כ 2017 בשנתרותם וחדרה  של הגז צריכת

 .(םכספייהלדוחות  ז'27יאור ב ראונוספים אודות הסכם הגז  לפרטים) 2017בשנת  MMBTU-ל דולר

 
 "ח(ש)באלפי מימון  ומקורות זילותנ .2.8

 

 סעיף
 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה

2017 2016 

 482,551 468,407 דלקים

 400,168 410,659 בגין שירותי מערכת ורכישת חשמל חשמל לחברת תשלום

 26,293 26,400 הולכת גז  עלות

 54,158 53,502 תפעול הוצאות

 963,170 958,968 "כ עלות המכירות )בניכוי פחת והפחתות(סה

 סעיף

 31 ביום שהסתיימה לשנה

 בדצמבר

 דירקטוריון הסברי

2017 2016 

 שנבעו מזומנים מיתזרי

 מפעילות שוטפת

 154-כ של בסך מערכת ניהול דמי מתשלום נובע הגידול עיקר 94,905 409,744

)לפרטים  קודמות תקופות יןבג 2016 בשנתח "ש מיליון

 בהוןגידול מ(, כספייםה לדוחותט' 27 ביאור ראו נוספים

 של בסךבהכנסות  גידולומ, "חש יליוןמ 65-בסך של כ החוזר

 ."חש מיליון 70-כ

דוחות על תזרימי המזומנים מאוחדים של  להרחבה, ראו

 .הכספיים דוחותב הכלולים, 2017, בדצמבר 31החברה ליום 

 ימשוששמזומנים  מיתזרי

 השקעה פעילותל

הגידול במזומנים ששימשו לפעילות השקעה נובע  עיקר (73,273) (569,964)

 מהשקעות כתוצאה בעיקר קבוע רכושברכישות  מגידול

, הפקדה מיליון ש"ח 139-בסך של כ חדרה בפרויקט נוספות

מיליון  76-לחשבון נאמנות במסגרת הסכם תמר בסך של כ

, (םכספייה' לדוחות ז27ביאור  ראו נוספים)לפרטים ש"ח 

"ח, ש מיליון 74-כ של בסך ערבויות בגין לפיקדונות הפקדה

 ,וחדרה ברותם מוגבלים למזומנים"ח ש מיליון 25-כ של סיווג

מיליון  180-בסך של כ 2016ומשחרור מזומנים מוגבלים בשנת 

  ש"ח כתוצאה מפירעון חלקי של הלוואת ביניים.
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של החברה )אשר  חוב לשירות לקרנות המופקדים כספים כוללהמזומנים ושווי המזומנים  יתרת .2.8.1

הסתכמו  2017 בדצמבר 31 ליום (מוצגים בדוחות הכספיים כחלק מסעיף מזומנים מוגבלים לזמן ארוך

 290,743-ו בחדרה"ח ש אלפי 103,111ש"ח ברותם,  אלפי 222,132 מתוכם"ח, ש אלפי 617,650לסך של 

 .חברה עצמהב"ח ש אלפי

)כולל  ןמתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים, אשר יתרת ייםקטליפרוי ניםמימו חדרהלולרותם  .2.8.2

-ש"ח ו אלפי 1,328,670סך של על  עומדת 2017בדצמבר  31חלויות שוטפות וריבית לשלם( ליום 

 אלפי ש"ח בהתאמה. 500,177

 שיעוריהמימון השונים של הקבוצה לצורך מימון פעילותה השוטפת לרבות,  הסכמי בדבר לפרטים

שהחברה וחברות  מגבלות ,וארוך קצר לזמן ההלוואות של הממוצע ההיקף, ההלוואות על הריבית

(, 2017בדצמבר  31ועמידת החברה וחברות הבת באמות המידה הפיננסיות )ליום הבנות נטלו על עצמן 

 מדוח חלק המהווה, 2017 לשנת התקופתי לדוח( התאגיד עסקילפרק הראשון )תיאור  10 סעיף ראו

 .זה

 ד' לדוחות הכספיים.25ביאור  ראולפרטים בדבר יתרת הערבויות מצדדים קשורים  .2.8.3

אלפי ש"ח ערך נקוב.  320,000חוב )סדרה א'( בסך של  אגרותחברה ל, 2017 בדצמבר 31 ליום נכון .2.8.4

 .הכספיים לדוחות 17 ביאורלהלן ו 12 סעיף ראולפרטים נוספים, 

)לפרטים  דאז, אסיה פיתוח האםלחברה  התחייבויותיה כלל את החברה פרעה תקופת הדוח במהלך .2.8.5

 מדוח חלק המהווה, 2017 לשנת התקופתי לדוח( התאגיד עסקיק הראשון )תיאור לפר 10.10 סעיף ראו

 .(זה

 . כספייםלדוחות ה 21ביאור  ראולפרטים בדבר הנפקת מניות החברה,  .2.8.6

  

 שנבעו מזומנים תזרים

 שימשו)מפעילות 

 מימון (לפעילות

 נובע מימון לפעילות ששימשו במזומנים הגידול עיקר (398,157) 588,800

תמורה ממיליון ש"ח,  361-כ של בסך מניות מהנפקת מתמורה

מיליון ש"ח,  316-מהנפקת אגרות חוב )סדרה א'( בסך של כ

בפרויקט חדרה בסך של  המימון הסכם במסגרת משיכותמ

 החברה חילקה 2016 בשנת, כמו כן מיליון ש"ח. 494

 67-כ של סךמיליון ש"ח לעומת  203-כ של בסך דיבידנדים

 .2017 בשנת"ח ש מיליון

 הלוואת פירעון הכוללים חוב תשלומי ידיגידול זה קוזז על 

, לאסיה פיתוח יתרותסילוק , שוטפים חוב תשלומי, הביניים

לעומת סכום  2017"ח בשנת שמיליון  503-בסך כולל של כ נטו

 .2016מיליון ש"ח בשנת  195-כולל של כ
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 2017בדצמבר  31מזומנים מוגבלים ליום פיקדונות וטבלה המפרטת חוב, מזומנים ושווי מזומנים,  .2.8.7

 :)באלפי ש"ח(

 מאוחד אחרות סולו חדרה רותם 

 2,143,671 - 315,918 500,177 1,327,576 2חוב

 508,181 1,664 273,033 103,111 130,373 ושווי מזומנים מזומנים

 קצר וזמן ארוךלזמן  מזומנים מוגבליםפיקדונות ו

 )כולל קרנות לשירות חוב(

167,430 5,459 92,427 - 265,316 

      

 109,469 - 17,710 - 91,759 מוגבלים(המזומנים מתוך הקרנות לשירות חוב )

 
 2016בדצמבר  31ושווי מזומנים, פיקדונות ומזומנים מוגבלים ליום  טבלה המפרטת חוב, מזומנים .2.8.8

 :)באלפי ש"ח(

 

  

                                                      

 לא כולל ריבית לשלם 2

 לא כולל ריבית לשלם 3

 מאוחד אחרות סולו חדרה רותם 

 1,600,541 - 198,923 - 1,401,618 3חוב

 86,159 125 14,940 3,728 67,366 מזומנים ושווי מזומנים

לזמן קצר וזמן ארוך  מזומנים מוגבליםפיקדונות ו

 )כולל קרנות לשירות חוב(

73,158 194 16,158 - 89,510 

      

 89,316 - 16,158 - 73,158 מוגבלים(המזומנים מתוך הקרנות לשירות חוב )
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 7201בדצמבר  31ליום  רגישות מבחני .2.9

 מבחני רגישות לרכיב הייצור

היה מגדיל )מקטין( את הרווח )הפסד( לפני מס בסכומים  2.5%-5%בתעריף רכיב הייצור בשיעור של  שינוי

המוצגים להלן. ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים נשארו קבועים. חשוב לציין כי שינוי ברכיב הייצור 

וי שכזה לא יקרה ללא השפעה ששינ ייתכןככל שיהיה ייגרם משינוי באחד הפרמטרים המרכיבים אותו ועל על כן 

על עלויות החברה. הבדיקה שלהלן מנטרלת כל שינוי למעט שינוי ברכיב הייצור ועל כן אין וודאות שהינה 

 משקפת את המציאות בפועל.

 

 2017 דצמברב 31 יוםב שנסתיימה שנהל 

 מס לפניהרווח )הפסד(  על השפעה 

 5%של  גידול 2.5%של  גידול 2.5%של  קיטון 5%של  קיטון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 

 41,117 20,559 (20,559) (41,117) הייצור רכיב תעריף

 
 בריבית שקלית צמודה למדדמבחני רגישות לשינויים 

 10% של גידול 5% של גידול שווי הוגן 5%של  קיטון 10%של  קיטון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 

הלוואות מתאגידים 

בנקאיים ומוסדות 

 פיננסיים

 

 

20,431 

 

 

10,157 

 

 

2,221,979 

 

 

(10,042) 

 

 

(19,972) 

 

 BP100של  גידול BP50של  גידול הוגן שווי BP50של  קיטון BP100של  קיטון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 

 מתאגידים הלוואות

 ומוסדות בנקאיים

 פיננסיים

 

 

105,535 

 

 

51,555 

 

 

2,221,979 

 

 

(49,258) 

 

 

(96,336) 
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 במדד המחירים לצרכןמבחני רגישות לשינויים 

 10% של גידול 5% של גידול שווי הוגן 5%של  קיטון 10%של  קיטון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 

יתרות פריטים נוספים 

 שאינם הלוואות

 

(219) 

 

(109) 

 

2,876 

 

109 

 

219 

 151,721 75,671 2,224,855 (36,979) (37,089) סה"כ

 

 בריבית שקליתמבחני רגישות לשינויים 

 10% של גידול 5% של גידול שווי הוגן 5%של  קיטון 10%של  קיטון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 

 (3,309) (1,667) 365,728 1,693 3,413 אגרות חוב

 (4,656) (2,344) 980,148 2,376 4,786 סה"כ

 

 BP100 של גידול BP50 של גידול שווי הוגן BP50של  קיטון BP100 של קיטון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 

 (16,282) (8,317) 365,728 8,688 17,766 אגרות חוב

 (29,164) (14,931) 980,148 15,670 32,121 סה"כ

 
 
  

 מתאגידים הלוואות

 ומוסדות בנקאיים

 151,502 75,562 2,221,979 (36,870) (36,870) פיננסיים

הלוואות מתאגידים 

בנקאיים ומוסדות 

 (1,347) (677) 614,420 683 1,373 פיננסיים

הלוואות מתאגידים 

בנקאיים ומוסדות 

 (12,882) (6,614) 614,420 6,982 14,355 פיננסיים
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 במט"חמבחני רגישות לשינויים 

 10% של גידול 5% של גידול שווי הוגן 5%של  קיטון 10%של  קיטון 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי "חש אלפי "חש אלפי 

 

יתרות ביורו שאינן 

 נגזרים

 

(711) 

 

(355) 

 

9,354 

 

355 

 

711 

 3,201 1,600 42,122 (1,600) (3,201) סה"כ

 

 כספיים.לדוחות ה 24 ביאור ראו 2017בדצמבר  31 ליום נוספים רגישות למבחני

 

 תאריך המאזןהדוח ולאחר  בתקופת מהותיים אירועים .2.10

מהונה המונפק והנפרע של  95%התקשרה החברה במערך הסכמים לרכישת עד  2017באפריל  6 ביום .2.10.1

 טבעי גז באמצעות המונעת, כוח תחנת להקמת פרויקט המקדמת"(, צומתצומת אנרגיה בע"מ )"

 26 ביום"(. צומת פרויקט)" וואט מגה 396 -כ של בהספק פתוח במחזור, קונבנציונלית בטכנולוגיה

 במרץ 7 ביוםו, , אישר דירקטוריון החברה לפעול להשלמת ההסכמים האמורים לעיל2018בפברואר 

מהונה המונפק והנפרע  95% -ב ובהתאם, נכון למועד זה, החברה מחזיקה , הושלמה עסקת צומת 2018

-2018)אסמכתא מס':  2018בפברואר  27מיידי מיום  דיווח ראוצומת  עסקתשל צומת. לפרטים בדבר 

 . הכספיים לדוחותיג' 27 ביאור(, המובא על דרך ההפניה וכן 01-015789

החליט דירקטוריון החברה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה בכל שנה  ,2017ביולי  26 ביום .2.10.2

רה, לאחר מס, בשנה לפחות מהרווח הנקי של החב 50%, יחולק דיבידנד בשיעור של קלנדרית

 מעת חלוקתו ואישור הדיבידנד חלוקת מדיניותשקדמה למועד חלוקת הדיבידנד. יישום  הקלנדרית

' לדוחות ג21 באור ראו נוספים לפרטים. דין כל להוראות כפוף יהיה החברה דירקטוריון ידי על לעת

 הכספיים.

 לפרטים .אופציות )לא סחירות( למניות 1,000,000, הוקצו למנכ"ל החברה 2017באוקטובר  1ביום  .2.10.3

, המובא (2017-01-096591: מס' )אסמכתא 2017באוקטובר  1דוח מידי של החברה מיום  ראו נוספים

. הקצאת האופציות למנכ"ל הינן בהמשך לתשקיף וכמפורט בו. למידע אודות תנאי על דרך ההפניה

 .(התאגיד על נוספים)פרטים  הרביעי לחלק 21 תקנה ראוהאופציות, 

, התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, בה התקבלו 2017בנובמבר,  7 ביום .2.10.4

 ההחלטות הבאות: 

קרלוס קמוליאנו כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה  חואןשל מר  ומינוי .א

 ת של החברה.המניו בעליעל ידי האסיפה הכללית של  המינוישל החברה החל ממועד אישור 

של מר יוסף טנא כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה )ראשונה( בת  ומינוי .ב

 המניות של החברה. בעליעל ידי האסיפה הכללית של  המינוישלוש שנים, החל ממועד אישור 

( מינויה של גב' מיכל מרום כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה, לתקופת כהונה )ראשונה .ג

 המניות של החברה. בעליעל ידי האסיפה הכללית של  המינויבת שלוש שנים, החל ממועד אישור 

יתרות בדולר שאינן 

 2,490 1,245 32,768 (1,245) (2,490) נגזרים
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יפו )המחלקה הכלכלית( בקשה -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2017בנובמבר  29ביום  .2.10.5

"(, נגד בז"ן, רותם, "ןבז"מ )"בע לנפט זקוק בבתילאישור תביעה כתביעה נגזרת על ידי בעל מניות 

)לפרטים  "(לישראל החברהבע"מ )" ( והחברה לישראל2011ביולי  7חברי דירקטוריון בז"ן )ליום 

, המובא על דרך (2017 2017-01-113655 )אסמכתא מס': בדצמבר 5מיום  מיידידיווח  ראונוספים 

  .(ההפניה

 45.49 -ש"ח )כמיליון  60 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 2017 בדצמבר 5ביום  .2.10.6

 .2017בדצמבר  21אגורות למניה(, אשר חולק ביום 

אסיפה פיתוח )דאז נטלה על עצמה החברה את הערבויות אשר הועמדו על ידי  2017בדצמבר  11 ביום .2.10.7

 2017-01-115092 מיידידיווח  ראולטובת רשות החשמל ומנהל המערכת )לפרטים נוספים  (האם חברת

 .ההפניה דרך על באהמו, (2017בדצמבר  11מיום 

התקשרה החברה בהסדרים במסגרתם יבוטלו ערבויות אשר הועמדו על ידי  2017בדצמבר  31 ביום .2.10.8

-2017-01 מיידידיווח  ראולהבטחת התחייבויות של רותם ושל חדרה )לפרטים נוספים  פיתוח אסיה

 .ההפניה דרך על המובא, (2017בדצמבר  31מיום  122253

ולר במהלך התקופה בהתאם להנחיית מנהל המערכת עקב תקלה באסדת לפרטים בדבר פעילות בס .2.10.9

 .כספייםהטז' לדוחות 27ביאור  ראותמר, באמצעות סולר חלף הגז, 

 .כספייםז' לדוחות ה27ביאור  ראולפרטים בדבר המחלוקת עם שותפות תמר,  .2.10.10

  



 

 

 

20 

 ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה -'ב חלק

 

  ניהולם ודרכי שוק לסיכוני חשיפה .3

 על ניהול סיכוני שוק בחברה םהאחראי פרטי .3.1

על  םכאחראי ניםמכה החברה של הכספים"ל סמנכ, ליטבק ערן מרו החברה"ל מנכ, אלמוגי גיורא מר .3.1.1

 .ניהול סיכוני השוק של החברה

  החברה חשופה אליהם השוק סיכוני תיאור .3.2

 :פיננסים סיכונים .3.2.1

החברה חשופה לשינויים בשערי החליפין של הדולר והאירו ביחס לשקל לאור התקשרותה  .א

 תחזוקה כגון הסכם לרכישת גז וכן הסכם שהתשלום בגינם הינו במטבעות האמוריםבהסכמים 

לפרק הראשון )תיאור עסקי  7.7.2סעיף  וכן לדוחות הכספיים 'ד24ביאור  ראולפרטים נוספים )

 , המהווה חלק מדוח זה(.2017תי לשנת התאגיד( לדוח התקופ

לשינויים במדד המחירים לצרכן לאור ההצמדה למדד בהסכמי המימון בהם חשופה  החברה .ב

הראשון  לפרק 7.7.3סעיף  וכן ד' לדוחות הכספיים24ביאור  ראו)לפרטים נוספים  התקשרה

 , המהווה חלק מדוח זה(.2017)תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת 

  :הייצור רכיב תעריףל יפהחש .3.2.2

 ידי רשות החשמל, ישפיעו על הכנסותיה של-בתעריף רכיב ייצור החשמל, המפורסם על שינויים

 לבין החברה בין בהתקשרות החשמל מחירעלות המכירות הנובעת מפעילותה, שכן  עלוכן  החברה

 להצמדתמושפע במישרין מתעריף ייצור החשמל וכן תעריף ייצור החשמל הינו הבסיס לקוחותיה 

 כאשר המחיר גבוה ממחיר הרצפה בהתאם לחוזה הגז מחיר הגז הטבעי בהתאם להסכמי רכישת הגז

 .(לדוחות הכספיים 'ב27ביאור  ראולפרטים נוספים )

 :נוספים שוק סיכוני .3.2.3

 על להשפיע עשויים אשר נוספים םלסיכוני חשופה החברה, השוטפת העסקית הפעילות במהלך

 כשל בציוד קריטי ועיכובים בהקמה.סיכוני אשראי, הכוללים בין היתר:  פעילותה

 שוק סיכוני בניהול החברה יניותמד תיאור .3.3

 מנת על האפשריות הפעולה ודרכי הקיימות החשיפות את שוטף באופן בוחנת החברה, הסיכונים מניהול כחלק

 .הצורך במידת אותן למזער
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  )באלפי ש"ח( 2017בדצמבר  31דוח בסיסי הצמדה ליום  .3.4

 

 
 

  

 2017בדצמבר  31ליום  

 
בהצמדה 

 למדד

בהצמדה  ללא הצמדה

 לדולר

בהצמדה 

 ליורו

 סה"כ לא כספי

 נכסים

 508,181 - 9,386 40,312 458,483 - מזומנים ושווי מזומנים

 265,316 - - 76,882 188,434 - מוגבלים ומזומנים קצר לזמן פיקדונות

 191,961 7,999 - 7,346 176,616 - חובה ויתרות חייביםלקוחות ו

 5,099 - - 5,099 - - מכשירים נגזרים

 100,356 97,480 - - - 2,876 לזמן ארוך הלוואות והוצאות נדחות

 2,184,405 2,184,405 - - - - קבוע רכוש

 5,689 5,689 - - - - מוחשיים בלתי נכסים

 751 751 - - - - מיסים נדחיםנכסי 

 3,261,758 2,296,324 9,386 129,639 823,533 2,876 נכסים כ"סה

 2017בדצמבר  31ליום  

 
בהצמדה 

 למדד

בהצמדה  ללא הצמדה

 לדולר

בהצמדה 

 יורול

 סה"כ לא כספי

  התחייבויות

(,704108) - רותיםיש ונותני ספקים  (94,203)  (32) - (202,705) 

, לרבות מכשירים זכות ויתרות זכאים

 נגזרים
(1,094) (31,447) (2,921) (1,521) - (36,983) 

ומוסדות  בנקאיים מתאגידים הלוואות

 כולל חלויות שוטפות פיננסיים
(1,660,314) (167,439) - - - (1,827,753) 

 (315,918) - - - (315,918) - אגרות חוב

וצד  לחברה האםשהונפקו  הון שטרי

 כולל חלויות שוטפות קשור
- (1,803) - - - (1,803) 

 (280) - - - (280) - הטבות לעובדים

 (191,777) (191,777) - - - - נטו ,נדחים מסיםהתחייבויות 

 (2,577,219) (191,777) (1,553) (97,124) (625,357) (1,661,408) תהתחייבויו כ"סה
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 תאגידי ממשל -'ג חלק

 ופיננסית חשבונאית מומחיות בעלי דירקטורים .4

ביחס  לפרטיםחברי הדירקטוריון של החברה הינם בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית.  מבין 4דוח זה,  פרסום למועד נכון

שהוכרו כדירקטורים בעלי מומחיות צחי גושן, יוסף טנא ומיכל מרום  ,בנפילד בורגסגרסיה  חאוויר לדירקטורים

 .לפרק הרביעי )פרטים נוספים על התאגיד( 26תקנה  ראוחשבונאית ופיננסית 

זאת תוך התחשבות  2ית ופיננסית יהיו אהדירקטוריון קבע כי המספר המינימלי של דירקטורים בעלי מומחיות חשבונ

 פעילות החברה ומורכבות פעילותה. בסוג החברה, גודלה, היקף

 

 תלויים בלתי דירקטורים .5

. 2017ביולי  17נועם שרון לכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה החל מיום מר אסיפת בעלי המניות של החברה מינתה את 

 (.התאגיד על נוספים)פרטים  הרביעי לפרק 26 תקנה ראולפרטים נוספים על מר שרון 

 החברה לא אימצה הוראות בדבר עצמאות הדירקטוריון בתקנונה.

 

 חיצוניים דירקטורים .6

, התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בה מונו שני דירקטורים העונים על 2017בנובמבר  7ביום 

 . 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 240תנאי הכשירות הנדרשים מדירקטורים חיצוניים כאמור בסעיף 

 

 פנימי מבקר .7

 החברה הפרטים ריכוז

 "(.הפנימי המבקר)" כלכלן, עודד ברקוביץ הפנימי המבקר שם

 6-בוגר תואר כלכלה וניהול, חבר בלשכת המבקרים הפנימיים. בעל ניסיון של למעלה מ  השכלה וניסיון מקצועי

 .שנים בתחום הביקורת הפנימית

 2017 בנובמבר 21 כהונה תחילת מועד

למיטב ידיעת החברה, בהתאם להצהרת המבקר הפנימי, המבקר הפנימי עומד בדרישות  הדין בהוראות עמידה

 1992 -"בהתשנלחוק הביקורת הפנימית,  8)ב( לחוק החברות ובהוראות סעיף 146סעיף 

 "(.הפנימית הביקורת חוק)"

אינו ממלא תפקיד נוסף בחברה זולת  והוא הינו עובד החברה במשרה מלאההפנימי המבקר  העסקה מתכונת

 .כהונתו כמבקר פנימי

 המלצת ועדת הביקורת., לאחר 2017 בנובמבר 21על ידי הדירקטוריון ביום  אושר המינוי המינוי דרך

 .פנימיתבביקורת כישוריו, השכלתו וניסיונו  את והביקורת ודירקטוריון החברה בחנ ועדת

הארגוני על המבקר  הממונה

 הפנימי

 דירקטוריוןהיו"ר 

קשרים אחרים שיש למבקר 

 עם החברה הפנימי

 למיטב ידיעת החברה, המבקר הפנימי איננו מחזיק בניירות ערך של החברה.

המבקר הפנימי אינו בעל עניין בתאגיד או קרוב של בעל עניין בתאגיד וכן אינו קרוב של 

 .רואה החשבון המבקר או מי מטעמו
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החל עבודה על סקר סיכונים ותוכנית עבודה אשר יוגשו הפנימי מבקר ה 2017במהלך שנת  העבודה כניתת

 .2018לוועדת הביקורת והדירקטוריון במהלך המחצית הראשונה של 

 הינו עובד החברה במשרה מלאה מימבקר הפניהכאמור לעיל,  היקף העסקה

הביקורת הפנימית, ובכלל זה גישה לחוק  9כאמור בסעיף למידע  למבקר גישה חופשית למידע גישה

 .מתמדת ובלתי אמצעית למערכות המידע של התאגיד, לרבות נתונים כספיים

מקבל שכר חודשי לרבות הטבות סוציאליות ונלוות המקובלות בחברה. שכר  הפנימי המבקר תגמול

נו מקובל ובתנאי שוק, יההפנימי וצאות הביקורת. שכר המבקר המבקר אינו מותנה בת

, אין תגמול זה מהווה גורם היכול להשפיע על שיקול דעתו החברה דירקטוריוןולדעת 

  .בעבודת הביקורת

 

 תרומות חלוקת מדיניות .8

על עמותות הפועלות בפריפריה ועמותות הפועלות בתחום  דגששמה  אשרחלוקת תרומות  מדיניות לחברה .8.1

 המצוינות. 

 :בתקופת הדוח "חש 50,000התרומות מעל סך של  רוטפי להלן .8.2

 2017לשנת  התרומה סכום התרומה מקבל

 )באלפי ש"ח(

 התרומה למקבל קשר

  קבוצת החברה לישראל על ידי מההוק אשר עמותה 1,000 תלמיד לכל סיסמא

 - 180 נירים עמותת

 - 150 לירוחם צעירים עמותת

 - 50 לב רחשי עמותת

 
 המבקר החשבון רואה בדבר פרטים .9

 "(.רואה החשבון המבקרסומך חייקין, רואה חשבון )" KPMGרואה החשבון המבקר של החברה הינו  .9.1

שכר הטרחה נקבע במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואה החשבון המבקר, בהתאם להיקף העבודה, לאופי  .9.2

 2017-ו 2016החשבון המבקר לשנים  האורהגורם אשר אישר את שכרו של העבודה, ניסיון העבר ותנאי שוק. 

שכר הטרחה הינו שכר גלובלי למתן שירותי ביקורת להכנת שלושה דוחות רבעוניים הינו דירקטוריון החברה. 

 שירותי מס בהכנת דוח המס השנתי של החברה. רחההטר שכסקורים ודוח שנתי מבוקר אחד. כמו כן כולל 

 :2017-ו 2016ה החשבון המבקר לשנים להלן פירוט שכר טרחה ושעות עבודתו של רוא .9.3

 2017 2016 

 
 שעות

טרחה  שכר

 "ח(ש)באלפי 
 שעות

 טרחה שכר

 "ח(ש)באלפי 

 1,731 6,004 2,961 10,785 ( וסוקס )כולל תשקיף ביקורת שירותי

 333 741 599 1,331 שירותים נלווים

 .לעיל למנויים מעבר נוספים שירותים תקבלוה לא .9.4
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 הפיננסי הדיווח עם בקשר גילוי -' ד חלק

 2017 בדצמבר 31לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ליום  אירועים .10

 .כספייםהלדוחות  28 ביאור ראו .10.1

יפו, בקשה לאישור תביעה נגזרת על ידי בעל מניות -אביב-הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל 2018 לינואר 10 ביום .10.2

 כליםיכימ"ן בעבר, דירקטורים המכהנים בה כיום, החברה, רותם, חדרה, בבז"ן, כנגד דירקטורים שכיהנו בז

דיווח  ראו, מר עידן עופר ומר אהוד אנג'ל )לפרטים נוספים לישראל החברה כנגד וכן"(, "לכילישראל בע"מ )"

 (.ההפניה דרך על המובא(, 2018-01-003711)אסמכתא מס':  2018בינואר  11של החברה מיום  מיידי

 הההחלט ההתקיימה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, בה התקבל 2018 ינוארב 14ביום  .10.3

 : ההבא

בהסכמים לרכישת גז טבעי  לימיטד'יאן ישראל אנרג( עם וחדרה רותם)באמצעות  החברה של התקשרותה אישור

-2018-01)אסמכתאות  2018ץ במר 6 -ובינואר  15בינואר,  2 מהימים דייםמי דוחות ראו)לפרטים נוספים 

 .ההפניה דרך על המובאים(, 2018-01-018099 -ו 2018-01-004557, 000841

 : 2018 לפברואר 22 ביום .10.4

לכהן מר אלברטו ויסטוניסיו טריולזי ומר חואן קרלוס קמוליאנו פאזוס כדירקטורים רגילים  חדלו .א

 בחברה.

 .בחברה רגיל כדירקטורמונה  כהן ברק מר .ב

לכהן כדירקטור רגיל  והמשיךכיו"ר דירקטוריון החברה חדל לכהן גרסיה בורגס בנפילד  חאווירמר  .ג

 בחברה.

 כיו"ר דירקטוריון החברה.מונה  דופלטמר יואב  .ד

לאישור אסיפה כללית, אשר זימון אודותיה  וברק כהן יובא ומרהגמול של מר יואב דופלט, מר חוויאר גרסיה 

  .יפורסם בד בבד עם דוח זה

 

 פירעון מועדי לפי התחייבויות מצבת .11

החברה  תפרסםשדוח מיידי בדבר מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון  ראור מצבת התחייבויות של החברה, נתונים בדב

 עם פרסום דוח זה. בבדבד 

 

 '(א)סדרה  חוב אגרות .12

  פרטים אודות אגרות החוב )סדרה א'( של החברה להלן .12.1

 סדרה א' שם הסדרה

 2017מאי  18 מועד ההנפקה

 נקוב ערךש"ח  320,000,000 סך כל השווי הנקוב במועד ההנפקה

 נקוב ערךש"ח  320,000,000 דוחהשווי הנקוב במועד ה

השווי הנקוב כאשר הוא מוערך מחדש 

 לפי תנאי ההצמדה

 אגרות החוב אינן צמודות

סכום הריבית שנצברה כפי שנכלל 

 2017 דצמברב 31בדוחות הכספיים ליום 

 "חש אלפי 9,268
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השווי ההוגן שלה כפי שנכלל בדוחות 

 2017 בדצמבר 31הכספיים ליום 

 "חש אלפי 365,728

 "חש אלפי 365,728 2017 בדצמבר 31 ליום הבורסאי השווי

עם  4.45%לשיעור של  הופחתה, אשר 4.95%ריבית שנתית קבועה בשיעור של  סוג הריבית ושיעור הריבית

 .2017לאוגוסט,  20-רישומן למסחר של אגרות החוב ב

בדצמבר של כל  30-ביוני ו 30תשלומים שאינם שווים. כל תשלום ישולם בימים  26 מועדי תשלום קרן

 )כולל(. 2018-2030שנה קלנדרית, בשנים 

 30תשלומים, ביום  26 -הריבית בגין אגרות החוב )סדרה א'( תשולם מדי חצי שנה ב מועדי תשלום ריבית

)כולל(, וזאת בגין התקופה  2018-2030בדצמבר של כל אחת מהשנים  30-ביוני ו

המתחילה במועד תשלום הריבית הקודם ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד 

, למעט 2השנתית חלקי התשלום הריבית הנוכחי, והיא תחושב כשיעור הריבית 

 תשלום הריבית הראשון. 

מועד תשלום )" 2018ביוני  30תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב יבוצע ביום 

ימים בשנה בגין התקופה המתחילה במועד  365"(, ויחושב על בסיס הריבית הראשון

ית הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( והמסתיימת ביום האחרון לפי מועד תשלום הריב

 הראשון. 

 אגרות החוב אינן צמודות למדד או מטבע כלשהו בסיס ההצמדה ותנאיו

 לא האם ניתנות להמרה לנייר ערך אחר

 לחברה זכות לבצע פדיון מוקדם בהתאם לתנאים האמורים בשטר הנאמנות זכות החברה לבצע פדיון מוקדם

האם ניתנה ערבות לתשלום התחייבויות 

 החובהחברה על פי אגרות 

 לא

 ( בע"מ1975הרמטיק נאמנות ) שם הנאמן

שם האחראי על סדרת תעודות 

 ההתחייבות אצל הנאמן

 מרב עופר אורן

 יפו-, תל אביב113הירקון  כתובת: פרטי התקשרות

 03-5544553 טלפון:

 03-5271451פקס: 

 Merav@hermetic.co.ilמייל : 

)בהמשך לדירוג  2017במאי  18, מיום "(מידרוג)" על ידי מידרוג בע"מ A3.il(P)דירוג  דירוג אגרות החוב במועד ההנפקה

 Standart & Poors Maalotבידי  -ilAודירוג ( 2017ראשוני מחודש פברואר 

 . 2017ביולי  23ומיום  2017באפריל  24"(, מיום מעלות)"

פרסמה מידרוג עדכון  לדירוג הראשוני בו הודיעה על הסרת  2017לאוגוסט  8ביום 

לאחר שהונחה דעתה כי התקיימו התנאים בגינם נקבע  Pההתניה שסמלה באות 

מאי ב 18ומיום  2017בפברואר  16ה בדוחות הדירוג המותנה מיום הדירוג כמותנ

החוב מאז דירוג אגרות החוב האמור לעיל לא היו דירוגים נוספים לאגרות . 2017

  )סדרה א'(.
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 '(:א)סדרה  החוב אגרות למחזיקי שניתנו הבטוחות תיאור להלן .12.2

הנאמנות  יובהר, כי האמור הינו תיאור תמציתי בלבד והנוסח הקבוע של הבטוחות הינו כפי שמפורט בשטר

  ובאגרות החוב:

כל  על, בסכום הגבלה ללאשעבוד צף,  הבטוחה סוג

הנכסים, הכספים, הרכוש והזכויות, מכל סוג 

כעת  לחברהשהוא ללא יוצא מהכלל, שיש 

בעתיד בזמן כלשהו בכל אופן  הושיהיו ל

הפירות בגינם או הנובעים  לרבותודרך, 

מאיזה מהם, מכל סוג שהוא, וכן כל זכות 

לפיצוי או שיפוי בגינם, שיש לממשכן כעת 

 הכעת ושיהיו ל לחברהכולל פירותיהם, שיש 

 בהתאםבעתיד בזמן כלשהו בכל אופן ודרך, 

 הנכסים)" הנאמנות בשטר לאמור

 4"(.המשועבדים

החברה  זכויותהגבלה בסכום, על כל  ללא, קבועשעבוד 

( בע"מ 1975בחשבון על שם הרמטיק נאמנות )

של החברה מס'  החובבנאמנות עבור מחזיקי אגרות 

(, 804)מספר סניף המתנהל בסניף גורדון  235378/52

הנכסים "-" והמשועבדהחשבון בנק לאומי )"

 ", בהתאמה(.המופקדים

ראשונה, ללא הגבלה  מדרגהשעבוד צף )שוטף(, 

 הערך וניירות הפיקדונות, הכספיםבסכום, על כל 

 תמורה וכלהמשועבד,  בחשבון לעת מעת שיופקדו

השעבוד ביחס לחשבון  .בגינם שיתקבלו ופירות

ים המופקדים יחול גם על כל הריבית, ולנכס המשועבד

הרווחים, התקבולים, ההכנסות, התמורות ועל כל 

הנכסים המופקדים הקיימים מעת לעת ושיופקדו מעת 

לעת בחשבון המשועבד החל ממועד אגרת החוב ועד 

 לפירעונם המלא של הסכומים המובטחים

 "(.המשועבדים הנכסים)יחדיו: "

 בדרגה ראשון בדרגה ראשון דרגה

 בנכסים שחלו שינויים

 מאז המשועבדים

 החוב אגרות הנפקת

פרק הראשון )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי לשנת ה ראו החברה של פעילותה אודות לפרטים

 ., המהווה חלק מדוח זה2017

 החברה על מגבלות

 שעבודים ביצירת

 נוספים

 את למשכן ולא לשעבד לאהתחייבה  החברה

 דרך על להמחות ולא, המשועבדים הנכסים

 בנכסים לחברה שיש זכות שעבוד

 מראש הנאמן הסכמת ללא, המשועבדים

 .ובכתב

 לא, למכור לאכן התחייבה החברה  כמו

 באיזה זכויותיה את להעביר ולא להמחות

 מרשותה להוציא לא, המשועבדים מהנכסים

 בקשר זכויותיה או) המשועבדים הנכסים את

 אישור את קיבלה אם אלא, והכל(; אליהם

 מהפעולות איזו לביצוע ובכתב מראש הנאמן

 .האמורות

אף האמור, השעבוד הצף לא יגביל את  על

החברה ביצירת שעבודים על נכסים 

ספציפיים מנכסיה )או על מספר מוגבל של 

 הנכסים את למשכן ולא לשעבד לאהתחייבה  החברה

 שיש זכות שעבוד דרך על להמחות ולא, המשועבדים

 הנאמן הסכמת ללא, המשועבדים בנכסים לחברה

 .ובכתב מראש

 ולא להמחות לא, למכור לאכן התחייבה החברה  כמו

. המשועבדים מהנכסים באיזה זכויותיה את להעביר

 ניירות תיק ניהול למנוע כדי בשעבוד אין כי, הובהר

 קנייה זה)ובכלל  המשועבד החשבון במסגרת ערך

 הנכללים הערך וניירות(, בחשבון נכסים של ומכירה

 הנובעות הזכויות כל)לרבות  התיק במסגרת לעת מעת

 .זה לשעבוד כפופים יהיו(, מהם

 כל את לבצע רשאית תהיה החברה, לעיל האמור אף על

 .הנאמנות שטר פי על לה המותר

                                                      

ובחברת התפעול רותם )וכן על נכסים וזכויות הקשורים להם ושהינם משועבדים או  ברותםהצף לא חל על אמצעי שליטה שמחזיקה החברה  השעבוד 4
)וכן על  חדרה התפעולבחדרה וחברת  מחזיקהישועבדו, או יהיו תחת שעבוד שלילי, לטובת מממני רותם( וכן הוא לא יחול על אמצעי שליטה שהחברה 

 או יהיו תחת שעבוד שלילי, לטובת מממני חדרה(.נכסים וזכויות הקשורים להם ושהינם משועבדים או ישועבדו, 
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נכסים כאמור, וכולל זכויות( ובביצוע 

אחרות בנכסיה, ללא הגבלה  דיספוזיציות

 או מהנאמן הסכמה לתבקב צורך ללאו

 תהא החברה, בנוסף. החוב אגרות ממחזיקי

)שוטפים(  צפים שעבודים ליצור רשאית

 וזכויותיה נכסיה כלל על גם, עת בכל נוספים

 יהיו שאלה ובלבד'(, כללי שוטף)'שעבוד 

 שנוצר הצף לשעבוד( פאסו)פרי  שווה בדרגה

 יצרה ושהחברה הנאמנות שטר הוראות פי על

 אסור אינו אשר נוסף מימון להבטחת אותם

 .הנאמנות שטר פי על

 לסמכות בנוגע מגבלות

 חוב אגרות להנפיק

 נוספות

 '(א)סדרה  החוב אגרות להרחבת בנוגע מגבלות קובע הנאמנות שטר

 כל לפי תקפים האם

 ומסמכי דין

 החברה של ההתאגדות

 כן

, לשינוי תנאים

 או החלפה, שחרור

, השעבוד של ביטול

 התחייבות או ערבות

 שניתנו אחרת

 התחייבויות להבטחת

 אגרות פי על חברה

 החוב

הבסיס )כהגדרתם בשטר הנאמנות(, בהתאם  קטייבפרויתהיה רשאית למכור אמצעי שליטה  החברה

 לתנאים האמורים בשטר הנאמנות.

 או שחרור שינוי

 שחלו כאמור החלפה

 התשקיף בתקופת

 יצירת מועד)מאז 

 (השעבודים

 היו לא

 

 

 אזהרה סימני .13

 תזרים דוח פרסום המחייבים, הדיווח לתקנות( 14)ב()10 תקנה לפי אזהרה סימני מתקיימים לא 2017 ברדצמב 31 ליום

 .החברה ידי על חזוי
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 

 מאוחדים דוחות כספיים
 2017בדצמבר  31ליום 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 2017בדצמבר  31ליום  מאוחדים וחות כספייםד
 
 

 תוכן העניינים
 

 עמוד
 

 3 דוח רואי החשבון המבקרים
  

 4-5 מאוחדים על המצב הכספי דוחות
  

 6 מאוחדים דוחות על הרווח והפסד
  

 7                                                                                                                                                  מאוחדיםדוחות על הרווח הכולל 
 

 8-9 מאוחדיםדוחות על השינויים בהון 
  

 10 מאוחדים דוחות על תזרימי המזומנים
  

 11 אורים לדוחות הכספיים מאוחדיםיב
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 סומך חייקין

 KPMGמגדל המילניום 

 609תא דואר , 17רחוב הארבעה 

 6100601תל אביב 

8000  684  03 
 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו י צמא ע ת  ו רמ י פ ת  של  ו גד ו  המא

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

 
 דוח רואי החשבון המבקרים לבעלי המניות של 

  בע"מ סי אנרגיה.או.פי
 
 
 

 – להלן) מ"בע או.פי.סי אנרגיה של המצורפים המאוחדים הכספי המצב על הדוחות את ביקרנו
 על ד,הפס או רווח על המאוחדים הדוחות ואת 2016 -ו 2017בדצמבר  31 לימים( "החברה"

 שהסתיימה בתקופה השנים משלוש אחת לכל המזומנים ותזרימי בהון השינויים ,הכולל הרווח
. החברה של וההנהלה הדירקטוריון באחריות הינם אלה כספיים דוחות. 2017בדצמבר  31 ביום

 .ביקורתנו על בהתבסס אלה כספיים דוחות על דעה לחוות היא אחריותנו
 

 בתקנות שנקבעו תקנים לרבות, בישראל מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתנו את ערכנו
 מאיתנו נדרש אלה תקנים פי על. 1973-ג"התשל (,חשבון רואה של פעולתו דרך) חשבון רואי

 הכספיים בדוחות שאין ביטחון של סבירה מידה להשיג במטרה ולבצעה הביקורת את לתכנן
 ובמידע בסכומים התומכות ראיות של מדגמית בדיקה כוללת ביקורת. מהותית מוטעית הצגה

 האומדנים ושל שיושמו החשבונאות כללי של בחינה גם כוללת ביקורת .הכספיים שבדוחות
 ההצגה נאותות הערכת וכן החברה של וההנהלה הדירקטוריון ידי על שנעשו המשמעותיים

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתנו סבורים אנו. בכללותה הכספיים בדוחות
 

 המצב את, המהותיות הבחינות מכל ,נאות באופן משקפים ל"הנ הכספיים הדוחות, לדעתנו
 בהון השינוייםת, הפעולו תוצאות ואת 2016 -ו 2017בדצמבר  31 לימים החברה של הכספי

 2017בדצמבר  31ם ביו הסתיימהבתקופה ש השנים משלוש אחת לכל שלה המזומנים ותזרימי
( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאם
 .2010-התש"ע ,שנתיים(

 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי
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  בדצמבר  31ליום מאוחדים  דוחות על המצב הכספי
 
 
 

  2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ביאור 

 
    שוטפים נכסים

    
 86,159 508,181 6 מזומנים ושווי מזומנים

 16,352 752 7 מוגבלים ומזומנים קצר לזמן פיקדונות
 16,577 - 10 חלויות שוטפות בגין הלוואה לזמן ארוך לחברה האם

 133,726 152,751 8 לקוחות
 19,306 39,210 9  חייבים ויתרות חובה

 6,812 5,099  מכשירים נגזרים
    

 278,932 705,993  שוטפים נכסים כ"סה
    

    שוטפים שאינם נכסים
    

 73,158 264,564 7 לזמן ארוך מוגבליםומזומנים פיקדונות 
 182,346 - 10 האם לחברהלזמן ארוך  הלוואה

 81,681 100,356 11 לזמן ארוך הלוואות והוצאות נדחות
 4,741 -  מכשירים נגזרים

 218 751 20 מסים נדחיםנכסי 
 1,955,418 2,184,405 12 קבוע רכוש

 3,931 5,689 13 מוחשיים בלתי נכסים
    

 2,301,493 2,555,765  שוטפים שאינם נכסים כ"סה
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 2,580,425 3,261,758  נכסים כ"סה
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 

 
 
 
 

  2017 2016* 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ביאור 

 
    שוטפות התחייבויות

    
 94,591 104,978 16,17 ומוסדות פיננסיים בנקאיים מתאגידים חלויות שוטפות

 123,918 202,705 14 שרותים ונותני ספקים
 33,898 36,983 15 , לרבות מכשירים נגזריםזכות ויתרות זכאים

 132,448 - 18 הלוואות ושטרי הון שהונפקו לחברה האם
    

 384,855 344,666  שוטפות התחייבויות כ"סה
    
    

    שוטפות שאינן התחייבויות
    

 1,505,950 1,744,739 16 ומוסדות פיננסיים בנקאיים מתאגידים הלוואות
 - 293,954 17 אגרות חוב

 10,353 1,803 18 וצד קשור שהונפקו לחברה האם הון שטרי
 2,969 -  מכשירים נגזרים

 280 280  לעובדים הטבות
 158,307 191,777 20 נטו ,נדחים מסיםהתחייבויות 

    
 1,677,859 2,232,553  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה

    
 2,062,714 2,577,219   התחייבויות כ"סה

    
   21  הון

 **- 1,319  הון מניות
 - 361,005  פרמיה על מניות

 264,885 80,279  קרנות הון
 182,224 157,697   עודפים

    
 447,109 600,300  החברה של המניות לבעלי המיוחס הון כ"סה

    
 70,602 84,239  שליטה מקנות שאינן זכויות

    
 517,711 684,539   הון כ"סה

    
 2,580,425 3,261,758   והון התחייבויות כ"סה

 
 
 
 
 

     
 ערן ליטבק  אלמוגי גיורא  יואב דופלט

 כספים ל"סמנכ  כללי מנהל  הדירקטוריון ר"יו
 

 2018 במרס 27: הכספיים הדוחות אישור תאריך
 

  .5אור י, ראה בלחברהמהחברה האם  AGS-*     הוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה ו
 

 אלפי ש"ח.  1-**   סכום נמוך מ
 
 
 

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום מאוחדים דוחות על רווח והפסד 

 
 
 

  2017 2016 2015* 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ביאור 

 
 1,264,463 1,245,129 1,315,679 22 מכירות

 769,517 963,170 958,968 22 (והפחתות פחת בניכוי) המכירות עלות
 102,614 106,223 112,210  והפחתות פחת

     
 392,332 175,736 244,501  גולמי רווח

     
 23,446 28,942 39,576 22 וכלליות הנהלה הוצאות
 14,132 7,496 1,252 22 , נטואחרות הכנסות

     
 383,018 154,290 206,177   רגילות מפעולות רווח

     
 118,904 88,529 124,751 22 מימון הוצאות
 24,465 22,750 6,928 22 מימון הכנסות

     
 94,439 65,779 117,823  נטו ,מימון הוצאות

     
     

 288,579 88,511 88,354  ההכנסה על מסים לפני רווח
 75,707 254 31,848 20 הכנסה על מסים

     
 212,872 88,257 56,506  לשנה רווח

     
     :ל מיוחס

 172,870 69,865 35,473  החברה של המניות בעלי
 40,002 18,392 21,033  שליטה מקנות שאינן זכויות

     
 212,872 88,257 56,506  לשנה רווח

 
    23 החברה של לבעלים מיוחס למניה רווח

     
 **1.73 **0.70 0.32  )בש"ח( למניה בסיסי רווח

 
 **1.73 **0.70 0.31  )בש"ח( למניה מדולל רווח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .5 , ראה ביאורמהחברה האם לחברה AGS-הוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה ו * 
 .ב'.21 ביאורהוצג מחדש על מנת לשקף את מרכיב ההטבה בהנפקת מניות לחברה האם, ראה  ** 

 
 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  מאוחדים כוללרווח דוחות על 

 
 
 

  2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
 212,872 88,257 56,506 לשנה רווח

    
פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל 

והפסדהועברו או יועברו לרווח   
   

    
    בגין גידורהחלק האפקטיבי של השינוי בשווי ההוגן 

 - (13,336) 5,894 תזרימי מזומנים
    

    המשמשים לגידור תזרימי נגזריםשינוי נטו בשווי ההוגן של 
 - 1,232 5,176 ל פריט מוגדרשמזומנים שנזקף לעלות 

    
 - 2,879 (2,642) מסים בגין פריטי רווח כולל אחר

    
 - (9,225) 8,428 ממס, נטו שנהל אחר כולל רווח

    
 212,872 79,032 64,934 לשנה כולל רווח כ"סה

    
    

    :ל מיוחס
 172,870 60,640 43,901 החברה של המניות בעלי

 40,002 18,392 21,033 שליטה מקנות שאינן זכויות
    

 212,872 79,032 64,934 לשנה כולל רווח כ"סה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 דוחות על השינויים בהון מאוחדים 

 

 
  זכויות החברה מניות לבעלי מיוחס 
  שאינן   קרן הון קרן הון     

 כ"סה מקנות  יתרת תשלום עם מעסקאות  קרן הון   
 הון שליטה כ"סה עודפים מבוסס מניות החברה האם קרן גידור מיזוג פרמיה הון מניות 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי אלפי ש"ח אלפי ש"ח ש"ח אלפי 
 

           2017בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום
           

 517,711 70,602 447,109 182,224 - 78,026 (9,225) 196,084 - *-  2017בינואר  1יתרה ליום 
           

 (96) - (96) - - (96) - - - - מס בניכויקרן הון מעסקאות עם החברה האם, 
 1,000 - 1,000 - - - - - - 1,000 הנפקת מניות לחברה האם

 361,324 - 361,324 - - - - - 361,005 319 (בניכוי הוצאות הנפקה) הנפקת מניות
 548 - 548 - 548 - - - - - תשלום מבוסס מניות

           תנועה בקרן הון מיזוג במסגרת העברת
 AGS - - (193,486) - - - - (193,486) (196) (193,682)-ו , גירנדייחדרה

 (60,000) - (60,000) (60,000) - - - - - - לבעלי מניות החברה דיבידנדים
 (7,200) (7,200) - - - - - - - - שליטה זכויות שאינן מקנותבעלי דיבידנדים ל

 8,428 - 8,428 - - - 8,428 - - - רווח כולל אחר, נטו ממס
 56,506 21,033 35,473 35,473 - - - - - - רווח לשנה

           
 684,539 84,239 600,300 157,697 548 77,930 (797) 2,598 361,005 1,319 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

           
 
 
 אלפי ש"ח. 1 -סכום נמוך מ * 
 

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 )המשך(דוחות על השינויים בהון מאוחדים 

 
 

  זכויות החברה מניות לבעלי מיוחס 
  שאינן   קרן הון    

 כ"סה מקנות  יתרת עםמעסקאות   קרן הון הון 
 הון שליטה כ"סה עודפים החברה האם קרן גידור *מיזוג* מניות 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי אלפי ש"ח ש"חאלפי   ח"ש אלפי 
 

          2016בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום ל
         

 521,953 87,528 434,425 280,663 87,914 -  65,848 *-  2016בינואר  1יתרה ליום 
         

 AGS - 130,236 - - - 130,236 156 130,392-העברת חדרה ובגין קרן הון מיזוג 
 (9,888) - (9,888) - (9,888) - - - בניכוי מס, מעסקאות עם החברה האם הון קרן

 (168,304) - (168,304) (168,304) - - - - לבעלי מניות החברה  דיבידנדים
 (35,474) (35,474) - - - - - - זכויות שאינן מקנותבעלי דיבידנדים ל

 (9,225) - (9,225) - - (9,225) - - הפסד כולל אחר, נטו ממס
 88,257 18,392 69,865 69,865 - - - - רווח לשנה

         
 517,711 70,602 447,109 182,224 78,026 (9,225) 196,084 -* 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

         
         

         2015בדצמבר  31 לשנה שהסתיימה ביום
         

 246,018 47,526 198,492 107,793 88,851 - 1,848 *- 2015בינואר  1 יתרה ליום
         

 212,872 40,002 172,870 172,870 - - - - רווח לשנה
 64,000 - 64,000 - - - 64,000 - העברת חדרה בגין קרן הון מיזוג 

 (937) - (937) - (937) - - - , בניכוי מסמעסקאות עם החברה האםהון קרן 
         

 521,953 87,528 434,425 280,663 87,914 - 65,848 *- 2015בדצמבר  31יתרה ליום 
 

 
 
 
 
 אלפי ש"ח 1-סכום נמוך מ *

 .5מהחברה האם לחברה, ראה ביאור  AGS-והוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה  ** 
 

 
 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים



 בע"מ או.פי.סי אנרגיה
 בדצמבר 31דוחות על תזרימי מזומנים מאוחדים לשנה שהסתיימה ביום 

 

 
 

  2017 2016* 2015* 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

    שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 212,872 88,257 56,506 לשנה רווח

     :התאמות
 104,824 129,877 168,209  והפחתות פחת

 94,439 65,779 117,823 נטו ,מימון הוצאות
 75,707 254 31,848 הכנסה על מסים

 - - 548 עסקאות תשלום מבוסס מניות
 (10,546) (1,007) 6,454 שערוך נגזרים

 381,388 283,160 477,296 
    

 26,152 (19,308) (27,046) אחרים וחייבים בלקוחות שינויים
 (71,271) (14,658) 58,371 אחרים וזכאים שירותים ותנים, נבספקי שינויים
 (117,286) (154,289) (2,969)  בהפרשות שינוים

 28,356 (188,255) (162,405) 
    

 314,891 94,905 409,744 שוטפת מפעילות שנבעו נטו מזומנים
    

    השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
 553 99 205 שהתקבלה ריבית

 (144,956) 179,648 16,352 פיקדונות ומזומנים מוגבלים, נטו
 - (6,871) (195,372) הפקדה למזומנים מוגבלים לזמן ארוך

 - - (16,470( והלוואות שניתנו הוצאות מראש לזמן ארוך
 (61,960) (243,913) (368,628) קבוע רכוש רכישת
 (460) (189) (212) מוחשיים בלתי נכסים רכישת
 - (2,047) (5,839) נטו ,בגין נגזרים תשלום

    
 (206,823) (73,273) (569,964) השקעה תלפעילו שימשוש נטו מזומנים

 
    תזרימי מזומנים לפעילות מימון

    
 (76,106) (93,507) (76,661) ריבית ששולמה

 - (3,438) (13,068) עלויות ששולמו מראש בגין נטילת הלוואות
 - 130,393 - שטרי הון שהונפקו לחברה האם

 - (203,379) (67,200) דיבידנד ששולם
 (41,000) 75,411 (58,352) צד קשור, נטומהאם ו החברהקבלת )פירעון( הלוואות לזמן קצר מ

 - - 361,703 בניכוי הוצאות הנפקה, תמורה מהנפקת מניות
 - - 315,818 ה, בניכוי הוצאות הנפקתמורה מהנפקת אגרות חוב

   (22,950) תשלום עמלת פירעון מוקדם
 - - 494,000 לזמן ארוךקבלת הלוואות 

 (76,551) (62,106) (64,068) ולצד קשורלזמן ארוך שהונפקו לחברה האם פירעון שטרי הון 
 (72,601) (241,531) (280,422) ואחריםמתאגידים בנקאיים  פירעון הלוואות

    
 (266,258) (398,157) 588,800 מימון (ששימשו לפעילותשנבעו מפעילות ) מזומנים נטו

    
    

 (158,190) (376,525) 428,580 נטו במזומנים ושווי מזומנים)קיטון( גידול 
    

 614,894 458,447 86,159 יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
    

 1,743 4,237 (6,558) השפעת תנודות בשער חליפין על יתרות מזומנים ושווי מזומנים
    

 458,447 86,159 508,181 מזומנים לסוף השנהיתרת מזומנים ושווי 
    
    
 .5אור יה בארלחברה, מהחברה האם  AGS-הוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה ו  * 
 

 .הכספיים מהדוחות נפרד בלתי חלק מהווים המצורפים הביאורים
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 המדווחת שותהי - 1 ביאור
 

 רחוב הוא החברה של הרשום . המען2010בפברואר  2 ביום "החברה"( התאגדה בישראל -אנרגיה בע"מ )להלן  או.פי.סי

"החברה  -להלן (י. פאואר אסיה פיתוח בע"מ החברה הינה בשליטת איי. ס נכון למועד הדוח , תל אביב, ישראל.19הארבעה 

 –)להלן  המאוגדת בסינגפור .Kenon Holdings Ltd,האם"(. החברה האם הינה חברה בת בבעלות מלאה בעקיפין של 

ובבורסה לניירות ערך ( NYSE) יורק , אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה לניירות ערך בניו"קנון"(
החזקותיה מלוא , העבירה החברה האם את 2018בפברואר  15לאחר מועד הדוח, ביום  הבורסה"(. –בתל אביב בע"מ )להלן 

  .ה לקנוןבחבר
 

הקבוצה פועלת בישראל בתחום ייצור חשמל, ובכלל זה בייזום, פיתוח, הקמה, תפעול של תחנות כוח וייצור חשמל 
 "חברת החשמל"(.  -ואספקתו ללקוחות פרטיים וחברת החשמל לישראל בע"מ )להלן 

 
 או.פי.סי אנרגיה בע"מ. -איי. סי. פאואר ישראל בע"מ לשמה הנוכחי  , שונה שם החברה מ2017יולי חודש ב
 
וכן נרשמו אגרות נרשמו מניותיה של החברה למסחר בבורסה ובכך הפכה החברה לחברה ציבורית  2017אוגוסט חודש ב

 (. .ב'21)ראה גם ביאור החוב )סדרה א'( של החברה למסחר בבורסה 

 
ח פרטית במישור רותם בהספק "רותם"( זכתה במכרז להקמה של תחנת כו –החברה הבת או.פי.סי רותם בע"מ )להלן 

 , החלה רותם בהפעלה מסחרית של תחנת הכוח.2013מגה וואט בהתאם לרישיון הייצור. בחודש יולי  466-מותקן של כ
 

"חדרה"(, שהועברה לחברה על ידי  -אנרגיה משולבת מתקדמת בע"מ( )להלן  -החברה הבת או.פי. סי חדרה בע"מ )לשעבר 
נמצאת בשלבי הקמה של תחנת כוח בטכנולוגיית קוגנרציה )תחנת כוח , 5אור י, כמפורט בב2017החברה האם בחודש מאי 

 148.5המייצרת חשמל וקיטור(. לחדרה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח סמוך למפעלי נייר חדרה בהספק מותקן של עד 
 מגה וואט.

 
והתקנות שהותקנו  1996-ק החשמל, התשנ"ופעילות הקבוצה כפופה לרגולציה, הכוללת, בין היתר, את הוראות חוק מש

, ורגולציה הנוגעת 2013-מכוחו, החלטות רשות החשמל, הוראות החוק לקידום התחרות וצמצום הריכוזיות, התשע"ד
לרישוי עסקים, לתכנון ובנייה ולאיכות הסביבה. רשות החשמל הינה בעלת הסמכות למתן רישיונות על פי חוק משק 

התשתיות הלאומיות מגה וואט טעונים גם את אישור שר  100 -מתקנים בעלי כושר ייצור הגבוה מ החשמל )רישיונות עבור
(, לפיקוח על בעלי הרישיונות, לקביעת תעריפים ולקביעת אמות מידה לרמת, "שר האנרגיה"( –)להלן  האנרגיה והמים

שיון הספקה, בעל רישיון הולכה וחלוקה, טיב ואיכות השירותים שנדרשים מבעל רישיון של "ספק שירות חיוני", בעל רי
 יצרן חשמל ויצרן חשמל פרטי. משכך, רשות החשמל מפקחת הן על חברת החשמל והן על יצרני חשמל פרטיים.

 
 ומפורסם "התעו"ז"( המפוקח -והזמן )להלן  העומס בתעריף משינויים כתוצאה עונתיות להשפעות פעילות הקבוצה נתונה

עונות: קיץ )יולי ואוגוסט(, חורף )דצמבר, ינואר ופברואר( ומעבר )מרס עד יוני  3-ל מחולק התעו"זהחשמל.  רשות ידי על
וספטמבר עד נובמבר(, כאשר לכל עונה נקבע תעריף שונה. תוצאות החברה מתבססות על רכיב הייצור, המהווה חלק 

 .מהתעו"ז, ומכאן ההשפעה העונתית
 

 הגדרות
 

 .ה בע"מאו.פי.סי. אנרגי - החברה .1
 

 שלה. בנותהוהחברות  החברה -הקבוצה  .2
 
 ( בדבר צדדים קשורים.2009) 24כמשמעותם בתקן חשבונאות בינלאומי  - קשורים צדדים .3
 
הכספיים  בדוחות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא בשליטת החברה, במישרין או בעקיפין, חברות – חברות בנות .4

 החברה. של המאוחדים
 
 .1968 -לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1( להגדרת "בעל עניין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה ) -בעלי עניין  .5

 
  הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2ביאור 

 
 בינלאומיים כספי דיווח בתקני עמידה על הצהרה .א

 
(. דוחות IFRS) בינלאומיים כספי דיווח לתקני בהתאםעל ידי הקבוצה  נערכו המאוחדים הכספיים הדוחות

 .2010 –כספיים אלו נערכו גם בהתאם לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע 
 

 .2018 במרס 27 םביו החברה דירקטוריון ידי על ו לפרסוםאושר החברה של הכספיים הדוחות
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2ביאור 
 

 הצגה ומטבע פעילות מטבע .ב
 

מהווה הש"ח את  ,שמייצג את הסביבה הכלכלית העיקרית בה פועלת החברה הינו הש"ח. בהתאם לכך המטבע
מטבע הפעילות של החברה. כמו כן, משמש הש"ח כמטבע הצגה של דוחות כספיים אלו. מטבעות אחרים שאינם 

 .הש"ח מהווים מטבע חוץ
 

 המדידה בסיס .ג
 

הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח  נגזרים פיננסיים מכשירים למעט, ההיסטורית העלות בסיס על הוכנו הדוחות
 .3ביאור  ראה, נוספים לפרטים .והפרשות נדחים מסיםוהפסד, 

 
 התפעולי המחזור תקופת .ד

 
 שוטפות והתחייבויות שוטפים נכסים, לפיכך. אחת שנה הינה הקבוצה של הרגילה התפעולי המחזור תקופת
 .הקבוצה של הרגילה התפעולי המחזור תקופת במהלך וצפוי מתוכנן שמימושם פריטים כוללים

 
 דעת ושיקול באומדנים שימוש .ה

 
 אומדנים, בהערכות, דעת בשיקול להשתמש החברה הנהלת נדרשת, IFRS -ל בהתאם הכספיים הדוחות בעריכת
 הכנסות, והתחייבויות נכסים של המדווחים הסכומים ועל החשבונאית המדיניות יישום על משפיעים אשר והנחות

 .אלה מאומדנים שונות להיות עשויות בפועל התוצאות. והוצאות
 

 להניח ההנהלה נדרשה, הקבוצה של הכספיים הדוחות בהכנת המשמשים חשבונאיים אומדנים של גיבושם בעת
 מתבססת, האומדנים בקביעת דעתה בשיקול. משמעותית וודאות באי הכרוכים ואירועים לנסיבות באשר הנחות
 המתאימות לנסיבות בהתאם סבירות הנחות ועל חיצוניים גורמים, שונות עובדות, העבר ניסיון על הקבוצה הנהלת

 .אומדן לכל
 

 תוקנו שבה בתקופה מוכרים חשבונאיים באומדנים באופן שוטף. שינויים נסקרים שבבסיסם וההנחות האומדנים
 . מושפעת עתידית תקופה ובכל האומדנים

 
מידע בדבר הנחות שהניחה הקבוצה לגבי העתיד וגורמים עיקריים אחרים לחוסר ודאות בקשר לאומדנים, שקיים 
סיכון משמעותי שתוצאתם תהייה תיאום מהותי לערכים בספרים של נכסים והתחייבויות במהלך השנה הכספית 

 הבאה, נכלל בביאורים הבאים:
 

 קבוע רכוש של צפוי שימושי חיים אורך .1
 

 של השייר בערך בהתחשב, הצפוי השימוש החיים אורך פני על הישר הקו שיטת לפי מופחת קבוע רכוש
 לקבוע מנת על שוטף באופן נכסים של הצפוי השימושי החיים אורך את מחדש בוחנת הקבוצה   .הרכוש

 הקבוצה של העבר ניסיון על מתבסס השימושי החיים אורך. לתקופה שייזקף הפחת הוצאות סכום את
 עתידיות תקופות בגין פחתה הוצאות. צפויים טכנולוגיים שינויים בחשבון ולוקח דומים לנכסים ביחס

  .קודמים לאומדנים ביחס משמעותיים שינויים לשקף מנת על מותאמות
 

 מס לצרכי הפסדים בגין נדחה מס נכס .2
 

 הכנסה תהיה שבעתיד הצפי היא מס לצרכי הפסדים בגין נדחה מס נכס ליצירת המשמשת העיקרית ההנחה
. מס לצרכי הפסדים בגין והפסד רווח בדוח מבוטל או נזקף נדחה מס. אותם לנצל יהיה ניתן שכנגדה חייבת
 .20 ביאור ראה, נדחה מס נכס הוכר בגינם הפסדים על למידע

 
 תלויות התחייבויות סיכויי הערכת .3
 

עשויה להיות השפעה מהותית על תוצאות הקבוצה. התחייבויות תלויות אשר לתוצאותיהן קיימות קבוצה ל
ביטול או יצירת הפרשה בגין אותן התחייבויות תלויות מבוסס על ההנחה האם יותר סביר מאשר לא כי 

 יצאו משאבים כלכליים בגין אותן התחייבויות תלויות.
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 )המשך( הכספיים הדוחות עריכת בסיס - 2ביאור 
 

 )המשך( דעת ושיקול באומדנים שימוש .ה
 

 וודאיות לא מס עמדות .4
 

, בהתבסס על קבוצהבקבוצה מבוסס על אומדנים והערכות של ה םחישוב ההפרשה למס ומיסים עקיפי
(. היה וככל uncertain tax positionsיועציה המשפטיים, בקשר לעמדות מס שונות שאינן בהכרח וודאיות )

 וריבית. נוספות לשלם הוצאות מס קבוצהצפויה השעמדות מס אלו לא תתקבלנה על ידי רשויות המס 
 

 מידע על מגזרי פעילות .ו
 

החברה פועלת במגזר פעילות אחד, (, CODM)בהתבסס על המידע המדווח למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי 
 נמדדים על בסיס הרווח הגולמי CODM-. רווחי המגזר אשר נסקרים באופן סדיר על ידי ה 8IFRS-כהגדרתו ב
 ה., שהינו עקבי למדווח בדוח רווח והפסד המאוחד של החברבניכוי פחת

 
 עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 

 
כללי המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות בדוחות מאוחדים אלה על ידי ישויות 

 הקבוצה.
 
 בסיס האיחוד א.

 
 חברות בנות .1

 
חברות בנות הינן ישויות הנשלטות על ידי החברה. הדוחות הכספיים של חברות בנות נכללים בדוחות 

 הכספיים המאוחדים מיום השגת השליטה ועד ליום אובדן השליטה. 
 

המדיניות החשבונאית של חברות בנות שונתה במידת הצורך על מנת להתאימה למדיניות החשבונאית 
 שאומצה על ידי הקבוצה. 

 
 זכויות שאינן מקנות שליטה .2

 
זכויות שאינן מקנות שליטה הן ההון בחברה בת שאינו ניתן לייחוס, במישרין או בעקיפין, לחברה האם 

 .וכוללות בתוכן מרכיבים נוספים
 

רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר  הקצאת רווח או הפסד ורווח כולל אחר בין בעלי המניות:
של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה. סך הרווח או ההפסד והרווח הכולל האחר מיוחסים לבעלים 

מיוחס לבעלים של החברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות 
 שליטה תהיה שלילית. 

 
 עסקאות שבוטלו באיחוד .3

 
, הנובעות מעסקאות בין חברתיות, בוטלו במסגרת יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות שטרם מומשו

הכנת הדוחות הכספיים המאוחדים. הפסדים שטרם מומשו בוטלו באותו אופן לפיו בוטלו רווחים שטרם 
 מומשו, כל עוד לא היתה ראיה לירידת ערך. 

 
 צירופי עסקים תחת אותה שליטה . ב
 

רכישת זכויות בעסקים שבשליטת בעל המניות השולט בקבוצה, טופלה לפי גישת הערכים בספרים, כאילו בוצעה 
הרכישה ביום בו הושגה השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה בקבוצה. לצורך כך, הוצגו מחדש מספרי ההשוואה. 

ן בדוחות הכספיים המאוחדים של בעל הנכסים וההתחייבויות שנרכשו מוצגים לפי הערכים כפי שהוצגו קודם לכ
השליטה בקבוצה. רכיבי ההון של הקבוצה הוצגו מחדש מיום השגת השליטה לראשונה על ידי בעל השליטה 

 בקבוצה כך שרכיבי ההון של הישות הנרכשת נוספו לאותם רכיבי הון הקיימים בקבוצה. 
 

ההתחייבויות שנרכשו ביום השגת השליטה כל הפרש בין תמורת ההנפקה עבור הרכישה לבין ערכי הנכסים ו
 מוכר ישירות בהון כקרן הון מיזוג. והשקעות של בעל השליטה בחברה הנרכשת בתקופה לאחר השגת השליטה
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית - 3ביאור 
 

 מטבע חוץ .ג
 

 סקאות במטבע חוץע
 

הקבוצה לפי שער החליפין שבתוקף בתאריכי  עסקאות במטבע חוץ מתורגמות למטבע הפעילות של חברות
העסקאות. נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ במועד הדיווח, מתורגמים למטבע הפעילות לפי שער 
החליפין שבתוקף לאותו יום. נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבעות חוץ והנמדדים לפי שווי הוגן, 

לפי שער החליפין שבתוקף ביום בו נקבע השווי ההוגן. הפרשי שער הנובעים מתרגום  מתורגמים למטבע הפעילות
פרט להפרשים מגידור תזרימי מזומנים אשר מוכרים ברווח ות מוכרים בדרך כלל ברווח והפסד )למטבע הפעיל

לות פריטים לא כספיים הנקובים במטבע חוץ והנמדדים לפי ע. , בגין החלק האפקטיבי בגידור(כולל אחר
  היסטורית, מתורגמים לפי שער החליפין שבתוקף למועד העסקה.

 
 מכשירים פיננסיים .ד

 
 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים .1

 
 הכרה לראשונה בנכסים פיננסיים

 
הקבוצה מכירה לראשונה בהלוואות וחייבים במועד היווצרותם. יתר הנכסים הפיננסיים הנרכשים בדרך הרגילה 

במועד קשירת העסקה בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר, משמע המועד בו מוכרים לראשונה 
התחייבה הקבוצה לקנות או למכור את הנכס. נכסים פיננסיים שאינם נגזרים כוללים מזומנים ושווי מזומנים, 

 מזומנים מוגבלים, לקוחות וחייבים אחרים.
 

 גריעת נכסים פיננסיים
 

ים כאשר הזכויות החוזיות של הקבוצה לתזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי פוקעות, נכסים פיננסיים נגרע
או כאשר הקבוצה מעבירה את הזכויות לקבל את תזרימי המזומנים הנובעים מהנכס הפיננסי בעסקה בה כל 

רו אשר נוצרה כל זכות בנכסים פיננסיים שהועב הסיכונים וההטבות מהבעלות על הנכס הפיננסי עוברים למעשה.
  או נשמרה על ידי הקבוצה מוכרת בנפרד כנכס או התחייבות.

 
מכירות נכסים פיננסיים הנעשות בדרך הרגילה, מוכרות במועד קשירת העסקה, משמע, במועד בו התחייבה 

 הקבוצה למכור את הנכס.
 

 ( להלן.2לעניין קיזוז נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות, ראה סעיף )
 

 סיווג נכסים פיננסים לקבוצות והטיפול החשבונאי בכל קבוצה
 

 הקבוצה מסווגת נכסים פיננסיים בקבוצות כלהלן:
 

 הלוואות וחייבים
 

הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים, בעלי תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם 
שווי הוגן בתוספת עלויות עסקה הניתנות לייחוס. לאחר נסחרים בשוק פעיל. נכסים אלו מוכרים לראשונה ב

ההכרה לראשונה, הלוואות וחייבים נמדדים בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית, בניכוי הפסדים 
 מירידת ערך.

 
 חייבים אחרים.ולקוחות מזומנים מוגבלים, הלוואות וחייבים כוללים מזומנים ושווי מזומנים, 

 
י מזומנים כוללים יתרות מזומנים הניתנים לשימוש מיידי ופיקדונות לפי דרישה. שווי מזומנים מזומנים ושוו

חודשים, ברמת  3כוללים השקעות לזמן קצר אשר משך הזמן ממועד ההפקדה המקורי ועד למועד הפדיון הינו עד 
סיכון בלתי משמעותי של נזילות גבוהה אשר ניתנות להמרה בנקל לסכומים ידועים של מזומנים ואשר חשופות ל

 שינויים בשווי.
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 )המשך( מכשירים פיננסיים .ד
 

 התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים .2
 

התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, שטרי 
 מהחברה האם ספקים וזכאים אחרים.הון 

 
 הכרה לראשונה בהתחייבויות פיננסיות

 
הקבוצה מכירה לראשונה במכשירי חוב שהונפקו במועד היווצרותם. יתר ההתחייבויות הפיננסיות מוכרות 

 בו הקבוצה הופכת לצד לתנאים החוזיים של המכשיר. לראשונה במועד קשירת העסקה
 

ת לראשונה בשווי הוגן בניכוי כל עלויות העסקה הניתנות לייחוס. לאחר ההכרה התחייבויות פיננסיות מוכרו
 לראשונה, התחייבויות פיננסיות נמדדות בעלות מופחתת בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית. 

 
התחייבויות פיננסיות שאינן נגזרים כוללות: הלוואות ואשראי מתאגידים בנקאיים ומנותני אשראי אחרים, 

 ים, שטרי הון ואחרים.ספקים, זכא
 

 גריעת התחייבויות פיננסיות
 

 התחייבויות פיננסיות נגרעות כאשר מחויבות הקבוצה, כמפורט בהסכם, פוקעת או כאשר היא סולקה או בוטלה.
 

 קיזוז מכשירים פיננסיים
 

נכס פיננסי והתחייבות פיננסית מקוזזים והסכומים מוצגים בנטו בדוח על המצב הכספי כאשר לקבוצה קיימת 
באופן מיידי זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו וכן כוונה לסלק את הנכס וההתחייבות על 

 זמנית.-בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו
 
 

 מכשירים פיננסים נגזרים, לרבות חשבונאות גידור . 3
 

, גידרה חדרה את חשיפתה לשינויים בתזרימי המזומנים מתשלומים במטבע 2016במהלך החודשים מאי ויולי 
הסכם " -חנת הכוח בחדרה )להלן ההקמה של ת הסכם"דולר"( בקשר עם  -האירו והדולר של ארה"ב )להלן 

שימוש בחוזים עתידיים על שערי חליפין לצורך גידור סיכון המטבע שלה.  "(. חדרה עושה, בין היתר,הקמה
לעסקאות אקדמה אלה מועדי פירעון של פחות משנה מתאריך הדוח ומעל שנה אחת מתאריך הדוח. במידת הצורך, 

 חידוש העסקאות לתקופה נוספת נעשה במועדי הפירעון שלהן. עסקאות אלו מיועדות לגידור תזרים מזומנים.
 

 חשבונאות גידור
 

במועד תחילת הגידור החשבונאי הקבוצה מתעדת באופן פורמלי את יחסי הגידור בין המכשיר המגדר והפריט 
המגודר, לרבות מטרת ניהול הסיכונים והאסטרטגיה של הקבוצה לביצוע הגידור וכן האופן בו הקבוצה תעריך את 

 אפקטיביות יחסי הגידור.
 

 highlyהגידור ובתקופות עוקבות, האם הגידור חזוי להיות בעל אפקטיביות גבוהה )הקבוצה מעריכה, בעת יצירת 
effective בהשגת שינויים מקזזים בשווי הוגן או בתזרימי המזומנים שניתן לייחס לסיכון המגודר במשך התקופה )

 .125%עד  80%שאליה מיועד הגידור, וכן האם התוצאות בפועל של הגידור נמצאות בטווח של 
 

לגבי גידור תזרים מזומנים, עסקה חזויה המהווה פריט מגודר צריכה להיות צפויה ברמה גבוהה ולגרום לחשיפה 
 לשינויים בתזרימי מזומנים שעשויים בסופו של דבר להשפיע על רווח והפסד.

 
זקפים דרך שינויים בשווי ההוגן של נגזרים המשמשים לגידור תזרימי מזומנים, בגין החלק המגדר האפקטיבי, נ

רווח כולל אחר ישירות לקרן הון גידור. בגין החלק שאינו אפקטיבי, נזקפים השינויים בשווי ההוגן לרווח והפסד. 
הסכום שנצבר בקרן הון גידור מסווג מחדש לנכסים המגודרים בדוח על המצב הכספי בתקופה בה תזרימי 

 המזומנים משפיעים על אותם נכסים. 
 

גידור חשבונאי, או שהוא פוקע, נמכר, מבוטל או ממומש, אזי  לשו עונה עוד לקריטריונים אם המכשיר המגדר אינ
נפסק הטיפול לפי חשבונאות גידור. הרווח או ההפסד שנצבר קודם לכן בקרן הון גידור דרך רווח כולל אחר נשאר 

חש. במידה והעסקה בקרן עד אשר מתקיימת העסקה החזויה או עד אשר העסקה החזויה אינה צפויה עוד להתר
החזויה אינה צפויה עוד להתרחש, הרווח או ההפסד המצטבר בגין המכשיר המגדר שנצבר בקרן הון גידור יסווג 

 מחדש לרווח והפסד. 
 

כאשר הפריט המגודר הינו נכס לא פיננסי, הסכום שנזקף לקרן הון גידור מצטרף לערך בספרים של הנכס, בעת 
 ההכרה בו. 
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 

 מכשירים פיננסיים )המשך(  .ד
 

 )המשך( מכשירים פיננסים נגזרים, לרבות חשבונאות גידור . 3
 

 נגזרים שאינם משמשים לגידור
 

נגזרים מוכרים לראשונה לפי שווי הוגן. לאחר ההכרה לראשונה, שינויים בשווי ההוגן של נגזרים שאינם משמשים 
 לגידור נזקפים לרווח והפסד, כהכנסות )הוצאות( מימון או הכנסות אחרות. 

 
 שאינן נמדדות לפי שווי הוגן"המדד"(  –המחירים לצרכן )להלן מדד  ותהתחייבויות צמוד .4

 
של התחייבויות פיננסיות צמודות מדד, שאינן נמדדות לפי שווי הוגן, משוערך בכל תקופה בהתאם לשיעור  ערכם

 עליית / ירידת המדד בפועל.
 
 

 רכוש קבוע .ה
 

 הכרה ומדידה .1
 

 פחת שנצבר.  בניכוי פריטי רכוש קבוע נמדדים לפי העלות
 

העלות של רכוש קבוע כוללת יציאות הניתנות לייחוס במישרין לרכישת הנכס. עלות נכסים שהוקמו באופן עצמי 
כוללת את עלות החומרים ושכר עבודה ישיר, וכן כל עלות נוספת שניתן לייחס במישרין להבאת הנכס למיקום 

 מקדמותתשלומי ות אשראי שהוונו. ולמצב הדרושים לכך שהוא יוכל לפעול באופן שהתכוונה ההנהלה וכן עלוי
  שבוצעו בגין נכסים שנבנו באופן עצמאי מוכרים כחלק מעלות הציוד האמור.

 
 עלות תוכנה שנרכשה, המהווה חלק בלתי נפרד מתפעול הציוד הקשור, מוכרת כחלק מעלות ציוד זה. 

 
 IAS -הגדרת רכוש קבוע בהתאם לחלקי חילוף, ציוד עזר וציוד גיבוי מסווגים כרכוש קבוע כאשר הם עומדים ב

16. 
 

כאשר לחלקי רכוש קבוע משמעותיים )לרבות עלויות של בדיקות תקופתיות משמעותיות( יש אורך חיים שונה, הם 
 מטופלים כפריטים נפרדים )רכיבים משמעותיים( של הרכוש הקבוע.

 
 עלויות עוקבות .2

 
אחרות מוכרות כחלק מהערך בספרים של רכוש קבוע אם עלות החלפת חלק מפריט רכוש קבוע ועלויות עוקבות 

צפוי כי ההטבה הכלכלית העתידית הגלומה בהן תזרום אל הקבוצה ואם עלותן ניתנת למדידה באופן מהימן. הערך 
בספרים של חלק מפריט רכוש קבוע שהוחלף נגרע. עלויות תחזוקה שוטפות של פריטי רכוש קבוע נזקפות לרווח 

 ן.והפסד עם התהוות
 

 פחת .3
 

נכס מופחת כאשר הוא זמין לשימוש, דהיינו כאשר הוא הגיע למיקום ולמצב הדרושים על מנת שהוא יוכל לפעול 
 באופן שהתכוונה ההנהלה.
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 רכוש קבוע )המשך( .ה
 

 )המשך( פחת .3
 

פחת נזקף לדוח רווח והפסד )אלא אם נכלל בערך הספרים של נכס אחר( לפי שיטת הקו הישר על פני אומדן אורך 
החיים השימושי של כל חלק מפריטי הרכוש הקבוע, מאחר ובשיטה זו משקפת את תבנית הצריכה החזויה של 

ם בחכירות מימוניות, לרבות ההטבות הכלליות העתידיות בגלומות בכנס בצורה הטובה ביותר. נכסים חכורי
קרקעות, מופחתים על פני התקופה הקצרה מבין תקופת החכירה ואורך החיים השימושיים של הנכסים, אלא אם 

 צפוי באופן סביר שהקבוצה תקבל בעלות על הנכס בתום תקופת החכירה. קרקעות בבעלות אינן מופחתות.
 

וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח  האומדנים בדבר שיטת הפחת, אורך החיים השימושיים
 ומותאמים בעת הצורך.

 

 אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה השוטפת ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:
 

 שנים( 25)בעיקר  שנים     25 -5    מתקנים וציוד
 שנים     30 קרקעות, כבישים ובניינים

 שנים 3 מחשבים
 שנים 16 - 3  ואבזריםרהוט, ציוד 

 שנים 30 - 3 (*) שיפורים במושכר
 שנים 15 - 5 אחרים

 
 

 )*( לפי הקצר מבין תקופת החכירה לבין אורך החיים השימושיים 
 

 נכסים בלתי מוחשיים  .ו
 
 מוניטין .1

 
 מוניטין שנוצר כתוצאה מרכישה של חברות בנות, מוצג במסגרת נכסים בלתי מוחשיים.

 
 בלתי מוחשיים אחריםנכסים  .2

 
רכשו על ידי הקבוצה והם בעלי אורך חיים מוגדר, נמדדים לפי עלות בניכוי בלתי מוחשיים אחרים, שננכסים 

 הפחתות.
 

 הפחתה .3
 

-פחת של נכס בלתי מוחשי על פני אורך חייו השימושיים. סכום בר-ברהיא הקצאה שיטתית של הסכום  הפחתה
 בניכוי ערך השייר שלו.פחת הוא העלות של הנכס, 

פחתה נזקפת לדוח רווח והפסד לפי שיטת הקו הישר, על פני אומדן אורך החיים השימושיים של הנכסים הבלתי הה
מוחשיים מהמועד שבו הנכסים זמינים לשימוש, מאחר ושיטות אלו משקפות את תבנית הצריכה החזויה של 

מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים בעלי אורך  הטובה ביותר. ומות בכל נכס בצורהההטבות הכלכליות העתידיות הגל
 ים באופן שיטתי, אלא נבחנים לפחות אחת לשנה לירידת ערך.פחתחיים בלתי מוגדר אינם מו

 
 אומדן אורך החיים השימושיים לתקופה הנוכחית ולתקופות ההשוואה הינו כדלקמן:

 
  שנים 3-10    תוכנות
 שנים     33  רישיון

 
שיים וערך השייר נבחנים מחדש לפחות בכל סוף שנת דיווח האומדנים בדבר שיטת ההפחתה, אורך החיים השימו

 ים בעת הצורך.מומותא
 

מדי שנה על מנת  פחותהקבוצה בוחנת את אומדן אורך החיים השימושי של נכס בלתי מוחשי שאינו מופחת ל
 לקבוע האם האירועים והנסיבות ממשיכים לתמוך בקביעה כי לנכס הבלתי מוחשי אורך חיים בלתי מוגדר.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 

 ירידת ערך .ז
 

 נכסים פיננסיים שאינם נגזרים .1
 

רווח והפסד נבחנת כאשר קיימת ראייה אובייקטיבית לכך ירידת ערך של נכס פיננסי שאינו מוצג בשווי הוגן דרך 
שאירוע הפסד התרחש לאחר מועד ההכרה לראשונה בנכס ואירוע הפסד זה השפיע באופן שלילי על אומדן תזרימי 

 המזומנים העתידיים של הנכס הניתן לאמידה מהימנה.
 

הפרת חוזה על ידי חייב, ארגון מחדש  לכלולראייה אובייקטיבית לכך שחלה ירידת ערך של נכסים פיננסיים עשויה 
של סכום המגיע לקבוצה בתנאים אשר הקבוצה לא הייתה שוקלת במקרים אחרים, קיום סממנים לכך שחייב או 

 מנפיק חוב יפשוט רגל או היעלמות שוק פעיל עבור נייר ערך.
 

 ציפי.והלוואות על בסיס ספ יתרות לקוחות לגביהקבוצה בוחנת ראיות לירידת ערך 
 

 נכסים שאינם פיננסיים .2
 

 ערך ירידת בחינת עיתוי
 

הערך בספרים של הנכסים הלא פיננסיים של הקבוצה, שאינם נכסי מס נדחים, נבדק בכל מועד דיווח כדי לקבוע 
האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך. באם קיימים סימנים, כאמור, מחושב אומדן סכום בר ההשבה 

 של הנכס. 
 

 השבה בר סכום מדידת
 

הסכום בר ההשבה 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 לפני 

לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים המתייחסים לנכס.  מסים, המשקף את הערכות משתתפי השוק
למטרת בחינת ירידת ערך, הנכסים מקובצים יחד לקבוצת הנכסים הקטנה ביותר אשר מניבה תזרימי מזומנים 
משימוש מתמשך, אשר הינם בלתי תלויים בעיקרם בנכסים אחרים ובקבוצות נכסים אחרות )"יחידה מניבת 

  מזומנים"(. 
 

 ערך מירידת בהפסד הכרה
 

הפסדים מירידת ערך מוכרים כאשר הערך בספרים של נכס או של יחידה מניבת מזומנים עולה על הסכום בר 
 ההשבה, ונזקפים לרווח והפסד. 

 
 ערך מירידת הפסד ביטול

 
מירידת ערך בכל מועד דיווח נבדק האם קיימים סימנים לכך שהפסדים אלו קטנו או שאינם קיימים עוד. הפסד 

מבוטל אם חל שינוי באומדנים ששימשו לקביעת הסכום בר ההשבה, אך ורק במידה שהערך בספרים של הנכס, 
לאחר ביטול ההפסד מירידת הערך, אינו עולה על הערך בספרים בניכוי פחת או הפחתות, שהיה נקבע אלמלא הוכר 

 הפסד מירידת ערך.
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 )המשך(עיקרי המדיניות החשבונאית  - 3ביאור 
 

 הטבות לעובדים .ח
 

 מענקיםתוכניות  .1
 

לגבי מענקים שניתנו למנהלים הבכירים בקבוצה, הטבה זו מחושבת על ידי קביעת הערך הנוכחי של מחיר הסליקה 
)ביצוע( שנקבע בתכנית. ההתחייבות נמדדת מחדש בכל מועד דיווח ובמועד הסילוק על בסיס הנוסחאות שתוארו 

 בהתחייבות מוכר כהוצאות תפעוליות ברווח או הפסד.לעיל. כל שינוי 
 

  תוכניות להפקדה מוגדרת .2
 

תכנית להפקדה מוגדרת הינה תוכנית לאחר סיום העסקה שלפיה הקבוצה מוגדרת.  פקדהלקבוצה תוכנית ה
משלמת תשלומים קבועים לישות נפרדת מבלי שתהיה לה מחויבות משפטית או משתמעת לשלם תשלומים 

מחויבויות הקבוצה להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת, נזקפות כהוצאה לרווח והפסד בתקופות שבמהלכן  נוספים.
סיפקו העובדים שירותים קשורים. התחייבויות להפקיד בתכנית הפקדה מוגדרת אשר עומדות לתשלום תוך יותר 

 חי.חודשים מתום התקופה בה העובדים סיפקו את השירות, מוכרות לפי ערכן הנוכ 12 -מ
 

 עסקאות תשלום מבוסס מניות  .ט
 

בהון  במקביל לגידול שכר כהוצאת נזקף לעובדים מניות מבוסס תשלום מענקי של ההענקה במועד ההוגן השווי
 מבוסס תשלום בגין מענקי כהוצאה שנזקף למענקים. הסכום מותנית בלתי זכאות מושגת בה התקופה פני על

 צפויים אשר המענקים מספר את לשקף מנת על שירות, מותאם תנאי שהינם הבשלה בתנאי מניות, המותנים
 להבשיל. 

 
 הפרשות .י

 
הקבוצה מכירה בנכס שיפוי אם, ורק אם, וודאי למעשה שהשיפוי יתקבל אם הקבוצה תסלק את המחויבות. 

 הסכום שמוכר בגין השיפוי אינו עולה על סכום ההפרשה.
 

משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש  הפרשה מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות
( כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות more likely than notבעבר, יותר סביר מאשר לא )

 וניתן לאמוד אותה באופן מהימן. כאשר השפעת ערך הזמן מהותית, נמדדת ההפרשה בהתאם לערכה הנוכחי.
 

 הכנסות .יא
 

נסה מוכרת, ככל שסביר כי ההטבות הכלכליות יזרמו לקבוצה והפדיון ניתן למדידה מהימנה. הכנסות ההכ
כנסות החברה כוללות בעיקר הכנסות ממכירת חשמל תקופה בה מתרחשת המכירה. המוכרות ב חשמלממכירת 
 .ולחברת החשמלפרטיים ללקוחות 

 
 הון מניות  .יב

 
 מוצגות המס, השפעת בניכוי מניות להנפקת ישירות המתייחסות תוספתיות כהון. עלויות מסווגות רגילות מניות

 הוני כמכשיר יסווג אשר מכשיר של צפויה להנפקה ישיר באופן המתייחסות תוספתיות עלויות .מההון כהפחתה
ההכרה  בעת מההון מנוכות העלויות הכספי. המצב על בדוח נדחות הוצאות סעיף במסגרת כנכס מוכרות

 צפויה עוד אינה ההנפקה כאשר והפסד רווח בדוח מימון כהוצאות מופחתות או ההוניים, במכשירים לראשונה
 להתקיים.

  
 הכנסות והוצאות מימון .יג

 
, הוצאות ריבית בגין שטרי הון והפסדים ממכשירים תקבלוהשהוצאות מימון כוללות הוצאות ריבית בגין הלוואות 

 עלויות אשראי נזקפות לדוח רווח והפסד לפי שיטת הריבית האפקטיבית.פיננסיים נגזרים המוכרים ברווח והפסד. 
 

סכומים שהושקעו ורווחים ממכשירים פיננסיים  הלוואות שניתנו, הכנסות מימון כוללות הכנסות ריבית בגין
 ברווח והפסד. המוכרים נגזרים

 
 רווחים והפסדים מהפרשי שער מדווחים בנטו.

 
בדוחות על תזרימי מזומנים, ריבית שהתקבלה מוצגת במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה. ריביות ששולמו 
מוצגים במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות מימון. בהתאם, עלויות אשראי שהוונו לנכסים כשירים, מוצגות יחד 

 בית ששולמה במסגרת תזרימי מזומנים מפעילות השקעה.עם הרי
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך( - 3ביאור 
 

 הוצאות מסים על הכנסה .די
 

ישירות  פונזק יםמסים על הכנסה כוללים מסים נדחים. מסים על הכנסה נזקפים לדוח רווח והפסד אלא אם המס
 להון או לרווח כולל אחר.

 
 מסים נדחים

 
במסים נדחים הינה בהתייחס להפרשים זמניים בין הערך בספרים של נכסים והתחייבויות לצורך דיווח  ההכרה

לראשונה  הכרה כספי לבין ערכם לצרכי מסים. הקבוצה לא מכירה במסים נדחים לגבי ההפרשים הזמניים הבאים:
וח החשבונאי ועל הרווח לצרכי בנכסים ובהתחייבויות בעסקה שאינה מהווה צירוף עסקים ושאינה משפיעה על הרו

 ס.מ
 

המסים הנדחים נמדדים לפי שיעורי המס הצפויים לחול על ההפרשים הזמניים במועד בו ימומשו, בהתבסס על 
 החוקים שנחקקו או שנחקקו למעשה למועד הדיווח. 

 
כאשר צפוי  נכס מס נדחה מוכר בספרים בגין הפסדים מועברים, הטבות מס והפרשים זמניים הניתנים לניכוי

שבעתיד תהיה הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן יהיה לנצל אותם. נכסי המסים הנדחים נבדקים בכל מועד דיווח, 
 ובמידה ולא צפוי כי הטבות המס המתייחסות יתממשו, הם מופחתים.

 
 קיזוז נכסי והתחייבויות מסים נדחים

 
הקבוצה מקזזת נכסי והתחייבויות מסים נדחים במידה וקיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי 
והתחייבויות מסים שוטפים, והם מיוחסים לאותה הכנסה חייבת במס הממוסה על ידי אותה רשות מס באותה 

על בסיס נטו או שנכסי  חברה נישומה, או בחברות שונות, אשר בכוונתן לסלק נכסי והתחייבות מסים שוטפים
 והתחייבויות המסים השוטפים מיושבים בו זמנית.

 
 לחברה האםשהונפקו שטרי הון  .טו

 
 במישור בעסקה מדובר כי העובדה בשלנמדדים לפי שווי הוגן במועד העסקה.  לחברה האםשהונפקו שטרי הון 

 הון.להקבוצה את ההפרש בין השווי ההוגן לבין התמורה מהעסקה  זוקפת, ההוני
 

 רווח למניה .טז
 

הקבוצה מציגה נתוני רווח בסיסי ומדולל למניה לגבי הון המניות הרגילות שלה. הרווח הבסיסי למניה מחושב על 
המניות הרגילות ידי חלוקת הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה במספר הממוצע המשוקלל של 

 שהיו במחזור במשך השנה.
 

הרווח המדולל למניה נקבע על ידי התאמת הרווח המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה והתאמת הממוצע 
 , ככל שישנם.של ניירות ערך מדלליםהמשוקלל של המניות הרגילות שבמחזור, לאחר התאמה 

 
 היוון עלויות אשראי יז.
 

רשת להשלמה ולהקמה עד למועד בו הוא מוכן במהלך התקופה הנד לנכס כשיר תהוונומאשראי ספציפי עלויות  
הפרשי שער הנובעים מאשראי במטבע חוץ, מהוונים במידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות  המיועד. לשימושו

  הריבית. עלויות אשראי אחרות נזקפות לרווח והפסד עם התהוותן.
 
 

 ופרשנויות שטרם אומצותקנים חדשים  .יח
 

מחליף את ההוראות הקיימות  IFRS 9 (2014) - פיננסיים מכשירים, IFRS 9 (2014) בינלאומי כספי דיווח תקן .1
כולל הוראות מעודכנות לסיווג ומדידה של  IFRS 9 (2014). ומדידה הכרה: פיננסיים מכשירים  IAS 39 -היום ב

עבור מרבית נכסי  (expected credit loss’ model‘)מכשירים פיננסיים, מודל חדש להכרה בהפסדי אשראי צפויים 
ייושם לתקופות שנתיות המתחילות  התקןהחוב הפיננסיים, וכן הוראות ודרישות חדשות בנושא חשבונאות גידור.

 להיות צפויה לא התקן ליישום הקבוצה ולהערכת התקן יישום השלכות את בחנה הקבוצה. 2018בינואר  1ביום 
 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה

 
 כיום הקיימות ההנחיות את מחליף IFRS 15 – לקוחות עם מחוזים הכנסות, IFRS 15דיווח כספי בינלאומי   תקן  .      2

 והסכום העיתוי מועד מהו וכן בהכנסה להכיר יש האם קביעה לצורך מקיפה מסגרת ומציג בהכנסה הכרה לעניין
 התקן יישום השלכות את בחנה הקבוצה. 2018 בינואר 1 ביום המתחילות שנתיות לתקופות ייושם התקן. שיוכר

 .הכספיים הדוחות על מהותית השפעה להיות צפויה לא התקן ליישום הקבוצה ולהערכת
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 החשבונאית )המשך(עיקרי המדיניות  - 3ביאור 
 

 )המשך( תקנים חדשים ופרשנויות שטרם אומצו .יח
 
( IAS 17, חכירות )17מחליף את תקן בינלאומי מספר  IFRS 16 –, חכירות IFRS 16דיווח כספי בינלאומי  תקן .3

ואת הפרשנויות הקשורות לתקן. הוראות התקן מבטלות את הדרישה הקיימת מחוכרים לסיווג החכירה כתפעולית 
או כמימונית. חלף זאת, לעניין חוכרים, מציג התקן החדש מודל אחד לטיפול החשבונאי בכל החכירות, לפיו על 

כן, התקן קובע דרישות גילוי חדשות  החוכר להכיר בנכס ובהתחייבות בגין החכירה בדוחותיו הכספיים. כמו
, עם אפשרות 2019בינואר  1ונרחבות יותר מאלו הקיימות כיום. התקן ייושם לתקופות שנתיות המתחילות ביום 

בכוונת מחוזים עם לקוחות.  ות, הכנסIFRS 15ליישום מוקדם, ובלבד שהחברה מיישמת באימוץ מוקדם גם את 
בגישת ההשפעה המצטברת, תוך התאמת יתרת העודפים ליום  2019בינואר  1הקבוצה לאמץ את התקן החל מיום 

 הקבוצה שוקלת את יישום הההקלות הבאות במועד המעבר: .2019בינואר  1
 שנה עד של קצר לטווח חכירות לגבי ובהתחייבות שימוש זכות בנכס ההכרה דרישות את ליישם לא. 

 הוא בעל ערך  הבסיס נכס בהן חכירות לגבי ובהתחייבות שימוש זכות בנכס ההכרה דרישות את ליישם לא
 נמוך.

 שונו אשר חוזים או חדשים חוזים עבור רק חכירה מכיל ההסדר האם בחינה. 

 חכירה חוזי לתיק אחד היוון בשיעור שימוש (portfolio )דומים מאפיינים בעלי. 
 המעבר במועד מהנכס כחלק בחכירה שהתהוו ישירות עלויות של הכללה אי. 

 
, ושכירות  משרדים. כלי רכבעשויות להשפיע על הטיפול  החשבונאי בהסכמי חכירות קרקע,  IFRS 16הוראות 

של התקן מהווה הערכה ראשונית של הקבוצה  יצוין כי המידע המוצג בביאור זה בדבר השפעות היישום לראשונה
עד למועד פרסום הדוחות וייתכן  על כן רשימת הנושאים שהוצגו לעיל מייצגת את הנושאים שהקבוצה זיהתה

כמו כן, הקבוצה בוחנת את  שיידרש עדכון בגין הנושאים שזוהו עם התקדמות בבחינת ההשלכות של יישום התקן.
ההשפעות הצפויות של יישום התקן אך אינה יכולה בשלב זה לאמוד באופן מהימן את ההשפעה הכמותית על 

 דוחותיה הכספיים.
 

בע , עסקאות במטבע חוץ ומקדמות במט IFRIC 22פרשנות של הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי   .4
 מקדמות הכוללת חוץ במטבע עסקה לרישום החליפין שער קביעת לצורך העסקה מועד כי קובעת הפרשנות - חוץ
 או תשלומים מספר ישנם כאשר .המקדמה בגין כספי לא התחייבות/בנכס לראשונה מכירה החברה בו המועד יהא

 שנתיות לתקופות תיושם הפרשנות .בנפרד תקבול/תשלוםל כ בגין עסקה מועד תקבע החברהראש, מ תקבולים
 הוראות יישום עבור שונות חלופות כוללת הפרשנותם. מוקד ליישום אפשרות עם, 2018אר בינו 1 ביום המתחילות

 יישום רע;למפ יישוםונה: לראש היישום בעת הבאות מהחלופות באחת לבחור תוכלנה שחברות כךבר, המע
 פרוספקטיבי יישום אושנות; הפר את לראשונה יישמה הישות שבה הראשונה הדיווח מתקופת החל פרוספקטיבי

 יישמה הישות שבה לתקופת הכספיים בדוחות ההשוואה במספרי המוצגת הראשונה הדיווח מתקופת החל
 לבחור ובכוונתה הכספיים דוחותיה על הפרשנות יישום השלכות את בחנה הקבוצה .הפרשנות את לראשונה

קה" העס מועדי "כ ,בעבר קבעה הקבוצה. 2018ר בינוא 1 מיום החל פרוספקטיבי יישום שלר המעב בחלופת
 מכירה הקבוצה בו המועד יהא מקדמות הכוללת חוץ במטבע עסקה לרישום החליפין שער לקביעת המשמש

 הכספיים דוחותיה על מהותית השפעה להיות צפויה לא, כך עקב .המקדמה בגן כספי לא התחייבות/בנכס לראשונה
 .הקבוצה של

 
 הוגן שוויקביעת  - 4ביאור 

 
 והתחייבויות נכסים של ההוגן השווי את לקבוע הקבוצה נדרשת, הגילוי ודרישות החשבונאית המדיניות מכללי כחלק

 מידעלהלן.  המתוארות השיטות בסיס על גילוי או/ו מדידה לצרכי נקבעו ההוגן השווי ערכי. פיננסיים ושאינם פיננסיים
 .התחייבות או נכס לאותו המתייחסים בביאורים ניתן ההוגן השווי ערכי בקביעת ששימשו ההנחות לגבי נוסף

 
 נגזרים שאינן פיננסיות התחייבויות

 
 המהוונים(, וריבית קרן גין)ב העתידיים המזומנים תזרימי של הנוכחי הערך לפי נאמד, דיווח לצרכי המחושב, הוגן שווי
 .הדיווח למועד השוק ריבית שיעור לפי

 
 תזרימי של הנוכחי הערך בסיס על מחושב האם לחברה שהונפקו הון שטרי של מדידה לצרכי העסקה למועד ההוגן השווי

 העסקה. למועד השוק ריבית שיעור בסיס על המהוון הקרן למרכיב ביחס המזומנים
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 צירוף עסקים תחת אותה שליטה – 5ביאור 
 

 האם חברהה העבירה במסגרתו ,הכנסה מס לפקודת 104 סעיף לפי, מבני שינוי האם חברהה ביצעה, 2017מאי  בחודש
תפעול בע"מ  סי.פי.או התפעול( בחברת 100%( מלוא החזקותיה )2) -ובחדרה  (100%) החזקותיה מלוא( 1: )את לחברה

 -)להלן  השלמת הקמת תחנת הכוח חדרה תשמש כחברת התפעול של התחנה( ועם המפעילה כיום את מרכז האנרגיה)
 לחברה החברה של אחת כל ערך נקוב"ח ש 0.01 בנות רגילות מניות 20, וזאת בתמורה להקצאת "חברת התפעול חדרה"(

 האם לחברה חדרה ידי על הונפקו אשר הון שטרי חברהל האם חברהה המחתה בד בבד עם ההעברה האמורה,. האם
 אשר, זהה בסכום האם לחברה החברה של חוב נרשם, כאמור ההון שטרי המחאת כנגד"ח. ש אלפי 191,844 של בסכום

 .האם לחברה החברה שהעמידה הלוואה כנגד קוזז
 

חברה האם הלפקודת מס הכנסה במסגרתו העבירה  104חברה האם שינוי מבני, לפי סעיף הביצעה  ,2017 יולי בחודש
, וזאת בתמורה להקצאת מניה רגילה אחת "(AGS" -אס. רותם בע"מ )להלן  .ג'י.איי( ב80%לחברה את מלוא החזקותיה )

לחברה, הוסבו שטרי  AGS -ב האם החברה. במסגרת העברת החזקות האם לחברהש"ח ערך נקוב של החברה  0.01בת 
אלפי  8,385-הייתה כ כאמור AGSלמועד העברת שיתרתם  לטובת החברה האם לחברה AGS על ידיהון אשר הונפקו 

למועד הדוח, פרעה החברה את יתרת החוב כאמור כלפי החברה  .בסכום זהה האם לחברהחוב של החברה  וזאת כנגד ש"ח
 האם.

 
אנרגיה מתחדשת  בגרינדיי (85.3%יה )אחזקות מלוא בע"מ את סולאר.פי.סי אומכרה החברה האם ל ,2017 יולי בחודש

והסבת  ש"חאלפי  288 -סך של כל התמורב 2017בינואר  12( אשר נרכשה על ידי החברה האם ביום "גרינדיי" –)להלן  בע"מ
 כלפי תחוב שגרינדיי כך, חברהל, ש"חאלפי  2,618 הייתה 2017ביוני  30ליום  שיתרתו ,חברת האםלשל גרינדיי  החוב

  האם. החברהכלפי  כאמוריתרת החוב את  החברהלמועד הדוח, פרעה . האם חברת כלפי תחוב החברה ואילו החברה
 

 כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת ווגרינדיי לחברה טופל AGS חברת התפעול חדרה, חדרה,של ת והעבר
כך,  ידי החברה האם. לצורך על לראשונה הושגה השליטה בו ביום ותהרכיש ובוצע (, כאילוAs Poolingהערכים בספרים )

בדוחות  לכן קודם שהוצגו הערכים כפי לפי מוצגים שנרכשו וההתחייבויות ההשוואה. הנכסים מחדש מספרי הוצגו
של  ההון יביוגרינדיי. רכ AGS חברת התפעול חדרה, החברה האם ביום העברת מניות חדרה, של הכספיים המאוחדים

 חברת התפעול חדרה, ההון של חדרה, האם כך שרכיבי החברה ידי על לראשונה השגת השליטה מיום מחדש הוצגו החברה
AGS השליטה השגת ביום שנרכשו וההתחייבויות הנכסים הקיימים בחברה. ערכי הוןה רכיבי לאותם וגרינדיי נוספו 
המניות שהועברו לבין עלות הנכסים  שלהערך הנקוב התמורה שהועברה, לרבות ההפרש בין  .ישירות בהון הוכרו

 לקרן הון מיזוג. ופנזקוהתחייבויות, נטו וכן ההשפעות הנלוות לשינוי המבני המתוארות לעיל 
 

 : הכספי המצב על  נתונים .א
 

 

  לפני הצגה
As Pooling 

שפעתה  
As Pooling 

אחרי הצגה  
 As Pooling 

2016 בדצמבר 31   

"חש אלפי   

 
      שוטפים נכסים

 86,159 3,853 82,306  מזומנים ושווי מזומנים
 16,352 194 16,158  םפיקדונות לזמן קצר ומזומנים מוגבלי

 16,577 - 16,577  חלויות שוטפות בגין הלוואה לחברה האם
 133,726 14,760 118,966  לקוחות

 19,306 (3,892) 23,198  חייבים ויתרות חובה
 6,812  6,812 -  מכשירים נגזרים

 
 278,932 21,727 257,205  שוטפים נכסים"כ סה

    
    שוטפים שאינם נכסים

 73,158 -  73,158  מוגבלים ומזומנים ארוך לזמן פיקדונות
 182,346 - 182,346  האם לחברהלזמן ארוך  הלוואה

 81,681 8,967 72,714  ארוך לזמן הלוואות והוצאות נדחות
 4,741 4,741 -  מכשירים נגזרים

 218 218 -  מסים נדחים
 1,955,418 270,539   1,684,879 קבוע רכוש

 3,931 2,324 1,607  מוחשיים בלתי נכסים
 

 2,301,493 286,789 2,014,704 שוטפים שאינם נכסים"כ סה
    

 2,580,425 308,516 2,271,909 נכסים"כ סה
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 )המשך(צירוף עסקים תחת אותה שליטה  - 5ביאור 
 

 )המשך( : הכספי המצב על  נתונים .א
 
 

 

 לפני הצגה
 As Pooling  

  השפעת
As Pooling 

 אחרי הצגה
 As Pooling 

 2016 בדצמבר 31 

 "חש אלפי 

 
    שוטפות תחייבויותה

 94,591 - 94,591 מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסייםחלויות שוטפות 
 123,918 14,511 109,407 ספקים ונותני שירותים

 33,898 10,729 23,169 , לרבות מכשירים נגזריםזכאים ויתרות זכות
 132,448 75,704 56,744 לחברה האםהלוואות ושטרי הון שהונפקו 

 
 384,855 100,944 283,911 שוטפות התחייבויות"כ סה

    
    ארוך לזמן התחייבויות

 1,505,950 - 1,505,950  מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים הלוואות
 10,353 9,059 1,294 וצד קשור חברה האםשהונפקו לשטרי הון 
 2,969 2,969 - נגזריםמכשירים 

 280 - 280 הטבות לעובדים
 158,307 424 157,883 מסים נדחים, נטו

 
 1,677,859 12,452 1,665,407 שוטפות שאינן התחייבויות"כ סה

    
 2,062,714 113,396 1,949,318 התחייבויות"כ סה

    
    הון

 * -  * - * - הון מניות

 264,885 186,859 78,026 קרנות הון 
 182,224 7,805 174,419 עודפים

 
 447,109 194,664 252,445  לבעלים המיוחס הון"כ סה

    
 70,602 456 70,146 שליטה מקנות שאינן זכויות

    
 517,711 195,120 322,591 הון"כ סה

 
 

 2,580,425 308,516 2,271,909 והון התחייבות"כ סה   

 
 אלפי ש"ח. 1 –סכום נמוך מ מייצג )*(     
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 )המשך(צירוף עסקים תחת אותה שליטה  - 5ביאור 
 

 :תוצאתיים נתונים  .ב
 

 

לפני  הצגה
As 

Pooling  
  השפעת

As Pooling 
אחרי  הצגה

As Pooling 

לפני  הצגה
As 

Pooling  
  השפעת

As Pooling 
אחרי  הצגה

As Pooling 

 2015בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום  2016בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 1,264,463 29,096 1,235,367 1,245,129 82,935 1,162,194 מכירות 

 769,517 25,727 743,790 963,170 77,084 886,086 פחת והפחתות(עלות המכירות )בניכוי 
 102,614 1,601 101,013 106,223 5,593 100,630 פחת והפחתות

 
 392,332 1,768 390,564 175,736 258 175,478 רווח גולמי

       
 23,446 875 22,571 28,942 6,756 22,186 הוצאות הנהלה וכלליות

 14,132 10,207 3,925 7,496 5,841 1,655 הכנסות אחרות
 

 383,018 11,100 371,918 154,290 (657) 154,947 רווח מפעולות רגילות
       

 118,904 83 118,821 88,529 1,363 87,166 הוצאות מימון
 24,465 (192) 24,657 22,750 1,452 21,298 הכנסות מימון

 
 94,439 275 94,164 65,779 (89) 65,868 הוצאות מימון, נטו

       
 288,579 10,825 277,754 88,511 (568) 89,079 רווח לפני מסים על הכנסה

 75,707 2,867 72,840 254 (253) 507 מסים על הכנסה 

       
 212,872 7,958 204,914 88,257 (315) 88,572 לשנהרווח 

       
       מיוחס ל:

 172,870 7,958 164,912 69,865 (154) 70,019 בעלי המניות של החברה 
 40,002 - 40,002 18,392 (161) 18,553 זכויות שאינן מקנות שליטה

       
 212,872 7,958 204,914 88,257 (315) 88,572 שנהרווח ל

 
 
 
 

  



 או.פי.סי. אנרגיה בע"מ
  2017 בדצמבר 31 ליום המאוחדים הכספיים לדוחות ביאורים

 
 

25 

 )המשך(צירוף עסקים תחת אותה שליטה  - 5ביאור 
 

 מזומנים :ה מיתזריעל  םנתוני .ג
 

 

 

הצגה לפני 
As Pooling 

 השפעת
As Pooling 

הצגה אחרי 
As Pooling 

הצגה לפני 
As Pooling 

 השפעת
As Pooling 

הצגה אחרי 
As Pooling 

2016בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום   5201בדצמבר  31שנה שהסתיימה ביום    

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 

 314,891 52 314,839 94,905 5,554 89,351 שוטפת פעילות
 (206,823) (3,963) (202,860) (73,273) (203,796) 130,523 השקעה פעילות

 (266,258) 4,000 (270,258) (398,157) 202,367 (600,524) פעילות מימון
גידול )קיטון( נטו במזומנים ושווי 

 מזומנים
 
(380,650) 

 
4,125 

 
(376,525) 

 
(158,279) 

 
89 

 
(158,190) 

 
 
 
 

 מזומנים ושווי מזומנים - 6ביאור 
 בדצמבר 31ליום   

  2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
 64,622 148,238  בנקאיים בתאגידיםעו"ש  יתרות

 21,537 359,943 בתאגידים בנקאיים פיקדונות
   

 508,181 86,159 
 

 מכשירים", 24 בביאור מוצגים פיננסיים נכסים של רגישות וניתוח חליפין ושער ריבית, אשראי לסיכוני הקבוצה חשיפת
 ".פיננסיים

 
 
 

 יםמוגבל ומזומנים פיקדונות - 7ביאור 
 

  ריבית שיעור  
   משוקלל ממוצע  
 בדצמבר 31 ליום בדצמבר 31 ליום  
  2017 2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי %  

 שוטפים בנכסים מוצג  
 16,352 752 0.2 (*)  מוגבלים מזומניםקצר ו פיקדונות לזמן

    שוטפים םשאינ בנכסים מוצג
 73,158 264,564 0.3 *(*לזמן ארוך ) מוגבליםומזומנים פיקדונות 

 
 .ג'.16 ביאור ראה, מוגבלים מזומנים על נוספים לפרטים)*( 

 ..ז'27.ג' וביאור 16 ביאור ראה, מוגבלים מזומנים על נוספים לפרטים( *)*
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  לקוחות - 8ביאור 
 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 6,719 23,421  פתוחים חשבונות
 127,007 129,330 לקבל הכנסות

   
 152,751  133,726 

 
 

 חובה ויתרות חייבים - 9ביאור 
 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 2,556 2,339  לספקים מקדמות
 5,317 7,637 מראש הוצאות

 - 3,500 לצד ג' רכוש קבועהקמת  החזרים בגין
 3,463 - ריבית לקבל מחברה האם

 7,744 24,775 ממשלתיים מוסדות
 226 960 אחרים

   
 39,210 19,306 

 
 

 לחברה האםלזמן ארוך הלוואה  - 10 ביאור
 
 :הרכב .א

 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 198,923 - האם לחברה הלוואה

 ( 16,577) - שוטפת חלות בניכוי
   

 - 182,346 
 
 
 נוספים פרטים .ב

 
 ההלוואה. "(ההלוואה" – להלן)ש"ח ן מיליו 350 של בסך של  הלוואה האם לחברה החברה העמידה ,2014 ביוני 26 ביום

. הריבית שיעור לרבות ,((6)ג'16אור יבב )כפי שהוגדר ICPI (back-to-back) אשראי מסגרת הסכםב תנאים לאותם כפופה
ל הריבית שנצברה כול, ח"ש אלפי 199,602 של סך האם החברה פרעה  2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה השנה במהלך

קוזזה יתרת ההלוואה כנגד שטרי הון שהומחו  בשנת החשבון,באמצעות קיטון של שטרי ההון שהנפיקה לחברה האם. 
 .5אור ילחברה כמתואר בב
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 לזמן ארוך הלוואות והוצאות נדחות - 11 ביאור
 
 הרכב .א

 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 78,243 88,758 (1)ב. הוצאות נדחות

 - 2,876 (2הלוואות שניתנו )ב.
 3,438 8,722 (3נדחות )ב.מימון הוצאות 

   
 100,356 81,681 

 
 נוספים פרטים .ב

 
 לזמן ארוך נדחותהוצאות  .1

 
 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 90,882 105,015 נדחותהוצאות 

 (12,639) (16,257) הפחתה נצברת
   

 88,758 78,243 
 
 

 לזמן ארוך מייצגות עלויות חיבור למערכת הולכת הגז ולרשת הולכת החשמל, כמפורט להלן: הנדחותההוצאות 
 
 ,מיליון ש"ח, בהתאמה 12-כו "חש מיליון 47-בסך של כ מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבילחברת  וחדרה רותם עלויות ששילמו .א

( וכן בגין צינור "PRMS-"מתקן ה –להלן ) ומניההארצית באמצעות מתקן הפחתת לחץ בחיבור לרשת הולכת הגז  בגין חלקן
  (..ו'27)ראה גם ביאור  וחדרה ח של רותםוועד לשטח תחנת הכ PRMS -הולכת גז ממתקן ה

 
בגין תשתית קווי הולכת מיליון ש"ח, בהתאמה,  5-וכ "חש מיליון 38-בסך של כ ברת החשמללח וחדרה רותם עלויות ששילמו .ב

 .ברת החשמללרשת ההולכה של חותחנת הכוח שבהקמה של חדרה ח של רותם והכ החשמל המשמשים לחיבור תחנת
 

. על כן, עלויות יצוין כי תשתיות החיבור האמורות נועדו ואף משמשות בפועל לצורך חיבור של צרכנים נוספים לאותן תשתיות
קווי הולכת של ו PRMS-מתקן התקופת השימוש של על פני  ישר בקו מופחתותלזמן ארוך, הנדחות אלו מטופלות כהוצאות 

  ., הנזקף לסעיף פחת והפחתות בדוח רווח והפסדשנים, בהתאמה 30-שנים ו 21הינו ברותם , שהחשמל
 
 
 הלוואות שניתנו .2

 
אנרגיה בע"מ  צומתחברת מ 95%ה של לרכישעם שלושה גופים הסכמים מספר התקשרה החברה ב ,2017באפריל  6ביום 

החברה מממנת את פעילותה השוטפת של  .'.יג27ביאור . לפרטים נוספים בדבר עסקה לרכישת צומת ראה "צומת"( -)להלן 
והינן צמודות למדד. מועד הפירעון של  12.1%צומת באמצעות הלוואות בעלים. ההלוואות נושאות ריבית בשיעור של 

 מסחרית של צומת. הפעלה החודשים לאחר מועד ה 12ההלוואות יהיה 
 
 
 נדחותמימון הוצאות  .3
 

להלן )להלן "הסכם המסגרות"(. במסגרת  4.ג'.16 ביאור, התקשרה חדרה בהסכם מסגרות בכיר כמתואר ב2016במהלך שנת 
הסכם המסגרות, משלמת חדרה עמלות שונות כגון עמלת סגירה פיננסית ועמלה תקופתית בגין מסגרת אשראי שטרם נוצלה 

תו לפי אחוז המשיכות מהסכם המסגרות ויטופלו בשיטת הריבית האפקטיבית כחלק "העמלות"(. העמלות יופח - )להלן
 מיתרת הלוואות ממוסדות פיננסיים בחדרה.
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 קבוע רכוש - 12ביאור 
 

 הרכב א. 
           ,קרקע 
  ח"ע מקדמות  נכסים סולר שיפורים וציוד ריהוט  מכונות ,מתקנים כבישים 
 כ"סה קבוע רכוש אחר בהקמה חילוף וחלקי במושכר משרדי מחשוב וציוד ומבנים 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
            עלות
 2,061,931 32,419 2,617 37,385 104,654 2,470 1,203 1,326 1,739,408 140,449 2016 בינואר 1 ליום יתרה

 278,626 1,770 364 201,208 27,397 32 45 103 47,707 - תוספות
 103,476 23,635 152 - 24,563 - 12 44 55,070 - גריעות

           
 2,237,081 10,554 2,829 238,593 107,488 2,502 1,236 1,385 1,732,045 140,449 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

 393,291 7,784 284 323,693 47,316 731 28 143 13,312 - תוספות
 70,802 - - - 55,734 - - 44 15,024 - גריעות

           
 2,559,570 18,338 3,113 562,286 99,070 3,233 1,264 1,484 1,730,333 140,449 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

           
           נצבר פחת

 234,418 - 472 - - 790 303 941 220,515 11,397 2016 בינואר 1 ליום יתרה
 102,522 - 411 - - 76 96 236 97,116 4,587 לשנה פחת

 55,277 - 152 - - - 12 43 55,070 - גריעות
           

 281,663 - 731 - - 866 387 1,134 262,561 15,984 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה
 108,571 - 369 - - 94 92 158 103,282 4,576 לשנה פחת

 15,069 - - - - - - 44 15,025 - גריעות
           

 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה
 

20,560 350,818 1,248 479 960 - - 1,100 - 375,165 

 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה
2017 

119,889 1,379,515 236 785 2,273 99,070 562,286 2,013 18,338 2,184,405 

           
 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה
2016 

124,465 1,469,484 251 849 1,636 107,488 238,593 2,098 10,554 1,955,418 

           
 1,827,513 32,419 2,145 37,385 104,654 1,680 900 385 1,518,893 129,052 2016בינואר  1 ליום מופחתת יתרה
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 )המשך(   קבוע רכוש - 12ביאור 

 
 עלויות אשראי שהוונו ב.
 

  .ש"ח(לפי א 2,596 -כ  – 2016ש"ח )לפי א 11,072 -כ  הסתכמו לסך של 2017הוונו לנכסים כשירים במהלך שנת עלויות אשראי ש
 
 לא במזומןרכוש קבוע  עלויות .ג

 
 26,637. עלויות אלו הסתכמו לסך של מזומןתחנת כוח חדרה היו לא ב, חלק מעלויות ההקמה של 2016-ו 2017השנים  במהלך 

 אלפי ש"ח בהתאמה. 3,041אלפי ש"ח וסך של 
 
 

 נכסים בלתי מוחשיים - 13ביאור 
 

 הרכב
      
 

   
אופציות 

  לזכויות
 סה"כ במקרקעין רישיון ותתוכנ מוניטין 

 אלפי ש"ח ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
       עלות
 5,183 - 1,770 2,959 454 2016 בינואר 1 ליום יתרה

 189 - - 189 - תוספות
 589 - - 589 - גריעות

      
 4,783 - 1,770 2,559 454 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה

 214 - - 214 - תוספות
 1,888 750 - - 1,138 כניסה לאיחוד

      
 6,885 750 1,770 2,773 1,592 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

      
      נצבר פחת

 1,031 - 21 1,010 - 2016 בינואר 1 ליום יתרה
 410 - 54 356 - לשנה פחת

 589 - - 589 - גריעות
      

 852 - 75 777 - 2016 בדצמבר 31 ליום יתרה
 344 - 54 290 - פחת לשנה

      
 2017 בדצמבר 31 ליום יתרה

 
- 1,067 129 - 1,196 

 5,689 750 1,641 1,706 1,592 2017 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה
      

 3,931 - 1,695 1,782 454 2016 בדצמבר 31 ליום מופחתת יתרה
      

 4,152 - 1,749 1,949 454 2016בינואר  1 ליום מופחתת יתרה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שירותים ונותני ספקים - 14ביאור 
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 בדצמבר 31 ליום 
 2017 2016 
 ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 79,584 73,576 לשלם הוצאות

 44,334 129,129 חובות פתוחים
   
 202,705 123,918 

 
 
 

 גזריםנלרבות מכשירים  ת,זכו ויתרות כאיםז - 15ביאור 
 בדצמבר 31 ליום   

   2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 8,952 9,301  שכר בשל ומוסדות עובדים
 6,567 2,927 קשורים צדדים

 6,253 1,774 מכשירים נגזרים
 3,717 6,450 לשלם הוצאות

 4,631 10,362 לשלם ריבית
 2,954 - *הפרשות
 52 4,229 ממשלתיים מוסדות

 - 1,640 הפרשה למס
 772 300 אחרים

   
 36,983 33,898 

 
 .ט'27ביאור  ראה, הפרשות על נוספים לפרטים)*( 
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 וערבויות מוסדות פיננסייםו בנקאיים מתאגידים הלוואות - 16ביאור 

 
 רכבהה .א

 
   ריבית שיעור  
  משוקלל ממוצע  
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום   
  2017 2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי %  

 
    

  1,600,541  1,827,753 4.80  הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות פיננסיים 
 (94,591)  (83,014)  בניכוי חלויות שוטפות

   
 1,744,739  1,505,950 

 
 פירעוןה תתקופ .ב

 
 :כדלקמן, הדוח מועד לאחר הבאות בשנים לפירעון עומדות מוסדות פיננסיייםו בנקאיים מתאגידים ההלוואות

 
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 ש"ח  אלפי ח"ש אלפי   

 
 94,591  83,013 ראשונה שנה
 99,342  85,512 שניה שנה
 82,983  115,505 שלישית שנה
 108,399  120,758 רביעית שנה
 113,786  119,365 חמישית שנה
 1,101,440  1,303,600 ואילך שישית שנה

   
 1,827,753  1,600,541 

 
 וערבויות פרטים נוספים .ג
 

 :רותם 
 
 מימון הסכם"(. האשראי מסגרת הסכם" -פרויקטים )להלן  מימון בשיטת מומן רותם של הכוח תחנת פרויקט .1

 נכון למועד הדוח, "(.לאומי בנק" -)להלן  מ"בע לישראל לאומי בנק בראשות מלווים של קונסורציום עם נחתם
 עמיתים, מ"בע לביטוח חברה כלל: הבאות מהקבוצות מוסדיים וגופים לאומי בנק את כולל המימון קונסורציום

 מ"בע לביטוח חברה והראל ופנסיה גמל קרנות פסגות, מ"בע לביטוח חברה הפניקס, הוותיקות הפנסיה קרנות
 רותם של קיימות ועתידיות וזכויות נכסים על שעבוד הוטל האשראי מסגרת להסכם בהתאם (."המלווים" -)להלן 
 .רותם של הבנק חשבונות מרבית על וכן לישראל בע"מ לאומי בנק של לנאמנות החברה לטובת

 
 צמודותינן הש) ההלוואות. האשראי מסגרת להסכם בהתאם הלוואות רותםמשכה , 2013 עד 2011 השנים במהלך

 . 2013 שנת של הרביעי מהרבעון החל זאת, 2031 לשנת עד רבעוני בסיס על נפרעות( למדד
 

. של רותם מניות מבעלי הלוואות ופירעון דיבידנד לחלוקת ביחס מסוימות מגבלות קובע האשראי מסגרת הסכם
 . 2015יוני ב 30תקופת החסימה )איסור על חלוקות( על פי הסכם מסגרת האשראי הסתיימה ביום 

 
 במהלך "(לשירות חוב הקרן" -)להלן  חוב שירותל קרן ליצור מחויבת רותם, האשראי מסגרת להסכם בהתאם

 תשלומי שני של לסכומם שווה יהיה לשירות חוב הקרן סכום. הכוח תחנת של הקמתה סיום שלאחר השנתיים
 אלפי 71,759 על עמד לשירות חוב הקרן סכום, 2016 -ו 2017 בדצמבר 31 לימים נכון. העוקבים הרבעוניים החוב

 .בהתאמה ש"ח, אלפי 73,158 -ו ח"ש
 

 של החוזר ההון לצרכי הועמדה, שח"ש ןמיליו 15 של בסך לאומי מבנק אשראי מסגרות עומדת רותם של לרשותה
, 2016 -ו 2017בדצמבר  31נכון לימים  .בנקאיות לערבויות משמשת, ח"שן מיליו 6 של בסך, מתוכה מסגרת רותם

 ש"ח, בהתאמה, ממסגרת הערבות. מיליון  4-מיליון ש"ח, וכ 5-ניצלה רותם כ
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 )המשך( וערבויות מוסדות פיננסייםו בנקאיים מתאגידים הלוואות - 16ביאור 

 
 )המשך( וערבויות פרטים נוספים .ג

  
 :רותם )המשך(

 
 "(ורידיס" –)להלן ברותם ועם בעלי זכויות המיעוט  האם החברההחברה יחד עם , האשראי מסגרת להסכם בהתאם .2

, 2017בחודש דצמבר . בהתאמה ש"ח, ןמיליו 23 -ו ח"ש ןמיליו 92 של בסך רותם לטובת תאגידיות ערבויות העמידו
נחתם תיקון להסכם מסגרת האשראי לפיו שוחררה החברה האם מהערבות התאגידית וזאת בתמורה לצבירת קרן 

ובתמורה לערבות תאגידית של החברה  בעלים"(ה"קרן ערבות  –מיליון ש"ח )להלן  57.5נוספת ברותם בסך של 
בעלים כפופה למנגנון ה. קרן ערבות י בהחזקות(מיליון ש"ח )בהתאם לחלקם היחס 57.5ושל ורידיס בסך של 

מיליון ש"ח. קרן ערבות  115התאמה לפיו ביחסי כיסוי מסויימים היא יכולה לעלות עד לסכום מקסימלי של 
 24על פני , והיתרה תצבר ליון ש"ח עם חתימה על תיקון הסכם מסגרת האשראימי 20 –באופן הבא בעלים תצבר ה

בעלים, ישוחררו החברה וורידיס מהערבות היות. לאחר סיום צבירת קרן ערבות חודשים בהפקדות חצי שנת
 ש"ח.  מיליון 20בעלים עמד על הום קרן ערבות סכ ,2017בדצמבר  31התאגידית. ליום 

 
ארצי הלטובת הממונה )צמוד למדד( אלפי ש"ח  1,637ך רותם ערבות בנקאית בס העמידה ,2017פברואר בחודש  . 3

ת פטור מבלו על רכישת לקבליחידת דלק וזאת בהתאם לחוק הבלו המחייב הפקדת ערבות לשלוש שנים כתנאי 
 האנרגיההתשתיות הלאומיות, כמו כן העמידה רותם ערבות בנקאית לטובת משרד  י.הסולר המשמש כמלאי גיבו

 רישיון ייצור החשמל של רותם.מכוח מיליון דולר וזאת  1בסך של  (""משרד האנרגיה –והמים )להלן 
 

 :חדרה
 

 ,דיסקונט"(בנק " -התקשרה חדרה בהסכם מסגרות בכיר עם בנק דיסקונט לישראל בע"מ )להלן  ,2016יולי בחודש  .4
 העמידהתחייבו המלווים ל לפיו תחנת הכוח חדרה למימון הקמת "הראל"( -עם הראל חברה לביטוח בע"מ )להלן 

( מסגרת אשראי לזמן ארוך )לרבות מסגרת 1) במספר מסגרות )חלקן חליפיות( ש"ח למימון מיליון 1,006עד  דרהלח
( מסגרת 4( חשבון עתודות שירות ומסגרת מע"מ; )3( מסגרת הון חוזר; )2לשינויים בבנייה ולעלויות קשורות(; )

טוח בע"מ, כלל פנסיה לכלל חברה לבידיסקונט המחה בנק , 2017בחודש דצמבר . ( מסגרת גידור5) -וערבויות; 
מסגרת אשראי לזמן ארוך )לרבות חלקו במ 43.35%וגמל בע"מ ועתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאים בע"מ 

, אישרה רשות החשמל כי חדרה עמדה באבן דרך 2017בחודש מרס  .מסגרת לשינויים בבנייה ולעלויות קשורות(
 תחנת כוח.המותנה להקמת לסגירה פיננסית כפי שנקבע ברישיון 

 
וצוברות ריבית בשיעורים  חלק מההלוואות במסגרת הסכם המסגרות צמודות למדד וחלקן אינן צמודות למדד

ם על פני סכבהתאם ללוחות הסילוקין המפורטים בה רבעוניים. ההלוואות ייפרעו בתשלומים בהסכםהמפורטים 
ההפעלה  לאחר חצי שנהכ)אשר יחלו בהתאם להוראות ההסכם  הפירעונות תחילתשנים ממועד  18 תקופה של

 .(ח חדרהוהמסחרית של תחנת הכ
 

דיסקונט כסוכן בטוחות מטעם המלווים, על חלק בנק שעבודים לטובת הועמדו בקשר עם הסכם המסגרות הבכיר, 
סגרות הבכיר כולל מגבלות מהסכם ה ועל הזכויות של חדרה וחברה האם.של חדרה מהנכסים הקיימים והעתידים 

 .המניות מבעלימסויימות בגין חלוקות ופירעון של הלוואות 
 

הריבית על  שיעורפעימות.  שלושבהבכיר  המסגרותמיליון ש"ח מסכום  494 משכה חדרה ,2017במהלך שנת 
על  5.4%-כל 4.8%-על הלוואות צמודות מדד ובין כ 3.9%-כל 3.4%-כבין  יםהסכומים שנמשכו עד למועד הדוח נע

המסגרות , ביצעה חדרה משיכה נוספת מסכום 2018ינואר , בחודש הדוח מועד לאחר ן צמודות מדד.הלוואות שאינ
 .מיליון ש"ח 22בסך של  הבכיר

 
ת ההון העצמי הזרים אהאם ל החברההתחייבה בהסכם עם החברה האם על פיו התקשרה חדרה  ,2016יולי  בחודש

הנדרש במסגרת הסכם המסגרות הבכיר, וכן כל הון נוסף שיידרש על פיו כתוצאה משינויים בחוק החשמל 
 החברהעל ידי  דרהחהוזרם ל)כהגדרתו בהסכם המסגרות הבכיר(, עד לסכום מסוים. ההון העצמי הדרוש הנ"ל 

 .2016בשנת  האם
 

וכן להעמדת מספר  עמלות, הסכמי גידור לתשלוםהאם  החברהת של יוהון כולל גם התחייבו הזרמתההסכם ל
מיליון ש"ח, אשר  100לאירועים בקשר עם תקופת ההקמה של הפרויקט, עד לסכום של  הערבות הקשור -ערבויות 

גבייה מלקוחות עד לסכום  כשלשל  במקריםתרחישי חדלות פירעון  בגיןערבות  ניתן להפחתה בנסיבות מסוימות,
 והעמדת ערבויות בנקאיות נוספות במקרים מסוימים."ח ש מיליון 8של 

 
ובחודש  כבעלת מניות בחדרה בהתאם לכל תנאיוו, הצטרפה החברה כצד להסכם הזרמת ההון 2017מאי בחודש 
. כחלק משיחרור כאשר החברה החליפה אותה , שוחררה החברה האם מהתחייבויות האמורות לעיל2017דצמבר 

 .מסויימותאמות מידה התחייבה החברה לעמידה בובמסגרת התיקון שנחתם להסכם מסגרות בכיר, החברה האם 
מיליון ש"ח עד לתום  250, הון עצמי מינימלי של 20%אמות המידה כוללות יחס הון למאזן )סולו( של לפחות 

לפי הסכם ההקמה של )אחריות  מיליון ש"ח לאחר תקופת אחריות הבדק 200הבדק והון עצמי מינימלי של  תקופת
מיליון ש"ח עד מועד  100מינימלית של החברה בסך  ושווי מזומנים , יתרת מזומנים.ה'(27חדרה כמתואר בביאור 

מיליון ש"ח עד לתום תקופת אחריות הבדק, אשר יפחתו  50ההפעלה המסחרית של חדרה ויתרה מינימלית של 
אמור ישועבד לטובת הממנים. כמו כן, התחייבה חדרה, בתנאים מסויימים סכום המזומנים כ בתנאים מסוימים.

 ש"ח. ןמיליו 15בסוף תקופת ההקמה, להעמיד קרן רזרבה בסך של 
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 )המשך( מוסדות פיננסיים וערבויותו בנקאיים מתאגידים הלוואות - 16ביאור 

 
 פרטים נוספים וערבויות )המשך( .ג
 

 חדרה )המשך(: 
 
 , העמידה חדרה, בין היתר, את הערבויות הבנקאיות הבאות: 2017במהלך שנת   .5
 

תמר בקשר עם התחייבות החברה תחת הסכם הגז )לפרטים  שותפימיליון דולר לטובת  6-כערבויות בסך של  .א
 (..ז'27ראה ביאור נוספים 

המספק של חדרה ובסך של מיליון ש"ח לא צמוד בקשר לרישיון  2-ערבויות לטובת רשות החשמל בסך של כ .ב
אלפי ש"ח צמוד לדולר בקשר  1,221אלפי ש"ח צמוד לדולר בקשר לרישיון הייצור של חדרה, ובסך  475

 לרישיון מותנה של חדרה.
לאחר מועד  אלפי ש"ח )צמוד למדד( לרישיון המספק של חדרה. 1,729 ערבות לטובת חברת החשמל בסך .ג

 אלפי ש"ח )צמוד למדד(.  1,768ת עודכן לסך של , סכום הערבו2018הדוח, בחודש פברואר 
 . (.ו'27ראה ביאור מכוח ההסכם להולכת גז )לפרטים נוספים )צמוד למדד( אלפי ש"ח  295ערבות בסך של  .ד

 
 :החברה 

 
 לצורך פנסיה קרנות מבטחים ומנורה קרנות הפנסיה הותיקות עמיתים עם מימון הסכם נחתם ,2014 ביוני 22 ביום .6

 :עיקריות אשראי מסגרות שתי הכולל"( הלוואת ביניים" -)להלן  ביניים הלוואת של גיוסה
 4.85%  של ריבית בשיעור(, ברותם החסימה תקופת לתום עדש"ח ) ןמיליו 150 בסך גישור הלוואת -א'  מנה 

 .שנצברה הריבית ש"ח, כולל ןומילי 162-של כ סךב את מנה א' החברה פרעה 2016 ינואר בחודש .)למדד צמוד)
 מנה ב',  מסגרת(. למדד צמוד) 7.75% של ריבית בשיעורש"ח,  ןמיליו 200 בסך ארוך לזמן הלוואה - ב' מנה

 ועד 2016 אפריל מחודש החל שנתי-חצי בסיס על לפירעון תעמוד, שיהיו ככל, הצמדה והפרשי ריבית בתוספת
 ןמיליו 38-כ של סךבמנה ב' חלק מ החברה פרעה 2016 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה השנה במהלך. 2028 לשנת
מיליון ש"ח,  209-, פרעה החברה את יתרת מנה ב' בסך של כ2017בחודש מאי  רה.שנצב הריבית כולל, ש"ח

מיליון ש"ח, אשר  23-פירעון מוקדם בסך של כמה החברה עמלת פירעון זה שילכולל ריבית שנצברה. בגין 
 מימון.נזקפה לדוח רווח והפסד בסעיף הוצאות 

 
 :הקבוצה

 
את דירוג החוב  אישררה"( מידרוג" –)להלן  מ"בע מידרוג של הדירוג ועדת ,2018ינואר  בחודש, וחלאחר מועד הד .7

עם אופק יציב לתקופת התפעול  A2רמה וב לתקופת ההקמה והתפעול יצי אופק עם A3 הבכיר של חדרה ברמה
 אופק עם Aa3 של רמהל רותם של לטווח ארוך דירוגה את מידרוגעידכנה , 2018 פברואר בחודשבלבד. בנוסף, 

 . חיובייציב לאופק  אופקמ Aa3 של רמהב רותם של הבכיר החוב דירוג אתעדכנה ו חיובי
 
נכון למועד הדוח, החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות בהתאם להסכם מסגרת האשראי של רותם והסכם         .8

 מסגרת הבכיר של חדרה.ה
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 אגרות חוב  - 17ביאור 

 
 הרכבה .א

   ריבית שיעור  
  משוקלל ממוצע  
 בדצמבר 31ליום  בדצמבר 31ליום   
  2017 2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי %  

 
    

 - 315,918 4.66 אגרות חוב סחירות 
 - (21,964)  בניכוי חלויות שוטפות

   
 293,954 - 

 פירעוןה תקופת .ב
 

 :כדלקמן, חוהד מועד לאחר הבאות בשנים לפירעון עומדות אגרות החוב
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 - 21,964 ראשונה שנה
 - 10,992 שניה שנה
 - 30,555 שלישית שנה
 - 34,382 רביעית שנה
 - 18,817 חמישית שנה
 - 199,208 ואילך שישית שנה

   
 315,918 - 

 
 פרטים נוספים .ג

 
, הנפיקה החברה אגרות חוב )סדרה א'( בהנפקה פרטית למשקיעים מסווגים, אשר נרשמו למסחר 2017 ימא בחודש

, 4.95%, הן נושאות ריבית שנתית בשיעור של מיליון ש"ח 320ב"רצף מוסדי". ערכן הנקוב של אגרות החוב הינו 
של כל שנה קלנדרית(  בדצמבר 30-ו ביוני 30מדי חצי שנה )בימים   2018ביוני   30ונפרעות, קרן וריבית, החל מיום 

במקרה של רישומן של אגרות  0.5%-ריבית אגרות החוב תפחת בעל פי התנאים שנקבעו, . 2030בדצמבר  30עד ליום 
אס אנד ידי  על -Aעל ידי מידרוג ובדירוג  A3בדירוג  דורגואגרות החוב  ברשימה הראשית בבורסה.החוב למסחר 

רשמה החברה את אגרות החוב למסחר  2017באוגוסט  20ביום  ."מעלות"( –פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ )להלן 
אגרות חוב פחתה הריבית במסגרת הנפקה ורישום מניותיה למסחר, ובהתאם לכך החל ממועד זה הו בבורסה,

 לשנה.  4.45%ועומדת על  0.5%-ב )סדרה א'(
 

, החברה יצרה לטובת הנאמן עבור מחזיק אגרות החוב שעבוד צף מדרגה 2017מאי על פי שטר הנאמנות מחודש 
השעבוד הצף לא יגביל את החברה ביצירת שעבודים על נכסים . ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על כלל נכסיה

 ם מנכסיה ובביצוע דיספוזיציות אחרות בנכסיה. ספציפיי
 

חודשי ריבית עד לתחילת פירעון  12בנוסף, העמידה החברה קרן לשירות החוב, מתוך תמורת ההנפקה, בהיקף של 
תחילת פירעון קרן אגרות החוב. חשבון  מועדחודשי תשלומי קרן וריבית לאחר  12תעמיד קרן אגרות החוב, ו

, מסתכם 2017 בדצמבר 31ליום  נכון. החוב אגרות מחזיקי עבור הנאמן לטובת ישועבד הקרן ההופקדהנאמנות בו 
 דונותקיבסעיף פבדוח על המצב הכספי אשר מוצג  "חש ליוןימ 18-לסך של כ בגין קרן לשירות חוב הפיקדון

 .מוגבלים לזמן ארוך ומזומנים
 

של אגרות החוב, ובכלל זה אירועי הפרה, חדלות  שטר הנאמנות כולל עילות מקובלות להעמדה לפירעון מיידי
פירעון, הליכי פירוק, כינוס, הקפאת הליכים והסדרי נושים, שינויי מבנה מסוימים, הרעה מהותית במצב החברה, 

 Ltd.  Kenonבקרות אירועי אובדן שליטה מסוימים על ידי( 1)וכו'. כמו כן, נקבעה זכות העמדה לפירעון מיידי: 
Holding ;(2 ) במקרה של העמדה לפירעון מיידי של חובות אחרים של החברה )או ערבויות שהעמידה( או של

פעילותה של החברה באופן  בתחוםבוצע שינוי  אם( 3)חדרה או רותם בהיקפים מינימליים מסוימים שנקבעו; 
וממקורות אנרגיה  בישראל, לרבות תחום ייצור החשמל בתחנות כוח האנרגיה  שעיקר פעילות החברה אינו בתחום

במקרה של הפסקת דירוג על פני פרק זמן מסוים, ובירידת דירוג אגרת החוב מתחת לדרגה של ( 4)מתחדשים; 
Baa3  או(BBB- ;)( במקרה 5וכן ) של השעיית מסחר לפרק זמן מסוים ככל שאגרות החוב תירשמנה למסחר

 ת.ברשימה הראשית של הבורסה. הכל, בתנאים שפורטו בשטר הנאמנו
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 אגרות חוב )המשך( - 17ביאור 

 
בנוסף, שטר הנאמנות כולל התחייבות של החברה לעמוד באמות מידה פיננסיות על פי דוחותיה הכספיים "סולו": 

(, הון עצמי מינימלי של 2018ביוני  30)אשר יבדק החל מהדוחות הכספיים ליום  1.05-יחס כיסוי חוב שלא יפחת מ
 העצמי ההון, 2017בדצמבר  31ליום  נכון. 12.5%-אלפי ש"ח, ויחס הון עצמי למאזן בשיעור שלא יפחת מ 80,000

 של בשיעור היה למאזן העצמי ההון ויחס"ח ש אלפי 600-סך של  כל הסתכםהמיוחס לבעלי המניות של החברה 
65%. 

 
ידי חברה מדרגת ולפירעון מוקדם שטר הנאמנות כולל גם התחייבויות של החברה לשמירה על מעקב דירוג על 

מנדטורי במקרה של מכירת אמצעי שליטה ברותם ובחדרה. כמו כן, נכללות מגבלות על ביצוע חלוקה, העמדת 
הלוואות לצדדים קשורים ופירעון של הלוואות לצדדים כאלה קבוע בשטר הנאמנות, ובכללן עמידה באמות מידה 

 פיננסיות מסוימות.
 

רות החוב אפשרות של העלאת ריבית במקרים מסוימים של ירידת דירוג, במקרים מסוימים עוד כוללים תנאי אג
החוב מבלי שזו מולאה תוך פרק  של הפרת אמות מידה פיננסיות, ובמקרים מסוימים של שימוש בקרן לשירות

 ובהם, מסוימים בתנאים הוגבלה החוב אגרות סדרת את להרחיב החברה של יכולתה הזמן שנקבע בשטר הנאמנות.
 חוב אגרות החברה תגייס אם, כן כמו. הפרה והעדר הסדרה הרחבת ערב שהיה כפי החוב אגרות דירוג על שמירה
 עדיפות אלה חוב אגרות תהיינה לא(, שווה בדרגה צף בשעבוד מובטחות שהינן)או  מובטחות שאינן כלשהן נוספות
 .'(א)סדרה  החוב אגרות פני על בפירוק

 
שימשה  אלפי ש"ח, 4,181 לבסך ש ש"ח נטו, לאחר ניכוי הוצאות הנפקה, מיליון 316-כ אגרות החוב בסך שלתמורת 

 23-רעון מוקדם בסך של כיעמלת פתשלום ו ש"חמיליון  192.5-כ בסך של הלוואת הבינייםרעון יתרת ילצורך פ
 .6.ג'.16אור יכמתואר בב ש"ח, מיליון

 
 

  והלוואות לבעלי המניותשטרי הון שהונפקו  - 18ביאור 
 

 רכבהה .א
 

 בדצמבר 31 ליום 
 2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 132,448 - מוצג בהתחייבויות שוטפות

 10,353 1,803 מוצג בהתחייבויות שאינן שוטפות
   
 1,803 142,801 

 
 

 פרטים נוספים .ב
 

. שטרי אלפי ש"ח 319,107בסך של  שקליים הון שטרי האם לחברה החברה הנפיקה ,2014 עד 2010 בשנים .1
שטרי הון  .הנפקתם ממועד שנים 5 לפני לא יהיה פרעונםומועד  ריבית נושאים ההון אינם צמודים, אינם

, כמתואר . חלק מהסכום נפרע בדרך של קיזוז מהלוואה לחברה האם2017עד  2015נפרעו במהלך שנים 
בתקופת הדוח אלפי ש"ח.  58,038 של הון על סךה, עמדה יתרת שטרי 2016לדצמבר  31. ליום .ב'10אור יבב

 פרעה החברה את יתרת שטרי ההון לחברה האם.
 
אלפי ש"ח. שטרי  9,683של כולל לחברה האם ולורידיס שטרי הון שקליים בסך  AGS, הנפיקה 2014בשנת  .2

שטרי ההון שנים ממועד הנפקתם.  5פרעונם יהיה לא לפני הון אינם צמודים, אינם נושאים ריבית ומועד 
בסכום המייצג את שווים ההוגן במועד ההנפקה אשר חושב  ל המצב הכספיעבדוח הוכרו לראשונה 

ומופחתים לפי שיטת הריבית האפקטיבית ממועד ההנפקה ועד למועד  5.6%ל באמצעות שיעור היוון ש
, סולקה יתרת שטרי ההון לחברה האם. 5מבנה כמתואר בביאור כחלק משינוי , 2017במהלך שנת  ח.והד
 1,803על סך של לורידיס  AGS הנפיקההון אותם , עומדת יתרת שטרי 2016-ו 2017בדצמבר  31 מיםלי

 ש"ח, בהתאמה.אלפי  8,539-ואלפי ש"ח 
 
"הלוואות  –)להלן   חדרה לטובת הלוואות החברה האם העמידה, 2016 שנתשל  הרביעי מהרבעון החל .3

טרם התקיימו התנאים והיות  וחדרה )שנדרש הכוח תחנת של ההקמה פעילות מימון לצורךלחדרה"( 
ניתנות היו , ו5.5%ריבית של  נשאו(. ההלוואות חדרהב מסגרות בכירהסכם במסגרת למשיכת הלוואות 

, יתרת הלוואות לחדרה עמדה על 2016בדצמבר  31ליום  לפירעון מעת לעת בהתאם להסכמת הצדדים.
 של החברה , הוסבו הלוואות אלו לטובת החברה כנגד חוב2017במהלך שנת אלפי ש"ח.  76,224סך של 

 . 2017 שנת לחברה האם ששולם במהלך
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  הטבות לעובדים - 19 ביאור 

 
 מוגדרת להפקדה תכנית - העסקה סיום לאחר הטבה תכניות .א

 
 כל ובגין גמל קופות של החיסכון מרכיב לתשלום רותם של התחייבותה בגין מוגדרת להפקדה תכנית לרותם
 .1963-"גהתשכ, פרישה פיצויי חוק של 14 לסעיף הכפופים עובדיה

  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 ש"ח אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 1,635 2,362 2,444  תוכנית להפקדה מוגדרתהסכום שהוכר כהוצאה בגין   

 
 תגמול תותכני         .ב
 

הכפופה לתקופת הבשלה.  הבכירים נהליהממ חלק עבור תגמול תכניתעל  רותם החליטה ,2011 בנובמבר 27 ביום
 במהלך ההכנסה על מסים לפני )הרווח EBITDA -ה מהכפלת הנובע השווי עלהתגמול לפי התכנית התבסס 

 למוסדות )חוב נטו פיננסיות התחייבויות בניכוי, שמונה פי רותם של( הקודמים הפיסקליים הרבעונים ארבעת
 ןמיליו 120 ובניכוי( מזומנים ושווי המוגבלים מהמזומנים חלק, מזומנים בניכוי מצטברת ריבית כולל פיננסיים

 .במלואה סולקה התגמול תכנית, 2015 לשנת השלישי הרבעון לתום נכון .ח"ש
 

 תכנית אופציות .ג
 

 להחלטת בהתאם ויוענקו יכול פיה על, לעובדים אופציות תכנית החברה דירקטוריון אישר, 2017 יולי בחודש 
 ללאדירקטוריון החברה ויועצי החברה,  חברי)לא כולל המנכ"ל(,  החברה לעובדישל החברה,  המוסמכים אורגניה
 למימוש ניתנת אופציה כל אשר(, אופציות 1,500,000לא מעל  בהיקף שטרם נקבע )ובסך הכל אופציות, תמורה
 תהיינה האופציות מימוש בעקבות שתוקצינה הרגילות המניות. החברה של.נ. ע ח"ש 0.01 בת אחת רגילה למניה
 . הקצאתן עם מיד, החברה של הרגילות למניות זכויותיהן בכל זהות

 
 יבשילו שהוקצו האופציותרה. אופציות למנכ"ל החב 1,000,000של  ה, החליט דירקטוריון החברה על הקצאנוסףב
 :כדלקמן הינם האופציות של הפקיעה ומועדי ההבשלה תנאי. שוות מנות 4-ב

 
 פקיעה מועד הבשלה תנאי מנה מספר

 ההבשלה ממועד חודשים 36 בתום ההענקה ממועד חודשים 12 בתום ראשונה מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 24 בתום שניה מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 36 בתום שלישית מנה
 ההבשלה ממועד חודשים 24 בתום ההענקה ממועד חודשים 48 בתום רביעית מנה

 
 בגין לרבות) מסוימות להתאמות כפוף המימוש מחיר(. צמוד לא"ח )ש 12.5 הינוכל אופציה   של של המימוש מחיר

 '(.וכו זכויות הנפקת, דיבידנדים חלוקת
 

"ח ש 2.5 -ב ושולס בלק במודל שימוש תוך ההענקה ביום מוערך שהוענקה אופציה כל של הממוצע ההוגן השווי
  חברות של היסטורית תנודתיות על בהתבסס) 20.7%-21.5%לכל אופציה. החישוב מבוסס על סטיית תקן של 

 שיעור(, למימוש עד האופציה של הצפוי החיים לאורך מקבילות לתקופות החברה של הפעילות בתחום מקבילות
 . שנים 6עד  4 של צפוי חיים ואורך 1.4%עד  0.7% של סיכון חסרת ריבית

 
 סעיף הוראות חלות שהוענקו האופציות על לפיהםהחברה אישורים ממס הכנסה  קיבלה ,2017בחודש אוקטובר 

 זכאית אינה החברה, זה למסלול בהתאם. הון רווח במסלול נאמן באמצעות הינה ההענקה. הכנסה מס לפקודת 102
 בחשבונות שכר כהטבת הנרשמים סכומים לרבות, כהטבה לעובד הנזקפים סכומים מס לצורכי כהוצאה לתבוע

 במועד שנקבע, קיים אם, פירותי הטבה מרכיב למעט, התכנית במסגרת קיבל שהעובד האופציות בגין, החברה
 .ההענקה /ההקצאה

 
-הסתכמה לסך של כ הקצאתן במועד ההוגן השווי על שמתבסס כאמור שהוקצו באופציות הגלומה ההטבה עלות

זה יזקף לרווח והפסד על פני תקופת ההבשלה של כל מנה. בהתאם לכך, כללה החברה  םאלפי ש"ח. סכו 2,550
 "ל.הנ האופציות בגין"ח ש אלפי 548, הוצאה בסך של 2017 בשנת
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 ההכנסה על מסים - 20ביאור 
 

  הקבוצה פועלת בה המס סביבת בדבר פרטים .א
 

 החברות מס שיעור .1
 

 :2017-2015 בשנים הקבוצה על החלים המס שיעורי להלן
2015 – 26.5% 
2016 – 25% 
2017 – 24% 
 
 אשר, 2016-ו"התשע(, 216ס' מ) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק את הכנסת מליאת אישרה ,2016 בינואר 4 ביום
 על שיעמוד כך 1.5% של בשיעור ואילך 2016 בינואר 1 מיום החל, חברות מס שיעור הורדת את, היתר בין, קבע
 להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק את הכנסת מליאת אישרה ,2016 בדצמבר 22 ביום, כן כמו. 25%
 חברות מס שיעור הורדת את, היתר בין, קבע אשר, 2016-"זהתשע(, 2018 -ו 2017התקציב  לשנות התקציב יעדי

 השנייה והפעימה, 2017 מינואר החל, 24% של לשיעור הראשונה הפעימה. פעימות בשתי 23% -ל 25% של משיעור
  .ואילך 2018 מינואר , החל23%של לשיעור

 
 המס לשיעור בהתאם חושבו 2016 בינואר 4 ליום הנדחים המסים יתרות, 25%-ל המס שיעור מהורדת כתוצאה

 .ההיפוך במועד לחול הצפוי המס שיעור לפי, הכנסה מס פקודת לתיקון בחוק שנקבע כפי החדש
 

 בהתאם חושבו 2016 בדצמבר 31 ליום הנדחים המסים יתרות, פעימות בשתי 23%-ל המס שיעור מהורדת כתוצאה
 לשנות התקציב יעדי להשגת חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות בחוק שנקבעו כפי החדשים המס לשיעורי

 .ההיפוך במועד לחול הצפוי המס שיעור לפי( 2018-ו 2017התקציב 
 

 בעתודה בקיטון מתבטאת 2016 בדצמבר 31 ליום הכספיים הדוחות עלהקיטון בשיעור המס האמורים   השפעת
 יםנדח מסים הכנסות כנגד נזקפה הנדחים המסים יתרות של ההתאמה. ח"ש אלפי 27,086 של בסך נדחה למס
 .ח"ש אלפי 340 של בסך הון וכנגד אלפי ש"ח 3,026, כנגד רווח כולל אחר בסך ח"ש אלפי 23,720 של בסך

 
 1969-, התשכ"ט)ה )מסיםייהתעש עידוד חוק מתוקף הטבות .2

 
 יצרנית כפעילות תיחשב החשמל הפקת שפעילות לכך בישראל המסים מרשות אישור רותם קיבלה ,2011 יוני בחודש
 עם זאת, 1969-)מסים(, התשכ"ט היהתעשי עידוד בחוק כהגדרתו" תעשייתי מפעל" תהווה רותם של הכוח ותחנת

 .בישראל המסים רשות שהעמידה התנאים כל של התקיימותם
 

 שבהן העיקריות אשר להטבות זכאיות 1969-ט"התשכ(, מסים) יהיהתעש עידוד בחוק כהגדרתן" תעשייתיות חברות"
 :הן
 

 .מוגדלים בשיעורים פחת)א( 
 רישום משנת החל שווים שנתיים שיעורים בשלושה בבורסה למסחר הנרשמות מניות להנפקת הוצאות ניכוי)ב( 

 .למסחר רותם מניות
 .המפעל של לפיתוחו המשמשים וידע פטנטים של שנים 8 במשך הפחתה)ג( 
 .אחד ייצור קו בעלות חברות של מאוחדים דוחות להגשת אפשרות)ד( 

 
 מס לצרכי מועברים הפסדים .ב
 

 מליוני ש"ח. 535-מסתכמת יתרת ההפסדים המועברים לצרכי מס של רותם לסך של כ 2017בדצמבר  31נכון ליום 
בעתיד בגינה יצרה מסים נדחים בגין הפסדים אלו מאחר והחברה צופה קיומה של הכנסה חייבת לצרכי מס  החברה

 ניתן יהיה לקזז הפסדים אלו.
 

 מס שומות .ג
 

 )בכפוף לסייגים שנקבעו בחוק(.  2013 המס שנת וכולל עד כסופיות הנחשבות מס שומות הוצאוולרותם  לחברה
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 )המשך( ההכנסה על מסים - 20ביאור 
 
 הכנסה על מסים( הכנסות) הוצאות מרכיבי .ד
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

    
 - - 1,694 הוצאות מסים שוטפים:

 
    : נדחים מסים הוצאות

 77,319 23,053 29,996  מסים נדחים
 -  (23,720) - המס שיעורמסים נדחים בגין שינוי בב שינוי

 )1,612( 921  158 קודמות שנים בגיןנדחים  מסים
 30,154 254 75,707 
 

 75,707 254 31,848 :על הכנסה סה"כ הוצאות מסים
 
 
 :המסים הוצאות לבין הכנסה על מסים לפני הרווח על התיאורטי המס בין התאמה.     ה
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 288,579  88,511 88,356 ההכנסה על מסים לפני רווח

    
 26.5% 25% 24% החברה של סטאטוטוריה המס שיעור

    
 76,473  22,128 21,205 החברה של סטטוטוריהמס מחושב לפי שיעור המס 

     
    :בגין במס( סכוןיח) תוספת

 689  682  424 מוכרות לא הוצאות
 -  (23,720)  - המס בשיעור השינוי השפעת

     שבגינם אחרות מס והטבות מס לצרכי הפסדים
 157  244  10,005 נדחים מסים נרשמו לא
 -  -  56 לפי שיעור מס שונה יםנדח יםמס

 (1,612) 921 158 קודמות שנים בגין מסים
    

 75,707 254 31,848  ההכנסה על מסים הוצאות
 
 
 :והון מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר      .ו

 
 אחר ש"ח בגין פריטי רווח כולל אלפי 2,642-מס בסך ככולל הכנסות הרווח ה, רשמה החברה בדוח על 2017בשנת 

 אלפי ש"ח(.  2,879הוצאות בסך של  – 2016)בשנת 
 

 30-כפקו לחברה האם בסך של נהכירה החברה בהכנסות ישירות בהון בגין שטרי הון שהו ,2016-ו 2017 יםבשנ
 ., בהתאמהש"חאלפי  3,731-כואלפי ש"ח 
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 )המשך( ההכנסה על מסים - 20ביאור 
 

 נדחים מסים והתחייבויות נכסי .ז
 
 בספרים שנזקפו נדחים מסים והתחייבויות נכסי (1)

 
 :הבאים לפריטים מיוחסת הנדחים המסים והתחייבויות בנכסי התנועה

 
    הפסדים   
    וניכויים עסקאות  
   מכשירים  מועברים עם רכוש 
 כ"סה אחרים פיננסיים מס לצרכי מניות בעלי קבוע 
 ח"ש אלפי  

 
       יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום 

 (164,445) (463) (2,795) 133,299 (5,698) (288,788) 2016בינואר  1
       

 (23,974) 12 (601) 61,484 1,573 (86,442) שינויים אשר נזקפו לרווח או הפסד
 3,026 - 3,026 - - - שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

 3,391  - - 3,391 - שינויים אשר נזקפו להון
 23,913 28 199 (20,947) 339 44,294 השפעת השינוי בשיעור המס

       
       יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום

 (158,089) (423) (171) 173,836 (395) (330,936) 2016 דצמברב 31
       

 (30,154) 45 2,047 (50,930) 365 18,319 שינויים אשר נזקפו לרווח או הפסד
 (2,642) - (2,642) - - - שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

 30 - - - 30 - שינווים אשר נזקפו להון
 (171) (171) - - - - רכישה במסגרת צירוף עסקים

       
       יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום

 (191,026) (549) (766) 122,906 - (312,617) 2017  דצמברב 31
 

 
 
 :כדלקמן הכספי המצב על בדוח מוצגים הנדחים המסים (2) 

 
 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ש"ח אלפי ח"ש אלפי   

 
 218 751 אינם שוטפיםשבמסגרת נכסים 

 (158,307) (191,777) התחייבויות שאינן שוטפותבמסגרת 
 (158,089) (191,026) מסים נדחים נטו
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 )המשך( ההכנסה על מסים - 20ביאור 
 

 )המשך( נדחים מסים והתחייבויות נכסי .ז
 

 התחייבויות מסים שלא הוכרו: (3) 
 
 בהתאמה, ש"ח,אלפי  109,305-ואלפי ש"ח  121,776התחייבות מסים נדחים בסך  יתרת ,2016-ו 2017בדצמבר  31 מיםבי

אלפי ש"ח( המתייחסים להשקעות בחברות בנות, לא הוכרו  475,239: 2016אלפי ש"ח ) 529,460בגין הפרשים זמניים בסך 
 שלא לממשה בעתיד הנראה לעין.  תהנתונה בידי החברה, ובכוונ ונות אלב ותמאחר וההחלטה האם למכור חבר

 
 להעברה שבגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים:  הפסדים (4)

 
 

 בדצמבר 31 ליום   

   2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
      

 1,058 43,544 הפסדים לצורך מס
 

דים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים סלפי חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על ניצול הפ
לניכוי. נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן 

 לנצל את הטבות המס.יהיה 
 
 

 הון - 21ביאור 
 

 :ההרכב .א
 2016 בדצמבר 31 ליום 2017 בדצמבר 31 ליום 
 מונפק  מונפק  

 ונפרע רשום ונפרע רשום מניותה מספר

 
 100  100,000  131,886,721  500,000,000 ש"ח ערך נקוב 0.01מניות רגילות בנות 
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 )המשך( הון - 21ביאור 
 

 נוספים :פרטים  .ב
 

החברה לרשות ניירות ערך בקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף על בסיס הדוחות הכספיים  הגישה, 2017 מאיחודש ב
 החוב אגרות של. התשקיף הינו תשקיף הנפקה של מניות החברה וכן תשקיף לרישום למסחר 2017 סבמר 31ליום 

 . מדף ותשקיף( 17 )ראה ביאור מסווגים למשקיעים החברה ידי על פרטית בהנפקה הונפקו אשר'( א)סדרה 
 

-החברה על הגדלת ההון הרשום של החברה לבעלי המניות של החליטה האסיפה הכללית של  2017יוני בחודש 
   .ש"ח ערך נקוב כל אחת 0.01מניות רגילות בנות  500,000,000

 
בתמורה כל אחת  ערך נקוב"ח ש 0.01מניות רגילות בנות  99,999,900החברה לחברה האם   הקצתה, 2017יולי חודש ב

העובדה כי המניות הוקצו לפי ערכן הנקוב  אתמחדש על מנת לשקף  הוצגקודמות  שניםלערכן הנקוב. הרווח למניה ל
 )בעוד שבהנפקה לציבור הוקצו מניות לפי ערך גבוה יותר(. 

 
ש"ח ערך נקוב כל  0.01מניות רגילות בנות  31,886,700 ה לציבור שלהשלימה החברה הנפק ,2017 אוגוסטחודש ב

 בסךההנפקה  תמורת. למניה"ח ש 12.5 של מחיר לפימההון המונפק של החברה,  24.2%-אחת בבורסה, המהוות כ
  .להון נזקפו"ח ש אלפי 37,260-כשל  בסך ההנפקה עלויותבניכוי  ש"ח,אלפי  398,584-כ של

 
 דיבידנד .ג

 
החברה לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד, לפיה בכל שנה קלנדרית, יחולק דיבידנד  ון, החליט דירקטורי2017יולי חודש ב

שקדמה למועד חלוקת הדיבידנד.  לפחות מהרווח הנקי של החברה, לאחר מס, בשנה הקלנדרית 50%בשיעור של 
יישום מדיניות חלוקת הדיבידנד ואישור חלוקתו מעת לעת על ידי דירקטוריון החברה יהיה כפוף להוראות כל דין, 

)מבחן הרווח ומבחן יכולת הפירעון(,  1999-לחוק החברות, תשנ"ט 302ובכלל זה מבחני החלוקה הקבועים בסעיף 
ננטים שהחברה מחוייבת בהן, נוכחיים או בה צד להם, אמות מידה או קומגבלות הקבועות בהסכמים שהחבר

רשות בפרוייקטים של החברה )נוכחיים או עתידיים( ומגבלות נוספות שיחולו על דעתידיים, שיקולי מס, השקעות נ
ת החברה, ככל שיחולו, והחלטות שהחברה רשאית לקבל, לרבות ייעוד אחר לרווחיה ושינוי מדיניות זו. חלוק

, צרכי 1999-הדיבידנד כפופה לאישור דירקטוריון החברה בדבר הסכום הניתן לחלוקה על פי חוק החברות, תשנ"ט
 .תזרים המזומנים של החברה ומקורותיה באותה עת

 
למען הסר ספק, דירקטוריון החברה יהיה רשאי בכל עת, בהתחשב בשיקולים עסקיים ובהתאם להוראות כל דין, 

דיבידנד האמור לעיל או להחליט שלא לחלקו כלל. כמו כן יובהר כי עיתוי החלוקה, מדי שנה, ככל לשנות את שיעור ה
 שתבוצע, לא יהיה בהכרח לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החברה.

 
לדירקטוריון החברה תישמר הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, בדבר שינוי ו/או תיקון ו/או ביטול 

   מדיניות חלוקת הדיבידנד שנקבעה בהחלטתו האמורה.
 

 אלפי ש"ח, בהתאמה.  168,304אלפי ש"ח וסך של  60,000חילקה החברה דיבידנד בסך של  2016-ו 2017בשנים 
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  והפסד רווח ותדוח פריטי על נתונים - 22 ביאור
 

 הכנסות א.
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
    

 1,240,081 1,187,750 1,260,091 חשמל ממכירת הכנסות

 24,382 57,379 55,588 הכנסות ממכירת קיטור

 1,315,679 1,245,129 1,264,463 
 

 :)באלפי ש"ח( להלן פירוט אודות סך מכירות הקבוצה ללקוחות מהותיים ושיעור מסך הכנסות החברה
 

 2015שנת  2016שנת  2017שנת  לקוח

 מהכנסות שיעור  מהכנסות שיעור  מהכנסות שיעור  

  החברה הכנסות סך  החברה הכנסות סך  החברה הכנסות סך 

 
 21.67% 273,995 18.47% 229,999 20.73% 272,700  1לקוח 

       
 10.98% 138,890 *- *- *- *-  2לקוח 

       
 13.49% 170,522 12.14% 151,163 14.67% 193,005  3לקוח  

       
 10.95% 138,466 10.01% 124,624 13.80% 181,643  4לקוח 

       
 *- *- 11.23% 139,776 10.46% 137,591  5לקוח 

 
 מההכנסות. 10%מייצג סכום הנמוך מסף  )*( 

 
 

 פחת והפחתות( ללא) המכירות עלות .ב
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 *519,199 *482,551 *468,407 דלקים

 210,712 426,461 437,059 חשמל ושירותי תשתיות
 14,628 20,377 20,425 שכר עבודה ונלוות

 13,838 23,502 23,160 הוצאות ייצור ותפעול וקבלנים חיצוניים
 7,591 6,777 6,245 ביטוח

 3,549 3,502 3,672 אחרותהוצאות 
 958,968 963,170 769,517 

 
 

 )*( לאחר ניכוי השתתפות חברת חשמל בהוצאות סולר.          
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 )המשך( והפסד רווח ותדוח פריטי על נתונים - 22 ביאור
 

 וכלליות הנהלה הוצאות .ג
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 13,730 11,901 17,207  ונלוות עבודה שכר

 - - 893 שכר דירקטורים
 3,327 10,635 13,897 מקצועיים שירותים

 556 337 270 פחת
 1,274 959 799 ואירוח נסיעות
 1,485 1,820 1,844 משרד אחזקת
 1,472 1,381 1,415 תרומות
 1,602 1,909 3,251 אחרות

 39,576 28,942 23,446 

 
 
 , נטואחרות הכנסות .ד
 

 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה לשנה 
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 10,207 7,400 1,240  (4ג'25 ביאור, נטו )ראה ממכירת גזהכנסות 

 3,925 96 12 הכנסות אחרות
 1,252 7,496 14,132 

 
 
 מימון והוצאות הכנסות .ה

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
    מימון הכנסות

 970 2,949 - הפרשי שער
 -  2,898 - נגזרים פיננסיים מכשירים של ההוגן בשווי נטו שינוי

 22,834 16,690 6,301 הלוואות בגין ריבית הכנסות
 661 213 627 ואחרים בבנקים פיקדונות בגין ריבית הכנסות

    
 6,928 22,750 24,465 

     מימון הוצאות
 - - 4,680 הפרשי שער

 108,312 90,599 90,116 הון ושטרי הלוואות בגין ריבית הוצאות
 8,373 (5,418) - הפרשות בגין ריבית הוצאות

 - -  4,205 נטו בשווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים שינוי
 - -  22,950 עמלת פרעון מוקדם

 2,219 3,348 2,800 ואחרות עמלות
    
 124,751 88,529 118,904 
    

 94,439 65,779 117,823  והפסד רווח לדוח שנזקפו נטו מימון הוצאות
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רווח למניה - 23 ביאור  
 

 :הנתונים ששימשו בחישוב הרווח הבסיסי והמדולל למניה
 
 לבעלי מניות רגילותרווח המיוחס  א.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

    
 172,870 69,865 35,473 החברה של לבעלים המיוחס לשנה רווח

 
 ממוצע משוקלל של מספר המניות הרגילות ב.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 רגילותמניות  

     חישובהממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו לצורך 
 99,920 99,920 112,449 )באלפים(הבסיסי  

 
    חישובהממוצע משוקלל של מספר המניות ששימשו לצורך 

 99,920 99,920 112,882  )באלפים(המדולל  

 
  סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 24ביאור 

 
 כללי .א

 :פיננסיים במכשירים משימוש הנובעים הבאים לסיכונים חשופה הקבוצה
 
 אשראי סיכון 
 נזילות סיכון 
 שוק סיכון 

 
 אשראי סיכון .ב

 הנגדי לצד המגיעים כלשהם סכומים בניכוי, נגדיים צדדים מאותם לקבוצה המגיעים מזומנים סכומי כולל זה סיכון
 פרטניים נגדיים צדדים עם חוזים של ההוגן השווי סכומי גם בזאת נכללים. לקיזוז משפטית זכות קיימת כאשר מהחברה
 . הכספיים בדוחות המוצגים

 
 אשראי לסיכון מירבית חשיפה

 
 במועד האשראי לסיכון המירבית החשיפה .המירבית האשראי חשיפת את מייצג פיננסיים נכסים של בספרים הסכום
 :כדלקמן היתה, הדיווח

 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 בספרים ערך   
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 86,159 508,181 מזומנים ושווי מזומנים

 89,510 265,316 מוגבלים מזומניםקדונות ויפ
 139,210 162,066 ם )*( אחרי וחייבים לקוחות
 198,923 - האם לחברה הלוואה

 935,563 513,802 

של אשראי לקוחות ואין לקוחות  נובעת מחובות שוטפים הלקוחות יתרת ,2016-ו 2017 בדצמבר 31 לימים נכון (*)
 בפיגור. 
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 24ביאור 
 

  נזילות סיכון ג.
 

 בהתחייבויותיה לעמידה המספקת הנזילות מידת את, הניתן ככל, להבטיח היא שלה הנזילות סיכוני לניהול הקבוצה גישת
 .במוניטין פגיעה או רצויים בלתי הפסדים לה שיגרמו מבלי לחץ ובתנאי רגילים בתנאים, במועד

 
 :צפויים ריבית תשלומי לרבות ,פיננסיות התחייבויות של רעון החוזייםימועדי הפ להלן

 
 2017  בדצמבר 31 ליום  
   עד שנה ודשים ח 12  הערך 
 שנים 5מעל  שנים 5-2  שנתיים פחותאו  סכום חוזי בספרים 
 ש"ח אלפי 

 
       שאינן נגזריםפיננסיות  התחייבויות

 -  -  -  202,705 202,705 202,705 ונותני שרותים ספקים
 -  -  -  19,740 19,740 19,740 זכות ויתרותזכאים 

       וצד  אםהלחברה שהונפקו  שטרי הון
 -  -  1,803 - 1,803 1,803 קשור

 245,552 118,026 24,567 45,619 433,764 315,918 אגרות חוב
 ומוסדות בנקאייםהלוואות מתאגידים 

 פיננסיים
1,827,753 2,545,840 148,093 165,170 580,108 1,652,469 

       
 1,898,021 698,134 191,540 416,156 3,203,851 2,367,918 פיננסיות סך התחייבויות

 
 

 2016  בדצמבר 31 ליום  
   עד שנה ודשים ח 12  הערך 
 שנים 5מעל  שנים 5-2  שנתיים פחותאו  סכום חוזי בספרים 
 ח"ש אלפי 

 
       שאינן נגזריםפיננסיות  התחייבויות

 -  -  -  123,918 123,918 123,918 ונותני שרותים ספקים
 -  -  -  14,915 14,915 14,915 זכאים ויתרות זכות

וצד  אםהלחברה שהונפקו  שטרי הון
 קשור

 
142,801 

 
149,789 

 
138,057 

 
9,683 

 
2,049 

  
 - 

 -  -  -  2,954 2,954 2,954 הפרשות
 בנקאיים הלוואות מתאגידים
 ומוסדות פיננסיים

 
1,600,541 

 
1,953,076 

 
146,821 

 
147,650 

 
426,731 

 
1,231,874 

       
 1,231,874 428,780 157,333 426,665 2,244,652 1,885,129 סך התחייבויות פיננסיות
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 24ביאור 
 

 שוק סיכון .ד
 

 . שוק סיכוני ניהול לצורך פיננסיות התחייבויות ונוטלת נגזרים ומוכרת קונה הקבוצה , הרגיל העסקים במהלך
 

 ומטבע מדד סיכוני
 

 מטבע סיכון
 

. הקבוצה של הפעילות ממטבע השונים במטבעות הנקובים לספקים תשלומים בגין מטבע לסיכוני חשופה הקבוצה
 .הדולרו היורו הינן העסקאות עיקר נקובות שבהם המטבעות

 
 יתרות. הדוח ליום היציג החליפין שער לפי הכספיים בדוחות מוצגות אליו הצמודות או חוץ במטבע הנקובות יתרות

 .מוצמדים התחייבות או נכס לכל המתייחס המדד בסיס על מוצגות למדד הצמודות
 

 :והמדד היציגים החליפין שערי לגבי נתונים להלן
 

 שער    
 חליפיןה  חליפין שער   
 רואיה של הדולר של   
 ביחס ביחס המדד  
 לשקל לשקל (נקודות)  

 
 4.153 3.467 106.4 2017  בדצמבר 31
 4.044 3.845 106.1 2016  בדצמבר31 
 4.247 3.902 106.4 2015  בדצמבר 31
    

    שהסתיימה ביום: השנה במהלך שינויים
 2.7% (9.8%) 0.3% 2017  בדצמבר 31
 (4.8%) (1.5%) (0.3%) 2016  בדצמבר31 
 (10.1%) 0.3% (0.9%) 2015  בדצמבר 31
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 24ביאור 
 

 (המשך) שוק סיכון .ד
 

 (המשך) ומטבע מדד סיכוני
 
 

 :כדלקמן ינהה(, להלן ראה) נגזרים פיננסיים מכשירים בגין למעט ,חוץ ומטבע מדד לסיכוני הקבוצה חשיפת
 

  מטבע חוץ חדש שקל 
 כ"סה יורו  דולר הצמדה ללא למדד צמוד 
 אלפי ש"ח  

 
      2017בדצמבר  31

      
      נכסים 

 508,181 9,386 40,312 458,483 -  מזומנים ושווי מזומנים
 265,316 -  76,882 188,434 -  פקדונות ומזומנים מוגבלים

 162,066 -  7,346 151,844 2,876 לקוחות וחייבים אחרים
      

 935,563 9,386 124,540 798,761 2,876 סה"כ נכסים פיננסים
      
      

       התחייבויות
 (202,705) (32) (94,203) (108,470) -  שרותים ונותני ספקים
 (19,740) -  (2,668) (15,978) (1,094) זכות ויתרות זכאים

 (315,918) -  -  (315,918) -  אגרות חוב
 (1,803) -  -  (1,803) -  שטרי הון שהונפקו לחברה האם וצד קשור

      מוסדות ו בנקאיים מתאגידים הלוואות
 (1,827,753) -  -  (167,439) (1,660,314) פיננסיים ושטרי הון שהונפקו לחברה אם

      
 (2,367,919) (32) (96,871) (609,608) (1,661,408) פיננסיות התחייבויות כ"סה

      
      

 (1,432,356) 9,354 27,669 189,153 (1,658,532) מכשירים פיננסיים כ"סה
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 24ביאור 
 

 (המשך) שוק סיכון .ד
 

 (המשך) ומטבע מדד סיכוני
 
 

 :כדלקמן ינהה(, להלן ראה) נגזרים פיננסיים מכשירים בגין למעט ,חוץ ומטבע מדד לסיכוני הקבוצה חשיפת
 

  מטבע חוץ חדש שקל 
 כ"סה יורו  דולר הצמדה ללא למדד צמוד 
 אלפי ש"ח  

 
      2016בדצמבר  31

      
      נכסים 

 86,159 27 42,669 43,463 -  מזומנים ושווי מזומנים
 89,510 -  -  89,510 -  פקדונות ומזומנים מוגבלים

 198,923 -  -  -  198,923 הלוואה לחברה האם
 139,210 -  -  135,747 3,463 לקוחות וחייבים אחרים

      
 513,802 27 42,669 268,720 202,386 סה"כ נכסים פיננסים

      
      

       התחייבויות
 (123,918) (47) (20,879) (102,992) -  שרותים ונותני ספקים
 (14,915) -  (4,911) (5,373) (4,631) זכות ויתרות זכאים

 (2,954) -  -  -  (2,954) הפרשות
      הלוואות מתאגידים בנקאיים ומוסדות

 (1,743,342) -  (75,704) (67,097) (1,600,541) פיננסיים ושטרי הון שהונפקו לחברה האם
      

 (1,885,129) (47) (101,494) (175,462) (1,608,126) פיננסיות התחייבויות כ"סה
      
      

 (1,371,327) (20) (58,825) 93,258 (1,405,740) מכשירים פיננסים כ"סה
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 24ביאור 

 
 (המשך) שוק סיכון .ד

 
 (המשך) ומטבע מדד סיכוני

 
 :כדלקמן הינהשאינם משמשים לגידור  נגזרים פיננסיים מכשירים חוץ מטבען לסיכו הקבוצה חשיפת

 
 2017  בדצמבר 31 ליום 
     מטבע/ מטבע/ 
 שווי מועד סכום  סכום הצמדה הצמדה 
 הוגן  פקיעה לשלם  לקבל לשלם לקבל 
 אלפי ש"ח 

 
 (253) 02/01/2018 34,387 9,846 "חש  דולר חליפין שערי על אקדמה חוזה

 
  

 2016  בדצמבר 31 ליום 
     מטבע/ מטבע/ 
 שווי מועד סכום  סכום הצמדה הצמדה 
 הוגן  פקיעה לשלם  לקבל לשלם לקבל 
 אלפי ש"ח 

 
 219 01/02/2017 57,405 15,000 ש"ח דולר  חוזה אקדמה על שערי חליפין

 
 

    
מטבע  

 הצמדה
 בדצמבר 31שווי הוגן ליום 

 2017  2016 
 אלפי ש"ח  

 
 11,553 5,099 דולר חוזה לרכישת פריט לא פיננסי

 
 
 

 :כדלקמן הינהאשר משמשים לגידור  נגזרים פיננסיים מכשירים חוץ מטבען לסיכו הקבוצה חשיפת
 

 2017  בדצמבר 31 ליום 
     מטבע/ מטבע/ 
 שווי מועד סכום  סכום הצמדה הצמדה 
 הוגן  פקיעה לשלם  לקבל לשלם לקבל 
 אלפי ש"ח 

 
 (1,521) 2018 61,889 14,489 ש"ח אירו חוזה אקדמה על שערי חליפין

 
 
 

 2016  בדצמבר 31 ליום 
     מטבע/ מטבע/ 
 שווי מועד סכום  סכום הצמדה הצמדה 
 הוגן  פקיעה לשלם  לקבל לשלם לקבל 
 אלפי ש"ח 

 
 (9,283) 2017-2018 223,283 52,726 ש"ח אירו חוזה אקדמה על שערי חליפין

 61 2017 11,969 3,153 ש"ח דולר 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 מ"בע או.פי.סי. אנרגיה

  2017 בדצמבר 31 ליוםהמאוחדים  הכספיים לדוחות ביאורים
 

 

 

50 

 

  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 24ביאור 
 

 )המשך( שוק סיכון .ד
 

 )המשך( ומטבע מדד סיכוני
 

 רגישות ניתוח
 

 את( מקטינה) מגדילה היתה הבאים המטבעות מול 10%או  5% של בשיעור ח"הש של)החלשות(  התחזקות
 שיעורי ובמיוחד, המשתנים שאר שכל בהנחה נעשה זה ניתוח .להלן המוצגים בסכומים הכולל  ההפסד או הרווח

 .בסיס לאותו בהתאם נעשה 2016 שנת לגבי הניתוח. קבועים נשארו ,הריבית
 

 2017  בדצמבר 31 ליום 
  וההון( הפסד) הרווח על השפעה 
    של קיטון 
  10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון  10% 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
     מכשירים שאינם נגזרים

 2,103 1,051 (1,051) (2,103) דולר/שקל
 (2,103) (1,051) 1,051 2,103 

 
     נגזריםשאינם מכשירים 

 711 355 (355) (711) שקל/אירו
 (711) (355) 355 711 

     
     נגזרים םמכשירי

 2,982 1,491 (1,491) (2,982) דולר/שקל
 (2,982) (1,491) 1,491 2,982 

 
     נגזרים מכשירים 

 3,818 1,909 (1,909) (3,818) שקל/אירו
 (3,818) (1,909) 1,909 3,818 

     
 

 2016  בדצמבר 31 ליום 
  וההון( הפסד) הרווח על השפעה 
    של קיטון 
  10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון  10% 
 ח"ש אלפי 

 
     מכשירים שאינם נגזרים

 (4,428) (2,214) 2,214 4,428 דולר/שקל
 4,428 2,214 (2,214) (4,428) 

     
     מכשירים שאינם נגזרים

 (2) (1) 1 2 שקל/אירו
 2 1 (1) (2) 

     
     נגזרים מכשירים

 6,101 3,050 (3,050) (6,101) דולר/שקל
 (6,101) (3,050) 3,050 6,101 

     
     נגזרים מכשירים

 15,991 7,996 (7,996) (15,991) שקל/אירו
 (15,991) (7,996) 7,996 15,991 
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 24ביאור 
 
 )המשך( שוק סיכון .ד

 
 )המשך( ומטבע מדד סיכוני

 
 להלן הניתוח. להלן המוצגים בסכומים הכולל הפסד או הרווח את( מקטין) מגדיל היה במדד 10%-5% של שינוי

 על מתבסס הניתוח. הדיווח תקופת לסוף נכון סבירה היתכנותם הקבוצה שלדעת במדד שינויים על מבוסס
 צפויות ורכישות מכירות בחשבון לוקח ואינו קבועים נותרו, הריבית שיעורי בפרט, המשתנים יתר שכל ההנחה
 .בסיס לאותו בהתאם נעשה 2015 שנת לגבי הניתוח. כלשהן

 
 

 2017  בדצמבר 31 ליום 
 וההון( הפסדה) הרווח על השפעה 
    של קיטון 
  10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון  10% 
 ש"ח אלפי 

 
 (100,896) (50,448) 29,759 29,759 לזמן ארוך )מדד(הלוואות 

     
 

 2016  בדצמבר 31 ליום 
  וההון( הפסדה) הרווח על השפעה 
    של קיטון 
  10% של גידול  5% של גידול  5% של קיטון  10% 
 ח"ש אלפי 

 
 (118,235) (58,297) 27,945 27,945 הלוואות לזמן ארוך )מדד(

     
 

 ריבית סיכון
 

 :הקבוצה של הריבית נושאי הפיננסיים המכשירים על החלים הריבית שיעורי על פרטים להלן
 

   בדצמבר 31 ליום  
  2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
   :קבועה בריבית מכשירים

   
 1,600,541 1,827,753 מוסדות פיננסייםו בנקאיים מתאגידים הלוואות

 -  315,918 אגרות חוב
 2,143,671 1,600,541 

 
 קבועה בריבית מכשירים לגבי ההוגן השווי רגישות ניתוח

 
 הריבית בשיעורי שינוי, לפיכך. והפסד רווח דרך הוגן בשווי נמדדות אינן הקבוצה של קבועה בריבית התחייבויות

 בריבית והתחייבויות נכסים של בשווי שינויים בגין הפסד או הרווח על להשפיע צפוי אינו הדיווח למועד נכון
 .קבועה

 
 פיננסיים מכשירים של הוגן שווי .ה

 
 פיקדונות, מזומנים ושווי מזומנים :כגון, נגזרים שאינם נכסים כוללים הקבוצה של הפיננסיים המכשירים

 זכאים, קצר לזמן אשראי: כגוןים, נגזר שאינן התחייבויותושטרי הון,  חובה ויתרות חייבים, מוגבלים ומזומנים
 .נגזרים פיננסיים מכשירים וכן, אחרות והתחייבויות ארוך לזמן הלוואות, זכות ויתרות

 
 קרוב או זהה לרוב הקבוצה של החוזר בהון הכלולים הפיננסיים המכשירים של ההוגן השווי, אופיים בשל

 הוא אף קרוב ארוך לזמן התחייבויות ושל ארוך לזמן חובה ויתרות פיקדונות של ההוגן השווי. בספרים לערכם
 .בשוק המקובלת הריבית של לזה דומה בשיעור ריבית נושאים אלה שמכשירים משום, בספרים לערכם

 
 או ישירות, נצפים נתונים - 2 רמה של הערכה שיטת בסיס על הוגן בשווי נמדדים נגזרים פיננסיים מכשירים

 .דומים מכשירים עבור פעיל בשוק מצוטטים במחירים נכללים אינם אשר, בעקיפין
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  )המשך( סיכונים וניהול פיננסיים מכשירים - 24ביאור 

 
 )המשך( פיננסיים מכשירים של הוגן שווי .ה
 

 בדוחות המוצגים, פיננסיים מכשירים קבוצות של ההוגן והשווי בספרים הערך את מפרטת להלן הטבלה
  :ההוגן שוויים פי-על שלא, הכספיים

 
 2017  בדצמבר 31 ליום 
  ערך 
 הוגן שווי )**( בספרים 
 ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 2,221,979 1,827,753 (*) (2  רמה) ואחרים בנקאיים מתאגידים הלוואות

 365,728 315,918 אגרות חוב  )*(
 2,143,671 2,587,707 
 
 

 2016  בדצמבר 31 ליום 
 הוגן שווי )**( בספריםערך  
 ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 1,836,084 1,600,541 ( )*(2הלוואות מתאגידים בנקאיים ואחרים )רמה  

 1,600,541 1,836,084 
 
 
 .4 ביאור ראה (*)

 )**(   כולל חלויות שוטפות.
 
 

 עניין ובעלי קשורים צדדים - 25 ביאור
 

 )לרבות דירקטורים(ניהוליים תגמול והטבות לאנשי מפתח  א.
 

 רפואי ביטוח, רכב)כגון  במזומן שלא להטבות, לשכר בנוסף, זכאי בקבוצה איש המפתח הניהולי המועסק
איש  .העסקה סיום לאחר מוגדרת הפקדהכספים במסגרת תכנית  ועבור מפקידה הקבוצה, כן כמו(. וכדומה

 .ג'.19 מפתח ניהולי משתתף גם בתכנית כתבי באופציה למניות של החברה. למידע נוסף, ראה ביאור
 

 המועסק בקבוצה: מפתח ניהוליאיש תגמול והטבות בגין 
 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 
 3,117 2,466 3,154 הטבות לעובדים 

 133 144 222 הטבות לאחר סיום העסקה
 - - 548 תשלום מבוסס מניות

  
3,924 

 
2,610 

 
3,250 
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 )המשך( עניין ובעלי קשורים צדדים - 25 ביאור

 
 )לרבות דירקטורים( )המשך(ניהוליים תגמול והטבות לאנשי מפתח   א.

 
 תגמול בגין דירקטורים שאינם מועסקים בקבוצה:

 
 בדצמבר 31ביום  לשנה שהסתיימה 
 2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח מס' אנשים אלפי ש"ח מס' אנשים אלפי ש"ח מס' אנשים 

 
 דירקטורים בגין הטבות סך

 מועסקים שאינם
 
8 

 
792 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 עניין ובעלי קשורים צדדים עם יתרות ב.
 בדצמבר 31 ליום 

 2017 2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 44,032  44,633 לקוחות
 15,049 4 אחרים חייבים
 198,923  - (1) האם לחברה הלוואה
 - (413) ספקים
 (6,568) (2,927) אחרים זכאים
    :קשורים לצדדיםשהונפקו  הון שטרי

 (58,038) - (2) האם החברה
 (1,707) (1,803) (5) ארוך לזמן קשור צד

  
39,494 

 
191,691 

 
 עניין ובעלי קשורים צדדים עם עסקאות ג.

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
 570,498 499,948 372,230 (3) מכירות

 - -  (413) המכירות עלות
 (15,009) (561) - וכלליות הנהלה הוצאות

 - 115,663 113,516 (4) הכנסות אחרות
 23,212 16,690 6,167 (1) האם לחברה מהלוואה ריבית הכנסות
 (20) (1,505) ((2,766 מימון אחרות, נטו הוצאות
     :קשורים לצדדים שהונפקו הון שטרי בגין הוצאות
 (17,013) (6,231) - (2) האם החברה

 (6,229) -  -  ארוך לזמן קשור צד
  

488,734 
 
 624,004 

 
 555,439 
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 )המשך( עניין ובעלי קשורים צדדים - 25 ביאור

 
 )המשך( עניין ובעלי קשורים צדדים עם עסקאות ג.

 
 ב'. 10 אוריב ראה האם לחברה הלוואה בדבר לפרטים          .1
 
 .18 אוריב ראהלפרטים נוספים בדבר שטרי הון שהונפקו לחברה האם  .2
 
שנים. בהתאם לתנאים  10רותם קשורה בהסכמים למכירת חשמל עם צדדים קשורים לתקופה של בעיקר  . 3

 '(.א 26 אוריב גם ראה) השוניםהמפורטים בהסכמים 
 
בהסכמים למכירת גז טבעי, ובמיוחד בתקופות בהן מתבצעות  קשור מתקשרת, מעת לעת, עם צד רותם . 4

גז טבעי על בסיס אד הוק,  קשור מוכרת לצד רותםאלו . במסגרת הסכמים ברותםעבודות תחזוקה 
בכמויות משתנות ובהתאם למחירים אשר ככלל נקבעים מעת לעת בהתאם לטווחים מקובלים בהתייחס 

 . לאופי העסקאות
 

 הםמי אספקת הגז בגז בהיקפים מינימליים שהוגדרו על ידי הצדדים להסכ לצרוך מחוייבת חדרה
בכדי לעמוד בהיקף צריכה  .ז'( 27ביאור  הראהתקשרה )לפרטים נוספים על הסכמי אספקת הגז של חדרה 

 27)ראה גם ביאור  מינימלי זה עד למועד ההפעלה המסחרית, חדרה מוכרת חלק מהגז בעיקר לצד קשור
 .(י'
 

 .18ד קשור לזמן ארוך ראה ביאור צלפרטים נוספים בדבר יתרה ל .5
 

  קשורים מצדדים ערבויות .ד
 

ורידיס העמידו כל אחת בהתאם ליחס החזקותיהן ברותם )כולל בעקיפין( ערבויות בנקאיות והחברה האם 
 "ערבויות לחח"י"(, כנדרש בהתאם להסכם רכישת החשמל –)להלן  ברת החשמללטובת רשות החשמל וח

חח"י אשר לערבויות הצמה את , החברה נטלה על ע2017דצמבר חודש . במהלך להלן ג' 27המתואר בביאור 
ליון ימ 74-של כ קדונות משועבדים בסךיהעמידה החברה פ חח"ילערבויות ה נגדכ .החברה האםידי  עלהועמדו 

 89 -ו)צמוד למדד(  ן ש"חמיליו 87של לסך  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים חח"י מסתכמות לערבויות הש"ח. 
חח"י התעדכנו לערבויות ה, סכומי 2018. לאחר מועד הדוח, בחודש פברואר )צמוד למדד(, בהתאמהש"ח מיליון 

לעניין ערבות התפעול  .מיליון ש"ח 78קדונות המשועבדים לסך של יוהפ ליון ש"ח )צמוד למדד(ימ 93לסך של 
 (.3) א' 26 ביאור  גםראה 

 
 

   וחברות כלולות בנות חברות - 26ביאור 
 
 מאוחדות מובנות ישויות כולל בנות חברות .א
 

 
 :הקבוצה של החברות הבנות והכלולות על פרטים להלן

 
 המאוחדת הקבוצה בחברה של בעלות זכויות עיקרי מיקום  
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  פעילות של  
 2016 2017 החברה  

 
     שם החברה

     
 80% 80% ישראל  מ"בע רותםאו.פי.סי. 

 100% 100% ישראל  בע"מ*או.פי.סי. חדרה 
 80% 80% ישראל  איי.ג'י.אס. רותם בע"מ*

 100% 100% ישראל  או.פי.סי. סולאר )שותף כללי( בע"מ
 100% 100% ישראל  *או.פי.סי. תפעול בע"מ

 35% 35% ישראל  איי.פי.פי. רותם תפעול ותחזוקה בע"מ
     
     

 
 .5כמתואר בביאור   as pooling-מבנה בשיטת החברות שעברו לקבוצה במסגרת שינוי  )*( 
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 )המשך(  בנות וחברות כלולות חברות - 26ביאור 

 
 )המשך( מאוחדות מובנות ישויות כולל בנות חברות .א

 
 "נייר חדרה"( את מלוא החזקותיה -רכשה החברה האם מנייר חדרה בע"מ )להלן  2015בחודש אוגוסט  .1

 מיליון ש"ח.  60( בחדרה וכן את מרכז האנרגיה של נייר חדרה בתמורה לסך כולל של 100%)
 

 מגה וואט. 148.5חדרה בהספק מותקן של עד סמוך למפעלי נייר לחדרה רישיון מותנה להקמת תחנת כוח 
וחות נייר חדרה וכן לספק חשמל ללק תחנת הכוח חדרה צפויה לספק את מלוא צרכי החשמל והקיטור של

מועד להערכת החברה ו 2016פרטיים נוספים ולחברת החשמל. הקמת תחנת הכוח חדרה החלה בחודש יוני 
נאמדת בסך של  ת הכוח. עלות הקמת תחנ2019 במחצית הראשונה של שנתההפעלה המסחרית צפוי לחול 

 .ש"ח ןמיליו 563-בכחדרה נכון למועד הדוח מסתכמות ההשקעות בתחנת הכוח מיליארד ש"ח.  1-כ
 

"( חדרה "הסכם התפעול -)להלן ח והתקשרה חדרה בהסכם תפעול ותחזוקה של תחנת הכ, 2016בחודש יולי  .2
(. 5)ראה ביאור  החברה של המלאה בעלותהעברה ל 2017 מאי בחודשאשר  ,חברת התפעול חדרהעם 

למעט שירותים הכלולים  ,חוהכ תחנת של והתחזוקה התפעול את התפעול חברת תבצע ההסכם במסגרת
אושר מדי שנה במסגרת התקציב השנתי י אשר, בתמורה לסכום (ה' 27ראה ביאור )השירות בהסכם 

התחייבויות מסוימות לגבי ביצועי מחד והתחזוקה כולל  התפעולשיציע צד כלשהו להסכם. הסכם  ותיקונים
ומאידך חדרה מחויבת לשלם סכומי עמידה בהתחייבות הביצוע -תחנת הכוח ופיצוי לחדרה במקרה של אי

 מענק במקרה של שיפור בביצועי המפעל כתוצאה מניהול תחנת הכוח עד לתקרה מצטברת כמפורט בהסכם.
 הכוח. שנה ממועד ההפעלה המסחרית של תחנת 20ההסכם בתוקף לתקופה של 

  
תפעול של רותם"( "חברת ה -בחברת איי.פי.פי רותם תפעול ותחזוקה בע"מ )להלן  35%החברה מחזיקה  .3

אשר הוקמה במטרה לתפעל ולתחזק את התחנת כוח ברותם. יתרת ההחזקות בחברת התפעול נמצאות 
העמידו ערבות  האם בידי ורידיס. בפועל תחזוקת תחנת הכוח מבוצעת על ידי עובדי רותם. ורידיס והחברה

ל בנק לאומי בע"מ, זאת דולר, בחלקים יחסיים, לטובת החברה לנאמנות ש ןמיליו 1בנקאית בסך של 
להבטחת כל סכום שלא ישולם על ידי חברת התפעול של רותם כנדרש בהתאם להסכם התפעול של תחנת 

, החברה נטלה על 2017במהלך חודש דצמבר  .הכוח ברותם שנחתם בין רותם לחברת התפעול של רותם
 אלפי דולר. 350 של קדון משועבד בסךיעצמה את חלקה של חברת האם בערבות זו כנגד פ

 
 

 הקבוצה בתוך ישויות בין משאבים העברת על משמעותיות מגבלות .ב
 

 .(4).ג'.16וביאור  (1).ג'.16  ביאור ראה, וחדרה רותם על נכסי יםושעבוד  דיבידנדים חלוקת על למגבלות באשר
 
 מאוחדות בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות .ג

 
 . 2016-ו 2017 בשנים 20% על עמד שליטה מקנות שאינן זכויות ידי על שמוחזקות הבעלות זכויות שיעור

 
 . הקבוצה של תוהמאוחד רותהחב על מידע מרכזת להלן הטבלה

 
 נתונים על המצב הכספי:

 
 

 בדצמבר 31ליום  

  2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
 306,875 438,769 שוטפים נכסים
 2,043,840 2,458,366 שוטפים שאינם נכסים

 313,200 326,463 שוטפות התחייבויות
 1,493,401 1,956,934 שוטפות לא התחייבויות

 70,602 84,239 זכויות שאינן מקנות שליטה
   

 4,227,918 5,264,771 נטו ,נכסים כ"סה
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 )המשך(  בנות וחברות כלולות חברות - 26ביאור 

 
 )המשך( מאוחדות בחברות שליטה מקנות שאינן זכויות .ג

 
 :תוצאתייםנתונים 

 
 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום  
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ש"ח אלפי 

 
 1,264,463 1,245,129 1,315,679 מכירות

 207,980 92,461 97,679 לשנה רווח
 207,980 83,236 106,107  כולל רווח כ"סה

 40,002 18,392 21,033 שליטה מקנות שאינן לזכויות מיוחס רווח
 

    :על תזרימי המזומניםנתונים 
 

 בדצמבר 31לשנה שהסתיימה ביום   
 2017 2016 2015 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

    
 315,022 97,356 420,143 שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי
 (83,327) (253,132) (488,393) השקעה מפעילות מזומנים תזרימי
      דיבידנד ללא ,מימון מפעילות מזומנים תזרימי
 (412,223) (209,072) 238,590 שליטה מקנות שאינן לזכויות
 1,744 1,436 (6,411) מזומנים ושווי מזומנים יתרות על חליפין בשער תנודות השפעת

    
 (178,784) (363,412) 163,929 מזומנים ושווי במזומנים גידול )קיטון(סה"כ 

 
 חלוקת דיבידנדים .ד

 
ש"ח ולורידיס סכום כולל   אלפי 28,800 של כולל בסכום לחברה דיבידנדים רותםחילקה  ,2017 שנת במהלך

 .אלפי ש"ח 7,200של 
 

ש"ח ולורידיס סכום כולל   אלפי 141,898 של כולל בסכום לחברה דיבידנדים רותםחילקה  ,2016 שנת במהלך
 אלפי ש"ח. 35,474של 
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 והתקשרויות תלויות התחייבויות - 27 ביאור

 
 פרטיים לקוחות עם חשמל רכישת הסכמי .א

 
חתומה על הסכמים ארוכי טווח למכירת חשמל עם לקוחותיה. מרבית המכירות מתבצעות במסגרת  רותם .1

שנים לפחות מתחילת האספקה. בנוסף, רותם מתקשרת מעת לעת בהסכמים  10הסכמים ארוכי טווח לתקופה של 
"ז התעו ףתערי על מבוססת בהסכמים שנקבעה התמורה"(. PPA-"הסכמי ה –חשמל )להלן  למכירתטווח  קצרי

, ובכללו תעריף רכיב הייצור נקבעים על ידי רשות . תעריף התעו"זבהנחה מסוימת הניתנת ביחס לרכיב הייצור
החשמל ומתעדכנים על ידיה מעת לעת. לפי תנאי ההסכמים, רותם מחויבת לזמינות מינימלית של התחנה 

 לאספקת חשמל )עם סנקציות כספיות במקרה של אי העמדת זמינות מינימלית כאמור(. 
 

אספקת גז טבעי. כמו כן, -הייצור במקרים מסוימים, כגון איכי לרותם אין מחויבות למתן הנחה על רכיב  יצויין
פי תנאי ההסכמים לרותם יש זכות לביטול ההסכם, ובכלל זה במקרה של ירידת רכיב הייצור מתחת לתעריף  לע

המינימום הקבוע בהסכם לרכישת חשמל עם חברת החשמל. לרותם אפשרות למכור את ההספק הרלוונטי 
חודשים, ולהיות זכאית לתשלומי  12, בהודעה מראש של ברת החשמלבחזרה לחשהוקצה ללקוחות פרטיים 

  עם הלקוחות אינם מגובים בבטחונות. PPA-זמינות קבועה. ככלל, הסכמי ה
 
השלימה חדרה חתימת הסכמים למכירת מרבית יכולת הייצור של תחנת הכוח למשתמשי , 2017בדצמבר  31יום ל .2

ההסכמים למשתמש הקצה  רוב, כאשר בלעיל( 3)מלבד המתואר בסעיף  שנים 10קצה. ההסכמים הם לתקופה של 
התמורה נקבעה על בסיס בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם עם זכות סירוב של חדרה. יש זכות סיום מוקדמת 

 תעריף תעו"ז בניכוי הנחה מרכיב הייצור.
 

ה תהא הזכות לסיים את ההסכמים. כמו לרכיב הייצור, לחברשנקבע אם התמורה תהיה פחותה מתעריף מינימלי 
זמינות -ופיצוי בגין אישל תחנת הכוח  תבמועד ההפעלה המסחריכוללים פיצוי במקרה של איחור  מיםכן, ההסכ
 .הכוח מתחת לרמה מינימלית מוסכמת של תחנת

 
האחד  התקשרו חדרה ונייר חדרה בשני הסכמים לאספקת חשמל וקיטור למפעלה של נייר חדרה, ,2015בשנת  .3

השני ביחס בוצע באמצעות מרכז האנרגיה הקיים וילתקופה עד להפעלה מסחרית של תחנת הכוח, אשר  ביחס 
באמצעות  אשר יבוצע לאחר מכן שנים 18לתקופה המתחילה בהפעלה מסחרית של תחנת הכוח ובמשך תקופה של 

  .תחנת הכוח חדרה
 

לגבי "( ש"קא - "להלן( ) Take-or-Pay" )שלם-או-קח"למנגנון  הנ"ל כוללים התחייבות של נייר חדרה ההסכמים
כמות שנתית מסוימת של קיטור על בסיס מנגנון שנקבע בהסכמים ומאידך ההסכמים כוללים התחייבות של חדרה, 

במועד ההפעלה  עמידה-וחשיפה לקנסות במקרה של איבין היתר, לזמינות מסוימת ביחס לאספקת חשמל וקיטור 
 .של תחנת הכוח כמפורט בהסכמים תהמסחרי

 
  החשמל רשות ידי על תעריפים קביעת .ב

 
 תעריף את המפחיתה, 2015 בספטמבר 13 מיום שתוקפה, החלטה החשמל רשות פרסמה 2015 ספטמבר בחודש

  .שעה וואט מגה עבור"ח ש 265.2 של לתעריף הייצור רכיב
 

 וחדרה היתה השפעה על קיטון בהכנסות ורווחיות החברה. כמו כן, היות שרותם ותהאמור התעריפים להפחתות
ירידות מחירים  , בהתאמה,2016ואפריל  2015את המחיר המינימאלי שנקבע בהסכם הגז החל מנובמבר ת ומשלמ

להקטנת שולי  כי אםנוספות בתעריף רכיב הייצור, ככל שיתרחשו בעתיד, אינן צפויות להוביל להקטנת עלות הגז, 
  הפיננסי. ןומצב ן, פעילותןיההרווח שלה, מה שעשוי להשפיע באופן מהותי על עסקיה של רותם וחדרה, תוצאות

 
 התעריפים עדכון" -להלן ) 2017 לשנת תעריפים עדכון בדבר החלטה החשמל רשות פרסמה ,2016 בדצמבר 19 ביום
 מגה עבור"ח ש 264-ל שעה וואט מגה עבור"ח ש 265.2-מ 0.5%-בכ הייצור רכיב תעריף הופחת במסגרתו"(, 2017
,  זאת עם יחד. 2018בינואר  15לבין  2017בינואר  1בין  לתקופה בתוקף היה זה תעריף, להחלטה בהתאם. שעה וואט

בשל העובדה שסך רכיבי  (0.5%-בכ הייצור רכיב תעריף הפחתת)חרף  2%-אפקטיבית, תקבולי החברה נטו עלו בכ
 .התעו"ז )הולכה, חלוקה, מערכתיות וייצור( בתעריף הקודם היו נמוכים מתעו"ז עצמו

 
, 2018בינואר  15שנכנסה לתוקף ביום  ,, פרסמה רשות החשמל החלטה2018 בינואר 8 ביוםלאחר מועד הדוח, 

-"(, במסגרתו הועלה תעריף רכיב הייצור בכ2018"עדכון התעריפים  –)להלן  2018בדבר עדכון תעריפים לשנת 
, 2018מעדכון התעריפים  כתוצאה. ש"ח עבור מגה וואט שעה 281.6-ש"ח עבור מגה וואט שעה ל 264-מ 6.7%
 שלהן. הגז בהסכמי שנקבע המינימוםשהינו גבוה ממחיר  מחיר עבור הגז הטבעי  לשלם  ות רותם וחדרהעשוי
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 27 ביאור

 
 חשמל לרכישת הסכם       .ג
 

 הסכם לרכישת חשמל ברותם
 

 עם חשמל רכישת הסכם על רותם חתמה ,2009 בנובמבר 2 ביום כוח תחנת של להקמתה במכרז זכייתה בעקבות
 וחברת, החשמל רכישת הסכם לתנאי בהתאם הכוח תחנת את להקים רותם התחייבה שבמסגרתו, החשמל חברת

 של תקופה פני על זאת, החשמל רכישת הסכם לתנאי בהתאם וחשמל הספק מרותם לרכוש התחייבה החשמל
 .הכוח תחנת של המסחרית ההפעלה ממועד שנה (20) עשרים

 
 ההקמה תקופת במהלך מהצדדים אחד כל של המחויבויות את המכתיבים סעיפים כולל החשמל רכישת הסכם

 .החשמל רכישת הסכם תחת במחויבויותיו מהצדדים אחד של עמידה-אי של במקרה פיצוי מנגנון גם כמו, והתפעול
 

, רותם ידי על החשמל רכישת הסכם של הפרהל ןנטע בו, החשמל מחברת מכתב רותם קיבלה ,2013 סמר בחודש
 לא החשמל חברת. האמורה הטענה את דוחה היא כי הגיבה רותםת. המסחרי ההפעלה בתחילת עיכוב בשל זאת

 שתביעה לא מאשר סביר יותרלהערכת רותם, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים  .משפטית תביעה הגישה
 .הכספיים בדוחות הפרשה נכללה לא ולפיכך, תצלחלא  זה בהקשר החשמל חברת של כלשהי עתידית

 
בנוגע לתעריף אשר על  ברת החשמל)החל מחודש אוגוסט(, בוצעה חלופת מכתבים בין רותם לבין ח 2014שנת ב

בגין חשמל אשר רכשה מהרשת, בקשר עם מכירת חשמל ללקוחות פרטיים במקרים  ברת החשמלרותם לשלם לח
 ר החשמל בתחנה איננו עומד בצרכי החשמל של לקוחות אלו.ובהם ייצ

 
בהתאם לחלופת  ברת החשמל" בעוד שלפי עמדת חex-postלעמדת רותם התעריף הרלוונטי הוא תעריף "

התעו"ז, ועל פי חלק מהתכתבויות אף תעריף הגבוה בשיעור של המכתבים האמורה התעריף הרלוונטי הוא תעריף 
(. על מנת שלא חברת החשמלעם  לרכישת חשמלמתעריף התעו"ז )וכן בחלק מהן טענה אף להפרה של הסכם  25%

את תעריף התעו"ז בגין רכישת החשמל האמורה, וכן  ברת החשמללהיכנס לעימות נקודתי שילמה רותם לח
לצורך מכירה  ברת החשמלאת תעריף התעו"ז בגין רכישת חשמל מח ברת החשמלמשלמת מאותו מועד לח

לא  שרותם לא מאשר סביר יותר ,המשפטיים יועציה דעת חוות על בהתבססלהערכת רותם, . ללקוחות פרטיים
 הפרשה נכללה לא לפיכך, ו2017 בדצמבר 31 ביום שהסתיימה התקופה בגין כלשהם נוספים סכומים תשלם

 .הכספיים בדוחות
 

 בחדרההסכם לרכישת חשמל 
 

לרכישת אנרגיה ומתן שירותי תשתית. במסגרת  חברת החשמלחתמה חדרה על הסכם עם  2016בחודש ספטמבר 
התחייבה למכור  חברת החשמלאנרגיה ושירותים נלווים, וכן ברת החשמל למכור לח התחייבה חדרהההסכם 

את שירותי התשתית ושירותי ניהול מערכת החשמל, לרבות שירותי גיבוי, והכל בהתאם להוראות  דרהלח
ההסכם, הוראות הדין ואמות המידה. התחייבויות אלה וחובות התשלום בגינן מוסדרות במסגרת הוראות 

אם לקבוע למכור חשמל לצרכנים פרטיים בהת חדרהההסכם. ההסכם יעמוד בתוקף עד לתום התקופה בה רשאית 
למכור אנרגיה  חדרהברישיון האספקה, ביחס לשירותי התשתית וניהול מערכת, ועד לתום התקופה בה רשאית 

שנים ממועד ההפעלה המסחרית(, ביחס  20למנהל המערכת בהתאם לקבוע ברישיון הייצור )קרי, עד לתום 
ת חיבור תחנת הכוח חדרה לרשת לרכישת האנרגיה והשירותים נלווים. ההסכם כולל גם הוראות המסדירות א

החשמל, וכן הוראות המסדירות את התכנון, ההקמה, התפעול והתחזוקה של תחנת הכוח חדרה. בין היתר, נקבע 
כי מנהל המערכת יהיה רשאי לנתק את תחנת הכוח חדרה מרשת החשמל ככל שלא תמלא אחר הוראות הבטיחות 

התחייבה רכת אשר נמסרה לחדרה מראש ובכתב. כמו כן, הקבועות בדין או הוראה בטיחותית של מנהל המע
עמידה בהן -לעמוד בדרישות הזמינות והאמינות הקבועות ברישיונה ובאמות המידה, ולשלם עבור אי חדרה

 בהתאם לקבוע באמות המידה.
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות  -27 ביאור

 
 ברותם ושירותים הקמה הסכמי ד.

 
 EPC-ה הסכם .1

 
 - להלן) Daewoo International ת,הקוריאני החברה עם הסכם על רותם חתמה ,2010 ביוני 27 ביום

מגה וואט בהתאם לרישיון  466-כ של ייצור כושר בעלת, משולב במחזור כוח תחנת של להקמתה"(, דייהו"
 דייהו השלימה ,2013 ביולי 6 ביום"(.  EPC-ה  הסכם" – להלן) פאושלי בסיס עלהייצור של רותם 

 של מסחריתה התהפעל על הכריזה ורותם( טבעי גז באמצעות) הכוח תחנת ובדיקת אישור את בהצלחה
 באידוי. קירור של פעילה ומערכת מגה וואט 466-כ שלעל פי רישיון הייצור  מותקן הספק עם הכוח תחנת

 
 בין שהתגלעו שונות מחלוקות בעקבות, פשרה הסכם על ודייהו רותם חתמו ,2015 באפריל 20 ביום

 עבור התשלום בגין ח"ש ןמיליו  16.5-כ של כולל סכום לדייהו שילמה רותם, להסכם בהתאםהצדדים. 
 ןמיליו 7.2-כ של סך לרותם שילמה ודייהו, נלווים ותשלומים  EPC-ה הסכם של האחרונה הדרך אבן

הפשרה, דייהו התחייבה לוותר על כל טענותיה על פי הסכם . נוספות וסוגיות אחריות תביעות בגין ח"ש
ודרישותיה כלפי רותם, ורותם התחייבה לוותר על כל טענותיה ודרישותיה כלפי דייהו, למעט פניות 

 במסגרת האחריות.
 

 LTSA-ה הסכם .2
 

ביום  )אשר הומחה .Mitsubishi Heavy Industries Ltdהתקשרה רותם בהסכם עם  ,2010ביוני  27 ביום
 Mitsubishi)-ל 2016 סבמר 31וביום  .Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd-ל 2014ביוני  24

Hitachi Power Systems Europe Ltd. ( לתחזוקה ארוכת טווח של תחנת הכוח  -להלן )"מיצובישי"
יך בו אלף שעות עבודה או עד לתאר 100רותם החל ממועד הפעלתה המסחרית, לתקופת פעילות של 

שנים(, בעלות  12-טיפולים מתוכננים של טורבינת הגז )להערכת החברה מדובר בתקופה של כ 8יושלמו 
"הסכם  -להלן אירו המשולמת על פני תקופה בהתאם לנוסחה הקבועה בהסכם ) ןמיליו 55-כשל 

ל התחזוקה"(. בהתאם להסכם התחזוקה, מיצובישי תבצע עבודות תחזוקה של רכיביה העיקריים ש
"הרכיבים  -להלן תחנת הכוח רותם, הכוללים את טורבינת הגז, טורבינת הקיטור והגנרטור )

מיצובישי תספק חלקי חילוף חדשים או משופצים ככל שיידרשו. יצוין כי  העיקריים"(. בנוסף לכך,
ו, ההסכם מכסה תחזוקה מתוכננת, וככלל בעבור תחזוקה שאינה מתוכננת או עבודה נוספת, ככל שיידרש

תחויב רותם בתשלומים נפרדים נוספים. יחד עם זאת, ההסכם כולל תחזוקה בלתי מתוכננת, בכפוף 
 למגבלות שונות ובהתאם לתנאי ההסכם. 

 
 העיקריים לרכיבים נוגעות שאינן התחזוקה עבודות את לבצע רותם התחייבה, התחזוקה הסכם במסגרת

 שירותים, הטיפולים בזמן, למיצובישי לספק רותם על, כן כמו. האתר של שוטפות תחזוקה עבודות ולבצע
 בהסכם. בהסכם כמפורט מטעמה אדם כוח ולהעמיד, התחזוקה בהסכם מכוסים שאינם וחומרים

 הזמן משכי וכן העיקריים לרכיבים התחזוקה ועבודות השיפוצים, הבדיקות מחזורי נכללו התחזוקה
 .בדיקה כל עבור

 
הסכם התחזוקה כולל התחייבויות מצד מיצובישי בקשר עם ביצועי תחנת הכוח רותם. מיצובישי 

עמידה בהתחייבויות אלה, ורותם מצדה התחייבה לשלם -התחייבה לפצות את רותם במקרה של אי
 -בונוסים למיצובישי, במקרה של שיפור בביצועי תחנת הכוח רותם הנובעים מעבודות התחזוקה; והכל 

 סכום תקרה שנתי כמפורט בהסכם התחזוקה. עד ל
 

לחודש  2017את מועד התחזוקה המתוכננת מחודש נובמבר  MHIהקדימה רותם ביחד עם , 2017בשנת  .3
. כתוצאה מהקדמת מועד התחזוקה האיצה רותם את הפחתת רכיב התחזוקה בתחנת הכוח 2017אפריל 

 "ח.ש מיליון 8.6-לסך של כהדוח הסתכמה  בתקופת הפעילות תוצאותברותם. השפעת האצת הפחת על 
 של טורבינת הגז.תחזוקות מתוכננות שלוש , השלימה מיצובישי 2017בדצמבר  31ליום 

 
 בחדרה ושירותים הקמה סכמיה .ה

 
 הקמה הסכם

 
 )להלן SerIDOM Servicios Integrados IDOM, S.A.Uהסכם בין חדרה לחברת  נחתם 2016בינואר  21 יוםב
מיליון דולר  156-ל כווה שהקוגנרציה בתמורה לסך ב"( לתכנון, הנדסה, רכש והקמה של תחנת כוח "אידום -

שולם על בסיס התקדמות הבנייה ועמידה באבני י אשר, (יותר מאוחר במועד שנחתמו להסכם תוספות)כולל 
וזיות עד לסכומים בהתחייבויותיה הח אידום שלחדרה במקרה של אי עמידה ל פיצוי מנגנון כולל ההסכםדרך. 

האם שלה להבטחת  החברהשל  תאגידית ת וערבותות בנקאייוערבו דרהידום העמידה לחאשנקבעו בהסכם. 
של חדרה.   להבטחת חלק מהתחייבויותיה תאגידית ערבות לאידוםהחברה האם העמידה והתחייבויות אלה 

 החברה ל ידיעל עצמה את הערבות התאגידית שהועמדה ע החברה נטלה, 2018 מרסבחודש  הדוח מועד לאחר
 .האם
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות  -27 ביאור

 
 בחדרה )המשך( ושירותים הקמהסכמי ה .ה
 

 השירות הסכם
 
 General"הסכם השירות"( עם חברת  -טווח )להלן  ארוךהתקשרה חדרה בהסכם שירות  ,2016ביוני  27 יוםב

Electric International Inc  להלן(- "GEII ועם חברת )"GE Global Parts & Products GmbH  להלן(- 
"GEGPP גנרטוריםתחזוקה לשתי טורבינות הגז של ג'נרל אלקטריק,  יבצעו טיפולי"( לפיו שתי החברות הנ"ל 

)א(  :מבין המוקדםרית ועד ח חדרה לתקופה שתחילתה במועד ההפעלה המסחוהכ תחנתשל  רומתקני עז
שנים  25)ב( -הגיעו לתאריך סיום הביצוע שלהן ו )כמוגדר בהסכם השירות( התאריך שבו כל היחידות המכוסות

 תשולםהתמורה מיליון דולר כאשר  42-עלות הסכם השירות מסתכמת לסך של כשירות. המהחתימה על הסכם 
 .במהלך תקופת ההסכם בהתבסס על הנוסחה המפורטת בו

 
הסכם השירות כולל ערבות לאמינות ומחויבויות אחרות לגבי ביצועי תחנת הכוח ופיצוי לחדרה במקרה של אי 

חדרה התחייבה לשלם סכומי מענק במקרה של שיפור בביצועי המפעל  מאידךעמידה בהתחייבויות הביצוע ו
 כתוצאה מעבודות התחזוקה עד לתקרה מצטברת לכל תקופת בדיקה.

 
GEII ו-GEGPP להבטחת התחייבויות אלה והחברה שלהן לחדרה ערבות תאגידית של החברה האם  והעמיד

הדוח,  מועדמהתחייבויותיה של חדרה. לאחר  חלקערבות תאגידית להבטחת  GEGPP-ו GEII-האם העמידה ל
  האם. החברה ל ידיעל עצמה את הערבות התאגידית שהועמדה ע נטלה החברה, 2018מרס  בחודש

 
 גז הולכתל כמיםהס .ו

 
 - להלן) מ"בע לישראל הטבעי הגז נתיבי חברת עם גז הולכתל הסכם על רותם חתמה ,2010 יוליחודש ב .1

 תשלום כולל ההסכם. נוספות שנים בחמש להארכה אופציה עם, 2029שנת בתוקף עד  ההסכם"(. ז"נתג"
מיליון  47-כ של בעלות רותם עבור םשהוק "(,PRMS-המתקן " –הפחתת לחץ ומניה )להלן  מתקן עבור
 פיקדון ז"לנתג רותם העמידה ההסכם במסגרת. הגז הולכת בתשתיות השימוש עבור חודשי ותשלום ש"ח
 לצורך הבטחת התשלום החודשי. ח"ש מיליון 2-כ של בסך

 
ביולי  30לחדרה ביום  , אשר הומחהנתג"זעם  ת גזהולכלחתמה נייר חדרה על הסכם  ,2007יולי בחודש  . 2

במסגרת ההסכם, אשר הוארך ועודכן מספר . המסדיר את הולכת הגז הטבעי למרכז האנרגיה, 2015
 PRMS-"מתקן ה –הפחתת לחץ ומניה עבור תחנת כוח שבהקמה )להלן  מתקן נתג"זפעמים, תקים 

תיות והולכת גז ההסכם כולל תשלום חודשי עבור השימוש בתש. מיליון ש"ח 27-בעלות של כ החדש"(
זמן  בחלוןהחדש  PRMS-ממועד הפעלת מתקן השנים  16 היאתקופת ההסכם לתחנת כוח שבהקמה. 

 . ההסכם כולל אופציה להארכה בחמש שנים נוספות. בהסכם המפורטותאשר עשוי להידחות בשל סיבות 
 

בקשר עם  למדד הצמוד"ח ש אלפי 295 של ךערבות בנקאית בס לנתג"ז חדרההעמידה  במסגרת ההסכם,
במקור על ידי  עמדההו אשר ערבות זו, כי צוייןי .של חדרה על פי ההסכםהחודשי התחייבות התשלום 

בהתאם להתקיימות התנאים ) על ידי חדרה האשר הועמד ערבות מקבילהידי  עלה הוחלפ, החברה האם
בסך של למדד  צמודהערבות תאגידית  העמידה החברהכמו כן,  הרלוונטיים בהסכם הלוואת חדרה(.

  על פי ההסכם.החדש עבור חדרה  PRMS-ה מתקן הקמתש"ח בקשר להתחייבות  אלפי 3,930
 

  טבעי גזאספקת ל מיםהסכ .ז
 

 בין תמר לרותםהסכם 
 

 מדיטרניאן י'אנרג נובל :שותפי תמר שנכון למועד הדוח הינם עם הסכם על רותם חתמה ,2012 בנובמבר 25 ביום
 אוורסט, מוגבלת שותפות גז חיפושי דור, מוגבלת שותפות 2 נגב ישראמקו, מוגבלת שותפות קידוחים דלק, מ"בע

 טבעי גז לאספקת בנוגע"( תמר ישותפ" – להלן)ותמר פטרוליום שותפות מוגבלת  מוגבלת שותפות תשתיות
 חודש מבין למוקדם עד בתוקף יהיה בין תמר לרותם הסכם"(. רותםל תמרבין  הסכם" – להלן) הכוח לתחנת

 של כוללת מירבית בכמות טבעי גז תרכוש רותם. החוזית הכמות מלוא את רותם תנצל שבו המועד או 2029 יוני
 .ק"מ מיליארד  10.6
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות  -27 ביאור

 
  )המשך( טבעי גזאספקת ל מיםהסכ     .ז
 

 )המשך( הסכם בין תמר לרותם
 

. בהסכם שנקבע למנגנון בהתאם, קא"ש למחויבות כפופותרותם ל תמרבין  בהסכם מסוימות שנתיות כמויות
בנסיבות מסוימות, בהן ישולם עבור כמות גז טבעי אשר לא נצרכה בפועל או , רותםל תמר בין להסכם בהתאם

תהא רותם רשאית, בכפוף למגבלות ותנאים אשר נקבעו בהסכם, לצבור כמות  הקא"ש, תירכש כמות גז מעל לכמות
זו לתקופה מוגבלת, ולעשות בה שימוש במסגרת ההסכם. ההסכם כולל מנגנון המאפשר בתנאים מסוימים להמחות 

 דפיעו למכור רשאית רותם, בנוסף .זכויות אלו בין צדדים קשורים שלא נעשה שימוש בהן עד לסמוך למועד פקיעתן
 הכמות את להפחית אופציה הוענקה לרותם, כן כמו(. 15% עד של בשיעור, חלוקה לחברות ביחס) משנה במכירת גז

 האופציה מימוש על להודעה שקדמו השנים בשלוש הממוצעת הגז מצריכת  83%-ל השווה לכמות היומית החוזית
 להתאמות בכפוף זאת, כאמור הודעה מועד לאחר חודשים 12 -מ החל תופחת השנתית החוזית הכמות. כאמור

 הכמויות יתר כל, השנתית החוזית הכמות הפחתת של במקרה(. ש"קא לרבות) הסכם תמר של רותםב שנקבעו
 המינימלית הצריכה שהיקף כך . עם זאת, רמת הקא"ש צפויה לפחותבהתאמה יופחתו בהסכם שנקבעו החוזיות

 ניתנת האופציה. האופציה מימוש על להודעה שקדמו השנים בשלוש הממוצעת הגז מצריכת 50% תהווה מתמר
 העסקיים ההגבלים על הממונה של בסמכותו. 2022 בדצמבר 31 מיום יאוחר ולא 2020 בינואר  1מיום החל למימוש

 על הממונה של אישורו את ההסכם קיבל ,2015 בדצמבר 28 ביום. לנסיבות בהתאם ההודעה תקופת את לעדכן
 "(.הממונה" - להלן) העסקיים ההגבלים

 
 בגז מחסור של במקרה "הביניים תקופת" במהלך לרותם הגז אספקת של קיצוץ מאפשר רותםלתמר בין סכם הה

 ,2017 אפריל בחודש ,זאת עם יחד. רותם פני על תמר ישותפ של מסוימים ללקוחות זה מסוג בתרחיש עדיפות ונותן
את הטיפול  ותהמסדיר ,2017-תקנות משק הגז הטבעי )ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום(, התשע"ז פורסמו

 במקרה התקנות פי על, ככלל באספקת הגז במקרה של כשל של ספק גז לספק את כל הגז הטבעי מהשדה הרלוונטי.
 חשמל יצרני שאינם כניםצר לבין חשמל יצרני צרכנים בין יחסי באופן תתבצע ההקצאה, טבעי בגז מחסור של

 של מיוחדים במצבים כי יצוין. חלוקה לצרכני המשוריינות גז כמויות ניכוי לאחרו, הממוצעת לצריכתם בהתאם
להורות על  שר האנרגיהמיכות את מס התקנות, החשמל משק של הסדירה בפעילות נרחב באופן הפוגע מחסור

  .החשמל רשות ומנהל הטבעי הגז רשות מנהל עם התייעצות לאחר, תקנותב הקבועה ההקצאהחריגה מ
 
 ולפיכך'" ב רמה" כלקוח מוגדרת רותם(, GSPA) הגז ורכישת מכירת להסכם בהתאם, לעיל מהאמור לגרוע מבלי 

 ספטמבר בחודש תייםסתו 2015 אפריל בחודשעל פי הודעה משותפי תמר  החלה אשר", הביניים תקופת" במהלך
 במהלך, שני מצד. רותם של תהיומי קיבולתה את לספק יהיו מחוייבים לא תמרשותפי  בתנאים מסויימים, 2020

 .כלשהי ש"קא למחויבות כפופה רותם תהיה לא" הביניים תקופת"
 

 לשינויים בהצמדה, ההסכם חתימת במועד שנקבע ח"בש בסיס מחיר על מבוסס הגז מחיר, להסכם בהתאם
 עליות, מכך כתוצאה. דולרה של היציג החליפין לשער (30%) ובחלקו, ז"מהתעו חלק המהווה, הייצור רכיב תעריףב

, כן כמו. רותם של הרווח ושיעורי המכירות עלות על משפיעות, הרשות ידי על שנקבעות כפי, הייצור ברכיב וירידות
 בעקבות. בדולר הנקוב מינימום למחיר כפופה רותםלתמר בין הסכם ב שנקבעה הטבעי הגז מחיר של ההנוסח

 ולפיכך 2015 נובמבר בחודש המינימום מחיר את לשלם רותםהחלה , הייצור רכיב בתעריף בעבר שבוצעו הפחתות
 רותם.  של הרווח שיעורי על לרעה השפיעו 2015 וספטמבר פברואר בחודשים הייצור בתעריף ההפחתות

 
ש"ח  333.2ארבעה מדדים עבור תעריף רכיב ייצור החשמל, הנעים בין החשמל פרסמה רשות  2013בחודש יולי 
פרסמה  2015 ינוארשעה, חלף התעריף היחיד שהיה נהוג בעבר. בחודש -ש"ח למגה וואט 386-שעה ל-למגה וואט

לאופן הצמדת נוסחת המחיר של הגז הטבעי  בקשר 10%-תעריפים חדשים, המשקפים הפחתה של כ החשמל רשות
תמר, התגלעה מחלוקת בין הצדדים באשר אלו מהתעריפים שפורסמו על ידי  יפקה בין רותם לשותפבהסכם האס

 ינואריחולו על ההסכם האמור, ובאופן דומה גם ביחס לתעריפים שפורסמו בחודש  2013בחודש יולי  החשמל רשות
2015. 

 
)אשר אלפי דולר  21,750-סך של כ, 2017במאי  25ביום בהתאם להסכם בין תמר לרותם, הפקידה רותם בנאמנות 

סכום זה  .עד להכרעה בסכסוךח( "ש אלפי 75,670 עומדת על ,2017 דצמברב 31יתרתו כולל ריבית שנצברה ליום 
 מהווה את הסכום במחלוקת ללא ריבית צבורה.

 
טענתם . בין תמר לרותם, הגישו שותפי תמר בקשה לפתיחת הליך בוררות בהתאם להסכם 2017ביוני  21ביום 

או  שעה-למגה וואטש"ח  386 בתקופת המחלוקת הינוהיא כי התעריף הרלבנטי לחישוב מחיר החוזה העיקרית 
הגישה רותם את תגובתה לבקשה לפתיחת הליך  ,2017ביולי  20ביום  .שעה-למגה וואטש"ח  366.6לחילופין 

, וכן ביקשה שייקבע שותפי תמרת טענות בוררות, באמצעות עורכי דינה. במסגרת תגובתה, בין היתר, דחתה רותם א
שעה, כי הסכום אשר -ש"ח למגה וואט 333.2כי התעריף הרלוונטי בקשר עם מחיר הגז בתקופת המחלוקת הינו 

בהוצאות  וישאיתמר שותפי גינו, וכן כי בהופקד בנאמנות ישוחרר מיידית לידי רותם, בתוספת הפירות אשר נצברו 
  הבוררות של רותם.
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  )המשך( טבעי גזאספקת ל מיםהסכ .ז
 

 )המשך( הסכם בין תמר לרותם
 

, סווג הסכום האמור שהופקד בחשבון הנאמנות כפיקדון לזמן ארוך במסגרת הנכסים 2017בדצמבר  31נכון ליום 
 כי יצוין. הדוח ממועד יםחודש 12 תוך לה יושב זה סכום האם להעריך החברה יכולת אי לאורהבלתי שוטפים 

שוטפים הסיווגה החברה את הסכום האמור במסגרת הנכסים  2017במרס  31ליום  החברה של הכספיים בדוחות
וזאת, בין היתר, מאחר ונכון לאותו מועד טרם נפתחו הליכים משפטיים פורמליים ובכלל זה הליך הבוררות וטרם 

חשבון נאמנות ובשים לב למכלול האפשרויות שעמדו אז בפני החברה צפתה החברה כי הופקד הסכום האמור ב
 חודשים מאותו מועד הדוח.  12סכום זה יושב לה בתוך 

 
טענות החזרו על  מסגרתובמפורט תמר כתב תביעה שותפי הגישו , 2018לאחר מועד הדוח, בחודש פברואר 

ש"ח  361.5התעריף הרלוונטי בתקופת המחלוקת הינו לפיה יש לקבוע כי  חלופית טענה העלווכן לעיל  המתוארות
 החברה(. 2013 ביולי החשמל רשות ידי על שפורסמו תעריפיםהשעה )המהווה ממוצע של ארבעה -למגה וואט

 .תמר שותפי טענות את דוחה
 

בדוחות הכספיים בגין רותם, סביר יותר מאשר לא שעמדת רותם תתקבל ולפיכך לא נרשמה הפרשה להערכת 
 , להערכת רותם סכום החשיפה המקסימלי לרותם בגין הסכסוך האמורמבלי לגרוע מהאמור. הסכסוך האמור

 .דולר מיליון 40-כלא יעלה על  למועד אישור הדוחות הכספיים, נכון
 

 חדרהבין תמר להסכם 
 

 שותפי תמר,"( עם תמר של חדרההסכם למכירת ורכישת גז )להלן "הסכם החדרה ל הומחה ,2015 ביוני 30ביום 
 שותפיחדרה ו התקשרו ,2016בספטמבר  6בנוסף, ביום . מפעלי נייר חדרה עם 2012בינואר  25נחתם ביום  אשר
נוסף"( לאספקת כמויות נוספות של גז טבעי )בנוסף ה"הסכם הגז  - הסכם למכירת ורכישת גז נוסף )להלןבתמר 

פורסם על ידי רשות המ המשוקללהייצור  רכיבמחיר הגז צמוד ל הסכם הגז המקורי( החל מהפעלת תחנת הכוח.ל
 החשמל וכולל "מחיר רצפה".

 
-ת בסך כולל של כות בנקאייותמר ערבו שותפילטובת  חדרה, העמידה חדרהבין שותפי תמר לסכם הבמסגרת ה

 , אשר, כי ערבויות אלוצוייןי .זההסכם  במסגרת חדרהמיליון ש"ח( בקשר עם התחייבות  21-מיליון דולר )כ 6.2
ידי ערבויות מקבילות אשר הועמדו על ידי חדרה. )בהתאם  על הוחלפו, החברה האםהוצאו במקור על ידי 

  להתקיימות התנאים הרלוונטיים בהסכם הלוואת חדרה(.
 

 אנרג'יאן מיהסכ
 

"חברות  –, כימיכלים לישראל בע"מ ובתי זיקוק לנפט בע"מ )להלן חדרה ,התקשרו רותם, 2017בדצמבר  6ביום 
 -"אנרג'יאן"(, בעלת החזקות במאגרי הגז כריש ותנין )להלן  -עם אנרגי'אן ישראל לימיטד )להלן  הקבוצה"(

ם ביחס לכל . ההסכמי(בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים)בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן "( הגז מאגר"
הטבעי הכוללת , כמות הגז בהסכמיםפי התנאים שנקבעו -על. הינם נפרדים ועצמאיים מחברות הקבוצהאחת 

 -להלן ) עבור כל תקופת האספקה)עבור רותם וחדרה יחדיו(  BCM 9-הינה כ ,לרכוש רותם וחדרהאותה צפויות 
, לשלם עבור וחדרה רותםבמסגרתו תתחייבנה  "שקאמנגנון כולל, בין היתר, ההסכם "הכמות החוזית הכוללת"(. 

  כמות מינימלית של גז טבעי, אף אם לא עשו בו שימוש.
 

הוראות והסדרים נוספים המקובלים בהסכמים לרכישת גז טבעי, לרבות לעניין תחזוקה,  בהסכמים נכללו בנוסף,
 .ב סכסוכים ומנגנוני תפעולאיכות הגז, הגבלת אחריות, בטחונות הקונה והמוכר, המחאות ושעבודים, יישו

 
החוזית  תאו עד להשלמת אספקת הכמו  כניסת ההסכם לתוקףשנים ממועד  15ההסכמים יעמדו בתוקפם למשך 

לפי כל אחד מההסכמים,  .ן השניים, המוקדם מבי)רותם וחדרה( הכוללת מאנרג'יאן לכל אחת מהחברות הבנות
 90%-להחברה המתקשרת לא לקחה כמות השווה  ,לתוקףכניסת ההסכם ממועד שנים לאחר  14במידה וכעבור 

אשר  ,בכפוף להודעה מראש, כל צד יהיה רשאי להאריך את ההסכם לתקופה נוספת ,החוזית הכוללת מהכמות
השלמת צריכת הכמות החוזית הכוללת;  (1), ועד למוקדם מבין: כניסת ההסכם לתוקףממועד שנה  15תחל בתום 

, כי בהסכם נכללו נסיבות בהן כל צד להסכמים יהא יצוין. כניסת ההסכם לתוקףד ממועשנים  18בתום  (2)או 
לרבות במקרים של אי אספקה ממושכת,  ,לסיומו קודם תום התקופה החוזית רשאי להביא את ההסכם הרלוונטי

 .ת ועודבביטחונופגיעה 
 

 י.החשמל וכולל מחיר מינימל מחיר הגז הטבעי מבוסס על נוסחה שהוסכמה, צמוד לרכיב ייצורבאשר לתמורה, 
בהנחה של )מיליארד דולר  1.3-עשוי להגיע לכעליהם חתמו רותם וחדרה, ההיקף הכספי הכולל של ההסכמים, 

, והוא תלוי בעיקר ברכיב (ובהתאם לנוסחת מחיר הגז למועד דוח זה ,פי ההסכמים צריכת הכמות המקסימלית על
אסיפת בעלי המניות של  אישרה, 2018 בינואר 14 ביוםד הדוח, לאחר מוע .ייצור החשמל ובהיקף צריכת הגז

 .החברה את ההסכם



 
 מ"בע או.פי.סי. אנרגיה

  2017 בדצמבר 31 ליוםהמאוחדים  הכספיים לדוחות ביאורים
 

 

 

63 

 

 
 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 27 ביאור

 
. ההסכם יהיה מ"בעהישראלית  דלקה חברת"דלק"  עם סולר לרכישת הסכם על רותם חתמה ,2014 ספטמבר בחודש .ח

 טבעי בגז מחסור של במקרה הכוח תחנת עבור גיבוי כדלק סולרב תשתמש רותם. 2018יוני חודש סוף בתוקף עד 
 מרווח בתוספת, האנרגיה משרד ידי על המפורסם סולרה מחיר על מבוסס סולרה מחיר. ובדיקות תקופתיות

 .הצדדים בין שהוסכם
 
 ניהול לשירותי הפרשות רותם יצרה ,2014 אוגוסטמחודש ו 2013 מאי מחודשהחשמל   רשות פרסומי בעקבות  .ט

ר ספטמב בחודש. ח"ש ןמיליו  272-של כ סךהסתכמה ל 2014 בדצמבר 31 ליום נכוןשיתרתם  היטלי סולרו מערכת
שירותי ניהול  לשלם יידרשו בישראל פרטיים חשמל יצרני לפיה, סופית החלטההחשמל   רשות פרסמה   ,2015

 הנפיקה, החשמל רשות של האמורה ההחלטה בעקבות, 2015 דצמבר בחודש. 2013 ביוני 1 מיום למפרע זאת, מערכת
ש"ח,  ןמיליו  163-מסתכם לסך של כ 2015 יוני לחודש עד המערכת ניהול דמי סכום הלפי, חשבונית החשמל חברת
 בגין שירותי ניהול מערכת שוטפים חיובים רותם מקבלת ,2015 יולי מחודש החל. למדד והצמדה  ריבית כולל

 . החשמל מחברת
 

 יותר סביר, החשמל רשות החלטת בעקבות, בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים, רותםהערכת הנהלת ל        
-הפרשה שנכללה בעבר בסך של כקטנה ה ולפיכך, בחשבונית שנדרש מזה גבוה בסכום תחויב לא שרותם לא מאשר

 .2015שנת ל ותרימליוני ש"ח אשר נזקפה כקיטון בסעיף עלות המכ 127
 

 14 ביום. ח"ש ןמיליו 154 של בסך המערכת ניהול דמי של הקרן סכום את רותם שילמה ,2016 פברואר בחודש 
  השל המקורית בהחלטה שנקבע הריבית שיעור את המפחיתה, החלטה החשמל רשות פרסמה ,2016באוגוסט 

 31ליום נכון  .2016ש"ח אשר נזקפה כקיטון בסעיף הוצאות המימון לשנת  ןמיליו  5-בכובהתאם קטנה ההפרשה 
 , שילמה רותם את יתרת ההפרשה.2017בדצמבר 

 
  ן"(""בז -להלן בתי זיקוק לנפט בע"מ  )למכירת גז חדרה להסכם   .י
 

למכירת כמויות גז עודפות שסופקו לה על פי ההסכם עם בהסכם התקשרה חדרה עם בז"ן  ,2015בדצמבר  23 יוםב
התקופה וכן  עם אופציה להארכת 2016בינואר  1 יוםשנים החל מ 3בתקופה של  '.ז27המתואר בביאור תמר  ישותפ

מסוימת של גז טבעי, בהתאם  ביחס לכמות שנתית קא"ש ם. בנוסף לכך, בז"ן כפופה להתחייבותזכויות סיום מוקד
חודש מ אך לא מוקדם, יום 60בהודעה מראש של למנגנון שנקבע בהסכם. לחברה אופציה להפסקת מכירת הגז 

  ., בהודעה מוקדמת בכתב2018פברואר 
 
 בחדרההסכמי חכירת קרקעות   .אי
 

שתי חלקות קרקע שבאחת  שכירתחתמה חדרה על שני הסכמים עם נייר חדרה ל 2015אוגוסט  בחודשיוני ו חודשב 
שנה לאחר  20לתקופה של  הינהבשני ההסכמים  שכירותמרכז האנרגיה. תקופת ה פועלבה תוקם תחנת כוח ובשנייה 

שנה. חכירת הקרקעות מטופלת כחכירה תפעולית,  25-מ לא יותרההפעלה המסחרית של תחנת הכוח, אך בכל מקרה 
  ת בהם חלים בעיקר על המחכיר.שכן כל סיכוני הבעלות וההטבות הכרוכו

 
מסחרית של תחנת הכוח חדרה, נייר חדרה רשאית להודיע לחדרה כי היא מעוניינת בפירוק הציוד הפעלה הלאחר ה 

 מרכזשל  לשטח השכירותשל מרכז האנרגיה ובגריטתו, שאז יסכימו הצדדים על מועד פירוק הציוד וביטול הסכם 
 .האנרגיה

 

, בנוגע להשכרת 2017בפברואר  9שתוקפו מיום  על הסכם אופציה עם נייר חדרה , חתמה החברה2017באפריל  5ביום  .יב
תקופת . הצדדים של המוסמכים האורגנים אישור לקבלת בכפוף ,דונם בסמוך לתחנת הכוח חדרה 68-שטח של כ

לקת לשלוש תקופות . תקופת האופציה מחו2022דצמבר ב 31האופציה החלה במועד חתימת ההסכם ותסתיים ביום 
 של וסך"ח ש אלפי 1,500 של סך 2018 שנת עבור"ח, ש אלפי 500 של סך 2017 שנת עבורבגינן ישולמו דמי האופציה. 

במסגרת ההסכם התחייבה החברה לפעול להשגת . כולל ,2022 עד 2019 מהשנים אחת כל בגין"ח ש אלפי 3,000
תחנת כוח בשטח המושכר, וכן לפעול לקידום ואישור הסמכה חוקית לקידום תכנית תשתית לאומית להקמת 

ימים לפני תום כל שנת אופציה על  90התכנית הסטטוטורית בתוך תקופת האופציה. החברה תידרש להודיע לפחות 
רצונה להאריך את האופציה בשנה נוספת, וככל שלא תעשה כן, האופציה תפקע בתום אותה שנה. ההסכם קובע כי 

תסרב לאשר את התכנית הסטטוטורית  ועדה לתשתיות לאומיות )ות"ל( במינהל התכנוןשההאופציה תפקע ככל 
ה תקופככל שהאופציה תמומש, הסכם השכירות  יהיה לוהחברה לא תנהל הליכים משפטיים בקשר לסירוב כאמור. 

ממועד  שנים פחות חודש, החל ממועד מסירת החזקה במושכר )קרי, מועד מימוש האופציה( או 25תעמוד על ש
להארכת ההתקשרות. כמו כן, נקבע כי הסכם השכירות לא יכלול  אופציהעם  כמפורט בהסכם, ההפעלה המסחרית,

 . מגבלת אחריות, וכי החברה תישא בכל האגרות, המסים והתשלומים שיוטלו בגין הקמת תחנת כוח במושכר
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 -אנרגיה בע"מ )להלן  צומתחברת מ 95%ה של הסכמים לרכיש מערךבהתקשרה החברה  ,2017באפריל  6ביום   .גי

המקדמת פרויקט להקמת תחנת כוח המונעת באמצעות גז טבעי בטכנולוגיה צומת הינה חברה פרטית  ."צומת"(
מערך (. "פרויקט צומת" -להלן וואט בסמוך לצומת פלוגות ) מגה 396-קונבנציונלית במחזור פתוח בהספק של כ

)ב( הסכם אופציה לרכישת מצומת מצד א',  47.5%: )א( הסכם לרכישת שלושה הסכמים כדלקמן ההסכמים כולל
 ויתור זכויותיו בקשר עם מניות צד א' וצד ב' בצומת בדברעם צד ג' )ג( הסכם  -ו'  ב צד צומת מידי חברתמ 47.5%
 מניות בעלי" -להלן ( מוחזקת בנאמנות לטובת בעלי מניות פרטיים )5%). יתרת מניות צומת "הסכמי צומת"( -)להלן 

לשאת בחלקם  ובכללםשניתנו לבעלי מניות המיעוט,  "(, והחברה לקחה על עצמה למלא התחייבויות קודמותהמיעוט
 ה, צפוילעיל האמוריםבהשקעות הדרושות להקמת פרויקט צומת. סך התמורה בגין העסקה במסגרת ההסכמים 

מיליון דולר, בכפוף להתאמות הנוגעות להיקף פרויקט צומת ובכפוף לאבני הדרך לתשלום  23-תכם לסך של כהסל
מרבית התמורה תשולם לאחר העברת המניות,  כאשרבהסכמת הצדדים,  עודכנואלו ש כפיוהסכמי צומת הקבועות ב

 במועד הסגירה הפיננסית של פרויקט צומת. 
 

 החשמל רשות אישור קבלת הכוללים צומת המפורטים בהסכמי מתליםתנאים  התקיימותהשלמת העסקה כפופה ל
 29שהונפק לצומת ביום  הקיים המותנה הרישיון חידוש או לצומת חדש רישיון קבלת, בצומת השליטה להעברת
 פברואר חודש במהלך(. 2017 באפריל 26ואישור הממונה על ההגבלים העסקיים )אשר התקבל ביום  ,2010בדצמבר 

קבלת הסכמת רשות החשמל  עוד, לא נדרשת לכך אי. של הרישיון המותנה פקיעתו על רשות החשמל הודיעה ,2018
  שליטה בצומת לצורך סגירת העסקה.הלהעברת 

 
פת טלממן את הפעילות השו התחייבה, החברה העסקיים ההגבלים על הממונההחל ממועד קבלת אישור  כי יצויין

 את תממן היא לפיו, צומת כלפי התחייבות כתב על החברה חתמהשל צומת בהתאם לתקציב מוסכם. בהתאם, 
 . לעיל האמור ההסכמים מערך על החתימה ממועד החל חודשים 12 של לתקופה צומת של השוטפת הפעילות

 
קפה של ות כנגד"צ, לבג"( העירייה" -להלן קרית גת ) עירייתהגישה  אשר, נמחקה העתירה 2017 נובמברבחודש 
 לבית המשפט חדשה עתירה מנהלית העירייה, הגישה 2017 נובמבר בחודשהחל על הפרויקט. עם זאת,  55תת"ל 

 הכוח תחנתשינוי תצורת  לשם, 55תת"ל הקלה לה מתן עם בקשרהמנהלי בבאר שבע כנגד תקינות ההליכים שננקטו 
, 2018בחודש מרס  ,דוחלאחר מועד ה "(.המנהלית העתירה" -ן להל) פתוח במחזור לתחנה משולב במחזור מתחנה

 ית על ידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע.המנהלנדחתה העתירה 
 

וועדת הריכוזיות  כי צויןהריכוזיות במסגרתו  וועדת"ר יומאת  מכתב החשמל רשות קיבלה 2017 באוגוסט 7 ביום
כוח במחזור  בתחנת חשמל לייצור מותנה רישיוןלהעניק לחברה  איןכלל משקית כי  ריכוזיותשל  משיקולים המליצה

 בנושאלבין ועדת הריכוזיות  החברהבין  מגעים התקיימו, זאת בעקבותמגה וואט, של צומת.  400פתוח בהיקף של 
 פתרון לשם פעולה דרכי לבחון מנת ועל, והכל בה ענין ולבעלות בה, קנון,השליטה  לבעלת החברהפנתה  ובנוסף זה

 יהיה להביא לשינויה. ניתןכי  וודאות כל איןו ועומדת תלויה הריכוזיות ועדת החלטת, זה דיווח למועד נכון. זו סוגיה
 

 נשוא קבלת רישיון חדש התנאי על ויתור, אישר דירקטוריון החברה 2018 בפברואר 26 ביוםלאחר מועד הדוח, 
 התנאים מלוא התקיימו, האמור הדירקטוריון לאישור לעיל לאמור בהתאם. העסקה להשלמת מתלה כתנאילצומת 

לתקן את אבני הדרך לתשלום הקבועות בהסכמים וכן באותו מועד אישר הדירקטוריון  .העסקה להשלמת המתלים
עברה העסקה ו הושלמה, 2018 במרס 7וביום  צומת של המניות רכישת עסקתבקשר עם  ההסכמיםהשלמת לפעול ל

 .אלפי דולר 3,650התשלום במועד הסגירה הסתכם לסך של  "מועד הסגירה"(. –השליטה בצומת לידי החברה )להלן 
 לעיל כמתואר המנהלית העתירה דחיית לאור בסמוך למועד פרסום הדוחאלפי דולר נוספים ישולם  3,650סך של 
 .צומתשל  סיתהפיננ הסגירה במועדתשולם  ,דולראלפי  15,800בסך של  ,והיתרה

 
ברת וח נתונים הדרושים לצורך ביצוע התחשבנות עם לקוחותיה הפרטייםמלוא ההועברו לרותם  ,2017י לבחודש יו   .יד

בקבלת המידע הנדרש לצורך כך בגין התקופה החל ממועד ההפעלה המסחרית של רותם  מעיכוב הנובעים החשמל
בשנת ה רותם יאהוצלכך  בהתאם .ייםעם לקוחותיה הפרט PPA-. בהתאם להסכמי ה2015בנובמבר  1ועד ליום 
ברת לח הוצאות כללה רותםמנגד ומיליון ש"ח בגין התחשבנות כאמור  11-חיובים ללקוחותיה בסך של כהחשבון 
 "ח.ש מיליון 4-כ של בסך החשמל

 
תוכנית העמסה כלכלית פרסמה רשות החשמל החלטה ביחס להסדרת השימוש בדלקים למימוש  2017בחודש יוני  .טו

במשק החשמל. בהתאם להסדרה שנקבעה בהחלטה, מנהל המערכת יתכנן באופן חצי שנתי את סך כמות הסולר 
, וסולר חברת החשמלוהגז הנוזלי הנדרשים למשק החשמל, כך שגז נוזלי )במידה ונדרש( יוקצה לתחנות הייצור של 

דלקיים. בעקבות כך, צפויה -מותקן בגז של המתקנים הדויוקצה באופן שיוויוני לפי החלק היחסי של ההספק ה
ההסדרה האמורה מגדירה את הזמינות הנדרשת מהיצרנים לשימוש  .מהעברהפעלה באמצעות סולר בהיקף גבוה 

לצרכנים מחוץ למשק החשמל לא תיעשה בשעות בהן יש מחסור  על ידי חברת החשמלבסולר, וכן קובעת שמכירת גז 
 בגז במשק החשמל.
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 )המשך( והתקשרויות תלויות התחייבויות - 27 ביאור

 
תחזוקה מתוכננת של אסדת הפקת הגז של מאגר תמר, התגלה כשל טכני שדרש במסגרת   ,2017ספטמבר ב 21יום ב .טז

ספטמבר ב 27-בטיפול מיידי ועצירה מוחלטת של אספקת הגז עד לתיקון הכשל. האספקה הסדירה מהמאגר חודשה 
"התקלה בתמר"(  -)להלן  לא סופק גז ממאגר תמר לכלל המשק ,2017בספטמבר  27לבין  21שבין  בתקופה. 2017

באמצעות  ,בהתאם להנחיית מנהל המערכת ת התקלה בתמר, פעלה תחנת הכוח של רותם,. בתקופובכללם לרותם
עם חברת  הסדרים הקיימיםחלף הגז ובגין כך נוצרו לרותם עלויות עודפות בגין השימוש בסולר. בהתאם ל סולר

 .החשמל שופתה רותם על ידי חברת החשמל בגין העלויות העודפות שנוצרו לה עקב השימוש בסולר
 
יפו בקשה לאישור תביעה נגזרת בשמה של בתי  –, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2017 נובמבר בחודש  .יז

עניינה של הבקשה הוא בטענת המבקש כי ההתקשרות  בהתאמה(."הבקשה",  -"בז"ן" וה - להלןזיקוק לנפט בע"מ )
הינה עסקת בעלי עניין חריגה אשר לא קיבלה את אישור אסיפת בעלי המניות  לרותםבעסקת רכישת החשמל בין בז"ן 

המשיבים לבקשה כוללים את בז"ן, רותם, החברה לישראל בע"מ וחברי דירקטוריון  .של בז"ן במועדים הרלוונטיים
הסעדים המבוקשים כוללים סעדים מסוג צו "עשה" וסעדים כספיים.  .בעת ההתקשרות בעסקת רכישת החשמל בז"ן

אין ביכולת רותם  לאור השלב המקדמי של הבקשה .החברה לומדת את הבקשה ותגיב לה במסגרת ההליך המשפטי
לפיכך שלילי על ידי רותם.  מזומנים לתזריםויועציה המשפטיים להעריך את סיכויי קבלת הבקשה, התביעה וצפי 

 הפרשה בדוחותיה הכספיים.רותם לא ביצעה 
 

 הדוח מועד לאחר אירועים - 28 ביאור
 

יפו, בקשה לאישור תביעה נגזרת  –, הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב 2018 בינואר 10 ביום, הדוח מועד לאחר
, חדרה, רותםדירקטורים המכהנים בה כיום, החברה,  ,"ן, כנגד דירקטורים שכיהנו בבז"ן בעברבזעל ידי בעל מניות 

"הבקשה"(. עניינה  –כימיקלים לישראל בע"מ, וכן כנגד החברה לישראל בע"מ, מר עידן עפר ומר אהוד אנג'ל )להלן 
"חברות הקבוצה"(  –"ן, כימיקלים לישראל בע"מ, רותם, חדרה )להלן בזשל הבקשה הוא בעסקאות לרכישת גז של 

 תמר משותפי( עסקה של חברות הקבוצה לרכישת גז טבעי 1הכוללות: ) ,חברתיים שלהן-בטים הביןההילרבות 
'יאן )לפרטים מאנרג( עסקאות של חברות הקבוצה לרכישת גז טבעי 2(; וכן ).ז'27 בביאור ראה נוספים)לפרטים 

בתמצית, לטענת התובעת, מעבר לעסקה של חברות  אנרג'יאן עם העסק לגבי(..ז'27בביאור נוספים ראה ביאור 
הקבוצה מול צד ג' )קרי, אנרג'יאן( נדרשת עסקה בין חברות הקבוצה לבין עצמן בנוגע לאופן חלוקת ההטבות 

באופן שיהלום את כוח הקניה והמיקוח של כל אחת מחברות הקבוצה.  הכלכליות שהושגו במשא ומתן המשותף
ה של עסקה בינחברתית כאמור )או היעדרו לכאורה של הליך תקין באשר לחלוקת לטענת התובעת היעדרה לכאור

חברתי( ובז"ן אינה זוכה לחלקה בהטבות הכלכליות -ההטבה( מקפחת את בז"ן )אינה בתנאי שוק בנוגע למימד הבין
ה במחירים נוכח כוח הקנייה הגדול שלה ותרומתה למו"מ מול אנרגי'אן )בין היתר לאור העובדה כי העסקה נעשת

ם מספר צעדים יקרי הסעדים להם עותרת התובעת בבקשה ביחס לעסקת אנרג'יאן, הינעדומים לחברות הקבוצה(. 
   הצהרתיים וכספיים ובין היתר קיום תהליך בין חברתי שיביא לידי ביטוי את פערי כח הקנייה בין החברות.

 
אושרה על ידי בז"ן כנדרש וטענות נוספות ביחס  ביחס לעסקת תמר, טוענת המבקשת, כי התקשרות בעסקת תמר לא

ביחס לעסקת תמר, התבקשו סעדים הצהרתיים וסעדים  ;לעסקה זו, לרבות בשאלת היותה לטובת בז"ן ובתנאי שוק
של פיצוי בז"ן ו/או השבת סכומי ההטבות להם זכו, לכאורה, החברה והצדדים הנוספים לעסקה, על חשבון בז"ן, 

 .בתוספת מקדם שנתבע
 

ויועציה המשפטיים להעריך את סיכויי קבלת הבקשה, התביעה  הקבוצהאין ביכולת  לאור השלב המקדמי של הבקשה
בגין  ולפיכך לא בוצעה הפרשה בדוחותיה הכספיים של החברה או רותם מזומנים שלילי לתזרים , אם בכלל,וצפי

 הבקשה.
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 פי.סי אנרגיהאו.
 

 1970 -, התש"ל (דוחות תקופתיים ומיידיים) ג' לתקנות ניירות ערך9מידע כספי נפרד המובא לפי תקנה 
  2017 בדצמבר 31 נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה ליום

 
 

 עניינים תוכן
 
 

 עמוד 
 
 

 2 על מידע כספי נפרד המבקרים החשבון רואימיוחד של  דוח
 

 3 הכספי המצב עלנתונים 
 

 4 הרווח והפסד עלנתונים 
 

 5 המזומנים תזרימי עלנתונים 
 

 6 מידע נוסף למידע הכספי נפרד
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 בע"מאו.פי.סי אנרגיה לכבוד בעלי המניות של 
 

ג' 9על מידע כספי נפרד לפי תקנה  יםהחשבון המבקר ירואהנדון: דוח מיוחד של 
 1970 -, התש"ל (דוחות תקופתיים ומיידיים)ניירות ערך  לתקנות

 
דוחות ) ג' לתקנות ניירות ערך9ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 

לימים  (החברה -להלן )בע"מ  או.פי.סי אנרגיהשל  1970-, התש"ל(ומיידייםתקופתיים 
 31הסתיימה ביום בתקופה שולכל אחת משלוש השנים  2016 -ו 2017בדצמבר  31

המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. . 2017בדצמבר 
 .מידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנואחריותנו היא לחוות דעה על ה

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש 
מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע 
הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות 
התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד. ביקורת כוללת גם בחינה 
של כללי החשבונאות שיושמו בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים 
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות 

בסיס נאות לחוות ת ספקאנו סבורים שביקורתנו מ ההצגה של המידע הכספי הנפרד.
 .דעתנו

 
הבחינות המהותיות, בהתאם להוראות תקנה  מכל לדעתנו, המידע הכספי הנפרד ערוך, 

 .1970-, התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידיים) ניירות ערך ג' לתקנות9
 
 
 

 חייקין סומך
 חשבון רואי
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 נתונים על המצב הכספי
 

  2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי מידע נוסף 

 
    שוטפים נכסים

 14,940 273,033 3 מזומנים ושווי מזומנים
 16,158 -  מוגבלים ומזומנים קצר לזמן פיקדונות

 16,577 -  האם לחברה הלוואה בגיןחלות שוטפת 
 3,465 6,553  חובה ויתרות חייבים

    
 51,140 279,586  שוטפים נכסים כ"סה

    
    שוטפים שאינם נכסים

 - 92,427  פיקדונות לזמן ארוך ומזומנים מוגבלים
 475,240 531,215  תומוחזק ותחברהשקעה ב

 - 26,818  חייבים לזמן ארוך
 182,346 -  אםההלוואה לחברה 

    
 657,586 650,460  שוטפים שאינם נכסים כ"סה

    
 708,726 930,046  נכסים כ"סה

 
    שוטפות התחייבויות

    
  16,577 21,964 4 ממוסדות פיננסיים הלוואותאגרות חוב ו חלויות שוטפות של

 18 1,368  שרותים ונותני ספקים
  4,243 12,460  זכות ויתרות זכאים
 56,744 - 4 האם לחברה שהונפקו הון שטרי

    
  77,582 35,792  שוטפות התחייבויות כ"סה

    
    שוטפות שאינן התחייבויות

 - 293,954  אגרות חוב
  182,346 - 4 מוסדות פיננסייםמ הלוואות

 1,294 - 4 האם לחברהשהונפקו  הון שטרי
 395 -  , נטונדחים מסים

    
 184,035 293,954  שוטפות שאינן התחייבויות כ"סה

    
 261,617 329,746   התחייבויות כ"סה

    
    הון

 *- 1,319  הון מניות
 - 361,005  פרמיה על מניות

 264,885 80,279  קרנות הון
 182,224 157,697  יתרת עודפים

    
 447,109 600,300   הון כ"סה

    
 708,726 930,046  והון התחייבויות כ"סה

 
     

 ערן ליטבק  אלמוגי גיורא  יואב דופלט
 כספים ל"סמנכ  כללי מנהל  הדירקטוריון ר"יו

 
 

  2018 מרסב 27 המידע הכספי הנפרד אישור תאריך
 אלפי ש"ח.  1-*   סכום נמוך מ
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 רווח והפסד נתוני
 

 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום   
  2017 2016 2015* 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
 122 1,895 8,926  וכלליות הנהלה הוצאות
 - 96 28,800  אחרות הכנסות

     
 (122) (1,799) 19,874   רגילות מפעולות (הפסדרווח )

     
 40,321 23,178 40,065  מימון הוצאות
 47,334 19,446 7,463  מימון הכנסות

     
 7,013 (3,732) (32,602)  נטו, מימון (הוצאותהכנסות )

     
 167,963 74,055 47,836  חברה מוחזקתברווחי החברה חלק 

     
 174,854 68,524 35,108  ההכנסה על מסים לפני רווח

 (1,984) 1,341 365  (הכנסה על מסים) הטבת מס
     

 172,870 69,865 35,473  המיוחס לבעלים של החברה לשנה רווח
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .הכספיים המאוחדיםלדוחות , 5אור יב, ראה מהחברה האם לחברה AGS-*     הוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה ו
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 רווח והפסד כולל אחר  נתוני
 
 

 בדצמבר 31שנסתיימה ביום לשנה   
  2017 2016 2015* 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
 

לשנהרווח   335,47  69,865 172,870 

    
פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו לראשונה ברווח הכולל הועברו או יועברו 

 לרווח והפסד
   

    
    רווח )הפסד( כולל אחר בגין חברות מוחזקות,

נטו   8,428 (9,225)  - 

    
, נטו ממסשנהלרווח )הפסד( כולל אחר   8,428 (9,225)  - 

    
שנהלסה"כ רווח כולל   143,90  60,640 172,870 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  המאוחדים., לדוחות הכספיים 5ביאור , ראה מהחברה האם לחברה AGS-*     הוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה ו
 
 

 .המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו
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 מזומניםה מיתזרי נתונים על

 
 בדצמבר 31לשנה שנסתיימה ביום  
 2017 2016 2015* 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי ח"ש אלפי 

 
    שוטפת מפעילות מזומנים תזרימי

 172,870  69,865 35,473  המיוחס לבעלים של החברה לשנה רווח
    התאמות:

  (7,013)   3,732 32,602 נטו, מימון( הכנסות) הוצאות
  (167,963)  (74,055) (76,636) חברה מוחזקת חלק החברה ברווחי

 - - 548 עסקאות תשלום מבוסס מניות
   1,984 (1,341) (365) (ת מסוהטב) הכנסה על מסים

 
(8,378) 

 
(1,799)  (122)  

    
 - (1) (6,552) חייביםב יםשינוי
 (8) (649) 4,532 וזכאים שירותים נותני, בספקים יםשינוי

 
(2,020) 

 
(650) (8) 

    
  -  141,898 28,800 דיבידנד שהתקבל

    
  (130)  139,449 18,402 שוטפת( לפעילות ששימשו) מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    
    השקעה פעילותמ מזומנים תזרימי

 - - (92,440) הפקדה לפיקדונות מוגבלים לזמן ארוך
   16,158 משיכה מפדונות מוגבלים לזמן קצר

 -  12 163 שהתקבלה ריבית
 (196,000) 179,847 - נטו, מזומנים מוגבליםפקדונות לזמן קצר ו

  -     -  (5,475) הלוואות לחברות מוחזקות ואחרות
   (20) תשלום מס

  145,965  78,807 - פירעון שטרי הון שהנפיקה חברה בת
    

 (50,035) 258,666 (81,614) השקעה( לפעילות ששימשו) מפעילות שנבעו נטו מזומנים
 

    מימון פעילותמ מזומנים תזרימי
  - (21,279) (7,687) ששולמה ריבית

  -  (167,905) (60,000) ששולם דיבידנד
 - - (498) לזמן קצר, נטוהלוואה מצד קשור 

 - - 315,818 תמורה מהנפקת אגרות חוב, נטו
  - (42,285) (64,068) חברה האםל והלוואות הוןי שטר פירעון

 - - (22,950) עמלת פירעון מוקדם
 - - 361,703 תמורה מהנפקת הון מניות

  - (178,322) (200,866) ממוסדות פיננסיים לזמן ארוך הלוואות פירעון
  72,504  - - מחברה מוחזקת הלוואה קבלת

    
 72,504 (409,791) 321,452 מימון( לפעילות ששימשו) מפעילות שנבעו נטו מזומנים

    
 22,339 (11,676) 258,240 מזומנים ושווי במזומנים נטו( קיטון) גידול

    
  1,475  23,814 14,940 השנה לתחילת מזומנים ושווי מזומנים יתרת

    
  -  2,802 (714) מזומנים ושווי מזומנים יתרות על חליפין בשער תנודות השפעת

    
  23,814  14,940 273,033 השנה לסוף מזומנים ושווי מזומנים יתרת

 
 . המאוחדיםהכספיים  , לדוחות5אור יבמהחברה האם לחברה, ראה  AGS-*     הוצג מחדש על מנת לשקף את העברת חדרה ו
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 מידע נוסף למידע הכספי הנפרד

 
 כללי .1
 

כספיים "דוחות  -)להלן  2017בדצמבר  31להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום 
"מידע כספי נפרד"(, המוצגים  -מאוחדים"(, המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים, המיוחסים לחברה עצמה )להלן 

 1970 - התש"ל ,ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( "התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות -)להלן  'ג9בהתאם לתקנה 
 "התוספת העשירית"(, בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד. -)להלן 

 
 יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים.

 
  -כספי נפרד זה  במידע

 
 .או.פי.סי אנרגיה בע"מ – החברה (1)
 מאוחדים באופן מלא, במישרין או בעקיפין, עם דוחות החברה. ן, שדוחותיהותחבר -  תנוב ותחבר/תומאוחד תוחבר (2)
 חברות שהשקעת החברה בהן כלולה, במישרין או בעקיפין, בדוחות הכספיים על בסיס השווי המאזני.  - מוחזקות חברות (3)

 
 החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד המדיניות עיקרי .2
 

המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד על כללי 
 ידי החברה, לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים מהאמור להלן:

 
 הכספיים הנתונים הצגת .א
 
 נתונים על המצב הכספי  (1)

נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה 
)למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות. כמו כן נכלל במסגרת הנתונים הללו, מידע 

לי החברה עצמה, של סך הנכסים בניכוי סך בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים, המיוחס לבע
 ההתחייבויות, בגין חברות מוחזקות.

 
 נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר  (2)

נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים, בפילוח בין רווח או הפסד 
)למעט בגין חברות מוחזקות(, תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות. כמו ורווח כולל אחר, המיוחסים לחברה עצמה 

כן הנתונים כוללים, מידע בדבר סכום נטו, בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה, של סך 
 ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות.

 
 נים על תזרימי המזומ נתונים (3)

נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה )למעט 
בגין חברות מוחזקות(, כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד, בפילוח לפי תזרים מפעילות שוטפת, 

רימי מזומנים בגין פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות פעילות השקעה ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם. תז
 מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו, במסגרת הפעילות המתייחסת, בהתאם למהות העסקה.

 
 עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות .ב
 
 הצגה (1)

הדדיות, אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות המאוחדים, יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות 
 הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות, יחד עם יתרות דומות מול צדדים שלישיים.

 
 מדידה (2)

עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני דיווח 
 , המתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים שלישיים."(IFRS)"כספי בינלאומיים 
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 )המשך( מידע נוסף למידע הכספי הנפרד
 
 מזומנים ושווי מזומנים .3
 

 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 12,915 5,992 בש"ח בנקאיים בתאגידיםעו"ש  יתרות
 4 - בדולר  בנקאיים בתאגידים עו"ש יתרות

 2,021 267,041 בש"ח בנקאיים פיקדונות בתאגידים
   

 14,940 273,033 סה"כ מזומנים ושווי מזומנים
 
 

  פיננסיים מכשירים .4
 

 הלוואות ממוסדות פיננסיים .א
 

של החברה, ואגרות חוב זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ממוסדות פיננסיים )צמוד מדד(  סעיף
 הנמדדים בעלות מופחתת. 

 הרכב: .1
 

 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 198,923 - הלוואות ממוסדות פיננסיים

 16,577 - בניכוי חלויות שוטפות
   
 - 182,346 

 
 

הכספיים המאוחדים  לדוחות 6.ג.16אור ילמידע נוסף ראה ב .2017את ההלוואה במהלך שנת החברה פרעה  .2
 של החברה.

 

 שטרי הון לחברה האם .ב
 

שנים, נקובים במטבע השקל,  5, הינם לתקופה של 2010-2014שטרי ההון שהונפקו לחברה האם על ידי החברה בשנים 
אשר חושב  במועד הנפקתם אינם צמודים למדד ואינם נושאים ריבית. שטרי ההון מוצגים בהתאם לשווים ההוגן

פרעה החברה את  2017במהלך שנת ומופחתים לפי שיטת הריבית האפקטיבית.  6.1%של  שנתי באמצעות שיעור היוון
 הכספיים המאוחדים של החברה. לדוחות. 1.ב.18אור יאה בלמידע נוסף ריתרת שטרי ההון לחברה האם. 

 
 אגרות חוב .ג

 
 של החברה הנמדדים בעלות מופחתת. אגרות חוב זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של  סעיף

 הרכב: .1
 

 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
 - 315,918 אגרות חוב

 - 21,934 בניכוי חלויות שוטפות
   
 293,954 - 

 
 

לדוחות הכספיים  17 אורילמידע נוסף ראה ב.  4.45%לבין  4.95%אגרות החוב נע בין שיעור הריבית בגין  .2
 המאוחדים של החברה.
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 )המשך( מידע נוסף למידע הכספי הנפרד
 
 )המשך( פיננסיים מכשירים .4

 

 נזילות סיכון .ד
 

בסכומים בלתי מהוונים, וזאת בהתבסס על השערים העתידיים  הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות מועדי להלן
 , כולל אומדן תשלומי ריבית. גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:החזויים למועד הדיווח

 
 2017  בדצמבר 31 ליום  

 
הערך 

 בספרים
סכום 

 חוזי
ודשים ח 12
 פחות או

 עד שנה
 שנים 5מעל  שנים 2-5  שנתיים

 ח"ש אלפי 
 

        יםשאינן נגזר פיננסיות התחייבויות
    1,368 1,368 1,368 שרותים ונותני ספקים
    11,313 11,313 11,313 זכות ויתרותזכאים 

 245,552 118,026 24,567 45,619 433,764 315,918 אגרות חוב
       

 245,552 118,026 24,567 58,300 446,445 328,599 התחייבויות פיננסיות סך
 
 

 2016  בדצמבר 31 ליום  
הערך  

 סכום חוזי בספרים
ודשים ח 12
 פחות או

 עד שנה
 שנים 5מעל  שנים 2-5  שנתיים

 ח"ש אלפי 
 

        יםשאינן נגזר פיננסיות התחייבויות
 - - - 18 18 18 שרותים ונותני ספקים
 - - - 782 782 782 זכות ויתרותזכאים 

 - 1,500 - 58,189 59,689 58,038 קשורים לצדדיםשטרי הון 
       הלוואות ממוסדות פיננסיים כולל

 149,777 83,484 30,387 31,671 295,319 202,386 שנצברהריבית 
       

 149,777 84,984 30,387 90,660 355,808 261,224 התחייבויות פיננסיות סך
 
 

 ריבית סיכון .ה
 

 :החברה של הריבית נושאי הפיננסיים המכשירים על החלים הריבית שיעורי על פרטים להלן
 

   בדצמבר 31 ליום  
  2017 2016 
 שחאלפי ח"ש אלפי  

 
      :קבועה בריבית מכשירים
 198,923  -  לחברה האם הלוואות

 - 315,918 אגרות חוב
 (198,923) - מוסדות פיננסייםמ הלוואות

 
 , נטופיננסיים מכשירים

 
315,918 

 
- 
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 ההכנסה על מסים .5
 

  הכנסה על מסים הוצאות מרכיבי .א
 
 .הפרשים זמנייםהמסים על ההכנסה שנכללו ברווח והפסד מורכבים ממסים נדחים בגין  

 
 שבגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים להעברה  הפסדים .ב
 

 בדצמבר 31 ליום   
   2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי   

 
      

 1,058 43,544 הפסדים לצורך מס
 

לפי חוקי המס הקיימים בישראל, אין הגבלת זמן על ניצול הפדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים 
ד הכנסה חייבת, שכנגדה ניתן לא הוכרו בגין פריטים אלה, כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתילניכוי. נכסי מסים נדחים 

 לנצל את הטבות המס. יהיה
 

 מס שומות .ג
 

 .2013  המס שנת וכולל עד כסופיות הנחשבות מס שומות הוצאולחברה 
 
 נדחים מסים והתחייבויות נכסי .ד
 

 :הבאים לפריטים מיוחסת הנדחים המסים והתחייבויות בנכסי התנועה
 

   
  עםעסקאות  
 כ"סה מניות בעלי 
 ש"ח אלפי 

 
 (3,823) (3,823) 2015 בינואר 1 ליום נדחה מס התחייבות יתרת

   
 (1,984)  (1,984)  הפסד או לרווח נזקפו אשר שינויים
  339   339  להון נזקפו אשר שינויים

   
 (5,468) (5,468) 2015בדצמבר  31 ליום נדחה מס התחייבות יתרת

   
 3,405 3,405 הפסד או לרווח נזקפו אשר שינויים

 1,341 1,341 שינויים אשר נזקפו להון
 327 327 השפעת השינוי בשיעור המס

   
 (395) (395) 2016בדצמבר  31 ליום נדחה מס התחייבות יתרת

   
 365 365 הפסד או לרווח נזקפו אשר שינויים
 30 30 להון נזקפו אשר שינויים

   
 - - 2017בדצמבר  31 ליום נדחה מס התחייבות יתרת

 
 

 התחייבויות מיסים נדחים שלא הוכרו .ה
 

אלפי ש"ח( בגין הפרשים  109,305: 2016אלפי ש"ח ) 121,776בסך , התחייבות מיסים נדחים 2017בדצמבר  31ביום 
מאחר הוכרו , לא אלפי ש"ח( המתייחסים להשקעות בחברות בנות 475,239: 2016אלפי ש"ח ) 529,460בסך זמניים 

 לעין.וההחלטה האם למכור חברה בת זו נתונה בידי החברה, ובכוונה שלא לממשה בעתיד הנראה 
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 )המשך( מידע נוסף למידע הכספי הנפרד  
 

 קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות .6
 

 א.       פרטים בדבר חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
 

זכויות  מדינת 
 החברה 

         זכויות
 החברה

 הצבעה בהון התאגדות 

  % % 
    

(1או.פי.סי רותם בע"מ )  80 80 ישראל 
(2)  35 35 ישראל איי.פי.פי. רותם תפעול ותחזוקה בע"מ  

(3או.פי.סי חדרה בע"מ )  100 100 ישראל 
(3או.פי.סי תפעול בע"מ ) 010 ישראל   100 

(3איי.ג'י.אס רותם בע"מ )  80 80 ישראל 
(4) בע"מ  )שותף כללי( או.פי.סי סולאר  100 100 ישראל   
(4) מוגבלת שותפותאו.פי.סי סולאר   99.9 99.9 ישראל 

 
 ( "החברה לישראל" –החברה לישראל בע"מ )להלן  של( 80%) זכויותיה מלוא את החברה רכשה, 2010 ביוני 24 ביום .1

 מגה 466 -כ של כח תחנת להקמת זיכיון בעלת שהינה פרטית חברה(, "רותם" – להלן) מ"בע רותם. סי.פי.או בחברת
. האוצר ומשרד הלאומיות התשתיות משרד ידי על שפורסם במכרז 2004 בשנת זכייתה מכח, רותם במישור וואט

 בסכום לרותם הלוואה החברה העמידה ובנוסף, הנקוב לערכן בתמורה החברה ידי על רכשונ הנמכרות המניות
 ההשקעה הנ"ל. ההלוואה פרעון לטובת שימשה אשר, החברה לישראל לרותם שהעמידה ההלוואה לסכום השווה
 לבין ההשקעה עלות בין ההפרש. בחברה לישראל רותםב ההשקעה לעלות בהתאם הכספיים בדוחות הוצגה ברותם

 .שליטה בעל עם עסקאות בגין הון לקרן ףנזקאלפי ש"ח  5,967בסך של  ששולמה התמורה
 

, הוסכם כי התפעול והתחזוקה השוטפים של תחנת הכוח יתבצעו באמצעות חברת רותםבמסגרת הסכם בעלי מניות  .2
אנרגיה בע"מ  רידיסוהמוחזקת על ידי חברה תושבת ישראל, , .איי.פי.פי. רותם תפעול ותחזוקה בע"מהתפעול, 

מניות (. בין בעלי רותם חברת התפעול -, בהתאמה )להלן35%-ו 65%בשיעורים של  והחברה "(ורידיס" –)להלן 
 רותםראי של מרבית הוראות הסכם בעלי המניות  במהותנחתם הסכם בעלי מניות המהווה  רותם חברת התפעול

נחתם הסכם התפעול לתחנת הכוח  2010בדצמבר  28)הרלוונטיות להסכם שחל משלב ההפעלה המסחרית(. ביום 
במסגרת ההסכם  תחנה הצפוי.שנה ממועד הפעלת ה 20-. תוקף ההסכם הוא לרותם לחברת התפעול רותםבין 

לבצע את כל השירותים הנחוצים לתפעול ואחזקת התחנה, למעט שירותים שהינם  רותם התחייבה חברת התפעול
)הסכם תחזוקה לזמן ארוך(. בתמורה, תשלם  LTSA-ו/או מיצובישי בתוקף תפקידה כקבלן ה  רותםבאחריות 

אושר מידי שנה במסגרת התקציב השנתי בתוספת מרווח את עלות השירותים כפי שתרותם  לחברת התפעול רותם
התחייבה רותם  שנות התפעול הראשונות. בכל מקרה, חברת התפעול 3מוסכם מראש או סכום קבוע שיקבע במהלך 

תחל לפעול רותם  ם. חברת התפעולבמסגרת ההסכם שסך החיוב בגין מתן השירותים לא יחרוג מסכום מירבי מוסכ
והחברה בדיונים  רידיסוהינם עובדי חברת רותם בנוסף,  רותם בפועל, עובדי חברת התפעול במועד הפעלת התחנה.

 לגבי שיטת היישום של הסכם התפעול.
 

 חברהה העבירה במסגרתו הכנסה מס לפקודת 104 סעיף לפי, מבני שינוי האם חברהה ביצעה, 2017בחודש מאי  .3
( מלוא החזקותיה 2) -ו "חדרה"( –בע"מ )להלן  חדרהאו.פי.סי. ב (100%) החזקותיה מלוא( 1: )את לחברה האם

השלמת הקמת תחנת  ועםחדרה כיום כחברת התפעול של  משמשתה)סי תפעול בע"מ .פי.או התפעול( בחברת 100%)
 מניות 20, וזאת בתמורה להקצאת "חברת התפעול חדרה"( -)להלן  הכוח חדרה תשמש כחברת התפעול של התחנה(

 . האם לחברה החברה של אחת כל ערך נקוב"ח ש 0.01 בנות רגילות
 

חברה הלפקודת מס הכנסה במסגרתו העבירה  104חברה האם שינוי מבני, לפי סעיף הביצעה  ,2017 יולי בחודש
, וזאת בתמורה להקצאת מניה "(AGS" -איי.ג'י. אס. רותם בע"מ )להלן ( ב80%האם לחברה את מלוא החזקותיה )

 . האם לחברהש"ח ערך נקוב של החברה  0.01רגילה אחת בת 
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 )המשך( קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות .6

 
 )המשך( א.       פרטים בדבר חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה

 
 )המשך(  .3

 
הערכים בספרים             וגרינדיי לחברה טופלה כצירוף עסקים תחת אותה שליטה בהתאם לגישת AGSהעברת חדרה, 

(As Poolingכאילו ,) כך, הוצגו ידי החברה האם. לצורך על לראשונה הושגה השליטה בו ביום הרכישה בוצעה 
בדוחות  לכן קודם שהוצגו הערכים כפי לפי מוצגים שנרכשו וההתחייבויות ההשוואה. הנכסים מחדש מספרי

 הוצגו של החברה ההון וגרינדיי. רכיבי AGSהחברה האם ביום העברת מניות חדרה,  של הכספיים המאוחדים
 לאותם וגרינדיי נוספו AGSההון של חדרה,  האם כך שרכיבי החברה ידי על לראשונה השגת השליטה מיום מחדש
ההפרש  .ישירות בהון הוכרו השליטה השגת ביום שנרכשו וההתחייבויות סיםהנכ הקיימים בחברה. ערכי הון רכיבי

המניות שהועברו לבין עלות הנכסים והתחייבויות, נטו וכן  שלהערך הנקוב התמורה שהועברה, לרבות בין 
 לקרן הון מיזוג. פיםההשפעות הנלוות לשינוי המבני המתוארות לעיל נזק

 
 –)להלן  . או.פי.סי סולאר )שותף כללי( בע"מ2017במרס  19מוגבלת שנרשמה ביום או.פי.סי סולאר הינה שותפות  .4

השותף הכללי באו.  , ומהווה את2017בינואר  15שהתאגדה ביום , הינה חברה פרטית שהתאגדה "השותף הכללי"(
ם השותף מלוא הון המניות המונפק והנפרע של השותף הכללי מוחזק על ידי החברה, שהינה ג פי. סי. סולאר.

וולטאית -הוקמה במטרה לרכז ולפתח פרויקטים לייצור חשמל באנרגיה פוטו המוגבל )היחיד( באו. פי. סי. סולאר
 בישראל.

 
אנרגיה מתחדשת  בגרינדיי (85.3%יה )חזקותה מלוא את  סולאר.פי.סי אומכרה החברה האם ל 2017 יולי בחודש

 ש"חאלפי  288 -סך של כל התמורב 2017בינואר  12גרינדיי( אשר נרכשה על ידי החברה האם ביום  -בע"מ )להלן 
 ואילו החברה כלפי תחוב  שגרינדיי כך ,אלפי ש"ח לחברה 2,618בסך של  חברת האםלשל גרינדיי  הוהסבת חוב

 האם. החברהכלפי  כאמוריתרת החוב את  החברהלמועד הדוח, פרעה . האם חברת כלפי תחוב החברה
 

 הלוואותושטרי הון         .ב
 

 : תומוחזק ותלהלן פרטים בדבר שטרי הון והלוואות לחבר
   בדצמבר 31 ליום  
  2017 2016 
 ח"ש אלפי ח"ש אלפי  

 
      :קבועה בריבית מכשירים
 - 7,215 (1) שטרי הון

 198,923 19,603 (2הלוואות שניתנו )
 26,818 - 

 
שנים, נקובים במטבע השקל,  5, הינם לתקופה של 2010-ו 2011שטרי ההון שהונפקו לחברה על ידי רותם בשנים  (1)

אינם צמודים למדד ואינם נושאים ריבית. שטרי ההון הוכרו לראשונה בתמצית הנתונים על המצב הכספי בסכום 
ומופחתים לפי שיטת הריבית  10%חושב באמצעות שיעור היוון של המייצג את שווים ההוגן במועד ההנפקה אשר 

 , סילקה רותם את יתרת שטרי ההון לחברה.2016במהלך שנת  האפקטיבית ממועד ההנפקה ועד למועד הדיווח.
 

למועד ערכם הנקוב ש לטובת החברה האם לחברה AGS על ידיהוסבו שטרי הון אשר הונפקו  , 2017בחודש יולי 
. למועד הדוח, בסכום זהה האם לחברהחוב של החברה  ש"ח וזאת כנגדאלפי  8,385-ה כהי כאמור AGSהעברת 

שטרי ההון הוכרו לראשונה בתמצית הנתונים על המצב  החברה האם.פרעה החברה את יתרת החוב כאמור כלפי 
ומופחתים לפי  5.6%הכספי בסכום המייצג את שווים ההוגן במועד ההנפקה אשר חושב באמצעות שיעור היוון של 

עומדת  2017בדצמבר  31. יתרת שטרי ההון ליום שיטת הריבית האפקטיבית ממועד ההנפקה ועד למועד הדיווח
 אלפי ש"ח.  7,215על 
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 ()המשך קשרים, התקשרויות ועסקאות מהותיות עם חברות מוחזקות .6
 

 )המשך( הלוואותושטרי הון         .ב
 

 :ואחרות להלן פרטים בדבר הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות (2)
 

      
 
 

 שם המלווה

 
מועד מתן 
 ההלוואה

 
סכום ההלוואה  כפי 

  שניתנה )הקרן(

 
 

 תנאי ההלוואה

יתרת ההלוואה 
בדצמבר   31ליום 
2017 

יתרת ההלוואה 
בדצמבר   31ליום 
2016 

 ח"ש אלפי ח"ש אלפי  ח"ש אלפי  

 2,742 2017 צומת אנרגיה בע"מ
 12.1%ריבית 

 - 2,876 צמודה למדד
 - 11,498 8.0% 11,146 2017 חדרה

גירנדיי אנרגיות 
 - 2,159 3.6% 2,127 2017 מתחדשות בע"מ
 - 293 3.6% 288 2017 או.פי.סי סולאר 

  2,777 3.6% 2,733 2017 השותף הכללי

    19,603 - 

 
 

אלפי ש"ח. ההלוואה  72,504להעמדת הלוואה לחברה בסך של  רותם, נחתם הסכם עם 2015באוקטובר  19ביום  (3)
 2016בינואר  31(. ביום 2015בשנת  3.05%)י( לתקנות מס הכנסה ) 3שהתקבלה נושאת ריבית בשיעור הקבוע בסעיף 

 נפרעה ההלוואה בדרך של קיזוז משטרי ההון שהנפיקה חברת הבת. 
 

 של בסכום האם לחברה חדרה ידי על הונפקו אשר הון שטרי לחברה המחתה האם חברהה, 2017מאי  בחודש (4)
 קוזז אשר, זהה בסכום האם לחברה החברה של חוב נרשם, כאמור ההון שטרי המחאת כנגד"ח. ש אלפי 191,844

שנים, נקובים במטבע  5-. שטרי ההון הינם לתקופה שלא תפחת מהאם לחברה החברה שהעמידה הלוואה כנגד
 ואינם נושאים ריביתהשקל, אינם צמודים למדד 

 
 

 דיבידנד        ג.
 

, ח"ש אלפי 141,898-ו  36,000 של כולל בסכום לחברה דיבידנדים חילקהרותם  2016-ו 2017 יםשנה במהלך
 .בהתאמה

 



  

 פרטים נוספים על החברה

2017 
 הדמיה

 



1 
 

  

 

 או.פי.סי אנרגיה בע"מ

 

 חלק ד'

 
 פרטים נוספים על התאגיד

 2017בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 "מבע או.פי.סי אנרגיה

 7201פרטים נוספים על החברה לשנת 

 
המשמעות הנודעת להם בחלק א' )תיאור עסקי שלא הוגדרו במפורש בחלק זה, חים ולמונדוח תהיה לשמות ל הבחלק זה ש

 תקופתי.ההתאגיד( לדוח 
 

 דוח מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון :ד'9תקנה 

(, 126-מצבת התחייבויות לפי מועדי פירעון, מצורף בדרך של הפנייה לדיווח אלקטרוני )טופס ת דיווח 

  המוגש בד בבד עם דוח זה. 

   ים על הרווח הכוללירבעונתמצית דוחות  :'א10תקנה 

                  )באלפי ש''ח( 
  1רבעון  2רבעון  3רבעון  4רבעון  סה"כ שנתי

     2017 
 תמכירו 348,341 299,967 347,727 319,644 1,315,679
 עלות המכירות )בניכוי פחת והפחתות( 238,852 240,331 246,946 232,839 958,968
 פחת והפחתות 29,129 29,712 26,926 26,443 112,210
 גולמי רווח 80,360 29,924 73,855 60,362 244,501
 הוצאות הנהלה וכלליות 6,635 9,118 11,593 12,230 39,576
 הכנסות )הוצאות( אחרות, נטו )98( 487 (396) 1,259 1,252

 תפעולירווח  73,627 21,293 61,866 49,391 206,177
 הוצאות מימון 25,203 61,265 14,463 23,820 124,751
 הכנסות מיומן 3,836 2,600 142 350 6,928

 נטו ,מימון הוצאות 21,367 58,665 14,321 23,470 117,823
 רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה 52,260 (37,372) 47,545 25,921 88,354
 הכנסות )הוצאות( מסים על ההכנסה 12,750 )2,238( 13,142 8,194 31,848
 רווח )הפסד( לתקופה 39,510 )35,134( 34,403 17,727 56,506

      
 מיוחס ל :

  בעלי המניות של החברה 30,723 (33,810) 25,897 12,663 35,473
 שאינן מקנות שליטהזכויות  8,787 )1,324( 8,506 5,064 21,033
 רווח )הפסד( לתקופה 39,510 )35,134( 34,403 17,727 56,506

0.32 0.10 0.22 (0.34) 
 

0.31 

 
 רווח למניה מיוחס לבעלים של החברה

 
 )בש"ח( רווח בסיסי למניה

 )בש"ח( למניה מדולל רווח 0.31 (0.34) 0.22 0.10 0.31
 
 

   ערךהשימוש בתמורת ניירות  :ג10תקנה 
 

באוגוסט  1)הנושא את התאריך ותשקיף מדף  להשלמה  , פרסמה החברה תשקיף2017 ביולי 31ביום 

מניות  34,000,000 עד של הנפקה ראשונה לציבור( 1) -הכולל  2017באוגוסט  8, כפי שתוקן ביום (2017

( רישום למסחר 2) -; ו"(ההנפקה)" של החברה כל אחת ערך נקוב ש"ח 0.01רגילות, רשומות על שם, בנות 

ש"ח ערך  1.00ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( של החברה, בנות  320,000,000ושחרור מחסימה של 

 (2017במאי  18ווגים ביום נקוב של החברה )אשר הונפקו במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים מס

 . "(התשקיף")

 . )ברוטו( ש"ח 398,583,750סך של במסגרת ההנפקה, גייסה החברה 

תה וליפעכי תמורת ההנפקה בגין מניות החברה, תשמש את החברה למימון  במסגרת התשקיף צוין

צומת, בכפוף עצמי הנדרש לפרויקט התמורה בעיקרה תיועד להעמדת ההון ה , כאשרהשוטפת

ורמטיבי נההון העצמי הכפי שצוין בתשקיף, אשר , כלהתקיימות התנאים המתלים להשלמת העסקה
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)אולם ש"ח מיליון  250 -ך של כעומד על ס, ת הכוח צומתנורמטיבית של הקמת תחנבהתאם לעלות ה

סגירה יוער כי ההון העצמי יידרש בכפוף להשלמת . להיות שונה(עשוי כי בפועל הון העצמי שיידרש ובהר ה

, החליט דירקטוריון החברה להשלים את עסקת צומת 2018בפברואר  26ביום  פיננסית לפרויקט צומת.

ת צומת הושלמה עסק 2018במרץ  7על התנאי המתלה לקבלת רישיון חדש לצומת, וביום  תוך ויתור

 .)תיאור עסקי התאגיד(( הראשוןלחלק  2.3.3ראה סעיף  צומת לפרטים נוספים על עסקת)

להרחבת פעילותה לפעילות הפיתוח שלה, תשמש את החברה  הת ההנפקתמורצוין בתשקיף כי , וסףבנ

  .החברה בהתאם לאסטרטגיה שלוהכל ת כוח חדשות, ונבייזום, הקמה או רכישה של תח

יתרות פירעון ול את החברה בעיקר למחזור חוב המשיתמורת ההנפקה בגין אגרות החוב )סדרה א'(, ש

פי -עלוהכל , לפעילותה העסקית השוטפת של החברהתשמש את החברה  היתרתו 1השליטהחוב לבעל 

   .כפי שתהיינה מעת לעת ,וריון החברהת דירקטוהחלט

)הכוללים, בין היתר, עמלות  ש"ח 37,259,708הוצאות הנפקה הסתכמו לסך של  2017בדצמבר  31ליום 

  חיתום והפצה, ריכוז, התחייבות מוקדמת והוצאות אחרות(.

                                                 

 
 .לתשקיף 6.22.11 סעיף ראו 1
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   2דוח על המצב הכספילתאריך המהותיות קשורות  ובחברותרשימת השקעות בחברות בת  :11 תקנה

  אינן רשומות למסחר בבורסה ומניותיהן אינן נסחרות בה. חברות הבת והחברות הקשורות של החברה

  :2017בדצמבר  31ליום להלן טבלת ההשקעות של החברה בחברות בנות ובחברות קשורות מהותיות, לתאריך הדוח על המצב הכספי, קרי 

 

 סוג שם החברה
 ערך נייר

 מספר
 מניות
 מוחזק

 סה"כ ע.נ.
מונפק 
 ונפרע

 המוחזק 

 בדוח ערך
 הכספי
 הנפרד

 החברה של
 "ח(ש)אלפי 

 יתרת שיעור המוחזק בידי החברה
 הלוואות

 הון ושטרי
 "ח(ש)אלפי 

 

עיקר תנאי 
בסמכות  בהצבעה בהון ההלוואות

למנות 
 דירקטורים

 או.פי.סי רותם בע"מ
 "(רותם)"

   -    7מתוך  5 80% 80%  335,507  80 80 רגילה

 או.פי.סי חדרה בע"מ
 "(חדרה)"

הלוואה לא   11,498  100% 100% 100%  196,119  1000 1000 רגילה
צמודה 
נושאת 

ריבית של 
8%. 

 
( )יג27לפרטים ראו ביאור  .לעיל האמורה בטבלה כלולה לא ולכן הכספיים הדוחות תאריך לאחר החברה ידי על נרכשה, "(צומת)" "מבע אנרגיה צומת כי, יצוין

 .לדוחות הכספיים

   :בתקופת הדוחמהותיות ת ובחברות קשורות נושקעות בחברות בבה שינויים :12תקנה 

לחברה את מלוא "( פיתוח אסיהאיי. סי. פאואר אסיה פיתוח בע"מ )", דאז אםהחברת  הבקבוצה, העביר המבנה, במסגרת שינוי 2017במאי  29 םביו

עיף מניות רגילות של החברה לאסיה פיתוח, ובמסגרת ס 20וזאת בתמורה להקצאה של  ,"(חברת התפעול חדרהבאו.פי.סי תפעול בע"מ )"והחזקותיה בחדרה 

 לפקודת מס הכנסה. 104

   המהווים חלק מהדוח התקופתי., לדוחות הכספיים 5ביאור  וראבוצה קאודות שינוי המבנה בנוספים  לפרטים

 .לדוחות הכספיים (יג)27לפרטים ראו ביאור  צומת.מהון המניות של  95%, רכשה החברה ות הכספייםלאחר תאריך הדוח, כאמור לעיל, בנוסף

 
 

                                                 

 
 .חלק הראשון )תיאור עסקי התאגיד(ל 2.2 סעיף ראואחרות של החברה )לרבות צומת(  קשורות וחברות בת חברות אודות נוספים לפרטים 2



5 
 

 
 

  ()באלפי ש"ח דיווחוהכנסות שנתקבלו מהן בשנת המהותיות חברות בנות וקשורות  הכולל של הרווח :13תקנה 

 
 

 שם החברה
 (רווח )הפסד

 לפני מס
 (רווח )הפסד

 לאחר מס
רווח )הפסד( 

 אקטוארי
לאחר מס  

 מתוכנית
 הטבה מוגדרת

 קרן מתרגום
 פעילות חוץ

דיבידנד ודמי  רווח כולל אחר
 הניהול

שנתקבלו עד 
תאריך הדוח 

על המצב 
 הכספי 

דיבידנד ודמי 
 הניהול

שנתקבלו 
לאחר תאריך 

הדוח על המצב 
)חלק הכספי 

 החברה(

ריבית נטו 
 שקיבלה 

החברה עבור 
שנת הדוח וכן 
עבור התקופה 

שלאחריה 
ומועדי 

 התשלום

 שכר 
דירקטורים 

שהתקבל 
  בתקופת הדוח

 - - 28,800 - 8,427 - -  104,662   138,427  רותם 
 - - - - 3,306 - - (5,122)  (6,628)  חדרה 

 
 

  המסחרמועדי וסיבות הפסקת  -ניירות ערך שנרשמו למסחר  -סה מסחר בבור :20תקנה 

  .תשקיףהפי -ערך נקוב של החברה, אשר הונפקו עלש"ח  0.01בנות  מניות רגילות 31,886,700 נרשמו למסחר 2017באוגוסט  16 ביום .1

במסגרת הנפקה פרטית למשקיעים ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'( של החברה, אשר הונפקו  ש"ח 320,000,000 נרשמו למסחר 2017באוגוסט  20ביום  .2

     .ואשר נרשמו למסחר על פי התשקיף 2017במאי  18יום מ מסווגים

 בתקופת הדוח לא חלה הפסקת מסחר בניירות הערך של החברה הרשומים למסחר בבורסה. .3
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  נושאי משרה בכירהלתגמולים לבעלי עניין ו :21תקנה 

, בחברה מבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירהמחמשת  לכל אחד ,3כפי שהוכרו בדוחות הכספיים 2017תנו בשנת יפרוט התגמולים שנ

הנתונים להלן מבטאים עלות  ;, מבלי כל קשר לזהות נותן התגמוליםבשליטתה בשליטתה ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או בתאגידשאו בתאגיד 

 . מעביד והנם על בסיס שנתי

 יצוין כי נושאי המשרה כאמור מכהנים גם כנושאי משרה בחברות הבת רותם וחדרה ללא קבלת תגמול נוסף. 

 סה"כ  )אלפי ש"ח( תגמולים אחרים )אלפי ש"ח( תגמולים עבור שירותים פרטי מקבל התגמולים
 )אלפי ש''ח(

 תפקיד שם

 היקף
 משרה

  
  

 שיעור
 אחזקה

 בהון
 התאגיד

 מענק שכר

 תשלום
 מבוסס
 מניות

 

 דמי
 ניהול

 
 

 דמי
 יעוץ

 
 

 ריבית אחר עמלה

 דמי
 שכירות

  
  

   אחר 

 3,248 - - - - - - - 548 7044 1,996 - 100% מנכ"ל        גיורא אלמוגי

סמנכ"ל לשעבר  הדר לוין 
 8997 7136 - 100%  5כספים

 
- - - - - - - - 1,612 

סמנכ"ל פיתוח עסקי;  ערן ליטבק
 1,323 - - - - - - - - 4009 923 - 100% 8סמנכ"ל כספים

 29810 940 - 100% סמנכ"ל מסחרי          ערן אמויאל
 

- - - - - - - - 1,238 

 29811 913 - 100% סמנכ"ל תפעול   שלמה גיגי
 

- - - - - - - - 1,211 

 

                                                 

 
נושאי המשרה הבכירה, אך יובהר כי מדובר בהפרשה כללית ונכון למועד פרסום הדוח, טרם התקבלו החלטות בדבר הענקת ללעובדי החברה ובכללם  2017לשנת בדוחות הכספיים בגין מענקים  כוללתיצוין כי בוצעה הפרשה  3

 .להלן ובדבר גובהם ביחס לכל אחד מנושאי המשרה הבכירה המפורטים בתקנה זו, למעט עבור מנכ"ל החברה, כמפורט 2017מענקים עבור שנת 
ואשר ישולם למר אלמוגי , 2018שאושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בחודש מרץ , כפי 2017. לפרטים בדבר מענק למר אלמוגי בגין שנת 2017, אשר שולם בשנת 2016מענק למר אלמוגי בגין שנת מור משקף הסכום הא 4

 . להלן 1, ראו סעיף 2018בשנת 
 .2017באוגוסט  30מר הדר לוין סיים תפקידו כסמנכ"ל כספים של החברה, ביום  5
 .למר לוין אלפי ש"ח בגין פדיון ימי חופשה 107סכום זה כולל סך של  6
  .הנפקת מניות החברה לציבור השלמתו מענק למר לוין בגין פרישתוסכום זה כולל  7
 .החברה של כספים ל"כסמנכ מונה מועד ובאותו, החברה של עסקי פיתוח ל"כסמנכ תפקידו את ליטבק ערן מר סיים 2017 באוגוסט 30 ביום 8
 .2017ש"ח אשר שולמה לו בשנת אלפי  150, בסך של 2017שנת ל המענקמקדמת מענק על חשבון ש"ח וכן אלפי  250בסך  2017בשנת  ששולם למר ליטבק מענק הנפקהסכום זה כולל   9

  .ש"חאלפי   48של בסך  2017בשנת  ששולם למר אמויאל הנפקהאלפי ש"ח, וכן מענק  250בסך של  2017ששולם למר אמויאל בשנת  2016בגין שנת מענק סכום זה כולל  10
  .אלפי ש"ח  48 שלבסך  2017בשנת  גיגיהנפקה ששולם למר מענק אלפי ש"ח, וכן  250בסך של   2017בשנת  גיגיששולם למר  2016סכום זה כולל מענק בגין שנת  11
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תנאי העסקתו  .2011בינואר  1החל מיום  ,ומנכ"ל חברות הבת מכהן כמנכ"ל החברה ,גיורא אלמוגימר  .1

( בע"מ )מקבוצת החברה 1986ניהול ויעוץ ) קבועים בהסכם העסקה אשר נחתם במקור מול חברת ח.ל

בדצמבר  31אל. ביום רבקשר עם תפקידו כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחטיבת האנרגיה של החברה ליש לישראל(

( בע"מ, והמנכ"ל עבר להיות מועסק באסיה פיתוח. 1986בח.ל ניהול ויעוץ ) והסתיימה תקופת העסקת 2010

ידי -מועסק על עבר להיות 2017בינואר  1והחל מיום עבר המנכ"ל להיות מועסק ברותם  2016בינואר  1ביום 

למשכורת חודשית כמנכ"ל החברה, זכאי מר אלמוגי ברצף זכויות. העברות המעסיקים כאמור בוצעו  .החברה

בנוסף,  .למדד המחירים לצרכןוהצמדה , הכוללת תגמול עבור שעות נוספות (ברוטו) ש"חאלפי  115 של סךב

ימי חופשה )הניתנים  22הכוללים  זכאי המנכ"ל לתנאים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה,

ימי הבראה,  14ימים, כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפדיון ימי חופשה(,  60לצבירה מקסימלית של 

נכ"ל החברה נושאת בעלויות החזקת הרכב והמימי מחלה בשנה, רכב חברה ) 22בתעריף המקובל בחברה, עד 

קובל בחברה )כאשר זכאי המנכ"ל להפרשות סוציאליות כמכן, -. כמו13משכורת ו (נושא בגילום עלויות המס

ת ביטוח אובדן וחלקן משולמות עד התקרה הפטורה ממס, ויתרת ההפרשה משולמת באופן שוטף(, הכולל

  כושר עבודה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים.

, 2017ביולי  26 -ו 20 מהימים דירקטוריון החברהועדת התגמול ו, לאחר אישור 2017באוקטובר  1ביום 

זכות לרכישת מניה כתבי אופציה, אשר כל אחד מהם מקנה  1,000,000מנכ"ל החברה הוקצו ל, בהתאמה

( ג)19לפרטים נוספים אודות תנאי האופציות למנכ"ל ראו ביאור  ערך נקוב של החברה. ש"ח 0.01רגילה בת 

תחת ביטוח נושאי משרה נכלל הוא עוד הוענקו למנכ"ל החברה כתבי פטור ושיפוי, ו לדוחות הכספיים.

בהודעה מראש  מוגבל בזמן וכל צד רשאי להביאו לידי סיוםאינו הסכם העסקתו של המנכ"ל  ודירקטורים.

הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי תחרות במשך תקופה של  .יום 90של 

 שמונה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל. 

פעמי, שיוענק אחת לשנה, ואשר הענקתו כפופה למדיניות התגמול -הנקוב לעיל, מתווסף מענק כספי חדלשכר 

שולם  2017בשנת ועדת התגמול ודירקטוריון החברה.  דיי-לובהתאם ליעדים, כפי שנקבעו עה של החבר

ולם עובר לתשקיף אלפי ש"ח. למען הסר ספק יובהר, כי מענק זה ש 704בסך של  2016למנכ"ל מענק בגין שנת 

 וטרם הפיכת החברה לחברה ציבורית.

משכורות  3משכורות, מהם  12נקבע כי הבונוס המקסימלי של המנכ"ל יעמוד על  2017ביחס למענק בגין שנת 

של המענק השנתי יעדי . ביצועיים או פיננסיים מדידים בהתאם לעמידה ביעדים משכורות 9-ובשיקול דעת 

 40%שמשקלו  ,לחברה  EBITDAיעד( 1) הוענקו בהתבסס על הרכיבים הבאים:  2017לשנת שנקבעו המנכ"ל 

יעד ( 3)-ו ;מדדיםהתלוי מחישוב הבונוס  20%יעד רווח נקי שמשקלו ( 2) ;תלוי המדדים הבונוסחישוב מ

 . מחישוב הבונוס תלוי המדדים 40% הפחתת עלויות מימון שמשקלו

חלופת המענק שנקבעה היא חלופה ליניארית, קרי לכל יעד נקבע רף מטרה כמותי )אשר נגזר מיעדי התקציב 

משולם מענק אין הדירקטוריון( וכן רף כמותי תחתון אשר מתחתיו ועדת התגמול ואו מיעדים שנקבעו על ידי 

של המשוכלל  שיעור העמידה מיעד המטרה. 80%בשיעור של  ,לכל יעד ,אשר נקבעו הספציפיבגין היעד 

משכורות בגין עמידה  9בהתאם, הוענקו למנכ"ל ו 100%על העולה עמד על שיעור  המנכ"ל ביעדים האמורים

. בהתאם, סך משכורות 3, קרי בשיקול דעתהמענק ביעד הבונוס תלוי המדדים. כן הוענק למנכ"ל מלוא 

יובהר, כי מענק זה אושר על ידי ועדת התגמול  .ש"חאלפי  1,380 עמד על 2017המענק למנכ"ל בגין שנת 

. לפיכך, לא נכלל המענק 2018מהלך שנת ובהתאם ישולם למנכ"ל ב 2018ודירקטוריון החברה בחודש מרץ 

 האמור בטבלה לעיל.
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 –)להלן  2017באוגוסט  30ועד ליום  2010ביולי  1 כיהן כסמנכ"ל כספים של החברה מיום ,הדר לוין מר .2

אסיה פיתוח. ידי -עלהיוצא הועסק סמנכ"ל הכספים  2015בר בדצמ 31עד ליום . "(הכספים היוצאסמנכ"ל "

עבר  2017בינואר  1והחל מיום  , עבר סמנכ"ל הכספים היוצא להיות מועסק ברותם,2016בינואר  1ביום 

 דשית בסך שללמשכורת חו אי מר לוין, היה זכסמנכ"ל הכספיםכידי החברה ברצף זכויות. -להיות מועסק על

למדד המחירים לצרכן. אחת לשנה, זכאי והצמדה , הכוללת תגמול עבור שעות נוספות (ברוטו) ש"ח אלפי 48

לשיקול דעתה של החברה. יתה יהפעמי, אשר הענקתו נתונה -למענק כספי חד היוצא סמנכ"ל הכספיםהיה 

לים לנושאי משרה בכירה, הכול ובל בחברהלתנאים נלווים כמק היוצא סמנכ"ל הכספיםהיה בנוסף, זכאי 

 ימים, כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפדיון ימי 60ימי חופשה )הניתנים לצבירה מקסימלית של  22

ימי מחלה בשנה, רכב חברה )כאשר החברה נושאת  22ימי הבראה, בתעריף המקובל בחברה, עד  14חופשה(, 

 סמנכ"ל הכספים היוצא היהכן, זכאי -. כמו13בעלויות החזקת הרכב ובגילום המס בגינו( ומשכורת 

ההפרשה  להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה )כאשר חלקן משולמות עד התקרה הפטורה ממס, ויתרת

או לחלופין קרן  ,משולמת באופן שוטף(, הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים

בגין פרישתו הכולל מענק , ש"חאלפי  899בסך של מענק  2017 שנתבהוענק היוצא לסמנכ"ל הכספים פנסיה. 

 .ש"ח אלפי 107של  פדיון ימי חופשה בסךבוצע וכן  ובגין ההנפקה

בינואר  1אנרגיות מתחדשות, מיום  על והאחראי, כיהן כסמנכ"ל הפיתוח העסקי של החברה מר ערן ליטבק .3

 זכאי הכספים"ל סמנכ, עת מונה לכהן כסמנכ"ל הכספים של החברה. 2017באוגוסט  31 ליום ועד 2017

 החודשית המשכורתתגמול עבור שעות נוספות.  הכוללת( ברוטו"ח )שאלפי  50חודשית בסך של  למשכורת

, זכאי בנוסף .כאמור, תעודכן מעת לעת לפי צווי הרחבה לעניין תוספת יוקר, במלוא שיעור תוספת היוקר

ימי חופשה )הניתנים  22נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה, הכוללים  לתנאים הכספיםנכ"ל סמ

ימי הבראה,  10ימים, כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפדיון ימי חופשה(,  60לצבירה מקסימלית של 

חזקת הרכב רה )כאשר החברה נושאת בעלויות הימי מחלה בשנה, רכב חב 22בתעריף המקובל בחברה, עד 

להפרשות  הכספיםכן, זכאי סמנכ"ל -. כמו13נושא בגילום המס בגינו( ומשכורת  הכספים"ל וסמנכ

סוציאליות כמקובל בחברה, הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים, או לחלופין 

ההעסקה אינו מוגבל בזמן, וכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת הדדית של  הסכםקרן פנסיה. 

יום. כמקובל בחברה, הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי תחרות  60

במשך תקופה של שישה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל. לסמנכ"ל הכספים הוענקו כתבי פטור ושיפוי 

 כן הוא נכלל בביטוח נושאי משרה ודירקטורים. ו

פעמי, אשר הענקתו נתונה לשיקול דעתה של החברה -כספי חד למענק הכספיםאחת לשנה, זכאי סמנכ"ל 

 משכורות 3למענק של  הכספים "לסמנכיהיה שינוי במדיניות החברה, זכאי שלא  וככלולפי מדיניותה, 

אלפי  250בגובה של  מענק הנפקהלסמנכ"ל הוענק  2017בשנת ה. שנבשני חלקים במהלך ה, שישולם לפחות

נכון למועד הדוח טרם . 2017על חשבון המענק לשנת  ש"חאלפי  150בסך של ובנוסף שולמה מקדמה "ח ש

 לסמנכ"ל הכספים. 2017נקבע מענק בגין שנת 

 2016בדצמבר  31ליום עד  .2011בספטמבר  1 מכהן כסמנכ"ל מסחרי של החברה, החל מיום, מויאלאערן מר  .4

ידי החברה ברצף -עבר להיות מועסק על 2017בינואר  1ידי רותם, והחל מיום -הועסק הסמנכ"ל המסחרי על

, הכוללת תגמול עבור (ברוטו) ש"חאלפי  48למשכורת חודשית בסך של  מסחרי זכאיה הסמנכ"ל זכויות.

חבה לעניין תוספת יוקר, במלוא שיעור המשכורת החודשית תעודכן מעת לעת לפי צווי הר שעות נוספות.

בנוסף, זכאי הסמנכ"ל המסחרי לתנאים נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה,  .תוספת היוקר

ימים, כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפדיון  60ימי חופשה )הניתנים לצבירה מקסימלית של  22הכוללים 

ימי מחלה בשנה, רכב חברה )כאשר החברה  22חברה, עד ימי הבראה, בתעריף המקובל ב 14ימי חופשה(, 

כן, זכאי -. כמו13נושאת בעלויות החזקת הרכב והסמנכ"ל המסחרי נושא בגילום המס בגינו( ומשכורת 
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הסמנכ"ל המסחרי להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן 

הסכם ההעסקה אינו מוגבל בזמן, וכל צד רשאי להביאו ן פנסיה. או לחלופין קר ,השתלמות וביטוח מנהלים

יום. כמקובל בחברה, הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה  60לידי סיום בהודעה מוקדמת הדדית של 

על סודיות וכן התחייבות לאי תחרות במשך תקופה של שישה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל. 

 א נכלל בביטוח נושאי משרה ודירקטורים. ופטור ושיפוי וכן הלסמנכ"ל המסחרי הוענקו כתבי 

. החברהפעמי, אשר הענקתו נתונה לשיקול דעתה של -למענק כספי חד אחת לשנה, זכאי הסמנכ"ל המסחרי

 2016בגין שנת הכולל מענק שנתי  סכוםש"ח, אלפי  298בסך של מענק לסמנכ"ל המסחרי הוענק  2017בשנת 

נכון למועד הדוח טרם נקבע מענק בגין שנת  .אלפי ש"ח 48בסך של  ומענק הנפקהאלפי ש"ח  250בסך של 

 לסמנכ"ל המסחרי. 2017

 2017ביולי  1יום ל. עד 2011באוקטובר  23 גיגי, מכהן כסמנכ"ל התפעול של החברה החל מיום למהמר ש .5

סמנכ"ל  ידי החברה ברצף זכויות.-ידי רותם, ובמועד זה עבר להיות מועסק על-הועסק סמנכ"ל התפעול על

, הכוללת תגמול עבור שעות נוספות. (ברוטו) ש"ח אלפי 48זכאי למשכורת חודשית בסך של  התפעול

שיעור תוספת  לעת לפי צווי הרחבה לעניין תוספת יוקר, במלוא מעתתעודכן  כאמור, המשכורת החודשית

ימי  22נלווים כמקובל בחברה לנושאי משרה בכירה, הכוללים  ם, זכאי סמנכ"ל התפעול לתנאיבנוסף היוקר.

 14ימים, כאשר ימי חופשה עודפים ישולמו כפדיון ימי חופשה(,  60חופשה )הניתנים לצבירה מקסימלית של 

ב חברה )כאשר החברה נושאת בעלויות ימי מחלה בשנה, רכ 22ימי הבראה, בתעריף המקובל בחברה, עד 

כן, זכאי סמנכ"ל התפעול -. כמו13וסמנכ"ל התפעול נושא בגילום המס בגינו( ומשכורת  ,החזקת הרכב

 ,להפרשות סוציאליות כמקובל בחברה, הכוללות ביטוח אובדן כושר עבודה, קרן השתלמות וביטוח מנהלים

ל בזמן, וכל צד רשאי להביאו לידי סיום בהודעה מוקדמת הסכם ההעסקה אינו מוגב .או לחלופין קרן פנסיה

כמקובל בחברה, הסכם ההעסקה כולל התחייבות לשמירה על סודיות וכן התחייבות לאי . יום 60הדדית של 

לסמנכ"ל התפעול הוענקו כתבי פטור . תחרות במשך תקופה של שישה חודשים ממועד סיום ההעסקה בפועל

  בביטוח נושאי משרה ודירקטורים.ושיפוי וכן הוא נכלל 

דעתה של החברה ולפי  פעמי, אשר הענקתו נתונה לשיקול-אחת לשנה, זכאי סמנכ"ל התפעול למענק כספי חד

 .משכורות 5-ל 3בין מדיניותה, וככל שלא יהיה שינוי במדיניות החברה, זכאי סמנכ"ל התפעול למענק של 

 250בסך של  2016בגין שנת  הכולל מענקש"ח, אלפי  298של מענק בסך  התפעוללסמנכ"ל הוענק  2017בשנת 

לסמנכ"ל  2017נכון למועד הדוח טרם נקבע מענק בגין שנת   .אלפי ש"ח 48בסך של  ומענק הנפקהאלפי ש"ח 

 התפעול.

 גמול דירקטורים .6

 זכאיהיה  הדירקטוריון ר"יון בתקופת הדוח כהשכי"( גרסיה חוויאר)" בנפילד בורגסמר חוויאר גרסיה 

  בחברה. כמקובל וביטוח שיפוי פטור ולקבלת הוצאות זכאי להחזר וכן ,לשנה ח"שאלפי  500 בגובה לגמול

 והדירקטורים החיצוניים הדירקטורים לרבות בחברה )שאינם יו"ר הדירקטוריון(, הדירקטוריםיתר 

לבעל השליטה עניין אישי שלרבות דירקטורים אשר הינם בעל השליטה בחברה או קרובו, או ו ,תלויים הבלתי

 )חיצוניים והוצאות לדירקטורים גמול בדבר , זכאים לגמול בהתאם לתקנות החברות )כלליםםבתגמול

 של החברה כפי שתהא מעת לעת, וכן זכאים להחזר לדרגתה הקבוע, בהתאם הסכום בגובה, 2000 - ס"התש

  בחברה. כמקובל וביטוח שיפוי פטור ולקבלת הוצאות

אלפי  312מתוכו סך של , ש"חאלפי  893ר דירקטורים בסך של כזקפה החברה הוצאות בגין שבשנת הדוח 

 ליו"ר הדירקטוריון בתקופת הדוח, מר חוויאר גרסיה. ש"ח

כיו"ר דירקטוריון החברה גרסיה הסתיימה כהונתו של מר  2018 בפברואר 22ביום הדוח, שנת  יצוין כי לאחר 

 ה(, ותחתיו מונה מר יואב דופלט ליו"ר דירקטוריון החברה. )אשר ממשיך לכהן כדירקטור בחבר
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 (1: )דירקטוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת התגמול של החברה, כי אישר, 2018בפברואר  26יום ב

ש"ח, וכן יהיה זכאי מר גרסיה אלפי  350תגמולו של מר גרסיה כדירקטור יהיה סכום שנתי קבוע בסך של 

שכרו של מר יואב דופלט יהיה שכר יו"ר  (2) -ו ופטור שיפוי וביטוח כמקובל בחברהלהחזר הוצאות, 

יצוין, כי תגמולו של מר יואב דופלט כיו"ר הדירקטוריון לעיל. לו היה זכאי מר גרסיה המפורט הדירקטוריון 

זימונה  בדברדוח לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה, אשר ותגמולו של מר גרסיה כדירקטור כפופים 

 יפורסם בד בבד עם פרסום דוח זה. 

לבקשתו של דירקטור )לרבות יו"ר הדירקטוריון( המועסק או שיועסק  ,לתשקיף החברה 9.1.5בסעיף כאמור 

ו של אותו דירקטור כאמור, תעל ידי בעל השליטה או על ידי חברה בשליטת בעל השליטה, הגמול בגין כהונ

כמו ו שולם בהתאם לאמור לעילה"ה צחי גושן וברק כהן הדירקטורים של  גמול. יצויין,  כי ישולם למעסיקו

שולם של מר גרסיה גמול הדירקטורים כן, בתקופת הדוח ועד למועד סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריון, 

של מר גרסיה גמול הדירקטורים  ,ועד סיום כהונתו כיו"ר דירקטוריוןמהחל מלבקשתו בהתאם לאמור לעיל ו

 באופן ישיר. )בכפוף לאישורו באסיפה הכללית כאמור לעיל( לו ישולם 

 9.1.5שולם בהתאם לאמור בסעיף במהלך כהונתו של מר דופלט כדירקטור גמול דירקטורים כמו כן, 

גמול הדירקטורים לו ישולם  ,החל ממועד מינויו של מר דופלט ליו"ר דירקטוריוןו ,לתשקיף כאמור לעיל

  .באופן ישירללית כאמור לעיל( )בכפוף לאישורו באסיפה הכ

של בתאגיד, חברת בת, חברה קשורה או לפרטים אודות הדירקטורים הנ"ל והתפקיד/ים אותם ממלאים 

 להלן. 26בעל עניין בו, ראה תקנה 

  גמול בעלי עניין .7

מנהל פרויקט הקמת תחנת הכוח  ,שהייה בארץ של מר אדוארדו מנדוזהההוצאות בהחברה נושאת  .א

)לרבות הוצאות הכוח בחדרה , עוזר למנהל פרויקט הקמת תחנת אראוס פורס מר גיירמושל ו בחדרה

 , החל מיום)"קלפה"( חאסיה פיתו של חברה בת )בעקיפין(מטעם מונו אשר , דיור, רכב ונסיעות לחו"ל(

 , חברת האםאסיה פיתוחשילמה  2018 ינוארעד לחודש . , בהתאמה2016ביוני  1ומיום  2016באוגוסט  17

החל מחודש  .חדרה חויבה בגין תשלומים אלהו כל אחד מהםהחודשי של  םשכראת  של החברה דאז,

 וקלפה ,באופן ישיר מר מנדוזה ומר אראוסאת שכרם של חברת התפעול חדרה , משלמת 2018פברואר 

, הפרשות סוציאליות וכיו"ב( ומשופה בארץ המוצא ביטוחהקשורות למשלמת עבור ההוצאות הנלוות )

, אשר נשאה )יחד( כאמור וההוצאות הנלוותשכרם , הסתכמה עלות 2017בשנת  .חדרהבשל כך על ידי 

  .ש"חאלפי  1,866 בסך של בהם חדרה,

חלק ל 22לתקנה  4 סעיף)ראו  2017שנחתם ביולי  פיתוח אסיה לבין החברה בין הניהול להסכם בהתאם .ב

 עמלות והחזר לישראל נסיעות הוצאות החזרב תונושא וחברות בנות של החברה, החברה(, הלןזה ל

, הסתכמו החזרי ההוצאות 2017 בשנת .של אסיה פיתוח נותב תווחברפיתוח  אסיהשל חברת  ,ערבות

 ידי על שהועמדו הערבויות מלוא העברת לאור כי, יוער ."חשאלפי  2,102 של  בסכום כאמורוהעמלות 

 .ערבות עמלות בהחזר החברה תישא לא כאמור הערבויות החלפת ממועד שהחל הרי, לחברה פיתוח אסיה

בגין החזרי הוצאות נסיעות  ש"חאלפי  382עד למועד החתימה על הסכם הניהול נשאה החברה בעלות של 

 .לישראל ועלויות העמדת ערבויות

 

  בתאגידהשליטה  :א21תקנה 

"(, כבעלת השליטה בה לצורך חוק ניירות ערך. קנון הינה קנון)" Kenon Holdings Ltd-החברה רואה ב

לניירות ערך בניו יורק חברה המאוגדת בסינגפור, אשר מניותיה רשומות ברישום כפול ונסחרות בבורסה 

(NYSEובבו )מהון  75.82% -. למועד הגשת דוח זה בבעלות קנון כרסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 מההון וההצבעה בדילול מלא(. 75.25%-המניות המונפק של החברה וזכויות ההצבעה בה )המהוות כ
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אמצעות אסיה פיתוח )חברה אשר החזיקה קנון בחברה ב 2018בפברואר  15על פי דיווחי קנון, עד ליום 

, חברה המאוגדת בסינגפור, אשר מוחזקת IC Powerמאוגדת בישראל המוחזקת בבעלות מלאה של 

בהמשך לעסקת אינקיה וכתוצאה משינוי מבני בקנון כאמור בדיווח מצידה בבעלות מלאה של קנון(. 

ת קנון במניות החברה כפופות החזקוהחל מאותו מועד, מחזיקה קנון במישרין במניות החברה.  קנון,

 לכללי הבורסה בקשר עם הנפקתן לראשונה לציבור של מניות החברה.  

החברה  מניות 32,971,680כמות של מתוך סך המניות האמור לעיל, כמו כן, על פי הנמסר לחברה, 

שועבדו על ידי קנון לטובת צד שלישי בקשר עם התחייבויות  המונפק של החברה(מהונה  25%)המהוות 

 לחלק הראשון )תיאור עסקי התאגיד(. 2.1 כאמור בסעיף ,אינקיהבעסקת 

 Ansoniaמהון מניות קנון מוחזקים בידי  58%-הדוח כ הגשתנכון למועד למיטב ידיעת החברה, 

Holdings Singapore B.Vוחזקת במלואה בעקיפין על ידי , חברה פרטית המאוגדת בהולנד, אשר מ

 11%-( שמר עידן עופר הינו הנהנה בה. כמו כן, למיטב ידיעת החברה, כdiscretionary trustנאמנות זרה )

קנון מוחזקים בידי אקס.טי. השקעות בע"מ, חברה פרטית המאוגדת בישראל, המצויה  תמהון מניו

המאוגדת בישראל, אשר מניותיה הרגילות בבעלות מלאה של אקס.טי. הולדינגס בע"מ, חברה פרטית 

מוחזקות בחלקים שווים על ידי אורונה השקעות בע"מ )חברה הנשלטת בעקיפין על ידי מר אהוד אנג'ל( 

שמר עידן עופר ( discretionary trust)הנשלטת על ידי נאמנות זרה  ועל ידי לינב החזקות בע"מ )חברה

   נהנה עיקרי בה(.ה

 

 בעל שליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי עסקאות עם :22תקנה 

, בדבר עסקאות עם בעל השליטה, או עסקה של החברה עם צד ג' החברהלהלן פרטים, למיטב ידיעת 

, ועד למועד דוח 2017שלבעל השליטה היה עניין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בהן במהלך שנת 

  12זה, או שהינן בתוקף במועד דוח זה.

 

 עסקאות זניחות

בהסכם  "(אמפרט)" , מקבוצת כי"לנגב בע"מ אמפרטרותם , התקשרה רותם עם 2011בנובמבר  7ביום 

לפינוי מי תמלחת, שתכונותיהם מפורטות בהסכם, מתחנת הכוח של רותם למפעל אמפרט, אשר לה 

שנה, ותוקפו יתחדש  15היכולת לקלוט ולעשות שימוש בפעלה במי התמלחת. ההסכם נחתם לתקופה של 

יע בכתב שנים כל אחת, אלא אם צד להסכים הוד 5אוטומטית למספר תקופות נוספות בלתי מוגדל, בנות 

לצד האחר, לפחות שנה מראש על סיום ההסכם. בנוסף, מפרט ההסכם רשימת אירועים, אשר בקרות 

אחד מהם רשאי כל צד להסכם להביא לסיומו. במהלך תקופת ההסכם תפנה רותם לאמפרט מי תמלחת, 

 365) ואמפרט מתחייבת לקלוט את מי התמלחת בזמינות רציפה במהלך כל ימות השנה וכל שעות היממה

שעות ביממה(, למעט במקרים של תקלה בהעברת מי התמלחת, אשר אינה מאפשרת את  24ימים בשנה, 

העברתם באופן המפורט בהסכם. ההסכם כולל הוראות לעניין כמויות המקסימום של מי תמלחת אשר 

לעניין יקלטו על ידי אמפרט וכן הוראות הנוגעות לחריגה מכמות מקסימלית זו. ההסכם כולל הוראות 

                                                 

 
 -, )המחזיקה בכAnsonia Holdings Singapore B.Vידי -להסרת ספק, החברה רואה עסקאות עם צדדים המוחזקים על 12

 58%-)המחזיקה כאמור בכ Ansonia Holdings Singaporeמהון המניות של קנון( כעסקאות עם צדדים קשורים.  58%
ממניות קנון(, מחזיקה בעקיפין גם במילניום השקעות אלעד בע"מ, בעלת השליטה בחברה לישראל, שהנה בעלת השליטה 

החזקות החברה לישראל בטאואר הועברו לקנון במסגרת "( יצוין, כי טאוארביחס לטאואר סמיקונדקטור בע"מ )"בכיל ובבזן. 
חילקה קנון את מניותיה בטאואר בדיבידנד בעין לבעלי  2015פיצול החזקות החברה לישראל האמור. במהלך אוגוסט מהלך 

 .IDE, הינה בבעלות של H2IDאו יותר מטאואר.  5%אינן מחזיקות  Ansonia-מניותיה, כאשר למועד זה חברות קשורות ל
על ידי כי"ל(, וממועד זה  50%חזקה עד אותו מועד בשיעור של )שהו IDE-דיווחה כי"ל על מכירת חלקה ב 2017בחודש יוני 

  בע"מ צד קשור לחברה. H2IDוהחברות המוחזקות על ידה ובכלל זה  IDE -החברה אינה רואה ב
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ביצוע עבודות להקמת המערכות להובלת מי התמלחת מאת תחנת הכוח של רותם ועד למפעליה של 

אמפרט, כאשר רותם היא היחידה אשר נושאת בהוצאות ההקמה של המערכות האמורות. התמורה 

הקבועה בהסכם הינה בגין כל מ"ק מי תמלחת אשר תקלוט אמפרט. ההסכם כולל סעיף ביטוח ושיפוי 

, בין היתר, רותם תרכוש על חשבונה ביטוח לעבודות ההקמה, ביטוח חבות מוצר וביטוחים נוספים לפיו

 למשך כל תקופת ההסכם ובאשר לחלקם אף לפרק זמן מסוים לאחר תום תקופת ההסכם. 

ביולי  20היקף ההתקשרות בהסכם האמור לעיל הינו זניח מבחינת החברה. למען הזהירות בלבד בימים 

, אישררו ועדת הביקורת של החברה, דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית את 2017ביולי  26 -, ו2017

ידי ועדת -, אושרר ההסכם בשנית על2017בנובמבר  20ביום . 2023ההתקשרות בהסכם עד לתום שנת 

, ובהר, כי בהתאם לאישור זה. י)לאחר מינוי הדירקטורים החיצוניים לחברה( הביקורת של החברה

לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת הביקורת, בדירקטוריון או באסיפה הכללית של החברה 

. חידוש ההתקשרות בהסכם מעבר לתקופה האמורה לעיל יהיה החברה, עד לתום התקופה האמורה לעיל

כפוף לקבלת אישור האורגנים המוסמכים של החברה, בהתאם לדרישות הדין, ובהתחשב בהיותה של 

 .יחה מבחירת החברהההתקשרות זנ

 

  ( לחוק החברות4)270עסקאות המנויות בסעיף 
 
 PPAהסכמי  .1

  עם צדדים קשורים, כדלקמן: PPA קשורה בהסכמי רותם מועד הדוח,ל

 בין רותם לבין קבוצת כי"ל PPA הסכם .א

חברות קבוצת  עם חשמל למכירת מיםהסכארבעה רותם ב, התקשרה 2013בחודשים יוני ויולי 

כי"ל. התקשרות רותם מול כל אחת מחברות קבוצת כי"ל הינה נפרדת, עצמאית ובלתי תלויה 

בהתקשרויות עם יתר החברות מקבוצת כי"ל. עם זאת, היות שתנאי ההסכמים דומים, יתוארו 

ההסכמים עם חברות קבוצת כי"ל יחדיו, למעט התנאים הייחודים לכל הסכם אשר יתוארו 

 בנפרד. 

חודשים, החל מהמועד בו החלה רותם בהפעלה מסחרית. כל  120ל הסכם נחתם לתקופה של כ

מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות לפני תום תקופת ההסכם בכפוף לתנאים הסכם 

בוססת . התמורה הקבועה בהסכם הינה בגין כל יחידת קילוואט לשעה הנצרכת ומשנקבעו בו

רותם מתחייבת בהסכם לעמוד בהיקף  תעריף רכיב הייצור."ז עם הנחה על התעועל תעריף 

אשר נמדד לפי תקופות הקבועות  ,)זמינות מינימאלית( אספקת חשמל מסוים על בסיס מצטבר

בהסכם, כאשר אם יתברר כי היקף אספקת החשמל היה מתחת למתחייב לפי ההסכם, תשפה 

כי"ל, בגובה הפרש המחירים בין המחיר  ורותם את החברה הרלוונטית מחברות קבוצת

פי תעריף התעו"ז, ובתנאים מסוימים אף רשאית רותם -המוסכם בהסכם, לבין המחיר על

 לסיים את ההסכם בהתראה מראש.

)מקבוצת כי"ל( על עדכון  "(מי"הפעלי ים המלח בע"מ )"מורותם  הסכימו ,2017 ביוני 15 ביום

הכמות  הודעה בדבררותם למי"ה  תתןכל חודש קלנדרי לפיו בתחילת  מי"העם  PPA -להסכם ה

באותו חודש )ובלבד שלא עולה על הכמות המקסימלית הקבועה המקסימלית הניתנת לרכישה 

, או הפעלה מסחרית 2018סוף חודש מרץ  -וכן כי ההסכם יגיע לסיומו במוקדם מבין בהסכם(, 

 לדצמבר 31-המלח הגיעה לסיומה במפעלי ים אספקת החשמל לשל תחנת כוח בחצרה של מי"ה. 

2017. 
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ברום בע"מ,  תרכובותעם כל אחת מבין  PPA -, הסכמי ה2017במרץ  1כמו כן, החל מיום 

 הסכמי מסגרת, באופן בו הינם, )כולן חברות מקבוצת כי"ל( אמפרטפריקלאס ים המלח בע"מ ו

בהסכמה משותפת.  לא מבוצעות צריכה ומכירה שוטפות בגינם, אלא הצדדים רשאים להפעילם

החלטה על הפעלת ההסכמים האמורים לעיל, תהא כפופה לאישור האורגנים המוסמכים של 

הפעלה , אישרה ועדת הביקורת 2017בנובמבר  15יצוין כי ביום  החברה, בהתאם לדרישות הדין.

סיווגן כעסקאות שאינן ת ישרה אאכן , ואלו כאמורשל הסכמים  לתקופה קצרה מחודשת

וההסכמים האמורים שבו להיות הסכמי  2018בינואר   31תקופה זו הסתיימה ביום  .חריגות

 .מסגרת

  בין רותם לבין קבוצת בז"ן  PPA הסכם .ב

קבוצת בז"ן לתקופה של  עם חשמל למכירתרותם בהסכם , התקשרה 2011בספטמבר  25ביום 

חודשים, החל מהמועד בו החלה רותם לפעול באופן מסחרי, כאשר לקבוצת בז"ן קיימת  120

כי בכוונתה לרכוש חשמל מיצרן פרטי אחר הפועל ממפעליה, וכתוצאה  ,לרותם להודיעאופציה 

 עם רותם, וכן הדבר PPA -מכך כמות החשמל שתירכש מאותו יצרן פרטי, תיגרע מהסכם ה

מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות ההסכם  ישפיע על ההנחה הניתנת לקבוצת בז"ן.

התמורה הקבועה בהסכם הינה בגין כל  .בכפוף לתנאים שנקבעו בו ,לפני תום תקופת ההסכם

. "ז עם הנחה על תעריף רכיב הייצורהתעובוססת על תעריף יחידת קילוואט לשעה הנצרכת ומ

לפיהן ככל וקבוצת בז"ן לא תצרוך חשמל בכמות מינימלית כפי שקבוע ההסכם כולל הוראות 

בהסכם, תהיה לכך השפעה על המחיר שעליה לשלם, וכן בנסיבות מסוימות תוכל רותם לסיים 

בחלקו או בשלמותו. בנוסף, קובע ההסכם הוראות לעניין צריכת חשמל של קבוצת , את ההסכם

תשלומים במקרה זה. כן, קובע ההסכם תנאים בז"ן מעל לכמות המקסימאלית המוסכמת וה

רותם התחייבה בהסכם לעניין הגדלת הכמות המקסימאלית האמורה לבקשת קבוצת בז"ן. 

אשר נמדד לפי )זמינות מינימאלית( לעמוד בהיקף אספקת חשמל מסוים על בסיס מצטבר 

חייב לפי היקף אספקת החשמל היה מתחת למתיתברר כי לו תקופות הקבועות בהסכם, כאשר 

ההסכם, תשפה רותם את קבוצת בז"ן כמפורט בהסכם, ובתנאים מסוימים אף רשאית רותם 

ההסכם כולל רשימת אירועי הפרה אשר בהתקיימם, רשאי  לסיים את ההסכם בהתראה מראש.

כל צד להסכם לסיימו ללא שהדבר ייחשב כהפרת ההסכם, ככל והסתיימה תקופת הריפוי 

ף אחד מהצדדים אינו רשאי להסב/להמחות את זכויותיו לפי הסכם הנקובה עבור כל מקרה. א

זה אלא אם כן הסכים לכך הצד השני בכתב ומראש, זאת למעט מקרה בו רותם מסבה את 

למממנים בנסיבות המפורטות בהסכם, או ה, או חברת בת בשליטת Power IC -זכיותיה ל

מוגדר כאחזקה של )ה בשליטתה לחברמקרה בו קבוצת בז"ן מסבה את זכויותיה לפי ההסכם 

  .אשר צורכת חשמל ממוני החשמל שלה( 50%לפחות 

אישררו ועדת הביקורת של דירקטוריון החברה  ,2017ביולי  26 -ו 2017ביולי  20בימים 

ממועד חודשים  120)ביחס לתקופה הקצובה בו , פה הכללית את ההתקשרות בהסכםוהאסי

 . (של רותם תההפעלה המסחרי

ובהר, כי ידי ועדת הביקורת של החברה. י-, אושרר ההסכם בשנית על2017בנובמבר  20ביום 

, החברה לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת הביקורת, בהתאם לאישור זה

 בדירקטוריון או באסיפה הכללית של החברה, עד לתום התקופה האמורה לעיל. 
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  הסכמים למכירת גז .2

 ין קבוצת בז"ןהסכמי מכירת גז בין רותם לב .א

זאת מהסכם תמר, למכירת עודפי גז  התקשרה רותם עם בז"ן בהסכם 2016במרץ  10 םמיבי

. הסכם דומה במהותו אשר התקיימו במתקניה של רותם ,תובעקבות עבודות תחזוקה מתוכננ

ם, שילמה בז"ן מיבהתאם להסכ .שפקע 2016והחליף את הסכם  2017במרץ  15נחתם ביום 

תחנת לכמות הגז אשר נצרכה בפועל, לאחר הפחתת כמויות שקיבלה בז"ן מתמורה בהתאם 

. כמו כן, בז"ן נשאה בכל ההוצאות וההיטלים שחלו על העברת הגז הנצרך ממסופי חדרה הכוח

נכון למועד הדוח  .נתג"ז בנמל אשדוד וכן בכל עלויות המע"מ והמיסים בקשר עם הגז הנצרך

  .2017מרץ הסתיים גם תוקפו של ההסכם מחודש 

  לבין קבוצת בז"ן חדרה הסכם למכירת עודפי גז בין .ב

למכירת יתרת הגז בחוזה הקיים מול , בהסכם עם בז"ן 2015בדצמבר  23 התקשרה, ביום חדרה

 תקופת"בסעיף זה: ) 2016בינואר  1שנים, החל מיום  3. ההסכם נחתם לתקופה בת קבוצת תמר

ת של עד חודשיים בכל ולתקופות נוספעם אופציה להארכת ההתקשרות  ,"(הראשונית ההסכם

, והוא מעניק לצדדים זכות לסיים את ההתקשרות לפני תום תקופת פעם, לתקופה בלתי מוגבלת

לסיים את ההתקשרות  ,בין היתר, לחדרה ניתנה הזכות ההסכם בכפוף לתנאים שנקבעו בו.

לא יבוא אל סיומו לפני  םובלבד שההסכיום  60במועד מוקדם יותר בהתראה מראש ובכתב של 

וכן ניתנה לה הזכות לסיים את ההתקשרות במועד מוקדם יותר  2018פברואר ב 1-יום ה

ככל שתוטל חובת רישוי על עיסוקה במכירת גז טבעי, ועל אף יום  60בהתראה מראש ובכתב של 

זכות לסיים את  ישנהבז"ן לכמו כן מיטב המאמצים לא יינתן לחדרה היתר או רישיון מתאים. 

יום,  60מתן התראה מראש ובכתב של  ידיההתקשרות או להקטין את כמויות הגז שירכשו על 

 .בהתאם למפורט בהסכם

את  ,"(הגז ספקההסכם כולל התחייבות של חדרה להזמין בכל עת משותפות תמר )בסעיף זה: "

 האחראיתחדרה לא תהיה מלוא הכמות הנדרשת לשם אספקת הגז לרוכש בהתאם להסכם. 

אספקת גז, חלקי או מלא, בין היתר בשל הוראות נתג"ז או רשות מוסמכת, וכן לא תהיה -לאי

האחראית במקרה של אספקת גז באיכות פגומה מסיבות הקשורות בספק הגז, לרבות תקלות 

בר ההסכם כולל הוראות לעניין כמות הגז היומית שתועבמאגר הגז אשר אינן תלויות בחדרה. 

בנוסף, ההסכם וכן הוראות הנוגעות לשינוי ההזמנה היומית לבקשת בז"ן.  ,לבז"ן תחת ההסכם

הכמות המינימלית שבז"ן מחויבת לרכוש, בתוספת צריכת הגז שכך Take or Pay  כולל מנגנון

על מנת לעמוד בכמות  , להערכת החברה,של חדרה במרכז האנרגיה, מספיקההצפויה 

התמורה לחדרה תהיה לפי מחיר הגז בגין יבת לרכוש מקבוצת תמר. המינימלית שחדרה מחו

כמפורט בהסכם. בז"ן תישא בכל המסים האגרות והיטלים שיוטלו ביחס גז  MMBTU כל 

 המסופק. 

בנוסף, ככל שיוטלו על חדרה תשלומים כלשהם, באופן המתואר בהסכם, הקשורים לכמויות 

המחיר החוזי המוסכם במסגרת ההסכם של  הגז אשר תספק וכתוצאה מתשלומים אלה יעלה

על כוונתה  ימים, להודיע 10חדרה עם ספק הגז, תהיה רשאית חדרה בהתראה מראש ובכתב של 

לבטל את ההסכם עם בז"ן, כאשר לבז"ן תהיה האפשרות, עם מסירת הודעה כאמור להודיע על 

ליית המחירים. המשך קיום ההסכם תוך עדכון המחיר החוזי כך שתפצה את חדרה בדבר ע

יום להמחות את זכויותיה  30בהתאם להסכם רשאית חדרה לאחר מתן הודעה מוקדמת בת 

לקבל תקבולים לפי ההסכם כבטוחה למימון או לתת לרוכש הוראה בלתי חוזרת לשלם את 

 .התקבולים לחשבון המלווים
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החברה והאסיפה , אישררו ועדת הביקורת של החברה, דירקטוריון 2017ביולי  26 -ו 20 בימים

 . (2018בדצמבר  31) הכללית את ההתקשרות בהסכם ביחס לתקופת ההסכם הראשונית

יובהר, כי ידי ועדת הביקורת של החברה. -, אושרר ההסכם בשנית על2017בנובמבר  20ביום 

ה, החברה לא תידרש לשוב ולאשר את ההסכם בוועדת הביקורת, זבהתאם לאישור 

  כללית של החברה, עד לתום התקופה האמורה לעיל.בדירקטוריון או באסיפה ה

יובהר, כי לאחר תקופת ההסכם הראשונית, תהיה החברה רשאית להאריך את ההסכם בהתאם 

חודשים  12סה"כ,  –קרי )ולא יותר משש תקופות אופציות  ,לתקופות האופציות הנתונות לה

עדת הביקורת ודירקטוריון , כאשר מימוש תקופות האופציות יהיה כפוף לאישור וו(נוספים

לתקנות  (1)1ה כללית, בהתאם להוראות תקנה החברה בלבד, ללא צורך באישור אסיפ

ובלבד כאמור שלא יאושרו יותר משש  ,2000-, תש"ס(ת עם בעלי ענייןהקלות בעסקאו(החברות 

  .אופציה במצטברתקופות 

, בין רותם לבין קבוצת כיום רההסכם למכירת עודפי גז שנקנו מיצרן פרטי אחר שאינו קשור לחב .ג

 בז"ן

אשר  גז המוכרלפיו תרכוש רותם מ ,בהסכם המוכר, התקשרה רותם עם 2017בינואר  9 ביום

 . המוכרתמר, זאת במהלך השבתת ייצור של  מקבוצת ונרכש על יד

אשר  ,עם בז"ן בהסכם למכירת הגז 2017בינואר  10 ביוםבהמשך להסכם זה, התקשרה רותם, 

כל עוד ההסכם בין רותם למוכר היה  ,רכשה מהמוכר כמתואר לעיל. ההסכם עמד בתוקפו

"ן. לבזידי רותם, נמכרה -על המוכרלהסכם, מרבית כמות הגז שנרכשה מ בהתאם. בתוקף

"ן נשאה בז"ן תמורה בהתאם לכמות הגז אשר נצרכה בפועל. כמו כן, בזלהסכם, שילמה  בהתאם

וכן בכל  ,"ז בנמל אשדודנתגשחלו על העברת הגז הנצרך ממסופי  בכל ההוצאות וההיטלים

 יובהר, כי נכון למועד הדוח הסכם זה הסתיים.עלויות המע"מ והמיסים בקשר עם הגז הנצרך. 

  הסכמי מסגרת לרכישת עודפי גז וחשמל  .3

 הסכמי מסגרת לרכישת עודפי גז וחשמל בין רותם לבין חדרה .א

 הסכמים אלה .טבעי ובגז בחשמלרותם מתעתדת להתקשר עם חדרה בהסכמי מסגרת לסחר 

באופן שיאפשר לכל אחת  ,גז בין רותם לחדרההחשמל והמכירות מיועדים להסדיר את 

הסכמי המסגרת יוצרים או הקונה בהתאם לצורך.  ,להיות בצד המוכר האמורות מהחברות

בין רותם לחדרה, אך אינם צפויים לכלול מחויבות  פלטפורמה לרכישת חשמל וגז טבעי הדדית

לרכישה כאמור. הסכמים אלו, אם וככל שייחתמו, יהיו כפופים, בין היתר, לאישור הגורמים 

 הממנים של רותם וחדרה. 

 ניהול מגעים להסכם לרכישת חשמל ממי"ה )מקבוצת כי"ל( .ב

שר צפויה להתחיל לפעול כי"ל, באמצעות מי"ה, מקימה בשטחה של מי"ה תחנת קוגנרציה א 

מיועד לצרכיה של  ,. מרבית ההספק של תחנת הקוגנרציה האמורה2017מסחרי במהלך  באופן

מי"ה ושל חברות בנות נוספות מקבוצת כי"ל. מי"ה החלה בתהליך מכירת ההספק והאנרגיה 

 ,לרותם , בין היתר2017העודפים שעתידים להיווצר מתחנת הכוח, ומשכך פנתה בתחילת 

ניהלו בבקשה להגשת הצעת רכש לרכישת אנרגיה עודפת זו. בעקבות פניה זו רותם ומי"ה 

, אולם מגעים אלה לא הבשילו לכדי חתימת מגעים לחתימה על הסכם עקרונותבתקופת הדוח 

   .מחייב ונפסקו םהסכ

 "(  אנרג'יאןלבין אנרג'יאן ישראל לימיטד )"רותם וחדרה אספקת גז בין ל מיםהסכ .ג

 ועדת אישור לאחר, 2017 בדצמבר 6 ביום, 2017באוגוסט  8מיום  למזכר ההבנות בהמשך

 ,חדרה רותם התקשרו)בהתאמה(,  2017 בדצמבר 5 -ו 3ודירקטוריון החברה בימים  הביקורת
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, עם אנרג'יאן בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן לצורך הפעלת תחנות הכוח במתקני כי"ל ובז"ן

 ביחסההסכמים החברה במישור רותם ובאתר חדרה )בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים(. 

 .ובלתי תלויים בהסכמים של יתר החברות הינם נפרדים ועצמאייםהנ"ל  מהחברותלכל אחת 

 עסקי)תיאור הראשון  לחלק 8.13.7, ראה סעיף ותנאי ההסכמים 'יאןאנרגעסקת  אודות לפרטים

 .(התאגיד

   וניהולשירותים  מיהסכ .4

  אסיה פיתוחחדרה לבין הסכם שירותים בין  .א

למתן בהסכם , )בעלת השליטה דאז( פיתוח אסיה עם חדרה, התקשרה 2016ביולי  4 ביום

או חברות  ,אסיה פיתוח עצמהידי -שיינתנו עלשירותים פיננסיים, מנהליים ושירותי כוח אדם 

בתוספת החזר  ,"ח לשנה )צמוד למדד(ש מיליון 7-סך של כלבתמורה , ת קנוןבקבוצ אחרות

מיליון ש"ח  10וסך של  ,תפעול תחנת הכוח חדרה(במהלך שלב המעבר )כמוגדר בהסכם  הוצאות

 36 בתוספת החזר הוצאות. תקופת ההסכם הינה התפעולי השלב לשנה )צמוד למדד( במהלך

חודשים כל אחת.  12יוחדש אוטומטית לתקופות עוקבות של ההסכם ו ,חתימתוחודשים ממועד 

, והכל בכפוף לזכות הצדדים לסיים את ההסכם בהתאם לתנאים שנה 20 לאחר יפקעההסכם 

 ד,וכנג ,הניהול לחדרה שהחברה תספק את שירותי כך ,לחברה הוסבהנקובים בו. ההסכם האמור 

בתקופת הדוח לא התקבלו שירותי ניהול  כי, יוערתהיה זכאית לתמורה הנקובה בהסכם. 

  מאסיה פיתוח מכוח ההסכם )כך שלא שולם לאסיה פיתוח כל תשלום מכוח ההסכם(.

 בין החברה לבין אסיה פיתוח הסכם ניהול .ב

ואישור  ,2017ביולי  20מיום  של החברהבלת אישור ועדת הביקורת , לאחר ק2017ביולי  26 ביום

, ניהולפיתוח על הסכם  סיה, חתמו החברה, וא2017ביולי  11מיום  הדירקטוריונים של הצדדים

 ערבויות)א(  לחברה תעמיד כיאסיה פיתוח,  התחייבהבמסגרתו , חודשים 60למשך תקופה של 

ידי צדדים -כאמור על ככל שנדרשות ערבויות, שלה הבנות חברות או החברה לטובת חברה

, , באמצעות עובדיהה פיתוחידי אסי-אשר יתנו לחברה עלם מקצועיים שירותי)ב( וכן  ,שלישיים

הכוללים, בין היתר, תמיכה טכנית מול ספקים לתכנון הפרויקטים, תמיכה במכרזי קבלנים 

 .ופיקוח על קבלני ההקמה

)א(  :להלן מפורטכ ניהול דמי וחפית לאסיה החברה תשלם ,השירותים כאמור להעמדת בתמורה

 תשלם ,)לרבות מתחדשות( או לחברות בת לחברה העמידה פיתוח שאסיה חברה ערבות כל עבור

 0.9%עמלה בגובה  -החל ממועד הנפקת המניות ,הראשונהמחצית השנה  במהלך( 1: )החברה

 1.2%עמלה בגובה  -החל ממועד הנפקת המניות ,השנייה מחצית השנהבמהלך  (2; )מיתרת החוב

 מיתרת החובלשנה  1.5%עמלה בגובה  -( החל משנה ממועד הנפקת המניות3) -; ומיתרת החוב

שירותים העבור )ב(  -בנקאית כאמור; וההוצאות בקשר עם העמדת הערבות הובתוספת כיסוי 

 ,של העובדיםהחברה תשלם לאסיה פיתוח את החלק היחסי של עלות המעביד  ,מקצועייםה

( ובכל מקרה Cost + 10) 10%(, בתוספת של לחברה )וחברות הבתסיפקו שירותים מקצועיים ש

, בתוספת החזר הוצאות. התשלום יבוצע באופן רבעוני, דולר 400,000תי שלא יעלה על בסכום שנ

 כנגד חשבונית אשר תוציא אסיה פיתוח לחברה. 

כמו החזרי ההוצאות והעמלות , במסגרת הסכם זה, הסת2017בשנת לעיל,  21כאמור בתקנה 

 אלפי ש"ח.  2,102כאמור בסכום של 

במסגרת הסכם הניהול, התחייבה החברה לפעול על מנת לקחת על עצמה את מלוא הערבויות 

 להעמיד פיתוח אסיהאת התחייבות  ,וכןידי אסיה פיתוח לטובת רותם וחדרה, -אשר הועמדו על

 , ןביניה התחזוקה הסכם פי-על רותם התחייבות מלוא להבטחת ,מיצובישי לטובת חברהערבות 
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מלוא . ידי אסיה פיתוח לטובת רשות החשמל ומנהל המערכת-את הערבויות אשר הועמדו עלו

לחלק הראשון  10.6.1לפרטים נוספים ראו סעיף . לחברה ערבויות אסיה פיתוח כאמור הועברו

 )תיאור עסקי התאגיד(.

. שירותים ומקבל שירותים )קבלן עצמאי(נותן סדיר את יחסי הצדדים כיחסי מ ,הסכם הניהול

כל צד  מראש של הצד השני.ים להסב את זכויותיהם, בכפוף להסכמה הצדדים להסכם רשא

  ימים. 60לאחר מתן הודעה מראש בת  ,לסיים את ההסכם רשאי

 . 2017בנובמבר  20ידי ועדת הביקורת ביום -זה אושרר על הסכם

 תיחום פעילות דרהס .5

על הסכם תיחום פעילות, במסגרתו  IC Power -, חתמו החברה, אסיה פיתוח ו2017ביולי  19ביום 

)ותאגידים בהחזקתן( כי בכפוף לרישום מניות החברה למסחר  IC Power  -התחייבו אסיה פיתוח ו

ק, בייצור חשמל הן לא יפעלו בישראל שלא באמצעות החברה, בתחום ייצור החשמל, לרבות אך לא ר

וולטאית. -ובטכנולוגיית קוגנרציה, וכן בייזום פרויקטים בטכנולוגיה פוטו קונבנציונליתבטכנולוגיה 

עד אותו מועד על ידי אסיה מת העברת מניות החברה שהוחזקו לשה, עם 2017בפברואר  15ביום 

 סדר תיחום הפעילות., הגיע לסיומו תוקפו של ה( לידי קנון IC Powerפיתוח )ובעקיפין על ידי 

 

 לתאריך הדו"ח ונושאי משרה יןימניות וניירות ערך המירים המוחזקים בידי בעלי ענ :24תקנה 

 , נכון למועד הדוח,קיםאשר למיטב ידיעת החברה מחזילרשימת בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה, 

 )אסמכתא: 2018במרץ  28 יוםשל החברה מדיווח  הבמניות ובניירות הערך האחרים של החברה, רא

  .על דרך ההפניה מובאה(, 2018-01-025902

 

   מונפק ונפרע וניירות ערך המירים, הון רשום :א24תקנה 
   הטבלה להלן: את ראה מונפק ונפרע וניירות ערך המירים,ירוט בנושא הון רשום לפ

 

 הון מניות רשום
 

הון המניות 
 המונפק והנפרע

 

הון המניות 
 המונפק והנפרע
בניכוי מניות 

 רדומות

ניירות ערך 
 המירים

 

131,886,721 
 )או פי סי אנרגיה(

131,886,721 
 )או פי סי אנרגיה(

131,886,721 
 )או פי סי אנרגיה(

1,000,000 
)או.פי.סי.אפ 

2017) 
 *לא סחיר

 

 
  מרשם בעלי מניות :ב24תקנה 

 )אסמכתא: 2017באוקטובר  1מיידי שפרסמה החברה ביום  דיווח הלמרשם בעלי המניות של החברה, רא

  .מובא על דרך ההפניה, ה(2017-01-096591

  
 מען התאגיד :א25תקנה 

 .6473919 אביב-תל, 19הארבעה 

  073-2505606 ; פקס:073-2505600 טלפון:

@comenergy-opcmorane.  :אלקטרוני דואר

mailto:morane@opc-energy.com
mailto:morane@opc-energy.com
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   הדירקטורים של החברה :26תקנה 
 נכון למועד פרסום הדוח, הדירקטורים של החברה הנם כמפורט להלן. 

 
 שם

 מספר ת.ז.
 שנת לידה

 נתינות

מען להמצאת 
 כתבי בי דין

חברות 
ת וועדוב

 דירקטוריון
 )כן/לא(;

 
ירקטור ד
וני או ציח

בלתי תלוי 
 )כן/לא(

עובד תאגיד, חברת בת, 
חברה קשורה או של בעל 

התפקיד או  - ענין
 התפקידים שהוא ממלא

התאריך בו 
החלה כהונת 

 הדירקטור

 5עיקרי במשך  ועיסוק השכלה
 השנים האחרונות

בן משפחה של 
 בעל ענין אחר

 )כן/לא(

בעל מומחיות 
חשבונאית ופיננסית 
 או כשירות מקצועית

 יואב דופלט
 024074429ת.ז. 

אזרחות 
 ישראלית.

13.12.1968 
 
 

, תל 19הארבעה 
 אביב

 .יו"ר דירקטוריון החברה - לא
  דירקטורוכן  

PRIMUS GREEN 

ENERGY INC, 

IC Green Ltd,  
צים שירותי ספנות 

   משולבים בע"מ
)חברות הקשורות לבעלת  

 השליטה(
וחברות פרטיות נוספות 

 השליטה תהקשורות לבעל
 .ולבעלי ענין בה

  

תואר ראשון בכלכלה וניהול : השכלה 1/06/201713
מהטכניון, ותואר שני במנהל עסקים 

 מאוניברסיטת חיפה.
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
יו"ר ו : מנכ"ל קנון2017 -2014

 .IC Powerדירקטוריון 

 השקעות.  XT: מנכ"ל 2014-2012

 בעל כשירות מקצועית לא

גרסיה חאוויר 
 בורגס בנפילד
 מספר דרכון:

XDC103339 
אזרחות 
 ספרדית

3.3.1970 

שדרת סנטו 
, 115טוריביו 

, סן 7קומה 
, L27איסידרו, 

 פרו, לימה

 לא
 
 

 חברה דירקטור ב  -
בחברות בנות  וכן דירקטור

של החברה, ובתאגידים 
 בשליטת אסיה פיתוח.

 

: תואר ראשון בהנדסת השכלה 9/03/201514
אווירונאוטיקה וחלל, מאוניברסיטת 
סן דייגו, תואר שני במנהל עסקים 
מאסכולה דה מנהלה של נגוסוס פרה 

 גרדואדוס בפרו. 
 

 -2016: השנים האחרונות 5-עיסוק ב
 .IC Power: מנכ"ל 2017

 : מנכ"ל אסיה פיתוח.2017-2011

בעל מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית

 
 

                                                 

 
  .הדירקטוריון ר"כיו דופלט יואב מר מונה 2018 בפברואר 22 ביום 13

 .החברה דירקטוריוןר כיו"סיים מר חוויאר גרסיה את תפקידו  2018בפברואר  22ביום  14
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 Inkia: מנכ"ל 2018ינואר  -2007

Energy Ltd. 

 Kallpa: מנכ"ל 2015-2005

Generacion S.A. 

 Southern Cone: מנכ"ל 2014-2002

Power Peru S.A. 
רוברטו אנטוניו 
חוזה קורניו 

 ספיקנרגל
 מספר דרכון:

116022599 
אזרחות 
 פרואנית.

21.4.1963 

שדרת סנטו 
, 115טוריביו 

, סן 7קומה 
לימה,  איסידרו,

 פרו

 לא
 

דירקטור בחברה וכן  -
 דירקטור:

בחברות בנות של החברה, 
ובתאגידים בשליטת אסיה 

 פיתוח.
 
 

: תואר ראשון בהנדסת השכלה 1/06/2017
 Pontificia -תעשייה מ

Universidad Catolica del Peru ,
 -ותואר שני במנהל עסקים מ

Universidad del Pacifico.  
 

 -2015: האחרונותהשנים  5-עיסוק ב
 IC -: סמנכ"ל התפעול ב2017

Power. 
: סמנכ"ל התפעול באסיה 2017-2011

 פיתוח.

 בעל כשירות מקצועית לא

 צחי גושן
 032254856ת.ז. 

אזרחות 
 ישראלית.
29.9.1975 

, תל 19הארבעה 
 אביב 

 לא
 
 

דירקטור בחברה, וכן -
 דירקטור:

Kenon UK Services Ltd,  

IC Green Energy Ltd. 
 תחברות הקשורות לבעל)

 .(השליטה

: תואר ראשון במנהל עסקים, השכלה 1/06/2017
התמחות בראיית חשבון, מהמכללה 

 למנהל, ראשון לציון.
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
: סמנכ"ל הכספים של 2017 -2015
 קנון.

 : חשב קנון.2015אפריל  -2015ינואר 
: חשב החברה 2015דצמבר  -2013

 לישראל
נותן שירות לחברות קשורות וחברות 

 בעל עניין

בעל מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית

 ברק כהן
ת.ז 

304980737 
אזרחות 
 ישראלית

31.8.1981 

97 
Robertson 

quay, 
Singapore 

 קנון. משותף מנכ"ל - לא
, וכן דירקטור בחברה

 דירקטור:
 קורוס אוטומוטיב, 

Inkia Energy Limited   
 תהקשורות לבעלחברות )

 .(השליטה

ניהול  ,: תואר ראשון בכלכלההשכלה 22/2/2018
 חשבונאות מאוניברסיטת תל אביב.ו
 

 שנים אחרונות:  5-עיסוק ב
 היום: מנכ"ל קנון – 2017
סמנכ"ל פיתוח עסקי : 2017 – 2015

 בקנון.וקשרי משקיעים 
פיתוח בכיר מנהל : 2008 – 2014

בחברה וקשרי משקיעים עסקי 
 ישראל.ל

 בעל כשירות מקצועית לא
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 יוסף טנא
 053581575ת.ז. 

אזרחות 
 ישראלית.

17.10.1955 
 
 

 6רחוב התות 
 רמות השבים

 דח"צ.
ועדת יו"ר 

יו"ר תגמול, 
ועדת 

יו"ר ביקורת, 
ועדת דוחות 

 כספיים
 

דירקטור חיצוני בחברה, -
 וכן:

דב"ת באודיוקודס, דח"צ 
באורבוטק בע"מ, דב"ת 

הביקורת ויו"ר ועדת 
והתגמול במאינד.סי.טי.אי 
בע"מ, , דב"ת ברציו חיפושי 

-דב"ת ב נפט )מימון( בע"מ
Ability Inc ודירקטור .

באורג'נסיס בע"מ )חברה 
 .פרטית(

 
 
 

7/11/2017 
)כדירקטור 

חיצוני. עובר 
לכך כיהן מר 
טנא כדירקטור 
חיצוני החל 

ביולי  1מיום 
2017) 

  

תואר ראשון בכלכלה : השכלה
ובחשבונאות מאוניברסיטת תל 

אביב, ותואר שני מוסמך במנהל 
 עסקים מאוניברסיטת תל אביב.

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

היום: יועץ לאיתמר מדיקל  -2017
 בע"מ.

: סמנכ"ל כספים באיתמר 2017-2014
 מדיקל בע"מ.

 -: סמנכ"ל כספים ב2014-2013
Orgenesis Inc. 

 -: סמנכ"ל כספים ב2013-2005
Ormat Technoligies Inc אורמת  -ו

 תעשיות בע"מ. 

בעל מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית

מיכל מרום 
 בריקמן

 24675746ת.ז. 
אזרחות 

 ישראלית.
1.11.1969 

 
 

 9רחוב אושה 
 אביב-תל

 דחצ"ית.
חברת ועדת 
תגמול, ועדת 

ביקורת, 
ועדת דוחות 

 כספיים.
 

דירקטור חיצוני בחברה, -
 וכן:

דח"צית בבנק איגוד 
לישראל בע"מ, דח"צית 
ויו"ר ועדת הביקורת בארקו 
החזקות בע"מ, דח"צית 
באלגומייזר בע"מ, דח"צית 
ביונדווקס בע"מ, דח"צית 

אגודה שיתופית,  -בדן
דח"צית ביומדיקס 
אינקובטור בע"מ ודח"צית 
ויו"ר ועדת הביקורת באורן 

 השקעות. 

7/11/2017 
)כדירקטורית 

בר חיצונית. עו
לכך כיהנה 
גברת מרום 

בריקמן 
כדירקטורית 

בחברה החל 
ביולי  14מיום 

2014) 
 
 

תואר ראשון בכלכלה, : השכלה
חשבונאות ובמנהל עסקים מהמכללה 

למנהל בראשון לציון, ותואר שני 
-Bruch College Newבמימון 

York. 
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
: סמנכ"ל כספים בקבוצת 2014-2012

 לינקיורי.
 בחברות ציבוריות יתדירקטור

 
 

בעלת מומחיות  לא
 חשבונאית ופיננסית

 

 נועם שרון
 059104539ת.ז. 

אזרחות 
 ישראלית.

19.10.1964 
 
 

 1רחוב ארז 
 סביון

דירקטור 
 בלתי תלוי.

חבר ועדת 
תגמול, ועדת 

ביקורת, 
ועדת דוחות 

 כספיים
 

דירקטור בלתי תלוי -
 בחברה, וכן דירקטור:

פרופרטיז בראק קפיטל 
 )אן.אי(.

 מזידנס פרטנרס בע"מ.
 נועם שרון חברת עורכי דין.

( 1996מנעד חברה לנאמנות )
 בע"מ.

תואר ראשון במשפטים : השכלה 17/07/2017
 אביב.-מאוניברסיטת תל

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 Family -היום: יועץ עצמאי ב -2017

Office. 
: שותף במשרד מיתר, 2016-2006

ליקוורניק, גבע, לשם, טל ושות' עורכי 
 דין.

 בעל כשירות מקצועית לא.

 
 טריולזי ומר חואן קרלוס קמוליאנו פאזוס. ויסטוניסיו אלברטומר  סיימו את כהונתם כדירקטורים בחברה 2018בפברואר  22ביום 
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 נושאי משרה בכירה :א26תקנה 
 כמפורט להלן.נכון למועד פרסום הדוח, נושאי המשרה בחברה הנם   

 
 שם

 מספר ת.ז.
 שנת לידה

 

התפקיד שהוא ממלא 
 או בחברה; בחברה בת

של החברה או  קשורה בחברה
 בבעל ענין בה

 בעל עניין בחברה )כן/לא(;  כהונתו ההתאריך בו החל
בן משפחה של נושא משרה 

בכירה אחר או של בעל עניין 
 בחברה )כן/לא(.

 השנים האחרונות 5 -עיקרי ב ועיסוק השכלה
 

 גיורא אלמוגי
 024893745ת.ז. 

26.6.1970 
 

 אביב.-תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת תל: השכלה לא 1/01/2011 מנכ"ל 
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 עד היום: מנכ"ל החברה, מנכ"ל רותם ומנכ"ל חדרה.

 ערן ליטבק
 033650375ת.ז. 

11.2.1977 
 

 .כספיםסמנכ"ל 
 2017באוגוסט  30עד ליום 

כיהן מר ליטבק כסמנכ"ל 
 פיתוח עסקי בחברה

במנהל עסקים התמחות במימון ובשוק תואר ראשון : השכלה לא 1/01/2017
ההון, המרכז הבינתחומי הרצליה, תואר שני במנהל עסקים 

 התמחות במימון ובשוק ההון, הקריה האקדמית אונו.
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
היום: סמנכ"ל הכספים של החברה, סמנכ"ל  -2017אוגוסט 

הכספים של חברת רותם, וסמנכ"ל הכספים של חברת חדרה, 
 ודירקטור בחברת גאוזי בע"מ.

: סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה, 2017אוגוסט  -2017ינואר 
 ודירקטור בחברת גאוזי בע"מ.

 : מנכ"ל חברת ערבה אנרגיה.2016דצמבר  -2015ינואר 
 סמנכ"ל כספים בחברת ערבה פאוור.: 2015עד ינואר 

 מורן ארז
 021776521ת.ז. 

1.7.1983 
 

יועצת משפטית ומזכירת 
 חברה

-במשפטים וכלכלה מאוניברסיטת ברתואר ראשון : השכלה לא 12/01/2016
-אילן, ותואר שני במנהל עסקים למנהלים מאוניברסיטת תל

 אביב.
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
יועצת משפטית ומזכירת החברה, חברת היום:  -2015ינואר 

 חדרה וחברת רותם.
 : עו"ד במשרד גורניצקי ושות' עורכי דין.6201עד ינואר 

 יעל דניאלי
 023013824ת.ז. 

25.6.1967 
 

תואר ראשון במשפטים ממכללת שערי משפט, : השכלה לא 1/03/2015 סמנכ"ל רגולציה 
אילן, תואר -ברותואר ראשון בקרימינולוגיה מאוניברסיטת 

 .שני בקומוניקציה ועיתונאות מהאוניברסיטה העברית
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 היום: סמנכ"ל רגולציה בחברה. -2015מרץ 
: אחראית רגולציה במשרד עוה"ד גרוס, 2015מרץ  -2014מרץ 

 קלינהנדלר, חודק, גרינברג ושות' )במסגרת התמחות(.
 הרגולציה.: יועצת עצמאית בתחום 2010-2013
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 ערן אמויאל
 031805682ת.ז. 

22.9.1974 
 

תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת חיפה, ותואר : השכלה לא 1/09/2011 סמנכ"ל מסחרי 
 שני במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה.

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

: מכהן בתפקידו כסמנכ"ל המסחרי של החברה, חברת היוםעד 
 חדרה וחברת רותם.

 בן חברון טופחגל 
 036208486ת.ז. 

28.12.1978 
 

תואר ראשון במשפטים ובהיסטוריה כללית : השכלה לא 1/03/2017 סמנכ"ל פיתוח עסקי 
מהאוניברסיטה העברית, ותואר שני במנהל עסקים 

 אביב.-מאוניברסיטת תל
 

 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 היום: מכהן כסמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה. -2017מרץ 
: מנהל מסחרי של חברת אלון מרכזי אנרגיה 2017מרץ עד 

 )מקבוצת דור אלון(.
 שלמה גיגי

 022662969ת.ז. 
20.8.1966 

 

לימודי הנדסת מכונות במכללה האקדמית להנדסה : השכלה לא 23/10/2011 סמנכ"ל תפעול 
 אביב.-אפקה תל

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 תחנת הכוח רותם.עד היום: סמנכ"ל תפעול החברה, ומנהל 
אושרית סויסה 

 קדוש
 035737436ת.ז. 

1.10.1978 
 

תואר ראשון בניהול וכלכלה, ותואר שני במחלקה : השכלה לא 1/12/2013 מנהלת משאבי אנוש
 .לניהול מאוניברסיטת בן גוריון

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב
 משאבי אנוש. תהיום: מנהל -2013דצמבר 

 משאבי אנוש באסם השקעות בע"מ.: מנהלת 2013עד דצמבר 
 עודד ברקוביץ'

 037356219ת.ז. 
17.12.1979 

 

תואר ראשון בכלכלה וניהול, מאוניברסיטת בן : השכלה לא 21/11/2017 מבקר פנים
 גוריון.

 
 :שנים אחרונות 5-עיסוק ב

 IC Power -מנהל סיכונים וביקורת פנימית בהיום:  -2013

Ltd . 
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 רואה החשבון של החברה :27תקנה 
KPMG סומך חייקין רואי חשבון.  

  ., ת"א17מגדל המילניום, רחוב הארבעה מען המשרד: 
 

  שינוי בתזכיר או בתקנון :82תקנה 
, עובר להנפקת החברה, אימצה אסיפת בעלי המניות של החברה תקנון חדש, המשקף 2017 ביוני 15ביום 

באוגוסט  14את הפיכת החברה לחברה ציבורית, בנוסח שפורסם בדיווח החברה על נתוני פתיחה, מיום 

 ., המובא על דרך ההפניה(2017-01-082776: אסמכתא)  2017

 
 המלצות והחלטות הדירקטוריון :)א(29תקנה 

אישרה האסיפה הכללית של החברה את הגדלת הונה הרשום והמונפק של  2017במאי  15ביום  .1

 מניות רגילות.  500,000,000 -החברה ל

  לתקנון החברה. ניםאישרה האסיפה הכללית תיקו 2017ביולי  10 -ו 2017ביוני  15ם מיבי .2

מיליון ש"ח, אשר  60בסך  חלוקת דיבידנד במזומןאישר דירקטוריון החברה  2017בדצמבר  5ביום  .3

 .2017 בדצמבר 21ביום  םשול

עם רותם וחדרה החברה באמצעות  את התקשרותאישר דירקטוריון החברה  2017בדצמבר  5ביום  .4

לחלק  8.13.6ובסעיף  .ג. לעיל3סעיף  22, כמפורט בתקנה אנרג'יאן בהסכמים לרכישת גז טבעי על ידן

ההתקשרות אושרה על ידי האסיפה הכללית ביום  .הראשון )תיאור עסקי התאגיד( לדוח התקופתי

 .2018בינואר  14

 
 לאחר מועד הפיכתה של החברה לחברה ציבורית מיוחדת כללית אסיפה החלטות :)ג(29תקנה 

את התקשרות החברה אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אישרה , 2018בינואר  14ביום  .1

 )ג( לעיל.3סעיף  22בהסכם עם אנרג'יאן, כמפורט בתקנה 

 מינויים של הבאים:כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, את  , אישרה אסיפה2017 נובמברב 7ביום  .2

 ;כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה ,מר יוסי טנא .א

 ;כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה ,ום בריקמןגברת מיכל מר .ב

 כדירקטור בחברה. ,מר חואן קרלוס קמוליאנו פאזוס .ג

 
 החלטות החברה :א29תקנה 

 החלטות חברה בדבר פטור ביטוח או התחייבות לשיפוי לנושאי משרה, בתוקף במועד הדוח .1

 ועדת ורש)לאחר אי החברה של המניות בעלי ואסיפת החברה דירקטוריון אישרו 2017 ביולי 26 םובי

, מתן התחייבות לפטור וכתבי שיפוי, מראש ובדיעבד, לכל חברי (2017 ביולי 20 מיום התגמול

 "(.המכהנים המשרה נושאיהדירקטוריון ולנושאי המשרה בחברה כפי שיכהנו בחברה מעת לעת )"

 ביטוח .א

אחריותם של הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה, היתה מבוטחת  2017 עד לחודש אוגוסט

במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, המשותפת לקנון ולחברות הבנות 

בפוליסה המשותפת האמורה לעיל, גבול הכיסוי הביטוחי לכל המקרים במצטבר בתקופת שלה. 

מיליון דולר ארה"ב,  40בגבול אחריות של  Side A מיליון דולר, בנוסף לכיסוי 120הביטוח היה 

לכל המקרים במצטבר בתקופת הביטוח. סכום השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח בסך 

דולר לתביעות  75,00 -דולר לתביעות ניירות ערך ו 500,000 -דולר; לתביעות בארה"ב  100,000

 אחרות שאינן תביעות ניירות ערך.
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החברה  2017באוגוסט  2וצעו שינויים בפוליסה כך שהחל מיום עם הנפקת החברה לציבור ב

 עברה להיות מבוטחת תחת פוליסה עצמאית, כמפורט להלן:

 ליון דולר לכל המקרים ובמצטבר לתקופת הביטוח.ימ 40גבול הכיסוי הביטוחי הנו  .1

 500,000 -דולר; לתביעות בארה"ב  100,000סכום השתתפות עצמית לכל מקרה ביטוח בסך  .2

 דולר לתביעות אחרות שאינן תביעות ניירות ערך. 75,00 -ולר לתביעות ניירות ערך וד

שנים החל  7( לתקופת ביטוח של POSIהנפקה של ניירות ערך לציבור ) בנוסף, לחברה ביטוח .3

ליון דולר לכל המקרים ובמצטבר ימ 75. גבול הכיסוי הביטוחי הנו 2017באוגוסט  2מיום 

 .דולר 500,000ההשתתפות העצמית הנו לתקופת הביטוח. סכום 

 ,(POSIולפוליסה המכסה אחריות בגין תשקיף ) פרמיית הביטוח השנתית לפוליסה השוטפת .4

  15.אינה עולה על הקבוע במדיניות התגמול של החברה

 שיפוי .ב

כתבי שיפוי עם מתן התחייבות לשיפוי בשל כל חבות  המכהניםלנושאי המשרה  העניקההחברה 

, עקב פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה המכהניםטל עליה מי מנושאי המשרה או הוצאה שתו

והכל בכפוף להוראות הדין. סכום  (לרבות פעולות במסגרת חברות אחרות בקבוצה)בחברה 

לא יעלה על סכום השווה המכהנים השיפוי שהחברה תתחייב לשלם במצטבר לכל נושאי המשרה 

מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה כפי שיהיה על פי הדוחות הכספיים  25% -ל

המאוחדים סקורים או מבוקרים האחרונים של החברה, שהיו קיימים נכון למועד הגשת הבקשה 

ולכולם יחד, למקרה בודד המכהנים לשיפוי על ידי נושא המשרה וזאת לכל אחד מנושאי המשרה 

לשיפוי לא תחול לגבי אירוע שחברת הביטוח הכירה באחריותה לגביו או במצטבר. ההתחייבות 

את הסכום הנדרש. כתב השיפוי  עבורועל פי פוליסת הביטוח ושילמה בפועל לנושא המשרה או 

יחול על רשימה של סוגי אירועים המפורטים בכתב השיפוי ואשר מקובלים בכתבי שיפוי של 

 16חברות בעלות מאפיינים דומים לחברה.

 טורפ .ג

פטור, מראש, מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות  המכהנים לנושאי המשרה העניקההחברה 

שהינם בעל מכהנים כלפיה, ו/או כלפי חברות מוחזקות שלה, על פי כל דין, לרבות לנושאי משרה 

השליטה או קרוביו, בכפוף לקבלת האישורים על פי כל דין. פטור כאמור לא יחול על החלטה או 

גם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק )לבעל השליטה או לנושא משרה כלשהם בחברה עסקה ש

יש בה עניין אישי. נוסף על כך, הפטור כאמור לא יחול ביחס להפרת חובת הזהירות  (הפטור

בחלוקה, הכל בכפוף להוראות חוק החברות ותקנון החברה. התחייבויות החברה לפי כתב הפטור 

ללא הגבלת זמן, גם לאחר סיום כהונתם כנושא המכהנים, המשרה  תעמודנה לזכות לנושאי

משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת, לפי העניין, ובלבד שהפעולות הנשואות כתב פטור זה נעשו 

 17.בתקופת הכהונה כנושא משרה בחברה ו/או בחברה מוחזקת, לפי העניין

  
     

 2018במרץ  27  אלמוגי גיורא  דופלט יואב
   כללי מנהל  יו"ר הדירקטוריון

 

                                                 

 
 .לתשקיף' ג כנספח צורפה אשר התגמול למדיניות 16 סעיף ראו 15
 .לתשקיף, ב נספח ראו השיפוי כתב של המלא לנוסח 16
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