
 

 

 

 

מ     " ע ב ל  א ר ש י ל ל  מ חש ה ת  ר ב  ח

 "החברה"

 מדףתשקיף 

אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב  ,, בהתאם להוראות הדיןתוכל להנפיקהחברה  מכח תשקיף מדף זה,

 "(.הערך המוצעים ניירות" או "ניירות הערך הכלולים בתשקיףכל אלה יכונו יחד להלן: ") וניירות ערך מסחריים

, באמצעות דוחות הצעת מדף, 8691-א)ו( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח32הצעתם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף תעשה בהתאם להוראות סעיף 

 בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות ויתר תנאי ניירות הערך המוצעים ואופן הצעתם, בהתאם

 אביב בע"מ וההנחיות מכוחו(, כפי שיהיו באותה העת.-להוראות כל דין )ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה לניירות ערך בתל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 . בדוחות הכספיים השנתיים 22וביאור  לתשקיף 1לפרטים אודות התקשרויות של החברה עם מדינת ישראל, בעלת השליטה בה, ראה פרק 

ובאתר האינטרנט של הבורסה  www.magna.isa.gov.il קיף עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתועותק מהתש

 .tase.co.ilhttp://maya. :לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו

 

 

 7102 באפריל 72 תאריך התשקיף:

( היערכות 2רגולציה וחקיקה חדשה; )( 3( ציות לדין; )8: )רוסיכוני מאקעל פעילותה ותוצאותיה העסקיות: גבוהה הבאים השפעה סיכון הלגורמי 

( 1) ;וסייבר ( אבטחת מידע7; ))מטבע וריבית( סיכוני שוק( 9)התפוצצות ואש;  (5) אסונות טבע וניהול אירועי חירום;( 4; )וניהול ארועי ביטחון

ניהול רכש ( 5( איכות הסביבה; )4( דלקים; )2וניהול חוב; ) ( גיוס3( קביעת תעריף החשמל; )8: )סיכונים ענפיים זמינות מערכות תקשוב;

( הגשת דוחות 3סיכוני נזילות; )( 8: )סיכונים ייחודיים לחברה; פרויקטיםניהול ( 7( ניהול הבטיחות והגיהות; )6והתקשרויות )ללא דלקים(; )

( משפטי; 7( הסדר הנכסים; )9( שינוי מבני; )5; )פיתוח מערכת המסירה )הולכה והשנאה( תכנית( 4תחרות; )( 2מרכזי רווח; )פי כספיים מבוקרים ל

( ניהול סיכון רשת 83) ;וכשלים טכניים ( ניהול מערך הייצור88) פנסיה;ה( התחייבויות בגין קרן 81) יחסי עבודה;( 6ניהול מערך הלקוחות; )( 1)

( הון אנושי ושינוי ארגוני 87; )( ניהול מערכת החשמל )ינ"מ, יחפים(89( ייזום ופיתוח עסקי; )85) ( ניהול תקשורת;84; )( מעילות והונאות82) החשמל

 3181ץ במר 85שפורסם ביום , 3187ת לפרק א' לדוח התקופתי של החברה לשנ 31ראה סעיף  המפורטים לעיל. לפירוט בדבר גורמי הסיכון פנימי

  .אשר המידע המובא בו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה "(,7102תי לשנת הדוח התקופ)" (3181-18-135423)מס' אסמכתא 

הופנתה תשומת הלב )בלי לסייג את חוות הדעת( לעניינים  3187 בדצמבר 28בחוות דעת רואה החשבון המבקר לדוחות הכספיים של החברה ליום 

  :הבאים

נוי המבני ויישום רפורמה במשק החשמל. כאמור באותו ביאור, למועד .ה. בדבר הארכת רישיונות היצור ובדבר הליך השי8האמור בביאור  .8

הדוח טרם הוחל ביישום השינוי המבני בפועל, וקיימת אי ודאות מהותית ביחס למתכונתו הסופית של השינוי המבני, מועד יישומו והשלכותיו 

 .על מצבה הפיננסי של החברה ותוצאותיה

, אי הוודאות המשמעותית בנוגע לאופן יישום הסדר זה והשלכותיו על מצבה הפיננסי של החברה .ו. בדבר "הסדר נכסים"8האמור בביאור  .3

 .ותוצאותיה

 .כ' בדבר תביעות ייצוגיות ותביעות מהותיות אחרות שהוגשו כנגד החברה 84 -ב' ו24האמור בביאור  .2

וכן בדבר מדיניות  באתר אורות רבין לשימור 8-4פחמיות דבר החלטות שר האנרגיה )להלן: "השר"( על העברת היחידות הז' ב8האמור בביאור  .4

לפיה בכל זמן תינתן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי על פני ייצור בפחם  תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס מזערי. למועד הדוח, אין 

 .ל החברה ותוצאותיהביכולתה של החברה להעריך באופן מהימן את ההשלכות האפשריות של ההחלטות על מצבה הפיננסי ש
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 ע"מב לישראל החשמל חברת

 )"החברה"(

 מבוא - 1 פרק
 כללי .1.1

פי פקודת החברות -מוגבלת במניות על פרטיתכחברה  1291 במרס 92 ביוםישראל  ארץהחברה התאגדה ב

 לשמה החברהשמה של  שונה 1291 בשנת. .The Palestine Electric Corporation Ltd, ונרשמה בשם 1291

בישראל.  הצרכנים למרבית ואספקתו מכירתו, חלוקתו, הולכתו, חשמל בייצור עוסקתהחברה  .הנוכחי

, אך בעקבות "(הבורסה)" אביב בע"מ-בבורסה לניירות ערך בתל 1מניות החברה נסחרו בתקופה מסויימת

לבעלי המניות של החברה, ואשר התקבלה  1299בספטמבר  13ביום  ישראל מדינתהצעת רכש אשר פרסמה 

ות של החברה דאז, חדלו מניות החברה מלהיסחר בבורסה ולמועד התשקיף מדינת ידי רוב בעלי המני-על

חברה הינה "חברה המהון המניות המונפק והנפרע של החברה, ולפיכך  22.999% -כישראל מחזיקה 

חברה כ מוגדרת החברה, בנוסף. 1291-ממשלתית" כהגדרת המונח בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה

 החברה של החוב גרותמא חלקהתשקיף,  למועד. 1222-, התשנ"טק החברותכמשמעה בחו ,ציבורית

דוח ועל פי  "(5112תשקיף לו )" ןוהתיקו 9311במאי  99 של החברה מיום תשקיף פי -על בבורסה נסחרות

 .9311בנובמבר  99מיום תשקיף מדף של החברה הצעת מדף שפורסם לפי 

 

אין לראות בהן משום  .הן של החברה בלבד, והחברה דעות של אוהערכות  ,עמדות בתשקיף זה מוצגות

כדי בעמדות, הערכות או דעות אלו אין  וכן או רשות מרשויותיה ת ישראלעמדה, הערכה או דעה של מדינ

ו/או להביע דעה באופן שונה מהעמדות,  המדינה, או רשות מרשויותיה, לפעול ו/או להחליטאת ידי לכבול 

  .כאמורההערכות או הדעות של החברה 

 היתרים ואישורים .1.9

 פרסוםפי כל דין ל-שיונות הדרושים עלי, האישורים, והרההיתריםבלה את כל יהחברה ק .1.9.1

 1299-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח א91סעיף הינו תשקיף מדף, כהגדרתו  תשקיף זה .התשקיף

ו פי דוח הצעת מדף, שבו יושלמ-והצעת ניירות ערך על פיו תעשה על"( חוק ניירות ערך)"

 . הפרטים המיוחדים לאותה הצעה

של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או  האין בהיתר .1.9.9

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

ינן ניתנות אגרות חוב שאלמסחר של שום ילר המתייחס הבורסה נתנה את אישורה העקרוני .1.9.1

ניירות )" להמרה, כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב של החברה וניירות ערך מסחריים

 ."(האישור העקרונישיוצעו באמצעות דוח הצעת מדף )""(, הערך המוצעים

והרישום  ,אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים עקרוניהאישור המתן 

דוח הצעת  פי-על למסחר לרישום אישור לקבלת כפוף יהיה ערך המוצעיםלמסחר של ניירות ה

                                                      

 
1

 .למועד ולאופן בו הוצעו מניותיה בעבר לציבורשר בידי החברה אין כיום מידע א 
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( הצעת מדף של ניירות ערך) ערך ניירות ותקנות ערך ניירות לחוק בהתאם אשר יוגש מדף

 . 9331-ו"התשס

 המוצעיםהתחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך  משוםבמתן האישור העקרוני  אין

פי -על למסחר המוצעים הערךעל אישור בקשה לרישום ניירות פי דוח הצעת מדף. -על למסחר

פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת -דוח הצעת מדף יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על

 . כאמור למסחרהבקשה לרישום 

אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או  בורסהעקרוני של הה אין לראות באישור

 פי-על אשר יוצעושום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך לשלמותם ואין בו מ

 .יוצעובו שאו על המחיר  זה באמצעות דוחות הצעת מדף תשקיף

 

 ועודפים קרנות, מניות הון .1.1

 :התשקיף למועד נכון, נומינליים בערכיםוהמונפק של החברה,  הרשום המניות הון .1.1.1

 

 

 

 

 

 

 הינו כדלקמן: 9319 דצמברב 11הרכב ההון העצמי של החברה, ליום  .1.1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "חבש ונפרע מונפק הון "חבש רשום הון מניות כמות המניה סוג

בנות רגילות  מניות
 ע.נ. כל אחת₪  3.1

93,199,199 9,319,919.2 9,319,922 

 רגילות ב'  מניות
ע.נ. כל ₪  3.1בנות 
 אחת

93,311,919 9,331,191 9,331,191 

בלתי מוגדרות    מניות
ע.נ. כל ₪  3.1בנות 
   אחת

12,111 1,211 3 

 19,391,999 19,399,319 193,993,193 הכל סך 

 "ח(ש)במיליוני  5112בדצמבר  11 ליום 

 239 נפרע מניותהון 

 919   הון קרנות

 (1,199) קרן הון מדידה מחדש 

 93,911 עודפים

 93,921 הון עצמי הכל סך
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  במחזורהקיימות  החוב אגרות .1.9

- במחזור ןת אגרות חוב אשר הנפיקה החברה ואשר הינוסדר ארבעות קיימכון למועד התשקיף, נ

 . (92אגרות חוב )סדרה ו (99אגרות חוב )סדרה , (99אגרות חוב )סדרה  ,(99אגרות חוב )סדרה 

 להלן יובאו פרטיהן:

 ( 99)סדרה  חוב אגרות תיאור .1.9.1

 (65אגרות חוב )סדרה  הסדרה

 9311 מאיב 99החברה מיום  תשקיףפי -על, 9311 ינביו 9 (תימועד הנפקה )ראשונ

הנקוב במועד ההנפקה  הערךסך כל 
 )הראשונית(

  נקוב ערך"ח ש 919,299,333

של אגרות החוב אשר הנקוב  ערךסך כל ה
 הונפקו על דרך של הרחבת הסדרה

 ש"ח ערך נקוב 1,999,993,333

 ללא, התשקיף למועדסמוך  נקוב ערך
 הצמדה

 ש"ח ערך נקוב 9,191,919,193

הנקוב כשהוא מוערך מחדש לפי  ערךה
 התשקיף למועדסמוך תנאי ההצמדה 

 ש"ח 9,191,919,193

 למועדסמוך סכום הריבית שנצברה 
 התשקיף

 ש"ח 1,119,919

 בדוחות שנכלל כפיהשווי ההוגן שלה 
 האחרונים הכספיים

 ש"ח 9,999,399,199

 למועדך סמו החוב אגרותשווי בורסאי של 
 התשקיף

 ש"ח 9,931,999,239

 9.9%שנתית קבועה בשיעור של  ריבית ושיעורה סוג הריבית )קבועה או משתנה(

 19( תשלומים שנתיים לא שווים אשר ישולמו ביום 9שמונה ) מועדי תשלום הקרן
 )כולל( 9391עד  9319באוקטובר של כל אחת מהשנים 

באוקטובר  19 -שנה החל מבאפריל של כל  19 -באוקטובר ו 19 מועדי תשלום הריבית
 9391באוקטובר  19ועד  9311

 ( וריבית)קרן לבסיס הצמדה כלשהו  ותצמודאינן  בסיס הצמדה

תעודות ההתחייבות ניתנות להמרה  האם
 לנייר ערך אחר

 לא

זכות התאגיד לביצוע פדיון מוקדם או 
המרה כפויה של תעודות ההתחייבות 

ככל שקיימת  לניירות ערך אחרים,
 והתנאים למימושה

 
 החברה תהא רשאית לבצע, בכל עת, פדיון מוקדם )מלא או חלקי(

 בכפוף והכל ,הנאמנות בשטר המפורטות הוראותבהתאם ל
 וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות ערך ניירות רשות להנחיות

 הרלוונטי במועד שיהיו כפי  ,מכוחו

 ניתנה ערבות לתשלום התחייבות התאגיד
 על פי שטר נאמנות

 לא

הכפופים  החברה נכסים קיימים ועתידיים שלניתן שעבוד צף על  משועבדים נכסים



 9-א

הרמטיק  נאמן לאגרות החובלטובת ה לשעבודים צפים אחרים
 ( בע"מ1291נאמנות )

  להלן ראה, כן דירוג

 

 (99החוב )סדרה  אגרות תנאי קיום

, עמדה החברה בכל התשקיף למועד( ונכון 99של אגרות החוב )סדרה הנפקתן החל ממועד 

 עילה התקיימה ולא(, 99)סדרה  החוב לאגרות הנאמנות שטר לפי וההתחייבויות התנאים

( לפירעון מיידי, והחברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לאגרות 99)סדרה  החוב אגרות להעמדת

 ת כאמור.( בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות לפי שטר הנאמנו99החוב )סדרה 

  מדרגת חברהידי -על( 99החוב )סדרה  אגרות דירוג

 החברה הסדרה

 המדרגת

 הדירוג

 שנקבע

 למועד

 הנפקת

 הסדרה

 לראשונה

 הקבוע הדירוג

 למועד לסדרה

 התשקיף

 מועד לבין הסדרה הנפקת מועד בין לסדרה שנקבעו נוספים דירוגים

 התשקיף

 דירוג תאריך

 חוב אגרות

 (56)סדרה 

 מידרוג
Aa3.il ,

 חיוביאופק 

Aa2.il ,

 אופק יציב
--- --- 

 S&Pמעלות 
ilAA אופק ,

 יציב

ilAA+ ,

 אופק יציב

93.9.9319 

 
ilAA מתפתח, אופק 

 

 

 ( 99)סדרה  חוב אגרות תיאור .1.9.9

 (25אגרות חוב )סדרה  הסדרה

 9311 מאיב 99החברה מיום  תשקיףפי -על, 9311 ינביו 9 (תמועד הנפקה )ראשוני

הנקוב במועד ההנפקה  ךהערסך כל 
 )הראשונית(

  נקוב ערך"ח ש 931,121,333

של אגרות החוב הנקוב  ערךסך כל ה
אשר הונפקו על דרך של הרחבת 

 הסדרה
 ש"ח ערך נקוב 9,191,999,333

, התשקיף למועדסמוך  נקוב ערך
 הצמדה ללא

 ש"ח ערך נקוב 9,991,999,193

הנקוב כשהוא מוערך מחדש  ערךה
 למועדסמוך צמדה לפי תנאי הה

 התשקיף
 ש"ח 9,991,999,193

 למועדסמוך סכום הריבית שנצברה 
 התשקיף

 ש"ח 1,199,123

 שנכלל כפיהשווי ההוגן שלה 
 האחרונים הכספיים בדוחות

 ש"ח 1,191,111,999
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סמוך  החוב אגרותשווי בורסאי של 
 התשקיף למועד

 ש"ח 1,199,119,939

 סוג הריבית )קבועה או משתנה(
 יעורהוש

 1.91%שנתית קבועה בשיעור של  ריבית

( תשלומים שנתיים לא שווים אשר ישולמו ביום 11שלושה עשר ) מועדי תשלום הקרן
 )כולל( 9392עד  9319באפריל של כל אחת מהשנים  19

באוקטובר  19 -שנה החל מבאפריל של כל  19 -באוקטובר ו 19 מועדי תשלום הריבית
 9392באפריל  19ועד  9311

 11ביום  שפורסם( למדד המחירים לצרכן וריבית)קרן  ותצמוד בסיס הצמדה
 9311 אפריל, בגין חודש 9311 במאי

תעודות ההתחייבות ניתנות  האם
 להמרה לנייר ערך אחר

 לא

זכות התאגיד לביצוע פדיון מוקדם 
או המרה כפויה של תעודות 

חייבות לניירות ערך אחרים, ההת
 ככל שקיימת והתנאים למימושה

 
 החברה תהא רשאית לבצע, בכל עת, פדיון מוקדם )מלא או חלקי(

 בכפוף והכל ,הנאמנות בשטר המפורטות הוראותבהתאם ל
 וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות ערך ניירות רשות להנחיות

 הרלוונטי במועד שיהיו כפי  ,מכוחו

ות לתשלום התחייבות ניתנה ערב
 התאגיד על פי שטר נאמנות

 לא

הכפופים  החברה נכסים קיימים ועתידיים שלניתן שעבוד צף על  משועבדים נכסים
הרמטיק נאמנות  נאמן לאגרות החובלטובת הלשעבודים צפים אחרים

 ( בע"מ1291)

  להלן ראה, כן דירוג

 

 (99החוב )סדרה  אגרות תנאי קיום

, עמדה החברה בכל התשקיף למועד( ונכון 99של אגרות החוב )סדרה ן הנפקתהחל ממועד 

 עילה התקיימה ולא(, 99)סדרה  החוב לאגרות הנאמנות שטר לפי וההתחייבויות התנאים

( לפירעון מיידי, והחברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לאגרות 99)סדרה  החוב אגרות להעמדת

 תחייבויות לפי שטר הנאמנות כאמור.( בדבר אי עמידתה בתנאים ובה99החוב )סדרה 

  מדרגת חברהידי -על( 99החוב )סדרה  אגרות דירוג

 החברה הסדרה

 המדרגת

 הדירוג

 שנקבע

 למועד

 הנפקת

 הסדרה

 לראשונה

 הקבוע הדירוג

 למועד לסדרה

 התשקיף

 מועד לבין הסדרה הנפקת מועד בין לסדרה שנקבעו נוספים דירוגים

 התשקיף

 דירוג תאריך

 חוב ותאגר

 (52)סדרה

 מידרוג
Aa3.il ,

 חיוביאופק 

Aa2.il ,

 אופק יציב
--- --- 

 S&Pמעלות 
ilAA ,

 יציבאופק 

ilAA+ ,

 אופק יציב

93.9.9319 

 
ilAA מתפתח, אופק 
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 ( 99)סדרה  חוב אגרות תיאור .1.9.1

 (52אגרות חוב )סדרה  הסדרה

 9311 בנובמבר 99מיום מדף  תשקיף על פי, 9319 מרץב 99 (תמועד הנפקה )ראשוני

הנקוב במועד ההנפקה  הערךסך כל 
 )הראשונית(

  נקוב ערך"ח ש 991,992,333

של אגרות החוב אשר הנקוב  ערךסך כל ה
 הונפקו על דרך של הרחבת הסדרה

 נקוב ערך"ח ש 192,392,333

 ללא, התשקיף למועדסמוך  נקוב ערך
 הצמדה

 נקוב ערך"ח ש 933,139,333

ערך מחדש לפי הנקוב כשהוא מו ערךה
 התשקיף למועדסמוך תנאי ההצמדה 

 "חש 933,139,333

 למועדסמוך סכום הריבית שנצברה 
 התשקיף

 "חש 1,931,399

 בדוחות שנכלל כפיהשווי ההוגן שלה 
 האחרונים הכספיים

 "חש 991,111,199

 למועדסמוך  החוב אגרותשווי בורסאי של 
 התשקיף

 "חש 991,393,219

 9.1%שנתית קבועה בשיעור של  ריבית ושיעורה ה או משתנה(סוג הריבית )קבוע

 9391 בפברואר 99 תשלום אחד ביום מועדי תשלום הקרן

 9319באוגוסט  99 -שנה החל מבפברואר של כל  99 -באוגוסט ו 99 מועדי תשלום הריבית
 9391בפברואר  99ועד 

 ( וריבית)קרן לבסיס הצמדה כלשהו  ותצמודאינן  בסיס הצמדה

תעודות ההתחייבות ניתנות להמרה  האם
 לנייר ערך אחר

 לא

זכות התאגיד לביצוע פדיון מוקדם או 
המרה כפויה של תעודות ההתחייבות 
לניירות ערך אחרים, ככל שקיימת 

 והתנאים למימושה

 
 החברה תהא רשאית לבצע, בכל עת, פדיון מוקדם )מלא או חלקי(

 בכפוף והכל ,הנאמנות בשטר המפורטות הוראותבהתאם ל
 וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות ערך ניירות רשות להנחיות

 הרלוונטי במועד שיהיו כפי  ,מכוחו

ניתנה ערבות לתשלום התחייבות התאגיד 
 על פי שטר נאמנות

 לא

הכפופים  החברה נכסים קיימים ועתידיים שלניתן שעבוד צף על  משועבדים נכסים
הרמטיק  אמן לאגרות החובנלטובת הלשעבודים צפים אחרים

 ( בע"מ1291נאמנות )

  להלן ראה, כן דירוג
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 (99החוב )סדרה  אגרות תנאי קיום

, עמדה החברה בכל התשקיף למועד( ונכון 99החל ממועד הנפקתן של אגרות החוב )סדרה 

 עילה התקיימה ולא(, 99)סדרה  החוב לאגרות הנאמנות שטר לפי וההתחייבויות התנאים

( לפירעון מיידי, והחברה לא קיבלה הודעה מהנאמן לאגרות 99)סדרה  החוב אגרות להעמדת

 ( בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות לפי שטר הנאמנות כאמור.99החוב )סדרה 

  מדרגת חברהידי -על( 99החוב )סדרה  אגרות דירוג

 החברה הסדרה

 המדרגת

 הדירוג

 שנקבע

 למועד

 הנפקת

 הסדרה

 לראשונה

 הקבוע הדירוג

 למועד לסדרה

 התשקיף

 מועד לבין הסדרה הנפקת מועד בין לסדרה שנקבעו נוספים דירוגים

 התשקיף

 דירוג תאריך

 חוב אגרות

 (52)סדרה 

 מידרוג
Aa2.il ,

 ציבאופק י

Aa2.il ,

 אופק יציב
--- --- 

 S&Pמעלות 
ilAA ,

 יציבאופק 

ilAA+ ,

 אופק יציב

93.9.9319 AA מתפתח, אופק 

 

 ( 92)סדרה  חוב אגרות ורתיא .1.9.9

 (52אגרות חוב )סדרה  הסדרה

 9311 בנובמבר 99מיום  מדף תשקיף על פי, 9319 מרץב 99 (תמועד הנפקה )ראשוני

הנקוב במועד ההנפקה  הערךסך כל 
 )הראשונית(

  נקוב ערך"ח ש 211,131,333

של אגרות החוב הנקוב  ערךסך כל ה
אשר הונפקו על דרך של הרחבת 

 הסדרה
 נקוב ערך"ח ש 9,399,291,333

, התשקיף למועדסמוך  נקוב ערך
 הצמדה ללא

 נקוב ערך"ח ש 9,291,999,333

הנקוב כשהוא מוערך מחדש  ערךה
 למועדסמוך לפי תנאי ההצמדה 

 התשקיף
 "חש 9,219,993,921

 למועדסמוך סכום הריבית שנצברה 
 התשקיף

 "חש 19,919,191

 שנכלל כפיהשווי ההוגן שלה 
 האחרונים הכספיים וחותבד

 "חש 1,919,119,319

 "חש 1,921,329,931סמוך  החוב אגרותשווי בורסאי של 
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 התשקיף למועד

 סוג הריבית )קבועה או משתנה(
 ושיעורה

 9.1%שנתית קבועה בשיעור של  ריבית

בפברואר של  99שני תשלומים שנתיים שווים אשר ישולמו ביום  מועדי תשלום הקרן
 ))כולל 9399עד  9391נים כל אחת מהש

 

 99ועד  9319באוגוסט  99 -החל מבפברואר 99 -באוגוסט ו 99 מועדי תשלום הריבית
 9399בפברואר 

 11למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום  (קרן וריבית)צמודות  בסיס הצמדה
 9319פברואר  בגין חודש, 9319במרץ 

תעודות ההתחייבות ניתנות  האם
 ך אחרלהמרה לנייר ער

 לא

זכות התאגיד לביצוע פדיון מוקדם 
או המרה כפויה של תעודות 
ההתחייבות לניירות ערך אחרים, 

 ככל שקיימת והתנאים למימושה

 
 החברה תהא רשאית לבצע, בכל עת, פדיון מוקדם )מלא או חלקי(

 בכפוף והכל ,הנאמנות בשטר המפורטות הוראותבהתאם ל
 וההנחיות הבורסה תקנון ותולהורא ערך ניירות רשות להנחיות

 הרלוונטי במועד שיהיו כפי  ,מכוחו

ניתנה ערבות לתשלום התחייבות 
 התאגיד על פי שטר נאמנות

 לא

הכפופים  החברה נכסים קיימים ועתידיים שלניתן שעבוד צף על  משועבדים נכסים
הרמטיק  נאמן לאגרות החובלטובת ה לשעבודים צפים אחרים

 ( בע"מ1291נאמנות )

  להלן ראה, כן דירוג

 

 (92החוב )סדרה  אגרות תנאי קיום

, עמדה החברה בכל התשקיף למועד( ונכון 92החל ממועד הנפקתן של אגרות החוב )סדרה 

 עילה התקיימה ולא(, 92)סדרה  החוב לאגרות הנאמנות שטר לפי וההתחייבויות התנאים

לא קיבלה הודעה מהנאמן לאגרות ( לפירעון מיידי, והחברה 99)סדרה  החוב אגרות להעמדת

 ( בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות לפי שטר הנאמנות כאמור.99החוב )סדרה 

  מדרגת חברהידי -על( 92החוב )סדרה  אגרות דירוג

 החברה הסדרה

 המדרגת

 הדירוג

 שנקבע

 למועד

 הנפקת

 הסדרה

 לראשונה

 הקבוע הדירוג

 למועד לסדרה

 התשקיף

 מועד לבין הסדרה הנפקת מועד בין לסדרה בעושנק נוספים דירוגים

 התשקיף

 דירוג תאריך

 חוב אגרות

 (52)סדרה 

 מידרוג
Aa2.il ,

 אופק יציב

Aa2.il ,

 אופק יציב
--- --- 

 S&Pמעלות 
ilAA ,

 יציבאופק 

ilAA+ ,

 אופק יציב

93.9.9319 AA מתפתח, אופק 
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 (92 -ו 99, 99, 99ות סדראגרות חוב ) -ת ההתחייבות ולתעוד הנאמן בדבר פרטים

 
 ( בע"מ1291הרמטיק נאמנות )   שם הנאמן:

 עו"ד דן אבנון   שם האחראי:

 , תל אביב111הירקון     כתובת:

 31-1999999    :פוןטל

 31-1991919   פקס:

 .co.ilhermetic www. אתר אינטרנט:
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 הערך יירותנ הצעת פרטי - 2 פרק

אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה, כתבי בהתאם להוראות הדין,  החברה תוכל להנפיק,על פי תשקיף מדף זה 

 ."(ניירות הערך)" וניירות ערך מסחריים רגילות של החברה אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב

באמצעות   א)ו( לחוק ניירות ערך32הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה, תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

 וטיוטת התשקיף פרטי(ערך  ניירות לתקנות 'ג פרק לפי הנדרשיםדוחות הצעת מדף בהם יושלמו הפרטים 

לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב לאותה הצעה, ביחס   - 1969, ט, התשכ")וצורה מבנה - התשקיף

, והכל בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות היחידות המוצעות

 ניירות ערך, כפי שיהיו באותה עת, ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי הדוח כאמור.
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 החברההון  - 3פרק 

 ההון הרשום .1.1

 מניות 12,118,,9 -ל מחולק ש"ח 11,,62,,16 הינו החברה של הרשום המניות הון, התשקיף למועד

 בלתי מניות 1,841 -ו א"כ. נ.ע ח"ש 1., בנות' ב רגילות מניות 4,164,,,5, א"כ. נ.ע ח"ש 1., בנות רגילות

 .א"כ. נ.ע ח"ש 1., בנות מוגדרות

  .החברה של הרשום בהון שינוי חל לא התשקיף לתאריך שקדמו השנים (1בשלוש )

 ההון המונפק .1.6

 12,588,,9 -ל מחולק ח"ש 61,965,,16 הינו החברה של והנפרע המונפק המניות הון, התשקיף למועד

 המניות הון. א"כ. נ.ע ח"ש 1., בנות' ב רגילות מניות 4,164,,,5 -ו א"כ. נ.ע ח"ש 1., בנות רגילות מניות

 .במלואו נפרע החברה של המונפק

  .החברה של והנפרע בהון המונפק שינוי חל לא התשקיף לתאריך שקדמו ( השנים1) בשלוש

  החזקות בעלי העניין בניירות ערך של החברה במועד התשקיף .1.1

המחזיקים מניות ו/או ניירות ערך של החברה סמוך למועד ין יענה יבעל ומנהליה,למיטב ידיעת החברה 

 : התשקיף, הינם כמפורט להלן

ערך נקוב בש"ח  סוג המניה בעל העניין
 נומינלי

 )%(  1שיעור ההחזקה מספר המניות

 בהצבעה בהון

 88.11% 88.11% ,1,,,18,89 1., רגילה (1)מדינת ישראל 

 %,,1 %,,1 41,646,,,5 1., רגילה ב'

 , , 1 1., רגילה (6)טל-יפתח רון

 בחברה. השליטה בעלת( 1)
 ( יו"ר דירקטוריון החברה.6)
 

 בעל השליטה בחברה .1.5

 -ו רגילות מניות ,1,,,18,89 למועד התשקיף, בעלת השליטה בחברה הינה מדינת ישראל, המחזיקה

החברה  של והנפרע המונפק המניות מהון 88.952% -כ יחד כולן המהוות', ב רגילות מניות 41,646,,,5

 .וזכויות ההצבעה בה

                                                           

 .החברה למניות המירים ערך ניירות הנפיקה לא החברה 1
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  הזכויות הנלוות למניות החברה - 4פרק 

 החברה למניות נלוותהזכויות ה .1.1

 החברות לחוק הן החברה כפופה, ציבורית חברה היותה על נוסף ממשלתית חברה החברה של היותה לאור

. פיו-על והתקנות ערך ניירות לחוק והן, פיו-על והתקנות הממשלתיות החברות לחוק הן, פיו-על והתקנות

 תגברנה, קוגנטיתחוק  להוראת בסתירה תהיינההחברה,  תקנון הוראות בו מקוםדין,  פי-על כמתחייב

 החברה ותזכיר תקנון של בכוחם אין, הממשלתיות החברות לחוק 3 סעיףפי -על, בנוסף. החל הדין הוראות

 חוק מכוח החברה על החלות העיקריות ההוראות תיאורהחברות הממשלתיות. ל חוק מהוראות לגרוע

 לדוח' א לחלק 11.1ף ממשלה, ראה סעי אישורהחלטות הטעונות  בדבר, לרבות הממשלתיות החברות

 .1017 לשנת החברהשל  התקופתי

 כללי .1.1

 בדיווחכפי שפורסם  ראו נוסח תקנון ההתאגדות של החברה, הזכויות הנלוות למניות החברה,לפרטים בדבר 

שתוכנו מובא בתשקיף זה על דרך  (1011-01-127722)מס' אסמכתא  1011 בנובמבר 11מידי של החברה מיום 

 . של הפניה

 הסדרים מתוך חוק החברות .1.3

 :1להלן יפורטו הסדרים שנקבעו בתקנון החברה, בהתאם להוראות חוק החברות

  -לחוק החברות( 11 -ו 10שינוי תקנון )סעיפים הגבלת  .1.3.1

-תקנון החברה לא כולל הוראה שמגבילה את החברה לשנות הוראה מהוראותיו, ושינוי זה יבוצע על

 פי דין.

  - (החברות לחוק 95 סעיף) דירקטורים מינוי .1.3.1

 אחר כשר אדם כל לזמן מזמן למנות רשאים הדירקטוריון חברי קובעת כי לתקנון החברה 75 תקנה

 כשרים אדם-בני מארבעה יותר לא או, ארעית שנתפנתה משרה למלא ,דירקטוריון-חבר להיות

-חברי של הכולל שהמספר באופן אך הדירקטוריון על הוספה בדרך שהיא שנה באיזו אחרים

 דירקטוריון חבר כל. בתקנון שנקבע המקסימלי המספר על פעם בשום יעלה לא הדירקטוריון

 ראוי יהא ואז ,מינויו שלאחר הרגילה הכללית האסיפה עד במשרתו יכהן זה סעיף לפי שנתמנה

בפרק א' לדוח התקופתי  11.1.11לפרטים בדבר מינוי דירקטורים בחברה ראו סעיף  .שנית להיבחר

 .1017לשנת 

 - לחוק החברות( 21מניין חוקי באסיפה כללית )סעיף  .1.3.3

 קובעות כי:ון החברה לתקנ 95-ו 92, 97תקנות 

 שהאסיפה בעת חוקי מנין נכח כן אם אלא החברה של כללית באסיפה דיון כל ייערך לא .1.3.3.1

 בעלי, כח-באי ידי-על ובין בעצמם בין, נוכחים שיהיו בעת יתהווה חוקי מנין. בדיון החלה

 מכלל 90 % -ל, ידם-על המיוצגות או בידיהם המוחזקות המניות בתוקף, הזכאים מניות

 .בחברה אשר ההצבעה קולות

                                                           
1

הוראות מסוימות בתקנון החברה אינן מתיישבות עם הוראות חוק החברות הממשלתיות. מקום בו הוראה כלשהי בתקנון החברה  

 .סותרת הוראה כופה של חוק החברות הממשלתיות, אזי יחולו הוראות חוק החברות הממשלתיות
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 האסיפה תידחה, חוקי מנין יימצא לא לאסיפה שנקבע מהמועד השעה מחצית כעבור אם .1.3.3.1

 על חוזרת הודעה ללא וזאת, המקום ולאותו השעה ולאותה היום לאותו( 1) אחד בשבוע

 לבעלי בהודעה הדירקטוריון שיקבע ולמקום לשעה, ליום או, הנדחית האסיפה קיום

 שנקבע מהמועד השעה מחצית כעבור חוקי מנין יימצא לא הנדחית באסיפה אם. המניות

 .שיימצא משתתפים מספר כל יהיה החוקי המנין אזי, לה

 לא מקרה בכל. האסיפה נקראה שלמענם בעניינים לדון רשאי יהיה כאמור החוקי המנין .1.3.3.3

 .שנדחתה האסיפה של היום בסדר שנכלל נושא אלא נדחית באסיפה לדיון יעמוד

 הדחייה על הוחלט שבה באסיפה היום סדר על שעמד עניין אלא יידון לא נדחית באסיפה .1.3.3.1

 הדחייה בדבר הודעה ליתן צורך אין; אסיפה באותה בו הדיון נגמר שלא או נדון ושלא

  האסיפה נדחתה אם אולם, הנדחית האסיפה של היום סדר על העומדים והעניינים

 על ניתנה שהיא כדרך הנדחית האסיפה על הודעה תינתן יותר או ימים( 19) עשר לחמישה

 .נדחה בה שהדיון האסיפה

 האסיפה לו הורתה כך אם - חייב והוא, מנין בה שנכח אסיפה בהסכמה, רשאי הראש יושב .1.3.3.9

 ימים לעשרה נדחית שאסיפה אימת כל. למקום וממקום ליום מיום האסיפה את לדחות -

, מקורית אסיפה לגבי כמו אופן באותו הנדחית האסיפה על הודעה תימסר, מכן ליותר או

 על או אסיפה של דחייתה על להודעה זכאים החברים יהיו לא לעיל האמור מכפי חוץ

 היה שאפשר העניין זולת נדחית באסיפה יידון לא עניין שום. נדחית באסיפה שידון העניין

 .הדחייה חלה שבה באסיפה בו לדון

הראש )אם יש יושב ראש( של הדירקטוריון או, בהיעדרו, חבר הדירקטוריון המנהל,  יושב .1.3.3.7

ישב ראש בכל אסיפה כללית, אך אם אין יושב ראש או חבר דירקטוריון מנהל, או אם 

 שנקבע מהמועד דקות( 19באיזו אסיפה לא יהיה נוכח לא זה ולא זה תוך חמש עשרה )

 חבר באיזה הנוכחים החברים יבחרו, ראש כיושב לשמש ירצה לא אם או, האסיפה לקיום

 הנוכחים הדירקטוריון חברי כל אם או, נוכח דירקטוריון חבר אין אם - או דירקטוריון

 .האסיפה ראש יושב להיות, מביניהם באחד - ראש לשבת מסרבים

 -לחוק החברות( 29רוב לקבלת החלטות האסיפה הכללית )סעיף  .1.3.1

כי בכפוף לכל זכויות מיוחדות או הגבלות הצמודות אותה  תלתקנון החברה קובע 77 תקנה .1.3.1.1

כוח קול אחד בגין כל -שעה לאיזה סוג של מניות יהא לכל חבר הנוכח בעצמו או על ידי בא

קובע כי היו הקולות שקולים, יהא יו"ר לתקנון החברה  73מניה המוחזקת בידו. סעיף 

 וא זכאי להם כחבר.האסיפה זכאי לקול נוסף או מכריע נוסף על הקולות שה

כי הזכויות או זכויות היתר, כולן או מקצן, הצמודות  תלתקנון החברה קובע 90 תקנה .1.3.1.1

לאיזה סוג של מניות המהוות חלק של הון החברה באותה שעה, מותר )זולת אם נקבע 

אחרת בתנאי הנפקתן של המניות מאותו סוג( לשנותן באיזה אופן שהוא בהסכמה בכתב 

של המניות מאותו סוג או באישור החלטה שלא מן המנין שנתקבלה רבעים -מאת שלשה

 באסיפה נפרדת של בעלי המניות מאותו סוג.

 -לחוק החברות( 107-ו 109הצבעה בדירקטוריון )סעיפים  .1.3.9

שאלות המתעוררות בישיבות הדירקטוריון יוחלטו ברוב קולות. החברה קובעת כי  לתקנון 55תקנה 

 .קול שני או מכריע ו"רליהיה יהיו הקולות שקולים, 
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 - לחוק החברות( 111תקופת הכהונה )סעיף  .1.3.7

אם באיזו אסיפה כללית שבה היתה צריכה להתקיים בחירת  קובעת כי לתקנון החברה 59 תקנה

לתקנון, לא נתקיימה הבחירה, ימשיכו חברי  51חברי דירקטוריון, בהתאם להוראות סעיף 

  .ןמותיהם ימולאו באסיפה כללית בהתאם לתקנוהדירקטוריון הפורשים בכהונתם עד שמקו

 שנתיים באסיפה רגילה.לכל חברי הדירקטוריון יפרשו ממשרתם אחת 

 - לחוק החברות( 307-ו 301פים )סעיומגבלות על חלוקת דיבידנד החלטה על חלוקת דיבידנד  .1.3.7

חברי הדירקטוריון רשאים, באישורה של אסיפה לתקנון החברה קובעת כי  110תקנה   .1.3.7.1

כללית, להכריז מזמן לזמן על דיבידנדים, אך שום דיבידנד כזה לא ישולם שלא מתוך 

(. לא 1523-ת החברות ]נוסח חדש[, תשמ"גרווחי החברה )חוץ מכפי שהותר במפורש בפקוד

והכרזת חברי הדירקטוריון  ישולם דיבידנד גבוה מזה שהמליצו עליו חברי הדירקטוריון,

באיזה זמן שהוא לדיבידנדים תהיה קובעת. חברי הדירקטוריון על סכום הרווחים המצוי 

רשאים, אם ימצאו לנכון, ואם לפי דעתם מצדיק מצב החברה תשלום כזה, להכריז ולשלם 

 .מזמן לזמן דיבידנד בינים, מבלי אישור כאמור לעיל

באישור החלטה של אסיפה כללית מותר לשלם לתקנון החברה קובעת כי  111תקנה  .1.3.7.1

ם, כולם או מקצתם, בעין ומותר לשלמם, כולם או מקצתם, מתוך שיחלקו בין דיבידנדי

החברים או בין כל סוג של חברים, בהתאם לזכויותיהם, מניות שנפרעו במלואן, איגרות 

חוב או בטוחות אחרות של החברה או של כל חברה אחרת, או כל רכוש אחר המתאים 

הדירקטוריון לעשות שומות, תיאומים  לחלוקה כאמור לעיל. הרשות הגמורה בידי חברי

ין ככל שיהיה לפי דעתם דרוש או מועיל על מנת נק –והסדרים ולנפק תעודות או מסמכי 

הדיבידנדים או חלקי דיבידנדים שישולמו להקל על חלוקה צודקת בין החברים של כל 

מחלקם הנכון ומהאינטרסים הנכונים כאמור לעיל או על מנת לתת להם את ההנאה 

 .להם ברכוש, ושום חבר לא יחלוק על שומה,  תיאום או הסדר שנעשו כאמורש

 

 עם בקשר התקנון הוראות של תמציתי תיאור הינו לעיל 4.4 בסעיף המנויים בנושאים התקנון הוראות תיאור
 .החברה תקנון של המלא בנוסח לעיון תחליף מהווה אינו והוא נושאים אותם
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 תמורת ההנפקה וייעודה - 5פרק 

 
במועד תשקיף זה, החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם, ולפיכך לא תהיה כל תמורה מידית בעקבות 

, הפרטים בדבר השימוש בתמורת פרטי תשקיףא לתקנות 52בהתאם להוראות סעיף  .פרסום תשקיף המדף

ף יובאו במסגרת דוח הצעת המדף על פיו ניירות הערך המוצעים הקבועים בפרק ו' לתקנות פרטי תשקי

 יוצעו.

 

תמורת ניירות הערך לפיכך, אם יוצעו בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת מדף, 

שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית של החברה על פי החלטות הנהלת החברה כפי שיהיו מעת לעת. 

אם יקבע ייעוד ספציפי לתמורת ניירות הערך על פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, הוא יפורט בדוח 

 ועד השימוש בה בפועל.הצעת המדף, לרבות מדיניות החברה בקשר עם השקעת תמורת ההנפקה עד למ
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  : תיאור עסקי החברה6פרק 

 כללי 1.1

לתקנות פרטי תשקיף, לתיאור עסקי החברה ראו חלק א' בדוח ב 1ותקנה ( 1)א44בהתאם להוראות תקנה 

הדוח )" (1012-01-011421אסמכתא  ')מס 1012 ץמרב 11שפרסמה החברה ביום  1017לשנת  התקופתי

  ה.זה על דרך ההפני מדף בתשקיףהכלול  "(,1027לשנת  יהתקופת

 

 1027לשנת  השנתישינויים והשלמות למידע המופיע בדוח  1.1

 לתארו בדוח שיש ובכל עניין אחרלהלן תיאור שינויים וחידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה 

 תשקיףסמוך למועד פרסום מועד לועד  1017לשנת  הדוח התקופתיפרסום   שלאחר בתקופההתקופתי, 

על דרך  בתשקיף זהם שלהלן נכללים יידייהמהדיווחים המגנ"א.  ה במערכתכפי שדווחו על ידי החברהמדף, 

 : ההפניה

 הדיווח מהות אסמכתא' מס הדיווח תאריך

 מינוי דירקטורדיווח מיידי אודות  1012-01-011121 1012במרץ  11

 (17פירעון חלקי של אגרות חוב )סדרה דיווח מיידי אודות  1012-01-027111 1012באפריל  11

חתימה על צו מוסכם עם רשות  אודות דיווח מיידי 1012-01-041044 1012באפריל  11

 ההגבלים העסקיים

 

 על מצב ענייני החברה דוח הדירקטוריון 1.2

תקופה של החברה ל סקידוח הדירקטוריון על מצב עלא לתקנות פרטי תשקיף, 44בהתאם להוראות תקנה 

זה על  מדף נכלל בתשקיףה, 1017ופתי לשנת קב' לדוח הת חלקראו , 1017בדצמבר  21 שהסתיימה ביום נהש

 דרך ההפניה.
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  של החברהוחברות קשורות ת נות בוחבר 1.4

 בת/מסונפת שם חברת
 סוג

 מניה

מניות מוחזק  מספר

 וערכן הנקוב 

 שיעור החזקת החברה )%(

 במנוי דירקטורים בהצבעה בהון בני"ע

 72.17 72.17 11.00 100.00 שקל כ"א 0.1בנות  2,000 רגילה חברת נכסי הירדן בע"מ

רגילה 

 א

שקל  0.1)*( בנות 101,111

 כ"א

11.12 27.11 11.21 11.21 

חברת מגרשי קבלנים 

 בע"מ

 100.00 שקל כ"א 0.1בנות  1,000 בכורה 

 

71.01 

 

100.00 

 

100.00 

 

שקל  0.1)**(בנות  120 נדחית

 כ"א

100.00 

 

12.11 

 

0.00 

 

0.00 

 

 100.00 100.00 100.00 100.00 שקל כ"א 0.1בנות  1,120 סה"כ

החברה הלאומית 

לאספקת פחם בע"מ 

)***( 

רגילה 

 א

 100.00 100.00 100.00 100.00 שקל כ"א 1בנות  110,000

החברה המנהלת של 

קרן השתלמות של 

עובדי חברת החשמל 

 לישראל בע"מ )****(

הנהלה 

 א'

 10.00 שקל כ"א 1בנות  1

ממניות 

 ההנהלה

- 10.00 10.00 

משאבי  לפיתוח רההחב

 בע"מ פמ"א אנרגיה

שקל  0.1בנות  2,417,710 רגילה

 כ"א

41.11 41.11 41.11 20.77 

איי.בי.סי. איזראל 

ברודבאנד קומפני 

  "(IBC)" ( בע"מ1012)

 )*****( 40.00 40.00 40.00 שקל כ"א 1בנות  400 רגילה

 .די נושאי משרה בנאמנות עבור החברהי-מניות רגילות א' מוחזקות על 11      )*( 

 .ידי נושאי משרה בנאמנות עבור החברה-מניות נדחות מוחזקות על 120)**(    

מתמנים מקרב עובדי חברת  1 -דירקטורים מתמנים מקרב הציבור ו  2בהתאם לתקנון החברה הלאומית לאספקת פחם )***(  

 .החשמל

נותרים  10%ממניות ההנהלה ומהזכויות למינוי דירקטורים, ללא זכויות להשתתפות ברווחים.  10%מחזיקה  החברה****( )

(, עמותת עובדי חברת 11%מוחזקים כדלקמן: האגודה לעזרה הדדית בין עובדי חברת החשמל במרחב הדרום )מחזיק סופי( )

ון ועזרה הדדית של עובדי חברת החשמל בירושלים בע"מ ( והקרן לחסכ11.117%החשמל במרחב הצפון )ע"ר( )מחזיק סופי( )

מניית הכרעה, אשר מקנה למחזיק בה להכריע בכל מקרה של שוויון קולות באסיפה הכללית או  .(2.222%)מחזיק סופי( )

 .בדירקטוריון, הוקצתה אישית למר דוד הגואל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל לשעבר

כאשר כל  ,דירקטורים 1ולא יעלה על  1 -חת מלא יפ IBC -, מספר הדירקטורים בIBCותקנון  בהתאם להסכם המייסדים *(*)***

( תעמוד לבעל השליטה הזכות למנות לדירקטוריון 1ובעל השליטה,  החברהעוד לא קיימים בעלי מניות נוספים בחברה מלבד 

IBC  2 -ו ע"י בעל השליטה בכל מועד מדירקטורים, אך בכל מקרה לא יפחת מס' הדירקטורים המכהנים שמונ 1עד 

דירקטורים בכפוף לכך שמספר הדירקטורים  4 -ל 1בין  IBCהזכות למנות לדירקטוריון  חברה( תעמוד ל1דירקטורים; 

 .בכל עת יהיה נמוך מממספר הדירקטורים שמונו בידי בעל השליטה החברהשימונו בידי 



 2 -ו

268/25 ,   

 

 -ו 1017ר בדצמב 21 ביום שהסתיימולשנים  ברהשל הח וקשורות בנות חברות רווחי אודות םפרטי להלן

  )באלפי ש"ח(: 1011

 

 

 שם החברה

 1026בדצמבר  12לשנה שהסתיימה ביום  1027בדצמבר  12לשנה שהסתיימה ביום 

רווח )הפסד( 
 לפני מס

רווח 
)הפסד( 
 לאחר מס

 דיבידנד
רווח 

)הפסד( 
 לפני מס

רווח )הפסד( 
 לאחר מס

 דיבידנד

חברת נכסי 
 *ע"מהירדן ב

-- -- -- -- -- -- 

חברת מגרשי 
 -- -- -- -- -- -- *קבלנים בע"מ

החברה 
הלאומית 

לאספקת פחם 
 בע"מ

11 2 1 17 12 2 

החברה 
המנהלת של 

קרן השתלמות 
של עובדי חברת 

החשמל 
 לישראל בע"מ 

 ל"ר** ל"ר** ל"ר** ל"ר** ל"ר** ל"ר**

 לפיתוח רההחב
 משאבי אנרגיה

 *בע"מ פמ"א
-- -- -- -- -- -- 

IBC 
-- -- -- (47) (47) -- 

 

 חברה לא פעילה* 
 .של קרן השתלמות של עובדי חברת החשמל לישראל בע"מהחברה המנהלת   לחברה אין זכות להשתתף ברווחי** 

 

 .1017לשנת  דוח התקופתיהמצורפים ל דוחות הכספייםל 10 ז',1ט',1ים ראה ביאורנוספים  לפרטים



 1-ז

 

 

 ניהול החברה - 7פרק 
  דירקטוריון החברה .1.1

שם 
 הדירקטור:

אלוף )מיל'( יפתח 

יו"ר  -רון טל

 הדירקטוריון

 פרנק גדעון מונא בח'ית
פורר )אריק( 

 אריה
מרדכי מוקי בן 

 שלמה ארביב יואב דרוקר עמי
דיאנה חלבי 

 חסון
-אורלי גרטי

 דורית ענבר סרוסי
 פאלר

 מרדכי
 טטרקה

 737103727 736720216 736521021 759020136 739126139 736183171 732258587 39860353 771317851 782808870 739761050 מספר ת.ז.:

 8247141037 7641741030 1647841067 7947141010 1641841036 8141841030 8147141069 1947041036 15411495 7647641011 1347941036 לידה:תאריך 

מען להמצאת 
 כתבי בי דין:

 8845רחוב אשר 

 מודיעין

 2086ת.ד. 

 חיפה

בית יצחק, שער 
, 98087חפר 

 2170ת.ד. 

שד' שאול 
 נופית 98גלבוע  ת"א 2המלך 

סשה ארגוב 
 רעננה 52

, 81האש"ל 
 , חיפה8חורי  רמת גן

ג' תל 9קרליבך 
 אביב

 63יוסף צבי 
 א רמת גן

4ב, 1הצבעוני 
הוד השרון, 

9387388 

 ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית ישראלית :נתינות

חברות 
בוועדות 

 הדירקטוריון:

יו"ר ועדת 
אסטרטגיה, 
שינוי מבני 

 ותדמית; ועדה 
לשיתוף פעולה 

ופיתוח אזורי 
ועדת עסקי; 

משאבי אנוש 
וארגון; ועדת 
תקציב, ניהול 
פיננסי וניהול 
סיכונים; יו"ר 

ועדת 
התקשרויות 

ונכסים; ועדת 
אחריות 

תאגידית,  
רגולציה ותעריף; 

ועדה לליווי 
ובקרה אחר 

הערכות החברה 
; למצבי חירום
ועדת משנה 

לבחינת נושא 
האקטואריה; 

יו"ר ועדת משנה 
לבחינת 

אפקטיביות 
עבודת 

ועדת ביקורת;  
ועדת 

אסטרגיה, 
שינוי מבני 

ותדמית; ועדת 
תקציב, ניהול 
פיננסי וניהול 

סיכונים; ועדה 
לבחינת 

הדו"חות 
הכספיים; 

ועדה לליווי 
ובקרה אחר 

הערכות 
החברה למצבי 

; ועדת חירום
משנה לבחינת 

נושא 
 האקטואריה

ועדת אחריות 
תאגידית, 
רגולציה 

ותעריף;  יו"ר 
לליווי הועדה 

ובקרה אחר 
הערכות החברה 

; למצבי חירום
ועדת ביקורת; 
ועדת תגמול; 

ועדת אסטרגיה, 
שינוי מבני 

ותדמית; יו"ר 
ועדת משאבי 

אנוש וארגון;  
ועדת משנה 

לבחינת 
אפקטיביות 

עבודת 
 הדירקטוריון.

 
 
 
 

 

ועדת ביקורת;  
ועדת תגמול; 

ועדת 
אסטרטגיה, 
שינוי מבני 

ותדמית; ועדה 
וחות לבחינת הד

הכספיים; ועדת 
תקציב, ניהול 
פיננסי וניהול 

סיכונים; ועדת 
התקשרויות 

ועדה ונכסים; 
לליווי ובקרה 
אחר הערכות 

החברה למצבי 
ועדה  ;חירום

שיתוף פעולה ל
אזורי ופיתוח 

ועדת עסקי;  
בחינת משנה ל

נושא 
האקטואריה; 
ועדת משנה 

בחינת ל
אפקטיביות 

עבודת 
 הדירקטוריון

יו"ר ועדת 
ות אחרי

תאגידית, 
רגולציה 

ותעריף; ועדת 
תקציב, ניהול 
פיננסי וניהול 

סיכונים; ועדת 
משאבי אנוש 
וארגון; ועדת 
משנה לבחינת 

נושא 
 האקטואריה

ועדת 
אסטרגיה, 
שינוי מבני 
ותדמית; 

ועדת אחריות 
תאגידית, 

רגולציהותערי
ף; ועדה 

לשיתוף פעולה 
אזורי ופיתוח 

ועדה עסקי; 
לליווי ובקרה 

כות אחר הער
החברה למצבי 

 חירום

 
ועדת אסטרגיה, 

שינוי מבני 
ועדת  ותדמית;
ועדת  ביקורת;
ועדה  תגמול;

לבחינת 
הדו"חות 
 ;הכספיים

ועדת תקציב, 
ניהול פיננסי 

וניהול 
ועדה  ;סיכונים

לליווי ובקרה 
אחר הערכות 

החברה למצבי 
ועדת  ;חירום

משנה לבחינת 
נושא 

האקטואריה; 
ועדת 

התקשרויות 
 ונכסים

ועדת 
אסטרגיה, 
שינוי מבני 
ותדמית; 

ועדת 
התקשרויות 

ונכסים; 
ועדה 

לשיתוף 
פעולה אזורי 

ופיתוח 
עסקי; ועדת 
משאבי אנוש 

וארגון; 
ועדה לליווי 
ובקרה אחר 

הערכות 
החברה 
למצבי 

; חירום
ועדת משנה 

לבחינת 
אפקטיביות 

עבודת 
הדירקטוריו

 ן

ועדת 
אסטרטגיה, 
שינוי מבני 

ותדמית;יו"ר 
יב, ועדת תקצ

ניהול פיננסי 
וניהול 

סיכונים; ועדה 
לשיתוף פעולה 
אזורי ופיתוח 
עסקי; ועדה 

לבחינת  
הדו"חות 

הכספיים; 
ועדה לליווי 
ובקרה אחר 

הערכות 
החברה למצבי 

; יו"ר חירום
ועדת משנה 

לבחינת נושא 
 האקטואריה

 
ועדת 

אסטרטגיה, 
שינוי מבני 
ותדמית;  

ועדת משאבי 
אנוש וארגון;  

 יו"ר הועדה
לשיתוף 

פעולה אזורי 
ופיתוח 

עסקי; ועדת 
התקשרויות 

ונכסים; 
ועדת אחריות 

תאגידית, 
רגולציה 
ותעריף; 

ועדה לליווי 
ובקרה אחר 

הערכות 
החברה 

 למצבי חירום

ועדת 
אסטרטגיה, 
שינוי מבני 
ותדמית;  

ועדת משאבי 
אנוש וארגון;  

ועדת 
התקשרויות 

ונכסים; 
ועדת אחריות 

תאגידית, 
רגולציה 
ותעריף; 

ועדה לליווי 
ובקרה אחר 

הערכות 
החברה 

 למצבי חירום



   

 

   

 

 8-ז

שם 
 הדירקטור:

אלוף )מיל'( יפתח 

יו"ר  -רון טל

 הדירקטוריון

 פרנק גדעון מונא בח'ית
פורר )אריק( 

 אריה
מרדכי מוקי בן 

 עמי
 שלמה ארביב יואב דרוקר

דיאנה חלבי 
 חסון

-אורלי גרטי
 סרוסי

 דורית ענבר
 פאלר

 מרדכי
 טטרקה

 וריון.הדירקט

דירקטור בלתי 
 תלוי:

 לא כן כן לא כן לא לא כן  כן לא לא

דירקטור 
חיצוני/חיצוני 

 מומחה:
 לא לא לא לא כן לא לא כן  לא לא לא

תחילת  תאריך
 הכהונה:

כדירקטור  מונה
-ב

 מונה,8047048717
"ר יולתפקיד 

 -ב דירקטוריוןה
7141748717 . 
הכהונה 

לדירקטור 
 -חודשה ב

5747048715 
והכהונה כיו"ר 

דירקטוריון 
החברה חודשה 

 7841748715-ב
הכהונה 

לדירקטור 
חודשה פעם 

 -נוספת ב
8047048716 

והכהונה לתפקיד 
יו"ר 

הדירקטוריון 
 חודשה ביום
7641748716 

8647648711 884048716 7241848713 7047848716 5741848713 8141848711 8847048716 7547348716 1747348716 8347548712 

 השכלה:

L.L.B  )בוגר(
במשפטים 

מהאוניברסיטה 
העברית; 
E.M.B.A 

)מוסמך( במנהל 
עסקים 

מאוניברסיטת בר 
 אילן;

תואר ראשון 
בכלכלה 

וחשבונאות 
אוניברסיטהמ

; העברית ה
רו"ח מוסמכת; 

M.B.A   תואר
שני במנהל 

עסקים 

B.Sc  )בוגר(
בהנדסת מכונות 

מהטכניון; 
M.Sc  )מוסמך(

במדעי הגרעין 
 מהטכניון

תואר ראשון 
בכלכלה 

מאוניברסיטת 
בן גוריון, תואר 

שני במנהל 
עסקים עם 
התמחות 
במימון 

מאוניברסיטת 

תואר ראשון 
בכלכלה במסלול 

מנהל עסקים 
מאוניברסיטת 

 חיפה

תואר ראשון 
ת בהנדס

"זרם חשמל
 –חזק"

המכללה 
האקדמית 

יהודה 
ושומרון, 
תואר שני 

כלכלה בוגר 
 ומדעי המדינה

אוניברסיטת תל 
 אביב

 
מנהל מוסמך 

עסקים, 
התמחות 
במימון 

L.L.B 
)בוגר( 

במשפטים 
ממכללת 

 נתניה

תואר ראשון 
ות בחשבונא

וכלכלה 
מאוניברסיטת 

תל אביב;  
תואר שני 

במנהל עסקים 
מאוניברסיטת 

תל אביב; 

תואר ראשון 
במשפטים 
מאוניברסיט
ת תל אביב; 
תואר שני 

במנהל 
עסקים, 

Ecsecutive 

MBA  בי"ס

בוגר מדע 
המדינה 

אוניברסיטת 
 חיפה

 
מדע מוסמך 

 -המדינה 
התמחות 
בביטחון 



   

 

   

 

 5-ז

שם 
 הדירקטור:

אלוף )מיל'( יפתח 

יו"ר  -רון טל

 הדירקטוריון

 פרנק גדעון מונא בח'ית
פורר )אריק( 

 אריה
מרדכי מוקי בן 

 עמי
 שלמה ארביב יואב דרוקר

דיאנה חלבי 
 חסון

-אורלי גרטי
 סרוסי

 דורית ענבר
 פאלר

 מרדכי
 טטרקה

משלוחת  
אוניברסיטת 
דרבי בחיפה; 

תואר שני 
בניהול מערכות 

בריאות 
מאוניברסיטת 

 חיפה. 

 

בר אילן, תואר 
ראשון 

במשפטים 
מהמרכז 
האקדמי 
למשפט 

ועסקים ברמת 
 גן. 

MBA   במנהל
 –עסקים 

הקריה 
האקדמית 

 אונו. 

 ומערכות מידע
אוניברסיטת 

 אביב-תל

תואר שני 
במנהל ציבורי, 
אוניברסיטת 

הרווארד 
 ארצות הברית

רקאנטי, 
אוניברסיטת 

 תל אביב;

י לאומ
אוניברסיטת 

 חיפה
 
מדע מוסמך 

 המדינה
אוניברסיטת 

 חיפה
 
מדע מוסמך 

 -המדינה 
התמחות 

במנהל ציבורי 
אוניברסיטת 

 חיפה

בעל מומחיות 
חשבונאית 
פיננסית או 

כשירות 
 :1מקצועית

 בעל כשירות 
 מקצועית

בעלת  
מומחיות 

חשבונאית 
ופיננסית 
וכשירות 
 מקצועית

 בעל כשירות 
 מקצועית 

בעל מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 
וכשירות 
 מקצועית 

בעל מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 
וכשירות 
 מקצועית

 בעל כשירות 
 מקצועית

בעל מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 
וכשירות 
 מקצועית

בעלת 
 כשירות 
 מקצועית

בעלת 
מומחיות 

חשבונאית 
 ופיננסית 

 בעלת כשירות
 מקצועית

 בעל כשירות 
 מקצועית

עיסוקים 
 5 -עיקריים ב
השנים 

 האחרונות

יו"ר 
הדירקטוריון של 

מכהן  החברה;
כחבר באגודת 
הידידים של 

המרכז הרפואי 
"מאיר" בכפר 

סבא; חבר 
בעמותת חבר 
הנאמנים של 
אוניברסיטת 

אריאל; יו"ר חבר 
הנאמנים של 

המכינות הקדם 
; כיהן צבאיות

חברה בוועדה 
לבחינת שיוויון 

הזדמנויות 
לאוכלוסיות 

שונות לתפקידי 
דירקטורים 

בחברות 
ממשלתיות; 
דירקטורית 

בחברת עמידר, 
רה החב

הלאומית 
לשיכון 

בישראל בע"מ; 

יו"ר הועד 
הטכניון, -המנהל

דירקטור בקרן 
ואן ליר )הולנד( 

, 8713עד יולי 
יו"ר חברת 
CRECOR  

בבעלות קרן ואן 
ליר עד יולי 

, דירקטור 8713
  NTI-ב

וושינגטון, חבר 
בוועדה לישוב 

בין סכסוכים 
חברות 

חבר ועדות 
כינוסים 

ופרוקים וועדת 
תכנון ובניה של 

לשכת עו"ד 
בישראל, עו"ד 

פרטי, חבר 
, בלשכת עו"ד

 של בעלים
 פרטית חברה

 ץיעו, לניהול
 ; עסקי ויזום

מנהל מחלקת 
כספים 

וחשבונות באגף 
תקשורת רחבת 

מחלקת  ;פס
התקציבים 

 -בחברת החשמל
מרכז תקציבי 
  ;התפעול בחברה

דירקטור בקופת 
 הגמל מחוג

מנהל מחלקת 
תפעול 

והשגחה מחוז 
דן בחברת 

 ;החשמל
דירקטור 

מטעם 
העובדים 

בדירקטוריון 
 חברת החשמל 

יועץ כסמנכ"ל 
חברת ב כספים

וידאו פלואו 
, שימש בע"מ

כדירקטור 
בילין לפידות 
ניהול קופות 

גמל עד 
81.18.8711 

עו"ד במשרד 
נ. חלבי 

ושות' משרד 
 עורכי דין

דירקטורית 
מקצועית: 
אופטיבייס 

בע"מ, 
גמאטרוניק 

בע"מ, קופ"ח 
מאוחדת, 

תאגיד השידור 
, יונט הישראלי

קרדיט 
)שירותים 
 פיננסיים(

 וואפי בע"מ
)אפריקה( 

בע"מ. מותב 

מנכ"לית 
הקרן החדשה 

נוע ללקו
 וטלוויזיה; 
דירקטורית 
בסינמטק 
ירושלים, 

מכללת בית 
 ברל
 
 
 

 

מנכ"ל 
תשתיות נפט 

ואנרגיה 
; בע"מ

 דירקטור
מכון 

האנרגיה 
 והסביבה

                                                      

היותם בעלי מומחיות בעלי  הדירקטוריון את וקבע אך לא לגבי כולם בחן ,1013-חוק החברות הממשלתיות, התשל"הל 1א16 -א ו16סעיפים הדירקטורים של החברה עונים לדרישות המנויות בכל  1

    .8773-רקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ומומחיות חשבונאית ופיננסית ו4או כשירות מקצועית, כאמור בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדי



   

 

   

 

 9-ז

שם 
 הדירקטור:

אלוף )מיל'( יפתח 

יו"ר  -רון טל

 הדירקטוריון

 פרנק גדעון מונא בח'ית
פורר )אריק( 

 אריה
מרדכי מוקי בן 

 עמי
 שלמה ארביב יואב דרוקר

דיאנה חלבי 
 חסון

-אורלי גרטי
 סרוסי

 דורית ענבר
 פאלר

 מרדכי
 טטרקה

כחבר בועדה 
למינוי יועצים 
משפטיים של 
; רשות החברות

כיהן כחבר באיגוד 
השופטים של 

התאחדות 
יו"ר  לכדורגל;
וי של ועדת היג

פורום החברות 
המובילות במשק 
בתחומי התשתית 

עם התמקדות 
בנושא אנרגיה 

מכללה  –ומים 
אקדמית נתניה; 

יו"ר נשיאות 
פרויקט "גדולים 

במדים" של 
עמותת "יד לילד 
המיוחד"; חבר 

חבר הנאמנים ב
של מוזיאון 

ומרכז מורשת 
חינוכי להנצחת 

פועליהם של 
חסידי אומות 

; חבר העולם
ורום נשיאות בפ

 ;ראשי החברות
יו"ר ועדת 

ההנצחה וחבר 
הנהלה בעמותת 

; "יד לשיריון"
כיהן כיו"ר הועדה 
המייעצת לאיתור 
מפקד גל"צ; חבר 
בועדת שופטים 
 לפרס ישראל. 

 

חברה בוועדה 
לסיווג חברות 
ממשלתיות; 
חברת הנהלה 

במרכז הרפואי 
לגליל 

ומנכ"לית 
תאגיד 

הבריאות ליד 
המרכז הרפואי 

 לגליל

ממשלתיות 
בענייני תשתית 
 )רשות החברות( 

נציג עובדים 
בבית הדין 

האזורי 
לעבודה בתל 

 אביב.

 סינמטק  אין אין אין אין קופת הגמל מחוגיו"ר הנהלת  Van Leer אין אין פירוט 



   

 

   

 

 3-ז

שם 
 הדירקטור:

אלוף )מיל'( יפתח 

יו"ר  -רון טל

 הדירקטוריון

 פרנק גדעון מונא בח'ית
פורר )אריק( 

 אריה
מרדכי מוקי בן 

 עמי
 שלמה ארביב יואב דרוקר

דיאנה חלבי 
 חסון

-אורלי גרטי
 סרוסי

 דורית ענבר
 פאלר

 מרדכי
 טטרקה

התאגידים 
בהם הוא 
משמש 

 דירקטור:

Group 

Foundation 

Netherlands  עד(
(; יו"ר 8713יולי 

 המנהל דהווע
 ;של הטכניון

CRECOR BV 

Netherlands  
)חברת בת של  

 (ליר-קרן ואן
(; 8713)עד יוני 

Nuclear Threat 

Initiative 

(USA) 

חברת בתי 
קולנוע רחובות 
וחבר הנהלת 

התאחדות של 
ענף הקולנוע 

 בישראל.

ירושלים; 
הנהלת 
המוסד 

האקדמי 
מכללת בית 

 ברל;

האם הוא עובד 
, החברהשל 

של חברה בת, 
או חברה 
 הקשורה של

או של בעל 
 :העניין ב

 לא לא לא לא

כן, משמש 
בתפקיד מנהל 
מחלקת כספים 
וחשבונות באגף 
תקשורת רחבת 

פס בחברת 
 החשמל 

משמש כן, 
בתפקיד מנהל 

מחלקת 
תפעול 

והשגחה מחוז 
דן בחברת 

 החשמל

 לא לא לא לא לא

האם הוא בן 
משפחה של 

בעל עניין אחר 
 :בחברה

 לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

האם הוא 
דירקטור 
שהחברה 
רואה אותו 

כבעל מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 

לצורך עמידה 
במספר 

המזערי שקבע 
הדירקטוריון 

סעיף  לפי
( 29)א()29

לחוק 
 החברות:

 לא לא כן לא כן לא כן כן לא כן לא
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 בחברה  משרה בכירה נושאי .1.8

 : כמפורט להלןבכירה,  בחברה נושאי משרה כהניםנכון למועד התשקיף, מ

שם נושא 

 המשרה
 עופר בלוך

 אדריאן

 ביאנו
 יעל נבו

אמיר 

 ליבנה
 הלמן אורן

 יצחק

 בלמס

רם 

 ארליכמן
 חיים רובין

אברהם 

 דוישטמן
 שנק יוסף

 עמית

 אוברקוביץ

שמעון 

 פישר 
 כהן דב

 ניצה

 רוגוזינסקי

מספר 

 :ת.ז.
736778396 716257692 718510502 785183197 789165213 732219906 788381335 731123699 731801185 760565872 730757713 736918965 

73919701

2 
783921037 

תאריך 

 :לידה
11470430 80472492 85471462 10479462 75411462 83471469 19471466 73471468 12470461 89417431 10472469 81475467 17478431 17476415 

תאריך 

תחילת 

 :כהונה

17476413 17479475 13479413 19479411 1341848711 

סמנכ"ל 

-לקוחות מ

71471413 

משנה 

-למנכ"ל מ

048713 

  

81478416 13470411 71471416 11471415 
83476413 

 
71471416 10472413 81479419 

תפקיד 

 :בחברה
 מנהל כללי

סמנכ"ל 

קיימות 

ומנהל 

 הסיכונים

 סמנכ"ל,

 צתהיוע

 תהמשפטי

מנהל 

האסטרטגי

ה והשינוי 

 המבני 

והעוזר 

הבכיר 

למנכ"ל 

 )מנהל אגף(

סמנכ"ל 

שיווק 

 ורגולציה

משנה 

למנכ"ל 

סמנכ"ל ו

 לקוחות

סמנכ"ל 

ייצור 

 ואנרגיה

סמנכ"ל 

פרויקטים 

 הנדסיים 

סמנכ"ל 

כספים 

כלכלה 

ופיתוח 

 עסקי

סמנכ"ל 

 תקשוב

סמנכ"ל 

משאבי 

 אנוש

 וארגון

מנהל אגף 

מערכת 

החשמל 

ומ"מ 

סמנכ"ל 

לתכנון, 

פיתוח 

 וטכנולוגיה

סמנכ"ל 

תפעול 

ולוגיסטי

 קה

סמנכ"ל, 

המבקרת 

הפנימית 

ונציבת 

תלונות 

 הציבור

תפקיד 

בחברה 

בת, 

בחברה 

משמש 

כיו"ר 

דירקטוריון 

חברת 

דירקטור 

במיזמים 

של החברה 

כחלק 

 אין אין

יו"ר ועדת 

הביקורת 

בחברת 

    הפחם

 אין אין אין אין אין אין אין אין אין



   

 

   

 

 1-ז

שם נושא 

 המשרה
 עופר בלוך

 אדריאן

 ביאנו
 יעל נבו

אמיר 

 ליבנה
 הלמן אורן

 יצחק

 בלמס

רם 

 ארליכמן
 חיים רובין

אברהם 

 דוישטמן
 שנק יוסף

 עמית

 אוברקוביץ

שמעון 

 פישר 
 כהן דב

 ניצה

 רוגוזינסקי

קשורה 

 או בבעל

 :עניין

מהחממה  הפחם. 

 הטכנולוגית 

בעל 

עניין 

 :בחברה

כן )מתוקף 

תפקידו 

 בחברה(

 לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

בן 

משפחה 

של 

נושא 

משרה 

בכירה 

בחברה 

או של 

בעל 

עניין 

אחר 

 :בחברה

 לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא לא

 :השכלה

B.A 

בכלכלה 

מאוניברסי

טת תל 

אביב; 

M.B.A 

)מוסמך( 

מנהל 

עסקים 

תואר 

ראשון 

בהנדסת 

חשמל זרם 

חזק 

בטכניון, 

בוקרסט, 

רומניה; 

תואר שני 

L.L.B 

)בוגר( 

במשפטים 

מאוניברסי

טת תל 

  אביב

L.L.B 

)בוגר( 

במשפטים 

מאוניברסי

טת חיפה; 

L.L.M 

)מוסמך( 

במשפטים, 

אוניברסיט

B.A  )בוגר(

מדעי 

המדינה 

מאוניברסי

טת תל 

 M.Aאביב; 

)מוסמך( 

במדיניות 

B.Sc  )בוגר(

הנדסת 

חשמל 

ומחשבים 

מאוניברסי

-טת בן

 M.Eגוריון; 

)מוסמך(  

בוגר 

הנדסת 

מכונות, 

טכניון; 

מוסמך 

בהנדסת 

חשמל 

ואלקטרוני

קה, 

תואר 

ראשון 

-בטכניון

מהנדס 

 מכונות, 

MBA 

במנהל 

עסקים 

B.A בוגר( )

כלכלה 

וחשבונאות 

מאוניברסי

טת בר 

אילן, רו"ח 

 מוסמך.

הנדסאי 

מחשבים, 

טכניון; 

MBA 

במנהל 

עסקים 

מאוניברסי

 טת דרבי;

מוסמך 

מנהל 

 -עסקים

אוניברסיט

 ת דרבי;

מוסמך 

מדעי 

 -המדינה

בוגר 

הנדסת 

חשמל, 

ן; טכניו

MBA 

במנהל 

עסקים 

מכללת 

 מדעי בוגר

ההתנהגו

 ת

מאוניברס

 יטת

 ניופורט

L.L.M 

)מוסמך( 

במשפטים 

מאוניברסי

טת בר 

אילן; בוגר 

מנהל 

 -עסקים

המכללה 



   

 

   

 

 2-ז

שם נושא 

 המשרה
 עופר בלוך

 אדריאן

 ביאנו
 יעל נבו

אמיר 

 ליבנה
 הלמן אורן

 יצחק

 בלמס

רם 

 ארליכמן
 חיים רובין

אברהם 

 דוישטמן
 שנק יוסף

 עמית

 אוברקוביץ

שמעון 

 פישר 
 כהן דב

 ניצה

 רוגוזינסקי

מאוניברסי

-טת תל

 אביב

(MSC )

ותואר 

שלישי 

(DSc) 

בהנדסת 

חשמל 

 מהטכניון

ציבורית  ת חיפה

מאוניברסי

-טת תל

 אביב

הנדסת 

מכונות 

ומנהל 

עסקים, 

הטכניון 

 חיפה

אוניברסיט

 ת תל אביב

מאוניבסיט

 ת ת"א 

B.Sc  )בוגר(

הנדסת 

מחשבים 

אוניברסימ

טת 

 ,מפליין'צ

 ארה"ב

אוניברסיט

 ת תל אביב

למנהל;  נתניה

 ;רו"ח

מבקר פנימי 

מוסמך 

(CIA) 

עיסוק 

בחמש 

השנים 

האחרונו

 :ת

מנהל כללי 

קבוצת נייר 

 חדרה 

סמנכ"ל 

משאבים 

אסטרטגיי

 בחברהם 

 צתיוע

ת משפטי

ומזכירת 

חברה של 

קבוצת נייר 

חדרה; 

דח"צית 

בחברת 

אנליסט 

שירותי 

ניהול 

השקעות 

 בע"מ.

מנהל 

האסטרטגי

ה והשינוי 

 המבני 

והעוזר 

הבכיר 

 למנכ"ל

סמנכ"ל 

 רגולציה

 בחברה

 

מנהל אגף 

תכנון 

הנדסי 

עד  148771)

148715) 

מ"מ ו

סמנכ"ל 

פרויקטים 

הנדסיים 

(7348713 

עד 

7148715 ,)

סמנכ"ל 

ייצור 

ואנרגיה 

(7848715 

עד 

1848719 .) 

מנהל אגף 

הייצור; 

מנהל תחנת 

הכח 

 רוטנברג; 

מנהל 

מנהלת 

טילים 

בחטיבת 

יבשה 

 ברפאל

 

משנה 

למנכ"ל 

בחברת 

כימיקלים 

לישראל 

 בע"מ 

מנהל אגף 

מערכות 

מידע 

ותקשוב 

(7948770 

עד 

7148715) 

מנהל אגף 

משאבי 

 ;אנוש

סגן מנהל 

י אגף משאב

במשך  אנוש

  שנים; 5

 

מנהל אגף 

הייצור; 

מ"מ 

סמנכ"ל 

יצור 

 ואנרגיה 

מנהל אגף 

לוגיסטיק

ה ונכסים 

 בחברה

מבקרת 

פנימית 

ראשית 

בעמיתים 

קרנות 

הפנסיה 

 הוותיקות

ובחברת 

הבת 

"אופאל 

 תטכנולוגיו

 עתידיות

 ;בע"מ"

מנהלת אגף 

הביקורת 

 -הפנימית

עמיתים 

קרנות 

הפנסיה 

 הוותיקות 
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 מורשי חתימה עצמאיים .1.5

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה בעניין סמכויות חתימה ובהתאם לנוהל החברה בעניין זה אין 

 ניירות ערך.בחברה מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת המונח בחוק 

 פרטים נוספים .1.9

 .1רחוב מעלה השחרור  –סומך חייקין, רואי חשבון   :רואה החשבון של החברה

  ., תל אביב9רחוב ויצמן  -עורכי דין  הרצוג פוקס נאמן,  :התשקיףעורכי דין 

 .5177771, חיפה 17, ת.ד. 1רחוב נתיב האור  :משרדה הרשום של החברה

 תמצית הוראות תקנון ההתאגדות של החברה המתייחסות לדירקטוריון .1.3

. ניתן לעיין בנוסח המלא החברהדירקטוריון בנוגע ללהלן יובאו הוראות תקנון ההתאגדות העיקריות 

(. הנוסח http://www.magna.isa.gov.ilשל תקנון החברה באתר מגנ"א של רשות ניירות ערך )

 המפורט להלן הינו תמציתי ואינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של התקנון.

הממשלתיות תחול על החברה פקודת החברות ]נוסח חדש[, בכפוף להוראות חוק החברות יודגש, כי 

"(, ולמונחים שפרק זה להלן תהייה המשמעות הנודעת לה בפקודת פקודת החברות)" 1025-תשמ"ג

בפרק א' לדוח התקופתי לשנת  81.9.11לפרטים בדבר מינוי דירקטורים בחברה ראו סעיף  .2החברות

8711. 

( 1) משבעה פחות לא הדירקטוריון חברי מספר יהיה כללית באסיפה אחרת ייקבע שלא עד .1.3.1

 .3(81) ואחד מעשרים יותר ולא

חברי הדירקטוריון רשאים למנות מזמן לזמן כל אדם כשר אחר להיות חבר דירקטוריון,  .1.3.8

( בני אדם כשרים אחרים באיזו שנה 9ארעית, או לא יותר מארבעה ) למלא משרה שנתפנתה

שהיא בדרך של הוספה על הדירקטוריון אך באופן שהמספר הכולל של חברי הדירקטוריון לא 

( 81יעלה בשום פעם על המספר המקסימלי שנקבע בתקנון )למועד התשקיף, עשרים ואחד )

סעיף זה יכהן במשרתו עד האסיפה הכללית דירקטורים(. כל חבר דירקטוריון שנתמנה לפי 

 .4הרגילה שלאחר מינויו, ואז יהא ראוי להיבחר שנית

חברי הדירקטוריון הממשיכים לכהן בכל זמן שהוא רשאים לפעול, על אף התפנות מקום  .1.3.5

ביניהם; אולם יעמוד מספרם באיזה זמן שהוא על פחות מהמספר המינימלי שנקבע בתקנון 

((, יהיה תמיד מותר להם לפעול כחברי דירקטוריון 1שבעה ) –התשקיף או בהתאם לו )למועד 

                                                      

2
יש  בחוק החברות, מקום בו כתוב "פקודת החברות" 1000הואיל ומרבית הוראות פקודת החברות הוחלפו בשנת  ,החברה לעמדת 

 .החברות חוקלראות זאת כאילו מתייחס גם ל

3
, לחוק החברות 850 בסעיף כאמור חיצוניים דירקטורים ניש ותחלפ יכהנו ציבורית הרבחב ,החברות לחוק( ד) -ו( ג) 810 סעיףבהתאם ל 

 897 סעיף לפי כמשמעותה מקצועית כשירות בעלי הם והיתר ופיננסית חשבונאית מומחיות בעל דירקטור הוא מהם אחד לפחות אשר
 מומחיות בעלי דירקטורים, והפיננסית החשבונאית המומחיות בעל החיצוני הדירקטור על נוסף, יכהן  ציבורית בחברה. לחוק החברות

  .הדירקטוריון קבע שאותו במספר ופיננסית חשבונאית
4

התייעצות עם הועדה דירקטור יתמנה בידי השרים לאחר לחוק החברות הממשלתיות קובע כי  12סעיף  על אף האמור בתקנון החברה, 

 .8711לפרק א' לדוח השנתי לשנת  81.9.11לבדיקת מינויים. לפרטים נוספים ראו סעיף 

http://www.magna.isa.gov.il/


   

 

   

 17-ז

לשם מילוי מקומות פנויים ביניהם או לשם כינוס אסיפה כללית של החברה, אך לא לשם כל 

 .5מטרה אחרת

ידי החברה -שכרם של חברי הדירקטוריון יהיה אותו סכום שיוקצב להם מזמן לזמן על .1.3.9

וכל סכום כזה יחולק בין חברי הדירקטוריון כפי  - אם בכלל -בהצבעה באסיפה כללית 

שיסכימו ביניהם או, באין הסכמה, שווה בשווה. חברי הדירקטוריון יהיו גם זכאים לכך 

שיוחזרו להם כל הוצאות הנסיעה, המלון והוצאות אחרות שהוציאו בעסקי החברה או בקשר 

 .6או הוועדות וחזרה משםאיתם, לרבות הוצאות הנסיעה שלהם אל אסיפות הדירקטוריון 

, שירצה, בהידרשו 7חברי הדירקטוריון רשאים להעניק שכר מיוחד לחבר מחברי הדירקטוריון .1.3.3

לכך, לעשות לחברה שירות מיוחד או נוסף, או לצאת לחו"ל או לגור בחו"ל בקשר לניהול 

שכרו עניין מענייני החברה. שכר מיוחד כזה אפשר לשלמו לאותו חבר דירקטוריון נוסף על 

הרגיל כחבר דירקטוריון או במקומו, ואפשר לשלמו כסכום חד פעמי או בדרך משכורת, או 

 בדרך אחוז ברווחים, או בכל הדרכים האלה או במקצתן.

( או יותר מאחד מביניהם להיות חבר 1חברי הדירקטוריון רשאים למנות מזמן לזמן אחד ) .1.3.6

אותה תקופה, באותו שכר ובאותם  דירקטוריון מנהל או חברי דירקטוריון מנהלים למשך

תנאים בדבר התפקידים שימלאו והסמכויות שיבצעו ובדבר כל ענינים, בכל  שימצאו לנכון, 

אך באופן שלשום חבר דירקטוריון מנהל לא יוקנו סמכויות ולא יימסרו תפקידים שחברי 

הל יכול הדירקטוריון בעצמם אינם יכולים לבצע או למלא. שכרו של חבר דירקטוריון מנ

 שיהיה בדרך משכורת או עמלה או השתתפות ברווחים, או בכל הדרכים האלה או במקצתן.

חבר דירקטוריון מנהל, כל עוד הוא ממשיך לכהן במשרתו זו, לא יהיה כפוף לפרישה בהתאם  .1.3.1

, אך משרתו כחבר דירקטוריון תתפנה כדרך שמתפנית משרתם של יתר 1.3.17 להוראות סעיף 

, ומשחדל לכהן במשרת חבר דירקטוריון יחדל 1.3.0 חברי הדירקטוריון, כפי שנקבע בסעיף 

 .8ממילא ומיד לכהן כחבר דירקטוריון מנהל

                                                      

5
מהמנין החוקי  וא פחת מספר חברי הדירקטוריון הרשאים להשתתף בישיבותי85למרות האמור בתקנון החברה, בהתאם לסעיף  

ימים, או פחת מספר החברים מן המספר המזערי הקבוע בתקנון החברה ומצב זה נמשך  57-לישיבותיו, ומצב זה נמשך למעלה מ
ימים, רשאית הממשלה, בהתייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים, למנות דירקטור או דירקטורים במספר הדרוש  67-למעלה מ

 .8711לפרק א' לדוח השנתי לשנת  81.9.18וספים בדבר מנין חוקי והשלמתו ראו סעיף י. לפרטים נלהשלמת המנין החוק

6
דירקטורים  על אף האמור בתקנון החברה, ישנן מגבלות מכוח הדין על שכר דירקטורים מקרב הציבור בחברה. ראשית, שכרם של 

מקרב הציבור כפוף לתקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות הממשלתיות(, 
"(, לפיהן דירקטור מקרב הציבור יהא זכאי לגמול בעד כהונתו בדירקטוריון, תקנות הגמול לדירקטור מקרב הציבור)" 1009-התשנ"ד

ירקטוריון או ישיבות הועדה בהן השתתף )בהתאם לדרגתה של החברה לפי הקבוע בתוספת לתקנות בהתאם לפי מספר ישיבות הד
הגמול לדירקטור מקרב הציבור(. כמו כן, קובעות תקנות הגמול לדירקטור מקרב הציבור הוראות נוספות לעניין תשלום הגמול 

, לחוק החברות דירקטור חיצוני 899בהתאם לסעיף סף, לדירקטורים וכן הגבלה על הגמול המשולם ליושב ראש הדירקטוריון. בנו
זכאי לגמול ולהחזר הוצאות, כפי שיקבע השר בהתייעצות עם רשות ניירות  כמשמעו בחלק שישי, פרק ראשון, סימן ה' בחוק החברות,

שרין או בעקיפין, בשל כהונתו ערך. כמו כן, דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולהחזר ההוצאות, כל תמורה, במי
כדירקטור בחברה; לעניין סעיף זה לא יראו כתמורה מתן פטור, התחייבות לשיפוי, שיפוי או ביטוח לפי הוראות סימן ג' לפרק השלישי 

כפופים הדירקטורים החיצוניים בחברה להוראות תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור בהתאם,  בחוק החברות.
"( לפיהן ישולם לדירקטור חיצוני גמול שנתי וגמול בעבוד השתתפות בישיבות יצוניח לדירקטור הגמול תקנות)" 8777-חיצוני(, התש"ס

"( בהתאם לדרגה בה מסווגת החברה, כמו כן, קובעות תקנות הגמול לדירקטור חיצוני הוראות שונות בדבר תגמול גמול השתתפות)"
לום הוצאות לדירקטורים חיצוניים, תנאים לתשלום גמול יחסי לשכרם של הדירקטורים שאינם לדירקטור חיצוני מומחה, תש

דירקטורים  כי, נקבע כי 8772ביולי  1כי בהחלטת האסיפה הכללית של החברה מיום  יצויןחיצוניים, גמול בניירות ערך וכיו"ב. 
זעריים הקבועים בתקנות הגמול לדירקטור חיצוני. לאור חיצוניים בחברה יהיו זכאים לגמול שנתי וגמול השתתפות בסכומים המ

  האמור לעיל, בכל מקום בו יתוארו תנאי הדירקטורים כאמור בתקנון החברה, תהא הכוונה לדירקטורים למעט דירקטורים חיצוניים.
 לעיל לגבי מגבלות על תשלומים לדירקטור חיצוני ולדירקטור מקרב הציבור. 5הערת שוליים מספר ראה  7
8

 .לעניין דירקטור מטעם המדינה הממשלתיות החברות לחוק 88 סעיף להוראות כפוף 
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על, כפוף לתנאיו של הסכם שייעשה פו-יהיו לבנות 1.3.1-ו 1.3.6 ההוראות הכלולות בסעיפים  .1.3.2

 בין החברה לבין כל מי מבין חברי הדירקטוריון המנהלים שלה.

 - 9תתפנה דירקטוריון חבר של משרתו .1.3.0

 אם נעשה פושט רגל או הפסיק תשלומיו או התפשר עם נושיו; (א)

 שפוי בדעתו;-אם נמצא מטורף או נעשה בלתי (ב)

( חודשים בלי רשות 6של שישה ) אם נעדר מישיבות הדירקטוריון למשך תקופה רצופה (ג)

שנתפנתה משרתו  היעדרות מיוחדת מאת הדירקטוריון, ונתקבלה החלטה בדירקטוריון

 מפאת היעדרות זו;

 859או לפי סעיף  161אם נאסר עליו להיות חבר דירקטוריון בתוקף צו שניתן לפי סעיף  (ד)

 לפקודת החברות;

 אם הוא פורש ממשרתו בהודעה בכתב לחברה; (ה)

 ידי כל יתר חברי  הדירקטוריון לפרוש ממשרתו.-בכתב על אם נדרש (ו)

בתקנון נקבע, כי כל חברי הדירקטוריון, פרט לחבר דירקטוריון מנהל, היו אמורים לפרוש  .1.3.17

, ולאחר מכן אחת לשנתיים באסיפה הרגילה, ובאותה 1036ממשרתם באסיפה הרגילה בשנת 

ספר שווה של בני אדם להיות ידי בחירת מ-אסיפה אפשר למלא את המשרות המתפנות על

חברי דירקטוריון. חבר דירקטוריון פורש יהיה ראוי להיבחר שנית וימשיך בכהונתו כחבר 

 דירקטוריון למשך כל האסיפה שבה הוא פורש.

אם באיזו אסיפה כללית שבה היתה צריכה להתקיים בחירת חברי דירקטוריון, בהתאם  .1.3.11

לא נתקיימה הבחירה, ימשיכו חברי הדירקטוריון הפורשים בכהונתם  1.3.17 להוראות סעיף 

 עד שמקומותיהם ימולאו באסיפה כללית בהתאם לתקנון.

כפוף להוראות התקנון, רשאית החברה באסיפה כללית לבחור חברי דירקטוריון, למלא את  .1.3.18

ושמקומותיהם לא  1.3.17 ם של חברי דירקטוריון שפרשו בהתאם להוראות סעיף משרותיה

נתמלאו באסיפה רגילה בהתאם להוראות של אותו הסעיף, והיא רשאית לבחור מזמן לזמן 

זה אדם שהוא לחבר דירקטוריון אם כדי למלא משרה שנתפנתה דרך ארעי, או כתוספת אי

לדירקטוריון הקיים, וכן רשאית היא להגדיל או להפחית את מספר חברי הדירקטוריון 

 המשמשים בכהונתם.

ידי -אדם שאיננו חבר דירקטוריון הפורש באסיפה לא יהיה ראוי, זולת אם הומלץ לבחירה על .1.3.15

טוריון, למשרת חבר דירקטוריון, אלא אם כן, במועד הקבוע שלפני התאריך חברי הדירק

, הכשר להיות נוכח 10ידי איזה חבר-שנועד לאסיפה, נמסרה למזכיר החברה הודעה בכתב על

ולהצביע באסיפה שלמענה נמסרה אותה הודעה, על רצונו להציע אותו אדם לבחירה, וכן 

יות מוצע, על נכונותו להיבחר. המועד הקבוע הודעה בכתב, חתומה בידי האדם העומד לה

המוזכר לעיל יהיה כזה שבין התאריך בו מומצאת ההודעה או רואים אותה כמומצאת ובין 

( ימי הפסקה 19( ולא יותר מארבעה עשר )9היום שנועד לאסיפה, יעברו לא פחות מארבעה )

 רצופים.

                                                      

 לאלו פרט, קיימות עילות נוספות, לחוק החברות הממשלתיות 88ולהוראות סעיף  )א( לחוק החברות882 סעיף להוראות בהתאם 9
המנויות בחוק החברות הממשלתיות ראו סעיף  לפרטים נוספים בדבר העילות , לפקיעת כהונתו של דירקטור.החברהבתקנון  שנקבעו
 .8711לפרק א' לדוח השנתי לשנת  81.9.11

10
 " הוחלף במסגרת חוק החברות למונח "בעל מניה".חברהמונח " 
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ן מכהונתו לפני תום תקופת החברה רשאית בהחלטה שלא מן המנין להסיר חבר דירקטוריו .1.3.19

כהונתו, וגוף בעלי המניות שמינה אותו חבר דירקטוריון רשאי, אם יראה לנכון, בהחלטה 

רגילה, למנות אדם כשר אחד במקומו; האדם שנתמנה כן, יכהן במשרתו למשך אותו זמן 

בלבד שחבר הדירקטוריון שעל מקומו מונה היה מכהן באותה משרה אלמלא הוסר, אבל הוא 

 .11יהיה ראוי להיבחר שנית

יחד לשם טיפול  להתאסףהדירקטוריון או כל ועדה של חברי דירקטוריון רשאים  חברי .1.3.13

, ולקבוע את המנין לנכוןבעסקים, לדחות את אסיפותיהם ולהסדירן בדרך אחרת, ככל שיראו 

 . שאלות המתעוררותהמניןאת ( 5)הדרוש לניהול העסקים. עד שלא נקבע אחרת יהוו שלושה 

  קול שני או מכריע. יושב הראשלבאסיפה יוחלטו ברוב קולות. היו הקולות שקולים, יהיה 

חברי דירקטוריון או של ועדות חברי דירקטוריון יתקיימו בישראל, זולת אם  של פותיאס

ועדות האמורות קבעו קודם לכן לקיים אסיפה ואו חבריה של אחת ה הדירקטוריוןחברי 

 מקום אחר. באיזהמסויימת 

כל חבר דירקטוריון רשאי, באישור חברי הדירקטוריון מזמן לזמן, למנות בכתב חתום בידו,  .1.3.16

( בני אדם לשמש כחליפים בכל אסיפה של חברי הדירקטוריון או של ועדת 8לא יותר משני )

. כל ממונה כזה יהא 12חברי דירקטוריון שבה אין הוא נוכח בעצמו, ומינוי זה יהא בר תוקף

, בהיותו משמש כחליף, לקבל הודעה על אסיפות של חברי הדירקטוריון שחבר זכאי

הדירקטוריון הממנה אותו הוא חבר בהן ולהיות נוכח באותן אסיפות ולהצביע בהן בהתאם 

לכך, אך לא יותר מחליף אחד שנתמנה לשמש במקום אותו חבר דירקטוריון רשאי להיות 

ה בתוקף סעיף זה רשאי להשתמש בכל הסמכויות נוכח ולהצביע באותה אסיפה. חליף שנתמנ

וזכויות היתר של חבר דירקטוריון, אך משרתו תתפנה מאליה כל אימת שחבר הדירקטוריון 

שמינהו מפנה את משרתו כחבר דירקטוריון או מסיר את החליף מכהונתו בכתב חתום בידו. 

חברה וכן לא יצטרך שום חליף של חבר דירקטוריון לא יהא זכאי בתור כזה לקבל שכר מה

 הכשרה.-למניות

חבר דירקטוריון רשאי לפעול כחליף של חבר דירקטוריון אחר ויהיה זכאי להצביע בעד אותו  .1.3.11

. אך חבר דירקטוריון לא יהא זכאי בשום נסיבות שהן 13חבר דירקטוריון ממש כמו בעדו הוא

 ליותר משני קולות נוסף על קולו הוא.

 

                                                      

11
לפרטים נוספים ראו לחוק החברות  88-ו 12הסרה וכהונה של דירקטורים ייעשו בהתאם לקבוע בסעיף  על אף האמור בתקנון החברה, 

 .8711לפרק א' לדוח השנתי לשנת  81.9.11סעיף 

. בהתאם לחוזר לחוק החברות, הקובעים את התנאים למינוי הדירקטור החליף ואת אחריותו 852 -ו 851כפוף להוראות סעיפים    12
 בין, חליף לעצמו למנות יכול אינו ממשלתית בחברה המדינה מטעם דירקטור, 8775בנובמבר  8החברות הממשלתיות מיום  רשות

  .לאו אם ובין חברה באותה המדינה מטעם אחר כדירקטור מכהן חליף אותו אם

13
 )ב( לחוק החברות, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שמכהן כדירקטור.851בהתאם לסעיף  .11 מספר שוליים הערת ראה    
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 ונושאי משרה בכירה בעלי עניין - 8פרק 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה .1.1

לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה  6112לפרטים אודות התגמולים שניתנו בשנת  .1.1.1

הבכירה בחברה או בתאגידים בשליטתה בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגידים בשליטתה ולבעלי 

בחלק ד'  61ברה בקשר עם שירותים שהעניקו לחברה או לתאגידים בשליטתה, ראו תקנה עניין בח

-6112-11)מס' אסמכתא  6112במרץ  61, שפורסם ביום 6112לדוח התקופתי של החברה לשנת 

הדוח התקופתי לשנת )" (6111-11-111202)מס' אסמכתא  6111בינואר  62והתיקון לו מיום  (162620

 ע המובא בו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה., אשר המיד"(6102

לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה  6112לפרטים אודות התגמולים שניתנו בשנת  .1.1.6

הבכירה בחברה או בתאגידים בשליטתה בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגידים בשליטתה ולבעלי 

בחלק ד'  61ידים בשליטתה, ראו תקנה עניין בחברה בקשר עם שירותים שהעניקו לחברה או לתאג

-6111-11אסמכתא  )מס' 6111במרץ  10שפורסם ביום , 6112לדוח התקופתי של החברה לשנת 

 אשר המידע המובא בו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה., "(6102הדוח התקופתי לשנת )" (160226

 2610 צמברדב 10תגמולים לנושאי משרה בכירה בתאגיד לתקופה שנסתיימה ביום  .1.1.2

לכל אחד מחמשת , 6112 דצמברב 21שנסתיימה ביום  של שנהלתקופה להלן פירוט תגמולים שניתנו 

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בתאגיד או בתאגיד בשליטתו, ואשר 

  :ניתנו להם בקשר עם כהונתם בתאגיד )באלפי ש"ח(

 0261בדצמבר  10תקופה שנסתיימה ביום ה

  תגמולים אחרים עבור שירותים *תגמולים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק **שכר התאגיד

תשלום 
מבוסס 

 מניות
דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 
 סה"כ אחר שכירות

 1,612,622 - - - - - - - - 22,261 1,112,201 - 111% מנכ"ל  עופר בלוך

עמית 
 אוברקוביץ

סמנכ"ל 
משאבי אנוש 

 וארגון
111% - 1,121,222 112,212 - - - - - - - - 1,102,126 

יו"ר  יפתח רון טל
 הדירקטוריון

111% - 1,121,221 - - - - - - - - - 1,121,221 

יועצת  עו"ד יעל נבו
משפטית 
ומזכירת 

 חברה

111% - 212,212 26,122 - - - - - - - - 1,122,022 

סמנכ"ל  אבי דויטשמן
כספים 
 וכלכלה

111% - 1,111,612 - - - - - - - - - 1,111,612 

 . )שקל חדש( התגמול מובאים במנוחי עלות שנתית לתאגיד סכומי *

** הסכומים הנקובים לעיל כוללים שכר במונחי עלות לתאגיד, החזר הוצאות בגין אש"ל, טלפון, רכב ותשלומים לאגודה מקצועית 

 "(. למס זקיפות"( וזקיפות מס בגין רכב, ביטוחים, חשמל, השתלמות, טלפון קווי וסלולרי, שי וארוחות )"הוצאות החזר)"
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 בחלק ד' לדוח התקופתי של 61, ראו תקנה לפרטים נוספים אודות תנאי העסקתם של המנויים בטבלא שלעיל

  .ניה, אשר המידע המובא בו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפ6112החברה לשנת 

 2610 דצמברב 10תגמולים לנושאי משרה בכירה בתאגיד לתקופה שנסתיימה ביום  .1.1.2

לכל אחד מחמשת , 6112 דצמברב 21שנסתיימה ביום של שנה לתקופה להלן פירוט תגמולים שניתנו 

בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בתאגיד או בתאגיד בשליטתו, ואשר 

  :עם כהונתם בתאגיד )באלפי ש"ח( ניתנו להם בקשר

 6102בדצמבר  10תקופה שנסתיימה ביום ה

  תגמולים אחרים עבור שירותים *תגמולים פרטי מקבל התגמולים

 תפקיד שם
היקף 
 משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
 מענק **שכר התאגיד

תשלום 
מבוסס 

 מניות
דמי 
 ניהול

דמי 
 ריבית אחר עמלה ייעוץ

דמי 
 סה"כ אחר שכירות

 1,222,212         110,622 1,121,212 - 111% מנכ"ל פר בלוךעו

יו"ר   טל-יפתח רון
 הדירקטוריון

111% - 1,121,222          1,121,222 

עמית 
 אוברקוביץ

סמנכ"ל 
משאבי אנוש 

 וארגון
111% - 1,112,621 161,116         1,121,122 

סמנכ"ל  אבי דויטשמן
כספים 
 וכלכלה

111% - 1,122,222 160,612         1,121,022 

יועצת  עו"ד יעל נבו
משפטית 
ומזכירת 

 החברה

111% - 221,622 111,022         1,122,121 

 

 תגמולים לבעלי עניין בתאגיד .1.1.0

 גמול דירקטורים

בחלק ד'  61לדירקטורים בחברה, ראו תקנה  6112לפרטים אודות התגמולים שניתנו בשנת  1.1.0.1

 שר המידע המובא בו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה., א6112לדוח התקופתי לשנת 

בחלק ד'  61לדירקטורים בחברה, ראו תקנה  6112לפרטים אודות התגמולים שניתנו בשנת  1.1.0.6

 , אשר המידע המובא בו נכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.6112לדוח התקופתי לשנת 

הסכום המירבי לפי  אינו חורג מהמקובל )קרי, אינו עולה עלבחברה גמול הדירקטורים  1.1.0.2

-לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס 0 -ו 2תקנות 

שולם הגמול אשר  .לאותן תקנות( 2ואינו עולה על הסכום הקבוע לפי תקנה  6111

הסתכם לסך של  6112בדצמבר  21שנה שהסתיימה ביום במקרב הציבור לדירקטורים 

שנה שהסתיימה ביום ב (. הגמול אשר שולם לדירקטורים חיצוניים)ללא מע"מ ש"ח 221,122

 . (1)ללא מע"מ ש"ח 021,012הסתכם לסך של  6112בדצמבר  21

 

                                                      

1
 , לשכרם של הדירקטורים החיצוניים בחברה מתווסף מע"מ.6110בדצמבר  1החל מיום  
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פי הסכומים -שכרם של הדירקטורים מקרב הציבור נקבע, בהתאם לסיווג החברה, על

הנקובים בתקנות החברות הממשלתיות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב 

(. (1)11)למועד התשקיף מסווגת החברה בדרגה  1222-יבור בחברות ממשלתיות(, התשנ"דהצ

פי החלטת האסיפה הכללית של החברה, בהתאם -גמול הדירקטורים החיצוניים נקבע, על

לסכומים המזעריים הנקובים לחברה בדרגתה של החברה, בתקנות החברות )כללים בדבר 

, וזאת על אף שניתן לקבוע שכר גבוה יותר 6111 –ש"ס גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, ת

 . בהתאם לתקנות אלו

-6110-11מס' ) 6110בפברואר  2דיווח מיידי מיום לפרטים בדבר מדיניות התגמול של החברה ראו 

 ( המובא בתשקיף זה על דרך ההפניה.162222

 עסקאות עם בעל שליטה .1.6

 אות עם בעל שליטה או שלבעל שליטה יש ענייןלעניין פרטים, לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר עסק .1.6.1

שנתיים שקדמו לתאריך התשקיף או שהן עדיין בהן במהלך ה האישי באישורן, אשר החברה התקשר

 6112י לשנת תלדוח התקופ דוחות הכספייםבב .22-ו .ו1.ה, 1 יםביאור, ראה בתוקף במועד התשקיף

 .6112 בדוח התקופתי של החברה לשנתבפרק ד'  66וכן לתקנה 

 :החברהואגרות חוב  הלוואות .1.6.6

במישרין ממדינת ישראל, ובנוסף, מדינת ישראל העמידה ערבויות הלוואות החברה נטלה מספר 

 כמפורט להלן:   אותן נטלה החברה להלוואותשונות 

 שהובטחו בערבות מדינת ישראל החברההלוואות  .א

של החברה לתאגידים  להתחייבויותיהשלישיים המדינה העמידה ערבויות לטובת צדדים 

מיליון  212 -, עמדה על סכום של כ6112בדצמבר  21אשר יתרתן הכוללת ליום בנקאיים בחו"ל 

   שקל חדש, כמפורט להלן:

 601 עד בגין סכום של CITIBANKלטובת  6110ערבות מדינה שהועמדה בחודש דצמבר  .1

חברה לבין בין ה 6110פי הסכם הלוואה שנחתם בדצמבר -מיליון דולר ארה"ב על

CITIBANK  מארצות הברית בביטוחOPIC  סוכנות של ממשלת ארצות הברית(, לקבלת(

 -ידי החברה סכום של כ-מיליון דולר ארה"ב. בפועל נוצל על 601אשראים על סך של עד 

בנובמבר  60. הערבות אושרה ביום 6112עד  6112מיליון דולר ארה"ב במהלך השנים  666.1

מיליון  212-הינה כ 6112 דצמברב 21ליום החברה. יתרת ההלוואה  ע"י דירקטוריון 6112

שקל חדש. הערבות הינה בגין היתרה הבלתי מסולקת. החברה שילמה מראש עמלת ערבות 

  מיליון דולר ארה"ב. 2.0 -בסך של כ
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  :2ת ישראלנאו אשר הוסבו למדי הלוואות אשר החברה נטלה במישרין ממדינת ישראל .ב

 

 מטבע ההלוואה

 6102.06.10ליום  ת קרן וריבית לשלםיתר תקופת ההחזר

 פרעון

 ראשון

 פרעון

 אחרון

מקור, דולר מטבע 

 ארה"ב
 ם חדשיםשקלי

מדינת 

 ישראל

 1,121,012,122.12 262,122,021.22 60.0.6162 61.0.6116 דולר ארה"ב 111,111,111$

 611,210,222.20 22,116,111.21 11.2.6161 11.2.6111 דולר ארה"ב 601,111,111$

 212,216,102.11 21,620,261.20 11.2.6162 11.2.6112 דולר ארה"ב 111,111,111$

 220,101,201.21 111,211,221.10 11.1.6160 11.1.6110 דולר ארה"ב 621,111,111$

 6,130,198,163.20 888,812,111.13 סה"כ

בדבר הסכמים בהם לפרטים  עיל.החברה עומדת בתנאי פירעון ההלוואות המפורטות ל

, ההלוואות המפורות לעיללפריסת והחלפת חוב החברה מכוח  התקשרה החברה ביחס

תעביר החברה ש רולאח האמורים בהתקיים התנאים המתלים המפורטים בהסכמים

 .ו לדוחות הכספיים. 1ראו ביאור  למדינה נכסים מסוימים,

 אגרות חוב צמיתות למדינת ישראל .ג

 2, הנפיקה החברה למדינת ישראל 1210לבין  1212דר עם האוצר, בתקופה שבין בהתאם להס

 21מיליון שקל חדש, אשר נכון ליום  10.0 -אגרות חוב צמיתות בסכום כולל של כסדרות של 

(, 6112בדצמבר  21בתוספת הפרשי הצמדה למדד עד  וריבית לשלם )ערך נקוב 6112בדצמבר 

"(. איגרות החוב הצמיתותן שקל חדש, כמפורט בטבלה להלן )"מיליו 6,022 -עומד על סך של כ

הצמודה במלואה למדד  0.20% -ו 0%אגרות החוב הצמיתות נושאות ריבית שנתית בשיעור של 

המחירים לצרכן, הקרן של אגרות החוב הצמיתות אינה צמודה למדד המחירים לצרכן. אגרות 

דינת ישראל על פיקדונות בסכום החוב הצמיתות מובטחות בשעבודים קבועים לטובת מ

יצוין כי על פי תנאי אגרות החוב הצמיתות,  .שקל ישן( 26,111) שקל חדש 26נומינלי כולל של 

ם תום תקופת ערשאית החברה לפרוע את סכום ההלוואה במקרה של העברת מפעלה למדינה 

ם להוראות או במקרה של רכישת מפעלה על ידי המדינה בהתא (1222)בשנת  זיכיון החשמל

לאור תנאיהן של אגרות החוב . 1262, זיכיון החשמל כמפורט בפקודות זיכיונות החשמל

היו כלולות אגרות החוב הצמיתות בהונה העצמי של החברה.  6110בדצמבר  21הצמיתות, עד 

שונה הסיווג של אגרות החוב  6112בינואר  1, החל מיום 66לאור אימוץ תקן חשבונאות 

 הצמיתות להתחייבות לזמן ארוך, והריבית בגינן נזקפת כהוצאת מימון בדוח רווח והפסד.

 .6112בדוח התקופתי של החברה לשנת  בדוחות הכספיים 61לפרטים נוספים ראה ביאור

לחוק משק  26שרה החברה ביחס להסדר הנכסים לפי סעיף לפרטים בדבר הסכמים בהם התק

בהתקיים התנאים המתלים המפורטים בהסכמים , לפיהם החברה תהיה רשאיתאשר החשמל, 

ות החוב הצמיתות אותן הנפיקה תעביר למדינה נכסים מסוימים, לפרוע את אגרשלאחר ו

 ..ו בדוחות הכספיים1ביאור  הלמדינת ישראל, רא

 

 

                                                      

הוסבו לטובת המדינה באמצעות חתימה על כתב  21 -ידי הבנק לפתוח התעשייה בע"מ בשנות ה-הלוואות אלה הועמדו לחברה על 2

 .6112בין הבנק למדינה בחודש אוקטובר  המחאה
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 ריביתשיעור  פקהסכום שהונ

 קרן וריבית לשלםיתרת 

 10.06.6102ליום 

 )בשקל חדש(  )בשקל חדש( 

 661,202,262.11 0% 226,221.22 1סדרה 

 121,612,211.16 0.20% 6,221,221.11 6סדרה 

 220,166,122.20 0% 216,021.21 2סדרה 

 626,122,221.11 0% 001,211.22 2סדרה 

 222,161,062.26 0% 122,110.11 0סדרה 

 122,112,122.21 0% 211,216.12 2סדרה 

 611,122,201.11 0% 202,220.22 2סדרה 

 210,611,221.12 0% 1,122,612.22 1סדרה 

 061,222,222.01 0.20% 1,122,111.11 2סדרה 

 6,818,823,682.89  08,322,018.82 סה"כ

 

 דירקטורים ונושאי משרה וביטוח שיפוי .1.6.2

 ירקטורים ונושאי משרה ד ביטוח 1.6.2.1

, 6112בדצמבר  12בתאריך ועדת התגמול  על ידי למדיניות התגמול שאושרהבהתאם 

, 6112בינואר  2האסיפה הכללית ביום ו 6112בדצמבר  62 בתאריךדירקטוריון החברה 

   שלהלן:ביטוח הת ועל ידי החברה פוליס ונרכש

בינואר  12 מיום החל שנים שלושל ש לתקופה ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרהא. 

 . בכלל ועד 6161בינואר  10 ליום ועד 6111

 להלן פירוט תנאי הפוליסה:

ובנוסף הוצאות משפטיות בהתאם לסעיף  דולר ארה"ב 211,111,111: אחריות גבולות (1)

  .1211-לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א 22

עבור החברה  : עבור נושא משרה, לא תהיה השתתפות עצמית.השתתפות העצמית (6)

$ $201,111 דולר ארצות הברית לתביעה, סך של 01,111השתתפות העצמית בסך של 

או בקנדה, סך של ו/דולר ארצות הברית לתביעה בגין הנפקות בארצות הברית 

או קנדה וסך ו/$ דולר ארה"ב לתביעה בגין הנפקות מחוץ לארצות הברית 601,111

EPLבגין תביעות $ דולר ארצות הברית לתביעה 101,111של 
 כנגד החברה.  3

 דולר ארה"ב 266,111 הינה: הפרמיה השנתית בה תישא החברה פרמיה שנתית (2)

כיסוי להנפקות אגרות  תכולל דולר ארה"ב לשלוש שנים. הפוליסה 221,211ובסה"כ 

עבור כיסוי להנפקות אגרות חוב, מעבר לסך של  .חוב בישראל או מחוצה לה

הברית, אם תרשמנה למסחר בארצות הברית, תיגבה דולר ארצות  011,111,111

מהפרמיה השנתית פרו רטה לתקופה הביטוח בפועל,  61%פרמיה נוספת בשיעור של 

                                                      

3 EPL - Employment Practice Liability תביעות שעניינן יחסי עבודה. 
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 דולר ארצות הברית.  011,111,111מוכפלת ביחס שבין סכום ההנפקה בפועל לבין 

 בפוליסת הביטוח ישנה החרגה מפני תביעות של מדינת ישראל כבעלת מניות.  (2)

החברה תהיה רשאית להמחות - פי חוק והחלטות הממשלה-ים הנדרשים עלשינוי (0)

ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד את הסכם הביטוח או כל חיוב ו/או זכות ו/או 

לחברת בת, או לחברה קשורה של החברה וכן תהא רשאית טובת הנאה הכלולים בו 

וח או כל חיוב ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר ו/או לשעבד את הסכם הביט

זכות ו/או טובת הנאה הכלולים בו, לכל גורם, במקרה של שינוי ו/או פיצול מבני או 

מכירת נכסים של החברה, המתחייב/בים על פי הוראות כל דין ובכלל זה, הוראות 

חוק משק החשמל ו/או הוראות חוק החברות הממשלתיות ו/או החלטות ממשלה 

תיידע את  מוסמך ו/או המבוצע/ים באישורו/ם. החברה ו/או על פי הנחיית רגולטור

חברת הביטוח בדבר ההמחאה ו/או ההסבה ו/או ההעברה ו/או השעבוד כאמור בכתב 

 .ומראש

הכיסוי הביטוחי יהיה בתוקף ביחס לחברות בנות חדשות  - חברות בנות חדשות (2)

 במקרה של שינוי מבני ללא תלות בהיקף נכסיהן.  

)הדירקטורים ונושאי המישרה הם חלק  כמקובל בחברה - ג' ביטוח חבויות צדב. 

 .מהמבוטחים בפוליסה זו(

ש"ח ללא השתתפות  211,111עד  וגבול אחריות המבטח הינ- ביטוח תאונות אישיותג. 

 .ש"ח לשנה בגין כל דירקטור 122עצמית. החברה משלמת פרמיה בסך 

 שיפוי דירקטורים ונושאי משרה  1.6.2.6

ולנושאי המשרה  כתבי שיפוי שהוענקו לדירקטורים, למנהל הכללי של החברה לפירוט בדבר

 . בדוחות הכספיים 22ראה ביאור  ,ואושרו על ידי בעלי המניות בה, 

בהמשך לדיונים בין החברה לבין רשות החברות הממשלתיות בקשר עם מתן התחייבות 

מתאר ף וכן בפרסום התשקיבפרסום  תביעות הקשורותמראש לנושאי משרה בחברה בגין 

של  Global Medium-Term Note Program -התכנית  על פי הנפקת ניירות ערך ו הפצה

הודיעה רשות החברות  בהתאמה, ,6111פברואר חודש בו 6111 בחודש אפריל, החברה

"( לתמוך השריםכי בכוונתה להמליץ לשר האוצר ולשר האנרגיה )" לחברה הממשלתיות

בין בכפוף להסכמות  זאתכאמור, ובגין כל אחד מהאירועים מראש  במתן התחייבות לשיפוי

בגין כל  ההתחייבות לשיפוי יביחס לנוסח כתב הממשלתיות החברה לבין רשות החברות

החברה פועלת מול רשות  .םתחולתו ייםהשיפויכל אחד מ פי, היקאחד מהאירועים לעיל

 .לקידום הנושאהממשלתיות החברות 

 נושאי משרה בכירהו בעלי עניין חזקותה .1.2

ידי בעלי עניין ונושאי -עלמניות וניירות ערך המוחזקים בדבר  , לפי מיטב ידיעת החברה,להלן פרטים

 ( חודשים16התשקיף ושנים עשר ) סמוך למועדמשרה בכירה בחברה, בחברה בת או בחברה קשורה, 

  :שקדמו למועד זה
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 2611 דצמבר

 
 שם החברה

 
בעל העניין / 
 נושא המשרה

 
 סוג המניה

 
 ערך נקוב
בש"ח 
 נומינלי

 
מספר 
 המניות

 
 שיעור ההחזקה )%(

במינוי  בהצבעה בהון     
 דירקטורים

.חברת 1
החשמל 
לישראל 

 בע"מ

 מדינת ישראל
 
 

 יפתח רון טל
 

 רגילה
 רגילה ב'

 
 רגילה
 

1.1 
1.1 
 
1.1 
 

22,211,111 
21,102,606 

 
1 

 

22.22 
111 
 
1 

 

22.22 
111 
 
1 

 

111 
111 
 
1 

 
. נכסי 6

 הירדן בע"מ  
     

 טל*-תח רוןיפ
 מן*יצחק מנדל

 יעל נבו* 
 עופר בלוך*

 יצחק בלמס*
אברהם 
 דויטשמן*

 רגילה א'
רגילה א' 
רגילה א' 
 רגילה א'
 רגילה א'
 רגילה א'

1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

0 
0 
0 
21 
0 
0 

1.1120 
1.1120 
1.1120 
1.1226 
1.1120 
1.1120 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

. מגרשי 2
הקבלנים 

 בע"מ

 טל*-תח רוןיפ
 עופר בלוך*
אברהם 
 דויטשמן*

 נדחית
 נדחית
 נדחית

1.1 
1.1 
1.1 

101 
211 
111 

62.1 
21.2 
10.1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

 
. חברת 2

הבניין לארץ 
 ישראל בע"מ

 טל*-יפתח רון
 חק מנדלמן*יצ

 יעל נבו* 
 עופר בלוך*

 יצחק בלמס*
 נכסי הירדן בע"מ

אברהם 
 דויטשמן*

 ילהרג
 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה

1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

0 
0 
0 
26 
0 

12,222 
0 

1.160 
1.160 
1.160 
1.12 
1.160 

22.210 
1.160 

1 
1 
1 
1 
1 

111 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

111 
1 

. מעברות 0
 הירדן בע"מ

 טל*-יפתח רון
 יצחק מנדלמן*

 יעל נבו*
 עופר בלוך*

 יצחק בלמס*
 נכסי הירדן בע"מ

אברהם 
 דויטשמן*

 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה
 נדחית
 רגילה

1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

1.10 
1.1 

2 
2 
2 
20 
2 

11,111 
2 

1 
1 
1 
02 
1 

111 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

111 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

111 
1 

. פמ"א 2
)לפתוח 
משאבי 

אנרגיה( 
 בע"מ

 מדינת ישראל
 
 

 יסוד
 
 

1.1 
 

1 
 
 

111 
 
 

1.11111
22 
 

21.22 
 
 

 

 מניות בנאמנות עבור החברה מכוח תפקידם.   מחזיקים*
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 2611 דצמבר

 
 שם החברה

 
בעל הענין /נושא 

 המשרה

 
 סוג המניה

 
 ע"נ

בש"ח 
 נומינלי

 
מספר 
 המניות

 
 שיעור ההחזקה )%(

במינוי  בהצבעה בהון     
 דירקטורים

.חברת 1
החשמל 
לישראל 

 בע"מ

 מדינת ישראל
 
 

 טל-יפתח רון

 רגילה
 רגילה ב'

 
 רגילה

1.1 
1.1 
 
1.1 

22,211,111 
21,102,606 

 
1 

22.22 
111 
 
1 

22.22 
111 
 
1 

111 
111 
 
1 

. נכסי 6
 הירדן בע"מ

 טל*-יפתח רון
 יצחק מנדלמן*

 *יעל נבו
 עופר בלוך*

 יצחק בלמס*
 אברהם דויטשמן*

 רגילה א'
 רגילה א'
 רגילה א'
 רגילה א'
 רגילה א'
 רגילה א'

1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

0 
0 
0 
21 
0 
0 

1.1120 
1.1120 
1.1120 
1.1226 
1.1120 
1.1120 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

. מגרשי 2
הקבלנים 

 בע"מ

 טל*-יפתח רון
 עופר בלוך*

 אברהם דויטשמן*

 נדחית
 נדחית
 נדחית

1.1 
1.1 
1.1 

101 
211 
111 

62.1 
21.2 
10.1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

. חברת 2
הבניין לארץ 
 ישראל בע"מ

 טל*-יפתח רון
 נדלמן*יצחק מ

 נכסי הירדן בע"מ
 *יעל נבו

 עופר בלוך*
 יצחק בלמס*

 אברהם דויטשמן*

 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה

1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

0 
0 

12,222 
0 
26 
0 
0 

1.160 
1.160 
22.210 
1.160 
1.12 
1.160 
1.160 

1 
1 

111 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

111 
1 
1 
1 
1 

. מעברות 0
 הירדן בע"מ

 טל*-פתח רוןי
 יצחק מנדלמן*

 נכסי הירדן בע"מ
 *יעל נבו

 עופר בלוך*
 יצחק בלמס*

 אברהם דויטשמן*

 רגילה
 רגילה
 נדחית
 רגילה
 רגילה
 רגילה
 רגילה

1.1 
1.1 

1.10 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 

2 
2 

11,111 
2 
20 
2 
2 

1 
1 

111 
1 
02 
1 
1 

1 
1 

111 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

111 
1 
1 
1 
1 

. פמ"א 2
)לפתוח 
משאבי 
 אנרגיה(

 בע"מ 

 מדינת ישראל
 
 

 יסוד
 
 

1.1 
 

1 
 
 

111 
 
 

1.11111
22 
 

21.22 
 
 

 מחזיקים מניות בנאמנות עבור החברה מכוח תפקידם. *
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 : דוחות כספיים9פרק 
 

 הנכללים בתשקיף כספייםה דוחותה 1.1

תשקיף, בתשקיף זה נכללים, על דרך ההפניה, הדוחות רטי פב לתקנות 0 -ב ו06להוראות תקנות  בהתאם

 .("7102לשנת  הכספיים הדוחות"שנכללו בדוח התקופתי ) , כפי7612בדצמבר  11הכספיים של החברה ליום 

 הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי בדבר אפקטיביות הבקרה דוח 1.7

השנתי דוח העל דרך ההפניה,  ,ב לתקנות פרטי תשקיף, בתשקיף זה נכלל0 -ה ו06תקנה  להוראות בהתאם

לרבות הצהרות המנהל הכללי וסמנכ"ל  ,בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי ועל הגילוי

 .7612לשנת  דוח התקופתיב ואשר נכללהכספים של החברה, 

  הסכמה של רואה החשבון המבקר מכתב 1.1

דוח את  ,ההפניה בדרך לרבות, בתשקיף לכלול החברה של המבקר החשבון רואה של תוהסכמ ניתנה לחברה

 אתכן ו ;7612בדצמבר  11ליום כספיים של החברה על הדוחות ה 7612 מרץב 11 רואה החשבון המבקר מיום

 11ליום  החברהבדבר הבקרה הפנימית על דיווח כספי של  7612 רץמב 11 מיוםדוח רואה החשבון המבקר 

-בהתבסס על קריטריונים שנקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פנימית שפורסמו על ידי ה 7612בדצמבר 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission   להלן(- "COSO)". 

 זה. 1מבקר של החברה מצורף כנספח לפרק מכתב ההסכמה של רואה החשבון ה

 דוח אירועים 1.9

 א לתקנות10להלן דוח אירועים כהגדרתו בתקנה ב)ב( לתקנות פרטי תשקיף, 06להוראות תקנה  בהתאם

ועד למועד הסמוך  7612 לשנתהדוחות הכספיים פרטי תשקיף, בדבר אירועים שהתרחשו לאחר מועד חתימת 

  :לפרסום תשקיף זה
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  דוח אירועים

  0959 -מבנה וצורה(, התשכ"ט -א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף 65כמשמעו בתקנה 

, ועד 7102במרץ  06, קרי מיום 7102בדצמבר  10ממועד חתימת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 

סגרת דוח אירועים, מהותיים שיש לתת עליהם גילוי במ אירועיםהתשקיף, לא חלו בחברה  פרסום למועד

 ,0959 -מבנה וצורה(, התשכ"ט -)פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף א לתקנות ניירות ערך 65תו בתקנה רכהגד

 :להלן כמפורט מלבד

 ( של החברה.72אגרות חוב )סדרה  ע.נ.ש"ח  72,226,716פרעה החברה סך של  7612באפריל  17ביום  .1

( של החברה הינה בסך של 72ות החוב )סדרה לאחר הפירעון כאמור, יתרת הערך הנקוב של אגר

)מס'  7612באפריל  17ע.נ.. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי של החברה מיום ש"ח  7,271,927,196

 (.7612-61-612711אסמכתא: 

ה בחברה לבדבר דרישת הנתונים אשר נתקב 7612בדוחות הכספיים לשנת ( 1.ח. 1בביאור בהמשך לאמור  .7

מרשות ההגבלים העסקיים בהתייחס לאופן איסוף החומר בחברה ומסירת  7612בספטמבר  9ביום 

נחתם על  7612באפריל  71, ביום (מנהל תיק לקוח) נתונים לרשות ההגבלים העסקיים בעניין המת"לים

ים חוק ההגבל)" -1122ב לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 16צו מוסכם לפי סעיף  י החברהיד

שהיא לא ענתה ה כי בדיעבד התברר ל החברה ודתהה ובמסגרת ,", בהתאמה(הצו המוסכם"-" והעסקיים

באופן מלא ושלם כנדרש על פי סעיף רשות ההגבלים העסקיים לדרישות הנתונים הראשונות ששלחה לה 

ק רההגבלים העסקיים )ב( לחוק ההגבלים העסקיים, וחלק מהמסמכים שהתבקשו הועברו לרשות 90

. במסגרת הצו המוסכם המת"ליםדרישות נתונים נוספות, הנוגעות לסוגיה של ה לאחר שנשלחו לחבר

כי בכפוף לאישור הצו מוסכם על ידי  וכן הוסכם לאוצר המדינה ש"ח 1,666,666לשלם החברה התחייבה 

ההגבלים לתשלום כאמור לעיל, הממונה על החברה של  הבית הדין להגבלים עסקיים, ולקיום התחייבות

ו/או מי מטעמה, לרבות נושאי משרה בחברה, כנגד החברה  העסקיים לא תנקוט צעדי אכיפה כלשהם

)ב( לחוק ההגבלים 90יועצים, עובדים, מנהלים ובעלי הזכויות בה, בעבר או בהווה, בגין הפרה של סעיף 

ו לידי הרשות העסקיים, בקשר עם מסמכים שלא הועברו במענה לדרישות הנתונים הראשונות ונמסר

 הצו המוסכם ייכנס לתוקף לאחר אישורו בידי בית הדין להגבלים עסקיים.. לחתימה על הצו עובר

 

 

__________________     __________________                   ___________________ 

 -דויטשמן אברהם   -טל-יפתח רון    -עופר בלוך   

 סמנכ"ל לכספים וכלכלה  יו"ר הדירקטוריון    מנהל כללי

 

 

 .7612 באפריל 70תאריך אישור הדוח: 



 

268/25 ,   
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 מכתב הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה

 



 

 

 

 

 

 

 

 סומך חייקין
 7רחוב נחום חת 

 14151תא דואר 

 0153433חיפה 

5033  061  35 
 
 

 

ת KPMGסומך חייקין, שותפות ישראלית וחברה ברשת  ו ת עצמאי רמו פי ת  של  גדו  המאו

 ישות שוויצרית. KPMG International  Cooperative ("KPMG International") -ב

 

 לכבוד
 הדירקטוריון של

 "(החברה)" חברת החשמל לישראל בע"מ
 , חיפה1נתיב האור 

 
 

 א.ג.נ,
 
 
 

 המיועד להתפרסם לישראל בע"מ  חברת החשמלשל  מדף תשקיף הנדון: 
 8102 אפריל חודשב

 

 
של בתשקיף מדף שבנדון ( לרבות בדרך של הפנייה)הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה 

 :הדוחות שלנו המפורטים להלן 
 
של  המאוחדיםת הכספיים על הדוחו 8112במרס  11 דוח רואה החשבון המבקר מיום (1)

השנים שהסתיימו באותם ולכל אחת מ 8112 -ו 8112 בדצמבר 11החברה לימים 
  תאריכים. 

 

בקרה אפקטיביות העל ביקורת  8112במרס  11 דוח רואה החשבון המבקר מיום (8)
 . 8112 בדצמבר 11פנימית על דיווח כספי של החברה ליום ה

 
 

 
 ,בכבוד רב

 

 
 סומך חייקין
 רואי חשבון

 
 
 
 

 8112 באפריל 82

 



 בע"משירותים אקטואריים  -אלן פפרמן 

 

 

 

 

62/4/602/ 
 
 
 
 

 ודלכב
 בע"מ ישראלחברת החשמל ל

 

 שלום רב,

 בע"מ ישראלחברת החשמל לשל מדף  תשקיףלחוות דעת אקטואריות לצירוף אישורנו הנדון: 

 
"( להכליל )לרבות בדרך של הפניה( החברהבע"מ )"החשמל לישראל הרינו לאשר בזאת לחברת 

ואשר צורף לדוחות הכספיים של  6022בדצמבר  12יום מבנושא מחויבות אקטוארית  הדוחאת 
של החברה  המדףבתשקיף , /602במרץ  21 כפי שפורסמו ביום 6022בדצמבר  12החברה ליום 

כל דוח הצעת מדף שתפרסם החברה מכוח תשקיף בו /602בחודש באפריל אשר צפוי להתפרסם 
 המדף האמור.

 

 

 

 בכבוד  רב,

 

 אלן פפרמן

 



 1-י
 

 

  
 פרטים נוספים – 01פרק 

 
  עו"ד דעת חוות 1.01

 

 :הקיבל את חוות הדעת המשפטית הבא התאגיד
 

 

   6.12 אפרילב 62
   תיק מס' .0.70

 כבודל
 "(החברה)" חברת החשמל לישראל בע"מ

  .1ת"ד  1נתיב האור  רחוב

 ...01חיפה 

 
 א0ג0נ,

 
 החברה )"תשקיף המדף"( שלמדף תשקיף     :הנדון

 :לבקשתכם, הרינו לאשר בזה כדלקמן

 0המדף נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף החברההדירקטורים של  10

 0המדף הננו לאשר את הסכמתנו כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף 60

  

 בכבוד רב,

 ניר דאש, עו"ד , עו"דיהודה הומפור עו"דאורי שטרן,  , עו"דמורן שוהם

 , עורכי דיןהרצוג, פוקס, נאמן 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 6-י
 

 

 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים 1.06

שקדמו לתאריך התשקיף שילמה החברה דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה על  בשנתיים

 :להלןכמפורט ניירות ערך שהנפיק לסוגיהן, למעט ניירות הערך המוצעים, 

מיליארד דולר ע0נ  1דולר עמלת הנפקה עבור אלפי  ..1,0 שילמה החברה 6.12 פברוארבחודש 

 "6.620דולרי  חשמל" – GMTN-לפי תכנית ה

 
 למזומנים מלאה בתמורה שלא ערך ניירות הקצאת 1.00

 בתמורה שלא ערך ניירות להקצות התחייבה ולא הקצתה לא החברה האחרונות בשנתיים

 0למזומנים מלאה

 
 עיון במסמכים 1.01

הנזכרים בתשקיף, הכלולים או חוות דעת או אישור וכן העתק מכל  עותקים מתשקיף זה

, לאחר , חיפה1נתיב האור רחוב בעומדים לעיון בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה 

רשות ניירות ערך המגנ"א של במערכת באתר ההפצה ו  72-2201000.בטלפון מראש תיאום 

 http://maya.tase.co.il0 :ובאתר הבורסה בכתובת www.magna.isa.gov.ilבכתובת: 
 



 
 

 

 1 - יא

 חתימות: 11פרק 
 

  :החברה

  חברת החשמל לישראל בע"מ

  

  דירקטורים:

  

  טל-יפתח רון

  

  מרדכי )מוקי( בן עמי

  

  אריה )אריק( פורר

  

  יואב דרוקר

  

  אורלי גרטי סרוסי

  

  דורית ענבר

  

  דיאנה חלבי חסון

  

  מונא בח'ית

  

  רפאל מרדכי טטרקה

  

  גדעון פרנק

  

  שלמה ארביב
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