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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  ("החברה")

  )IPO( לציבור ראשוה הצעה -  למסחר רישום תשקיף

אגרות " או "החוב (סדרה ד')אגרות (" אש"ח ע. כ" 1רשומות על שם, בות , החוב (סדרה ד')ש"ח ערך קוב של אגרות  1,174,532,000 של

  .")החוב

 הכל ,2015בובמבר,  26וכן ביום  2014 ,ביולי 28והסדרה הורחבה לאחר מכן ביום  2014 אפריל 10 ביוםהופקו לראשוה  החוב אגרות

 יירות חוק(" 1968- "חהתשכ, ערך יירות לחוק הראשוה לתוספת) 11( - ו) 3( -  )1( בסעיפים המויים למשקיעיםפרטיות  ותהפק במסגרת

  .")ערך

, צמודות (קרן 2.95%עד יום רישומן למסחר ברשימה הראשית בבורסה תשאה אגרות החוב (סדרה ד') ריבית שתית בשיעור קבוע של 

. יחד עם זאת, החל ממועד רישומן למסחר 2014, כפי שפורסם במחצית חודש מרס 2014וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש פברואר 

ב' לתשקיף זה, יופחת שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב  לפרק 2.2פוף לשחרור מחסימה, כאמור בסעיף ברשימה הראשית בבורסה ובכ

למדד המחירים  צמודה, 2.65%(על בסיס שתי), ואגרות החוב תישאה החל מאותו מועד ריבית קובה שתית בשיעור של  0.3%בשיעור של 

. עדכון שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול בגין התקופה שתתחיל החל 2014ית חודש מרס , כפי שפורסם במחצ2014לצרכן בגין חודש פברואר 

ממועד רישום אגרות החוב (סדרה ד') לרישום למסחר ברשימה הראשית בבורסה ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות 

  זה.   לתשקיף' ב לפרק 2.1.7ראו גם סעיף החוב (סדרה ד'). לפרטים אודות תשלומי הריבית לאור הרישום למסחר 

, בהתאם ללוח הסילוקין המצורף לשטר 2019 ,ביוי 30שווים החל מיום - תשלומים לא 29 - אגרות החוב (סדרה ד') עומדות לפירעון (קרן) ב

בדצמבר של  31ביוי וביום  30ביום  ")האמות שטר(" כספח לפרק ב') ,ותוספותיו תיקויו על, האמות לאגרות החוב (סדרה ד') (המצורף

  . להלן מפורטכל שה, בצירוף הפרשי הצמדה למדד כ

. הריבית מחושבת על בסיס תקופת ריבית 2014ביוי,  30תשלומים החל מיום  39 - שים, ב 19.5ריבית אגרות חוב משולמת במשך תקופה של 

כל שה בגין תקופת ששת החודשים שהסתיימה ביום האחרון לפי מועד  בדצמבר של 31ביוי וביום  30חודשים והיא תשולם ביום  6של 

  התשלום. 

אם יתברר במועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן או הריבית של אגרות החוב כי מדד התשלום עלה לעומת מדד הבסיס, תשלם 

עליית מדד התשלום לעומת המדד הבסיס, אולם אם מדד  החברה אותו תשלום של קרן או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי בהתאם לשיעור

, כפי שפורסם 2014המדד בגין חודש פברואר  - " מדד הבסיס" התשלום יהיה זהה או מוך ממדד הבסיס, יהיה מדד התשלום מדד הבסיס.

צוע תשלום כלשהו על חשבון קרן או המדד הידוע ביום בי - " מדד התשלום" );2012קודות ביחס לבסיס  101.5 - לחודש מרץ (דהייו  15ביום 

  ריבית אגרות החוב.

ש"ח ע.. אגרות  500,000,000, בסמוך להפקת אגרות החוב (סדרה ד') לראשוה (במסגרתה הופקו 2014 במרץ 24 - ו 2014 במרץ 26בימים 

בע"מ  ועל ידי מידרוג ilAA/Stableבדירוג  ")מעלותאד פורס בע"מ (" סטדרד , דורגו אגרות החוב (סדרה ד') על ידי מעלות)חוב (סדרה ד')

(בהתאמה), בקשר עם הגדלת הסדרה  2014 ביולי 10 - ו 2014 ביולי 16בימים  ו. הדירוגים אושרר(בהתאמה) אופק יציב Aa1בדירוג  ")מידרוג("

(בהתאמה), בקשר עם הגדלת הסדרה בהיקף  2015בובמבר  12 - ו 2015בובמבר  16שוב בימים  וכן, ש"ח ע. .וספים 300,000,000בהיקף של 

 מידרוג אשררה 2017בדצמבר  4 וביום ilAA/Positive - ל הדרוג אתמעלות  אשררה 2017 בובמבר 27 ביום .וספים.. ע ₪ 374,532,000של 

  זה. לתשקיף' א לפרק 1.4.5לפרטים וספים ראו סעיף  .שבמחזור') ד(סדרה  החוב לאגרות כאמוראופק יציב  Aa1את הדרוג 

 הוראה לתוקפה תיכס, זה תשקיף פרסום למועד כון שבמחזור') ד(סדרה  החוב אגרות. ע"ח ש 1,174,532,000 של למסחר לרישום בכפוף

 וספים לפרטים. 2018 ביואר 1, וזאת לא יוקדם מיום אגרות החוב לפדיון מוקדם את להעמיד רשאית תהא החברה לפיה האמות בשטר

  ').ד(סדרה  החוב לאגרות האמות לשטר 4.8.5 סעיף ראו

 ללא בדרגה ראשון(שוטף)  צף עבודבש ')ד(סדרה אגרות  מחזיקיל האמן(סדרה ד') החברה שעבדה לטובת  חובה אגרות פירעון להבטחת

התקבולים  אתאגרות החוב (סדרה ג') של החברה,  ןואמ') א(סדרה  החוב אגרות אמן לטובת הקיים השעבוד עם פסו פרי, בסכום גבלהה

, החברה שעבדה לטובת האמן, בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה ויחיד בוסף; (סדרה ד') בשטר האמות לאגרות החוב םהמשועבדים, כהגדרת

ד צף (שוטף), ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום, את כל זכויותיה כהה בחשבון קרן שירות החוב. כן שעבדה החברה לטובת האמן, בשעבו

 החל, וכןויחיד, ללא הגבלה בסכום, את הכספים המופקדים בחשבון קרן שירות החוב כהגדרתם בשטר האמות לאגרות החוב (סדרה ד'); 



שעבוד קבוע ראשון בדרגה ללא הגבלה בסכום את  ,החברה של) 'ג - ו' א(סדרה  החוב אגרות אמן לטובת הקיים השעבוד יוסר בו מהמועד

לאגרות החוב (סדרה  אמותה בשטר כהגדרתם), CAPEX( ציוד בחידוש השקעה קרן) ב( - ו ;)O&M( הוקחזתוה התפעול קרן) א( - זכויותיה ב

לתאים הרשומים מעבר לדף בשטר האמות לאגרות  13.1 וסעיף זה לתשקיף' א לפרק 1.4.7 ראו סעיף הביטחוותבדבר  וספיםלפרטים ד'). 

  .זה לתשקיף' ב', לפרק אכספח  ף'), המצורדהחוב (סדרה 

   .בישראל לציבור שלה הערך יירות את לראשוה החברה רושמת זה תשקיף פי על

* * * * * 

   וכן

  מדף תשקיף

 של בדרך לרבות( להמרה יתות שאין חוב אגרות - ערך שוים, בהתאם להוראות הדין  יירות סוגי להפיק החברה תוכל, זה תשקיף חומכ

 מסחריים ערך ויירות חוב לאגרות למימוש היתים אופציה כתבי, )לעת מעתו שיהיו ככל, החברה של חוב אגרות של קיימות סדרות הרחבת

  ").הערך יירות("

 יושלמו בהם מדף הצעת דוחות באמצעות, ערך יירות לחוק) ו)(א(23 סעיף להוראות בהתאם תיעשה זה מדף תשקיף פי על הערך יירות הצעת

, הצעה לאותה ביחס 1968- ח"התשכ), וצורה מבה -  התשקיף וטיוטת התשקיף פרטי( ערך יירות לתקות' ג פרק לפי הדרשים הפרטים כל

 ולעמדות הבורסה ולהחיות לתקון בהתאם זה ובכלל, דין כל להוראות בהתאם, המוצעות היחידות והרכב הערך יירות ותאי פרטי לרבות

 .העת באותה שיהיו כפי ערך יירות רשות סגל

* * * * * 

חקיקה  )1: (קרואמ סיכון גורמי שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על פעילותה של החברה העיקריים הסיכון גורמי תמצית תובא להלן

) 5( ,יםפיסי סיכוים) 4( ,טבע אסוות) 3( ,מצב ביטחוי, גיאופוליטי וכלכלי בישראל וסביבתה) 2( ,ורגולציה בתחומי פעילות החברה

) איכות 3( ,) גיוס הון ומימון2( ,הולכת הגז הטבעי והסכמי ההולכה תעריפי קביעת)1: (עפיים סיכון גורמי; מערכות מידע ואבטחת מידע

) 3( ,) אי עמידה בתקציב ועלויות בלתי צפויות2( ,טבעי גז ספקי) 1: (ייחודיים סיכוים; ספקי ציוד) 5( ,) כשלים וליקויים במערכת4( ,הסביבה

) הון אושי ויחסי 6( ,פרוייקטים) סיכון הכרוך בעבודות במהלך הקמת 5( ,ורשויות תשתית חברות מול ממשקים) 4( ,תלות בלקוח מהותי

   .לתשקיף זה ו' לפרק 6.44ת גורמי הסיכון, ראו סעיף . לפרטים וספים אודו) בטיחות והגהות7( ,עבודה

  .זה לתשקיף' חאודות התקשרויות החברה עם מדית ישראל, בעלת השליטה בה, ראו פרק  לפרטים

 עדכוןכמו כן,  במפורש בתשקיף זה, לא מוטלת על המדיה כל חובה לבצע השקעות בהון החברה.מתואר ל למען הסר כל ספק יובהר כי מעבר

בהתאם לשיקול הדעת המוקה לה  ,הטבעי הגז משקהמועצה לעייי כמתואר בתשקיף זה, היו בסמכותה של , פים לפיהם גובה החברהתעריה

  עשויה להיות השפעה על החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.  אופן עדכון התעריפיםוללפי דין, 

   לשטר האמות לאגרות החוב (סדרה ד'). 10 סעיףוכן  זה לתשקיף' ו לפרק 6.4 סעיף ראו דיבידד לחלוקת התאים בדבר לפרטים

  .זה לתשקיף' ב' לפרק א ספחכ המצורף,שטר האמות  ראוהחוב (סדרה ד') של החברה  אגרות תאי בדברוספים  לפרטים

  .₪ 600,000 - היו כ זה תשקיף פי עללמסחר של אגרות החוב  ברישוםכל ההוצאות הכרוכות  סך

החברה באתר רשות  תשקיףלעיין בוסח המלא של  יתן ").האמן) בע"מ ("1975אמות ( הרמטיקלמחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')  האמן

   .www.tase.co.ilובאתר הבורסה ליירות ערך בכתובת  www.magna.isa.gov.ilליירות ערך בכתובת 

  2018 מאי 31התשקיף:  תאריך

* * * * * 



 

 

ם י  י י  ע ן  כ ו   ת

ף י ע ס  / ק  ר פ ם  '    ש מ   ע

  1- א    מבוא  -   פרק א'

  1- א    הגדרות  -   1.1סעיף   

  2- א    כללי  -   1.2סעיף   

  2- א    היתרים ואישורים  -   1.3סעיף   

  3- א    ההון  -   1.4סעיף   

     (כולל מכתב הכללה) P&Sדוח דירוג של מעלות   -   ספח א'  

      (כולל מכתב הכללה) דוח דירוג של מידרוג  -   ספח ב'  

  -   פרק ב'
פי תשקיף הרישום - שיירשמו למסחר עלפרטי יירות הערך 

  למסחר והצעת יירות הערך על פי תשקיף המדף
  1- ב  

  1- ב    אגרות החוב (סדרה ד') שיירשמו למסחר  -   2.1סעיף   

  2- ב    רישום אגרות החוב (סדרה ד') למסחר בבורסה  -   2.2סעיף   

  5- ב    אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור דירוג  -   2.3סעיף   

  5- ב    הצעת יירות הערך על פי תשקיף המדף  -   2.4סעיף   

  5- ב    מיסוי    2.5סעיף   

      שטר האמות על תיקויו וספחיו  -   ספח א'  

  1- ג    הון המיות של החברה והמחזיקים בו  -   פרק ג'

  1- ג    ההון הרשום  -   3.1 סעיף  

  1- ג    ההון המופק  -   3.2סעיף   

  1- ג    החזקות בעלי העיין ביירות ערך של החברה במועד התשקיף  -   3.3סעיף   

  1- ג    בעלי השליטה בחברה  -   3.4סעיף   

  1- ג    יירות ערך המירים למיות  -   3.5סעיף   

  1- ג    הון מדווח ורווח (הפסד) למיה  -   3.6סעיף   

  1- ד    הזכויות הלוות למיות החברה  -   פרק ד'

  1- ד    כללי  -   4.1סעיף   

  1- ד    הזכויות הלוות למיות הקיימות של החברה  -   4.2סעיף   

  3- ד    חלוקת דיבידד  -   4.3סעיף   

  1- ה    תמורת ההפקה וייעודה  -   פרק ה'

  1- ה    תמורת ההפקה לחברה  -   5.1סעיף   

  1- ו    תיאור עסקי התאגיד  -   פרק ו'

  1- ו    פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה  -   6.1סעיף   

  4- ו    תחומי פעילות  -   6.2סעיף   

  4- ו    השקעה בהון החברה ועסקאות במיותיה  -   6.3סעיף   

  5- ו    חלוקת דיבידד  -   6.4סעיף   

  7- ו    מידע כספי לגבי פעילות החברה  -   6.5סעיף   

  8- ו    סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות החברה  -   6.6סעיף   

  17- ו    הטבעי בישראלמשק הגז   -   6.7סעיף   

  19- ו    מידע כללי על פעילות החברה בתחום הולכת הגז הטבעי  -   6.8סעיף   

  -   6.9סעיף   
מקטעי מערכת ההולכה, פרויקטי ההקמה בהם מעורבת החברה 

  ופרויקטים בתכון (פרויקטים עתידיים)
  22- ו  

  24- ו    פרויקטים עתידיים  -   6.10סעיף   

  -   6.11סעיף   
חקיקה, תקות ואילוצים מיוחדים החלים על תחום מגבלות, 

  הפעילות
  28- ו  

  28- ו    התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות  -   6.12סעיף   



 

 

ף י ע ס  / ק  ר פ ם  '    ש מ   ע

  29- ו    שיויים בהיקף הפעילות בתחום וברווחיותו  -   6.13סעיף   

  -   6.14סעיף   
טכולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום שיויים 
  הפעילות

  30- ו  

  -   6.15סעיף   
 גורמי ההצלחה הקריטיים של תחום הפעילות והשיויים החלים

  בהם
  30- ו  

  -   6.16סעיף   
חסמי הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיויים 

  בהם החלים
  30- ו  

  31- ו    בהם תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושיויים החלים  -   6.17סעיף   

  31- ו    מוצרים ושירותים  -   6.18סעיף   

  32- ו    ושירותים פילוח הכסות ורווחיות מוצרים  -   6.19סעיף   

  32- ו    לקוחות  -   6.20סעיף   

  46- ו    שיווק והפצה  -   6.21סעיף   

  46- ו    צבר הזמות  -   6.22סעיף   

  47- ו    תחרות  -   6.23סעיף   

  47- ו    עותיות  -   6.24סעיף   

  47- ו    כושר הולכה  -   6.25סעיף   

  48- ו    רכוש קבוע, מקרקעין ומתקים  -   6.26סעיף   

  58- ו    חומרי גלם וספקים  -   6.27סעיף   

  69- ו    מחקר ופיתוח  -   6.28סעיף   

  69- ו    כסים לא מוחשיים  -   6.29סעיף   

  69- ו    הון אושי  -   6.30סעיף   

  75- ו    הון חוזר; מלאי  -   6.31סעיף   

  75- ו    השקעות  -   6.32סעיף   

  75- ו    מימון  -   6.33סעיף   

  85- ו    מיסוי  -   6.34סעיף   

  85- ו    סיכוים סביבתיים ודרכי יהולם  -   6.35סעיף   

  89- ו    מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  -   6.36סעיף   

  119- ו    היתרים ואישורים  -   6.37סעיף   

  120- ו    הסכמים מהותיים  -   6.38סעיף   

  123- ו    הליכים משפטיים  -   6.39סעיף   

  124- ו    ואסטרטגיה עסקיתיעדים   -   6.40סעיף   

  125- ו    צפי להתפתחות בשה הקרובה  -   6.41סעיף   

  125- ו    שיויים חריגים בעסקי החברה  -   6.42סעיף   

  125- ו    אירוע או עיין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים  -   6.43סעיף   

  126- ו    דיון בגורמי סיכון  -   6.44סעיף   

      31.12.2017על מצב עייי החברה ליום  דוח דירקטוריון  -   ספח א'  

  1- ז    ההלת החברה  -   פרק ז'

  1- ז    דירקטוריון החברה  -   7.1 סעיף  

  3- ז    ושאי משרה בכירה בחברה  -   7.2סעיף   

  7- ז    מורשי חתימה עצמאיים  -   7.3סעיף   

  7- ז    פרטים וספים  -   7.4סעיף   

  -   7.5סעיף   
החברה המתייחסת תמצית הוראות תקון ההתאגדות של 

  לדירקטוריון
  7- ז  

  11- ז    כפיפות מסמכי היסוד לחוק החברות הממשלתיות  -   7.6סעיף   

  1- ח    בעלי עיין וושאי משרה בכירה  -   פרק ח'

  1- ח    תמלוגים לבעלי עיין ולושאי משרה בכירה בחברה  -   8.1סעיף   

  6- ח    עסקאות עם בעל שליטה  -   8.2סעיף   



 

 

ף י ע ס  / ק  ר פ ם  '    ש מ   ע

  10- ח    בעלי עיין וושאי משרה בכירה החזקות  -   8.3סעיף   

  1- ט    31.12.2017ליום  דוחות כספיים  -   פרק ט'

      31.3.2018דוח דירקטוריון על מצב עייי החברה ליום   -   ספחים

      31.3.2018דוחות כספיים ליום   -   

  1- י    פרטים וספים  -   פרק י'

  1- י    חוות דעת עורך דין  -   10.1סעיף   

  3- י    הוצאות בקשר להצעת יירות הערך והפקתם  -   10.2סעיף   

  3- י    עיון במסמכים  -   10.3סעיף   

  1- י"א    חתימות  -   פרק י"א
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עובדות או . עמדות, הערכות או דעות, המוצגות כהחברה של דעות או הערכות, עמדות, היתר בין, מוצגות זה בתשקיף

של החברה בלבד ואין לראות בהן משום  הערכותיה, עמדותיה או דעותיה עמדות, הערכות או דעות של החברה, הןכ

, יהבעמדות, הערכות או דעות אלו כדי לכבול את ידי המד איןעמדה, הערכה או דעה של המדיה או רשות מרשויותיה. 

 החברה של הדעות או ההערכות, מהעמדות שוה באופן דעה להביע או/ו להחליט או/ו לפעול, מרשויותיה רשות או

  .כאמור

ק ר א - ' א פ ו ב   מ

  הגדרות 1.1

 :במפורש אחרת אמר אם אלא, לצידם הרשומה המשמעות זה בתשקיף תהיה להלן המפורטים למוחים

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

  ;מ"בע לישראל הטבעי הגז תיבי  -   "החברה"

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

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

  .2002- ב"התשס, הטבעי הגז משק חוק  -   "הגז משק חוק"

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

 התשקיף" או" התשקיף"

  "להשלמה

  .זה תשקיף  - 

באמות ע"י האמן לאגרות החוב (סדרה א') עבור פיקדון המוחזק   -   "והתחזוקה התפעול קרן"

מים עד גובה מחצית מהוצאות התפעול וכהחברה בו מופקדים ס

והתחזוקה השתיות הממוצעות הצפויות של החברה בשה 

ועד תום תקופת אגרות החוב  2011קלדארית אחת בגין השים 

(סדרה א') של החברה בהתאם למודל הפיסי של החברה. כון 

תפעול והתחזוקה היה משועבדת לטובת הלמועד התשקיף, קרן 

חוב (סדרה א') של החברה. במועד בו תסיים החברה האמן לאגרות ה

את כל התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א' ו/או 

סדרה ג' של החברה) בהתאם לשטרי האמות לאגרות החוב ה"ל 

החברה תחה את האמן לאגרות  ")הקובע המועד(" (לפי המאוחר)

את הסכומים החוב (סדרה א' או סדרה ג') לפי העיין להעביר 

לפיקדון הרשום על שם האמן לאגרות  ה"ל המופקדים בפיקדון

לשטר האמות  7.6החוב (סדרה ד'), והכל בהתאם להוראות ספח 

לספח  3 - ו 2לאגרות החוב (סדרה ד'). לפרטים וספים ראו סעיפים 

  לשטר האמות לאגרות החוב (סדרה ד'); 7.6

רה בו מפקידה החברה סכומים לצורך ביצוע בחעל שמה של הן פיקדו  -   "השקעה בחידוש ציודקרן "

השקעות בהחלפה, חידוש ושדרוג ציוד, בהתאם לפרמטרים הקבועים 

כון למועד התשקיף, קרן ההשקעה במודל הפיסי של החברה. 

בחידוש ציוד היה משועבדת לטובת האמן לאגרות החוב (סדרה א') 

להחזיק את הפיקדון ה"ל  החברה תמשיךהקובע במועד של החברה. 

לשטר האמות  7.6לספח   4- ו 3ותפעל בו בהתאם להוראות סעיפים 

  לאגרות החוב (סדרה ד');

פיקדון על שם האמן לשטר האמות לאגרות החוב (סדרה ד') של   -   "החוב שירות קרן"

מתמורת ההפקה של אגרות  4% - ל סך השווה , בו הופקדהחברה
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החוב (סדרה ד'), החברה רשאית לעשות שימוש בכספים אשר הופקדו 

) ביצוע תשלומים למחזיקי אגרות 1(בקרן שירות החוב באופן הבא: 

 - החוב או למי שיורו, בהתאם להחלטה מיוחדת, בכל מקרה בו אי

שימוש בכספים עלול להוביל להעמדה לפירעון מיידי של יתרת אגרות 

 4.8.5מוקדם מלא בהתאם להוראות סעיף ) ביצוע פידיון 2החוב; (

לשטר האמות לאגרות החוב (סדרה ד'). לפרטים וספים ראו סעיף 

   לשטר האמות לאגרות החוב. 7

קרן התפעול והתחזוקה, קרן השקעה בחידוש ציוד וקרן שירות   -   "קרות הביטחון"

  הביטחון; 

  כללי 1.2

. 2004 שת במהלך פעילותה את החלה והיא במיות מוגבלת פרטית כחברה 23.7.2003 ביום בישראל התאגדה החברה 1.2.1.1

 להקמה רישיון לחברה יועק לפיה ,ממשלה החלטת פי על והוקמה ישראל מדית של מלאה בבעלות היה החברה

. הגז משק חוק לפי והכול 31.7.2034 ביום להסתיים הצפויה, שה 30 של לתקופה טבעי גז הולכת מערכת של ולהפעלה

 בהחלטת קבע, בוסף. החברות חוק והוראות הממשלתיות החברות חוק הוראות ,היתר בין ,חלות החברה על, לפיכך

  . מבצעת כחברה ולא יהול חברת של במתכות היתן ככל תפעל החברה כי, היתר בין, האמורה הממשלה

 של הערך יירות של לציבור ראשוה הצעה היהברשימה הראשית בבורסה,  ,)'ד סדרה( החוב אגרות של למסחר רישומן 1.2.1.2

 זה מוח כהגדרת, מדווח לתאגיד החברה תהפוך, הקיימות') ד סדרה( החוב אגרות של למסחר רישומן לאחר. החברה

   .ערך יירות בחוק

 . 31.12.2017למעט אם אמר במפורש אחרת, התוים המופיעים בתשקיף זה כוים ליום  1.2.1.3

  ואישורים היתרים 1.3

יירות  של למסחר לרישום דין כל פי על הדרושים והרישיוות האישורים, ההיתרים כל את קיבלה החברה 1.3.1.1

   .זה תשקיף ולפרסום ")רשמים למסחרה הערך יירותהערך הרשמים למסחר לפי תשקיף זה ("

 אישור או בו המובאים הפרטים אימות משום התשקיף את לפרסם ערך רשות יירות של בהיתרה אין 1.3.1.2

 .רשמים למסחרה הערך יירות של טיבם על דעה הבעת משום בו ואין, שלמותם או מהימותם

  למסחר החוב אגרות לרישום הבורסה אישור 1.3.1.3

ש"ח ערך קוב של אגרות החוב  1,174,532,000 החברה קיבלה מהבורסה את אישורה לרישום למסחר של

  ").אישור הבורסה(בס"ק זה: " שבמחזור (סדרה ד')

 2.2.2כאמור בסעיף  ,לרישום למסחר של אגרות החוב תהבורסה כפוף לעמידה בדרישות המוקדמו רואיש

 לפרק ב' לתשקיף זה. 

 משום בו ואין לשלמותם או למהימותם או בתשקיף המובאים לפרטים אישור הבורסה באישור לראות אין

  . הרשמים למסחר הערך יירות של טיבם על או החברה על דעה הבעת

 תשקיף המדף לעקרוי של הבורסה  אישור 1.3.1.4

החברה קיבלה מהבורסה אישור עקרוי המתייחס לרישום למסחר של יירות ערך שיוצעו באמצעות דו"ח 

 "). האישור העקרויהצעת מדף אשר יפורסם מכוח תשקיף זה ("

היה כפוף מתן האישור העקרוי איו מהווה אישור לרישום יירות הערך למסחר, ורישומם למסחר י

  פי דו"ח הצעת המדף. - לקבלת אישור הבורסה לבקשה לרישום יירות ערך למסחר על
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אין לראות במתן האישור העקרוי כאמור משום התחייבות למתן אישור לרישום יירות הערך למסחר על 

אות פי דו"ח הצעת מדף. על אישור בקשה לרישום יירות הערך למסחר על פי דו"ח הצעת מדף יחולו הור

פי דו"ח הצעת - הבקשה לרישום על הגשת כפי שתהייה בתוקף בעתעל פיו תקון הבורסה וההחיות 

  המדף.

כמו כן, אין לראות באישור העקרוי אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף זה או למהימותם או 

המדף  אשר יוצעו בתשקיףלשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיב יירות הערך 

  .הצעת מדף ותיוצעו בדוח הם בו המחיר על או באמצעות דוחות הצעת המדף

  ההון 1.4

 התשקיף לתאריך מיות הון 1.4.1.1

  :היו, ומיליים חדשים בשקלים התשקיף למועד כון החברה של המיות הון

 סוג

  המיה

 למיה קוב ערך

  ח"בש

 הרשום המיות הון

  ח"בש

 ופרע מופק הון

  ח"בש

  518,330,000  554,054,000  1.00  רגילה

  .למיות המירים ערך יירות בחברה קיימים לא התשקיף למועד

 החברה של העצמי ההון הרכב 1.4.1.2

  : היו 2017,1בדצמבר  31 ליום) ח"ש באלפי( החברה של העצמי ההון

  518,330  הפרע המיות הון

  389,988  רווח יתרת

  908,318  ההון כל סך

  0  שאין מקות שליטההסכום המיוחס לזכויות 

  במחזור המצאות החברה של החוב אגרות על פרטים 1.4.2

 אשר ,)'ד סדרה( החוב אגרות את וכן') ג סדרה( החוב אגרות'), א סדרה( החוב אגרות את הפיקה החברה

 חוב אגרות סדרת היה האמורות החוב אגרות מסדרות אחת כל. במחזור הין זה הפקה תשקיף למועד כון

   .החברה התחייבויות מסך ויותר אחוזים חמישה מהוות הן שכן מהותית

 2012 מרץ בחודש פרעה אשר, ₪ מיליון 100 של בסך') ב סדרה( חוב אגרות הפקת ביצעה החברה כי יצוין

  .במלואה

  ')ד סדרה( החוב אגרות  ')ג סדרה( החוב אגרות  ')א סדרה( החוב אגרות  הסדרה

  20144 אפריל  20113 דצמבר  20062 דצמבר  )ראשוי( הפקה מועדי

 במועד הקוב השווי כל סך
 במיליוי( הראשוית ההפקה

₪(  
283.8  500  500  

 ,התשקיף למועד קוב שווי
   )₪ במיליוי( הצמדה ללא

885  814  1,175  

 כשהוא שלה הקוב השווי
 תאי לפי מחדש מוערך

0601,  833  1,175  

                                                             
1

  .)IFRSהכספיים בתשקיף מוצגים בהתאם לכללי החשבואות הבילאומיים ( התוים   

, כאשר יתרת הערך הקוב 2010וכן בחודש דצמבר  2010, בחודש יואר 2009, בחודש מרץ 2007בחודש ספטמבר החברה הרחיבה את הסדרה עוד ארבע פעמים    2
   ₪.אלפי  1,099,525 -האחרוה לסדרה זו עמד על כההרחבה  בסמוך לאחרהכולל 

3
   ₪.אלפי  846,020 -כההפקה האחרוה לסדרה זו עמד על  בסמוך לאחרכאשר יתרת הערך הקוב הכולל  ,2012חודש דצמבר ב החברה הרחיבה את הסדרה   

4
 -כהאחרוה לסדרה זו עמד על  בסמוך לאחרכאשר יתרת הערך הקוב הכולל  2015ובחודש ובמבר  2014חודש יולי בפעמיים  החברה הרחיבה את הסדרה   

   ₪.אלפי  1,174,532
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 התשקיף למועד ההצמדה
  )₪ במיליוי(

 למועד שצברה הריבית סכום
   )₪ במיליוי( התשקיף

0.3  0  0  

 כפי ח"האג של ההוגן השווי
 הכספיים בדוחות שכלל

   5)₪ במיליוי( האחרוים
3391,  1071,  1,381  

) משתה/קבועה( הריבית סוג
  ושיעורה

 של בשיעור קבועה שתית
5.6%  

 בשיעור קבועה שתית
  4.8% של

 של בשיעור קבועה שתית
רות , כל עוד אג2.95%

החוב (סדרה ד') לא 
  רשמו למסחר.  

מובהר כי בהתאם לתאי 
אגרות החוב (סדרה ד') 
עם הרישום למסחר של 

סדרת אגרות החוב 
תופחת הריבית השתית 

  .2.65%לשיעור של 

  הקרן תשלום מועדי

 שתיים חצי תשלומים 30
 29.6 בימים שישולמו

 החל שה כל של 29.12ו
 15 ובמשך 2012 משת

  .שה

 חצי תשלומים 32
 שווים לא שתיים

- ו 30.6 בימים שישולמו
 החל שה כל של 31.12
 16 ובמשך 2016 משת

  .שה

 שתיים חצי תשלומים 29
 שישולמולא שווים 

 של 31.12ו 30.6 בימים
 2019 משת החל שה כל

  .שה 14 ובמשך

  הריבית תשלום מועדי
 שה כל של 29.12 - ו 29.6

  29.6.2007 מיום החל

 כל של 31.12 - ו 30.6
 מיום החל שה

30.6.2012  

 שה כל של 31.12 - ו 30.6
  30.6.2014 מיום החל

  הצמדה בסיס

 לצרכן המחירים מדד
  2006ובמבר חודש בגין

 15 ביום שפורסם כפי
  .2006 דצמבר

 לצרכן המחירים מדד
  2011ובמבר חודש בגין

 15 ביום שפורסם כפי
  .2011 דצמבר

 לצרכן המחירים מדד
 2014 פברואר חודש בגין

 15 ביום שפורסם כפי
  .2014 במרץ

 פדיון לביצוע התאגיד זכות
 של כפויה המרה או מוקדם
 ליירות ההתחייבות תעודות

 שקיימת ככל ,אחרים ערך
  למימושה והתאים

  אין

החברה רשאית לבצע 
פדיון מוקדם ביוזמתה 
(בהתאם לתאי אגרות 

  החוב)

 למסחר לרישום בכפוף
 סדרה( החוב אגרות של
 מכוח שבמחזור') ד

 החברה תהא, זה תשקיף
 פדיון לבצע רשאית

 ביוזמתה מוקדם
(בהתאם לתאי אגרות 

 מיום מוקדם לא ,החוב)
1.1.2018.  

 לתשלום ערבות יתה
 פי על התאגיד התחייבות

  אמות שטר
  לא  לא  לא

  משועבדים כסים
 מובטחות החוב אגרות

 כמפורט בשעבודים
  להלן 0 בסעיף

 מובטחות החוב אגרות
 כמפורט בשעבודים

  להלן 0 בסעיף

 מובטחות החוב אגרות
 כמפורט בשעבודים

  להלן 0 בסעיף

  ')א סדרה( חוב אגרות -  ההתחייבות לתעודות האמן בדבר פרטים 1.4.2.1

  שם האמן:
חברה  משמרת חברה לשירותי אמות בע"מ (לשעבר זיו האפט

  לאמויות בע"מ).

  ).GiyoraL@mtrust.co.ilעו"ד גיורא לופטיג (דואר אלקטרוי:   שם האחראי:

  , תל אביב.48דרך מחם בגין   כתובת:

  .03-6374351  טלפון:

  .03-6374344  פקס:

  .www.bdo.co.il  אתר איטרט:

  .2006בדצמבר  31האמן משמש בכהותו החל מיום   תחילת כהוה:

יחסים בין 
  האמן לחברה:

אין לחברה עיין מהותי באמן ולמיטב ידיעת החברה, אין לאמן 
  עיין מהותי בחברה.

  ')ג סדרה( חוב אגרות -  ההתחייבות לתעודות האמן בדבר פרטים 1.4.3

  ").שיף הזפרץ) בע"מ ("2004שיף הזפרץ אמים (  שם האמן:
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 .2015במרץ  31לדוות הכספיים ליום  4וכן ביאור  2014בדצמבר  31(ג) לדוחות הכספיים של החברה ליום 25ו ביאור לעיין זה רא   
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  ).Sami@rsmshifazen.co.il(דואר אלקטרוי:  רו"ח סמי ייברג  שם האחראי:

  , תל אביב.52רחוב דרך מחם בגין   כתובת:

  .03-7919111  טלפון:

  .03-7919112  פקס:

  .www.shifazen.co.il  אתר איטרט:

  תחילת כהוה:
  .2011בדצמבר  29האמן משמש בכהותו החל מיום 

יחסים בין 
  האמן לחברה:

מהותי באמן ולמיטב ידיעת החברה, אין לאמן אין לחברה עיין 

  עיין מהותי בחברה.

   ')ד סדרה( החוב אגרות -  ההתחייבות לתעודות האמן בדבר פרטים 1.4.4

  ").הרמטיק) בע"מ ("1975הרמטיק אמות (  שם האמן:

  ).Merav@hermetic.co.ilמירב עופר אורן (דואר אלקטרוי:   שם האחראי:

  , תל אביב.113רחוב הירקון   כתובת:

  .03-5274867  טלפון:

  .03-5271736  פקס:

  .www.hermetic.co.il  אתר איטרט:

  תחילת כהוה:
  .2014באפריל  10האמן משמש בכהותו החל מיום 

יחסים בין 
  האמן לחברה:

אין לחברה עיין מהותי באמן ולמיטב ידיעת החברה, אין לאמן 

  עיין מהותי בחברה.

  תומדרג ותידי חבר- על(סדרה ד')  - ו (סדרה ג') ,)א'דירוג איגרות החוב (סדרה  1.4.5

  הסדרה
החברה 
  המדרגת

הדירוג שקבע 
למועד הפקת 

  הסדרה הראשוה

הדירוג הקבוע 
  לסדרה

דירוגים וספים שקבעו לסדרה בין 
מועד הפקת הסדרה לבין מועד הדוח 

  הכספי

פרטים בדבר כוות 
החברה המדרגת 

שיוי הדירוג לבחון 
  דירוג  תאריך  הקיים

אגרות החוב 
  (סדרה א')

 A+ ilAA/Stable  מעלות

27.12.2006  
A+/Stable 

-  

16.10.2007  

17.2.2009  

ilAA-/Stable  26.3.2009  

27.12.2009  

22.12.2010  

ilAA/Stable  18.12.2011  

17.1.2012  

20.6.2012  

 27.6.2012ב
פורסם תיקון 

  לדוח

ilAA/Negative 

) ilAAאשרור דירוג (
ושיוי תחזית הדירוג 
  עם השלכות שליליות

27.11.2012  

ilAA/Watch Neg 

אשרור דירוג והכסה 
לרשימת מעקב עם 
  השלכות שליליות

11.4.2013  
ilAA/Stable  והוצאה

  מרשימת מעקב

9.5.2013  ilAA-/Stable  

15.9.2013  

ilAA/Stable  

27.10.2013  

26.3.2014  

16.7.2014  

30.12.2015  

16.11.2016  
ilAA/positive 

27.11.2017  

  - Aa1 19.1.2012  Aa1במועד הפקת   מידרוג
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הסדרה לראשוה 
לא דורגו איגרות 

ידי -החוב על
  מידרוג

  27.11.2012  אופק יציב

Aa1 
  אופק יציב

28.11.2013  

24.3.2014  

10.7.2014  

12.11.2015  

30.11.2016  

  04.12.2017  

אגרות החוב 
  (סדרה ג')

 ilAA ilAA/Stable  מעלות

17.1.2012  ilAA/Stable 

-  

20.6.2012  
 27.6.2012ב

פורסם תיקון 
  לדוח

ilAA/Negative 
) ושיוי ilAAאשרור (

  תחזית הדירוג לשלילית

27.11.2012  

ilAA/Negative 

) ilAAאשרור דירוג (
ושיוי תחזית הדירוג 
  עם השלכות שליליות

11.4.2013  ilAA/Stable  

9.5.2013  ilAA-/Stable  

15.9.2013  

ilAA/Stable  

27.10.2013  

26.3.2014  

16.7.2014  

30.12.2015  

16.11.2016  
ilAA/positive 

27.11.2017  

  מידרוג

במועד הפקת 
הסדרה לראשוה 
לא דורגו איגרות 

ידי -החוב על
  מידרוג

Aa1 

19.1.2012  Aa1  

-  

27.11.2012  

Aa1 

  אופק יציב

28.11.2013  

24.3.2014  

10.7.2014  

12.11.2015  

30.11.2016  

04.12.2017  

אגרות החוב 
  (סדרה ד')

 ilAA ilAA  מעלות

26.3.2014  

ilAA/Stable 

-  

16.7.2014  

16.11.2015  

30.12.2015  

16.11.16  
ilAA/positive 

27.11.2017  

 Aa1 Aa1  מידרוג

24.3.2014  

Aa1 
  אופק יציב

  

10.7.2014  

12.11.2015  

30.11.2016  

04.12.2017  

   S&P מעלות 1.4.5.1

 ידי על המדורגות חוב אגרות הין') ד סדרה( החוב ואגרות') ג סדרה( החוב אגרות'), א סדרה( החוב אגרות

 מעלות פרסמה 2017בובמבר  27 ביום. הפקתן ממועד החל") S&P מעלות(" מ"בע מעלות פורס&  סטדרד

S&P מתן על והודיעה') ד סדרה( החוב ולאגרות') ג סדרה( החוב אגרות'), א סדרה( החוב לאגרות דירוג דוח 

  . לתשקיף זה 'אספח , המצורף ככאמור החוב לאגרות Positive/ilAA דירוג

  מידרוג 1.4.5.2
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"), מידרוג(" מ"בע מידרוג הישראלית האשראי דירוג חברת עם החברה התקשרה, 2011 דצמבר בחודש

 ידי- על שהופקו') ד סדרה( החוב ואגרות') ג סדרה( החוב אגרות'), א סדרה( החוב אגרות, מועד ומאותו

 סדרה( החוב לאגרות סופי דירוג דוח מידרוג פרסמה 2017בדצמבר  4 ביום. מידרוג ידי- על מדורגות החברה

 החוב לאגרות יציב באופק Aa1 דירוג מתן על והודיעה') ד סדרה( החוב ולאגרות') ג סדרה( החוב אגרות'), א

  . לתשקיף זה 'בספח , המצורף ככאמור

  ')ד סדרה( - ו') ג סדרה'), (א סדרה( החוב איגרות תאי קיום 1.4.6

 התאים בכל החברה עמדה, התשקיף פרסום למועד שקדמו השים) 3( שלוש ובמהלך התשקיף למועד כון

 החוב ואגרות') ג סדרה( החוב אגרות'), א סדרה( החוב לאגרות האמות שטר לפי המהותיות וההתחייבויות

 לפירעון') ד וסדרה' ג סדרה', א סדרה( החוב אגרות להעמדת עילה התקיימה לא ידיעתה ולמיטב'), ד סדרה(

 קיבלה לא והחברה, כאמור החוב אגרות למחזיקי התשלום להבטחת שיתו הבטוחות למימוש או מיידי

 לפי ובהתחייבויות בתאים עמידתה אי בדבר') ד וסדרה- ו' ג סדרה', א סדרה( החוב לאגרות מהאמן הודעה

  .כאמור האמות שטרי

ידי האמן - למועד פרסום תשקיף זה החברה לא דרשה על ועד 2017במהלך שת  וכן 2016שת  במהלך

או האמן למחזיקי /וידי האמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') - למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו/או על

אגרות החוב (סדרה ד') לביצוע פעולות שוות ובכלל זה כיוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב של איזה 

החברה יזמה תיקון לשטרי האמות לסדרות אגרות החוב  2017 שת בסוף כי יצוין לעיל האמור אף על מהסדרות.

אופן חישוב יחסי הכיסוי הקבועים בשטרי האמות לאגרות החוב וכן הוספת ד') שעייו תיקון  -(סדרה א', ג' ו

), באמצעות מגון ריפוי להפרה של יחסי הכיסוי כאמור (בוסף למגוים הקיימים בשטרי האמות

; הגורמים המממים חוב פיסי של החברהלטובת (פארי פאסו) הפקדת מזומים לקרן ייעודית, אשר תשועבד 

בוסף ביחס אגרות החוב (סדרה ג') של החברה וסף מגון פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ג') ביוזמת 

, לאחר שהתקבל אישור אסיפת מחזיקי 2017 מברצדב 27השיויים האמורים כסו לתוקף ביום החברה. 

אגרות החוב של כל אחת מהסדרות הרלווטיות לשיויים האמורים, ולאחר שהתקבלו אישורים של 

  .הגורמים הרגולטוריים המפקחים על החברה

 החוב ואגרות') ג סדרה( החוב אגרות'), א סדרה( החוב אגרות מחזיקי לטובת המשועבדים הכסים תיאור 1.4.7

 '): ד סדרה(
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החברה לא תהיה מועה מליצור שעבודים צפים (שוטפים) או קבועים (ספציפיים) על כסיה האחרים, שאים כללים בהגדרת הכסים המשועבדים, כן יובהר כי    

  .אחרים שלהלטובת ושים 

7
מהסך המצטבר של התקבולים בגין דמי הקיבולת להם זכאית החברה, עד  95%התקבולים המגיעים לחברה על פי רישיון ההולכה אם וככל שמגיעים, ביכוי:    

 כול, רידיג וחגיתלמועד פירעון ההתחייבות כלפי חברת חשמל על פי ההסכם המשולש בין החברה לחברת חשמל למדית ישראל בגין תחות הכוח אש
  .")התקבולים המשועבדים("

 סדרת
 אגרות
  החוב

 סוג, המשועבד הכס
  השעבוד ודרגת

 של ערכו
 הכס

 המשועבד
 בדוחות
 של הכספיים

 ליום החברה
31.12.2017 

  )₪ אלפי(

פירוט 
השיויים 

שחלו 
בערכו של 

הכס 
  המשועבד

 יצירת על הגבלה
 של וספים שעבודים

  6המשועבד הכס

 תוקף
 על השעבוד

 ועל דין כל פי
 מסמכי פי

 ההתאגדות
  החברה של

 החלפה, שחרור, לשיוי תאים
  השעבוד ביטול או

 אגרות
 החוב

 סדרה(
  ')א

), שוטף( צד שעבוד
 על, בדרגה ראשון

 התקבולים
  7.המשועבדים

*    

 ליצור מיעה אין
) שוטף( צף שעבוד
 הכס על וסף

 בדרגה המשועבד
 או) פסו פרי( שווה

  .חותה בדרגה

  אין  בתוקף

 ראשון קבוע שעבוד
 הגבלה ללא בדרגה
 זכויותיה על בסכום

47,029  )5,731(  
 זה תשקיף למועד

 החוב בו ממועד(
 215 על עלה הפיסי

  בתוקף
 עת בכל, רשאית החברה

, החוב אגרות תקופת במהלך
 הסכומים את להחליף
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   לפרק ו' לתשקיף. 6.33.4.1לפרטים אודות קרן שירות החוב כאמור ראו סעיף    

  .הכס אותו היו המשועבד והכס' א"ח אג עם פאסו פארי' ד"ח ולאג' ג"ח לאג משועבדים האמורים המשועבדים התקבולים. 7"ש הלעיל  ראו   9
10

   לפרק ו' לתשקיף. 6.33.4.1אודות קרן שירות החוב כאמור ראו סעיף  לפרטים   

11
  קרן התפעול והתחזוקה תשמש את אג"ח ג'.שאג"ח א' יפרע במלואו,  לאחר   

 החוב שירות בקרן
 וכן' א ח"אג של

), שוטף( צף שעבוד
 ללא, בדרגה ראשון

 על, בסכום הגבלה
 המופקדים הכספים

  8.בה

 לא) דולר ליויימ
 שעבודים ליצור יתן

 הכס על וספים
  .המשועבד

 קרות מבין באיזו המופקדים
) חלקם או כולם( הביטחון

 אוטוומית בקאית בערבות
 לטובת, מותית ובלתי
 ידי- על שהוצאה, האמן
 מבטח או בקאי תאגיד

 -AA בדירוג המדורגים
 הדירוג חברת ידי- על לפחות

- על לפחות A בדירוג או
, Standard & Poor'sידי

 הכלו, לפחות לשה בתוקף
 לשטר 7.4 סעיף הוראות לפי

 החוב לאגרות האמות
  ')א סדרה(

 ראשון קבוע שעבוד
 הגבלה ללא, בדרגה

 כל על, בסכום
 החברה של זכויותיה
 התפעול בקרן

 שעבוד וכן והתחזוקה
 ראשון), שוטף( צף

 הגבלה ללא, בדרגה
 הכספים על, בסכום

  .בה המופקדים

48,215  )3,195(  

 זה תשקיף למועד
 החוב בו ממועד(

 215 על עלה הפיסי
 לא) דולר ליויימ

 שעבודים ליצור יתן
 הכס על וספים

  .המשועבד

  בתוקף

 ראשון קבוע שעבוד
 הגבלה ללא, בדרגה

 כל על, בסכום
 החברה של זכויותיה
 ההשקעה בקרן

 וכן ציוד בחידוש
), שוטף( צף שעבוד
 ללא, בדרגה ראשון

 על, בסכום הגבלה
 המופקדים הכספים

  .בה

3,680  )12,519(  

 זה תשקיף למועד
 החוב בו ממועד(

 215 על עלה הפיסי
 לא) דולר ליויימ

 שעבודים ליצור יתן
 הכס על וספים

  .המשועבד

  בתוקף

 אגרות
 החוב

 סדרה(
  ')ג

), שוטף( צף שעבוד
 פרי( בדרגה ראשון

 השעבוד עם פסו
 אמן לטובת הקיים

 ח"אג ואמן' א ח"אג
 התקבולים על') ד

  9.המשועבדים

*    

 על ליצור מיעה אין
 המשועבד הכס
) שוטף( צף שעבוד
 פרי( שווה בדרגה

 בדרגה או) פסו
  .חותה

  אין  בתוקף

 ראשון קבוע שעבוד
 כל על בדרגה

 החברה של זכויותיה
 החוב שירות בקרן
 וכן' ג ח"אג של

), שוטף( צף שעבוד
 על, בדרגה ראשון

 המופקדים הכספים
  10.בה

45,628  1,150  

 ליצור יתן לא
 על וספים שעבודים

 המשועבד הכס
 או בכורה בזכות
 פרי( שווה בדרגה

 הסכמת ללא), פסו
  .ומראש בכתב האמן

  בתוקף

 עת בכל, רשאית החברה
, החוב אגרות תקופת במהלך

 הסכומים את להחליף
 קרות מבין באיזו המופקדים
) חלקם או כולם( הביטחון

 אוטוומית בקאית בערבות
 לטובת, מותית ובלתי
 ידי- על שהוצאה, האמן
 מבטח או בקאי תאגיד

 -AA בדירוג המדורגים
 הדירוג חברת ידי- על לפחות

 ידי- על לפחות A בדירוג או
Standard & Poor's ,בתוקף 

 לפי הכלו, לפחות לשה
 לשטר 7.5 סעיף הוראות

 החוב לאגרות האמות
  ').ג סדרה(

שעבוד קבוע ראשון 
בדרגה על זכויותיה 

של החברה בקרן 
התפעול והתחזוקה 

וכן שעבוד צף 
(שוטף), ראשון 

בדרגה, על הכספים 
  המופקדים בה

48,215 

  
)3,195(  

 על ליצור מיעה אין
 המשועבד הכס
) שוטף( צף שעבוד
 פרי( שווה בדרגה

 בדרגה או) פסו
  .חותה

 ישה
 התחייבות

 חוזית
 ליצירת
  11השעבוד

שעבוד קבוע ראשון 
בדרגה על זכויותיה 

של החברה בקרן 

3,680  )12,519(  
 ליצור מיעה אין

 על וספים שעבודים
 המשועבד הכס

 ישה
 התחייבות

 חוזית
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  .המשועבד הכס אופי לאור מהימן לאומדן יתן איו המשועבדים התקבולים סך ערך *

  : השוים האמות שטרי להוראות בהתאם וספות חוב אגרות הפקת על מגבלות 1.4.8

שטרי האמות לאגרות החוב (סדרה א'), לאגרות החוב (סדרה ג') ולאגרות החוב (סדרה ד') קבעה  במסגרת

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפיק אגרות חוב וספות ו/או להרחיב הוראה (בלשון כמעט זהה) לפיה 

ת החוב ושלא ו/או לגייס אשראי וסף מכל סוג שלא בתאי השטרות ואגרו ה"לאת סדרות אגרות החוב 

מאותה סדרה, בתאי פירעון, תקופה ריבית, הצמדה ובטחוות אחרים, כפי שהחברה תמצא לכון (בסעיף 
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 '.ג"ח אג את תשמש וציוד בחידוש ההשקעה קרן, במלואו יפרע' א"ח שאג לאחר   

  לעיל. 9"ש הלעיל  ראו   13

14
   לפרק ו' לתשקיף. 6.33.4.1אודות קרן שירות החוב כאמור ראו סעיף  לפרטים   

15
 .ד'"ח ג', ולאחר שאג"ח ג' יפרע במלואו, הקרן תשמש את אג"ח לאחר שאג"ח א' יפרע במלואו, קרן התפעול והתחזוקה תשמש את אג   

16
  .תשמש את אג"ח ג', ולאחר שאג"ח ג' יפרע במלואו, הקרן תשמש את אג"ח ד' השקעה בחידוש וציודלאחר שאג"ח א' יפרע במלואו, קרן    

ההשקעה בחידוש 
ציוד וכן שעבוד צף 

(שוטף), ראשון 
בדרגה, על הכספים 

  המופקדים בה

 פרי( שווה בדרגה
 בדרגה או) פסו

  .חותה

 ליצירת
  12השעבוד

 אגרות
 החוב

 סדרה(
  ')ד

), שוטף( צף שעבוד
 ללא בדרגה ראשון
 פרי( בסכום הגבלה

 השעבוד עם פסו
 אמן לטובת הקיים

') ג ח"אג - ו' א ח"אג
 התקבולים על

  13.המשועבדים

*    

 על ליצור מיעה אין
 המשועבד הכס
) שוטף( צף שעבוד
 פרי( שווה בדרגה

 בדרגה או) פסו
  .חותה

  אין  בתוקף

 ראשון קבוע שעבוד
 זכויותיה על בדרגה

 בקרן החברה של
 של החוב שירות

 שעבוד וכן' ד ח"אג
 ראשון), שוטף( צף

 הגבלה ללא, בדרגה
 הכספים על, בסכום

  14.בה המופקדים

49,345  1,253  

 ליצור יתן לא
 על וספים שעבודים

 המשועבד הכס
 או בכורה בזכות
 פרי( שווה בדרגה

 הסכמת ללא), פסו
. ומראש בכתב האמן
 ליצור מיעה אין

 על וספים שעבודים
 המשועבד הכס
 פרי( שווה בדרגה

 בדרגה או) פסו
 ושים לטובת, חותה
 חוב שהעמידו אחרים
  .לחברה וסף פיסי

  בתוקף

 עת בכל, רשאית החברה
, החוב אגרות תקופת במהלך

 הסכומים את להחליף
 בקרן שירות החוב המופקדים

 אוטוומית בקאית בערבות
 לטובת, מותית ובלתי
 ידי- על שהוצאה, האמן
 מבטח או בקאי תאגיד

 -AA בדירוג המדורגים
 הדירוג חברת ידי- על לפחות

 ידי- על לפחות A בדירוג או
Standard & Poor's ,בתוקף 

 לפי והכל, לפחות לשה
 לשטר 7.5 סעיף הוראות

 החוב לאגרות האמות
  ).ד' סדרה(

שעבוד קבוע ראשון 
בדרגה על זכויותיה 

של החברה בקרן 
התפעול והתחזוקה 

וכן שעבוד צף 
(שוטף), ראשון 

בדרגה, על הכספים 
  המופקדים בה

48,215  )3,195(  

 ליצור מיעה אין
 על וספים שעבודים

 המשועבד הכס
 פרי( שווה בדרגה

 בדרגה או) פסו
  .חותה

 ישה
 התחייבות

 חוזית
 ליצירת
  15השעבוד

  

שעבוד קבוע ראשון 
בדרגה על זכויותיה 

של החברה בקרן 
ההשקעה בחידוש 

ציוד וכן שעבוד צף 
(שוטף), ראשון 

בדרגה, על הכספים 
  המופקדים בה

3,680  )12,519(  

 ליצור מיעה אין
 על וספים שעבודים

 המשועבד הכס
 פרי( שווה בדרגה

 בדרגה או) פסו
  .חותה

 ישה
 התחייבות

 חוזית
 ליצירת
  16 השעבוד
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, "), ללא צורך באישור האמן לאיזה מהסדרות או מחזיקי אגרות החוב מסדרה מסוימתוסף חוב גיוסזה: "

 17אך בכפוף לעמידה במספר תאים מצטברים, כדלקמן:

 ות שטרפי - על התחייבויותיה את הפרה לא החברהאמואם  החוב אגרות מסדרות אחת כל של ה)

 .הוסף החוב גיוס למועד עד), ההפרה את החברה ריפאה -  הפרה

 סי של החברה  - א')  סדרה( החוב לאגרות ביחסו יעלה החוב הפיוסף שכתוצאה ממ גיוס חוב

יליון דולר ארה"ב, מותה בכך שגיוס מ 215 - (לאחר ההפקה) (כהגדרתו בשטר האמות) מעבר ל

 סטדרד של+ ilAהחוב הוסף לא יוריד את דירוגן של אגרות החוב (סדרה א') אל מתחת לדרגת 

 .אחרת דירוג חברת כל של מקביל לדירוג מתחת או S&Pמעלות 

  ('סדרה ג) סי של החברה  - ביחס לאגרות החובו יעלה החוב הפיוסף שכתוצאה ממ לאחר גיוס חוב)

מיליון דולר ארה"ב, מותה בכך שגיוס החוב הוסף  700 - הגיוס) (כהגדרתו בשטר האמות) מעבר ל

 או S&Pמעלות   סטדרד של+ ilAלא יוריד את דירוגן של אגרות החוב (סדרה ג') אל מתחת לדרגת 

 .אחרת דירוג חברת כל של מקביל לדירוג מתחת

   סי של החברה גיוס  - ) ד'ביחס לאגרות החוב (סדרהו יעלה החוב הפיוסף שכתוצאה ממ חוב

מיליון דולר ארה"ב, מותה בכך שגיוס  1,150 - (לאחר הגיוס) (כהגדרתו בשטר האמות) מעבר ל

 + של סטדרד ilAהחוב הוסף לא יוריד את דירוגן של אגרות החוב (סדרה ג') אל מתחת לדרגת 

תאם לדירוג מידרוג, או מתחת לדירוג מקביל של חברת בה A1או לחילופין מתחת לדרגת  S&Pמעלות 

 דירוג אחרת.
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ים של הקיימ החובתובטחה באותם בטחוות, פרי פסו, עם מחזיקי אגרות ד'  -וחוב שיופקו במסגרת הרחבת סדרות אגרות החוב א' או ג' כמו כן, אגרות    
 הסדרה הרלווטית ויחולו עליהן כל ההוראות החלות על סדרת אגרות החוב בהתאם לשטר האמות לאותה סדרת אגרות חוב.
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 לכבוד

 בע"מ לישראל הטבעי הגז נתיבי

 

 שלום רב,

 

 מדףרישום למסחר ותשקיף תשקיף לצירוף דו"ח דירוג הנדון: 

 

 בע"מ לישראל הטבעי הגז נתיבילשבוצע , 04.12.2017מיום המעקב ח "בהמשך לפנייתכם, הננו לאשר לכם לצרף את דו

 ,בדרך של הפניה , לרבותו, ללא השמטות ו/או שינויים, ואתם רשאים לצרפובמלוא ףיצור ח"דוובלבד שה, ("החברה")להלן: 

חודש אשר צפוי להתפרסם ב, ותשקיף המדף של החברה '(ד ה)סדר אגרות חוב של החברה רישום למסחר שללתשקיף 

 .2018 מאי

 

לגורם המוסמך  , אנו מאשרים בזאת2003-בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התשס"ג בנוסף,

 לעיל. ןהמצויהמעקב ח "על דוולכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה 

 

ממועד מכתבנו זה, ואין לכלול ו/או לצרף את דו"ח  יום 60הינה בתוקף למשך  ,כאמורהמעקב ח "הסכמתנו לצירוף דו

 לאחר מועד זה, ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.רישום למסחר ותשקיף המדף של החברה לתשקיף המעקב 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 , ישי טריגר

 מימון מובנה, פרויקטים ותשתיות, ראש תחום
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H1/2017 H1/2016201620152014

273  531 520 450 

92% 

 36 52 108 91 29 
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ק  ר 'פ י  -  ב ט ר ך פ ר ע ה ת  ו ר י י ל ע ר  ח ס מ ל ו  מ ש ר י י י- ש ר פ ח ס מ ל ם  ו ש י ר ה ף  י ק ש ת ו ת ע צ ה

י פ ל  ע ך  ר ע ה ת  ו ר י י   ף י ק ש ףת ד מ   ה

  פרטי יירות הערך אשר יירשמו למסחר על פי תשקיף הרישום למסחר - חלק א' 

  שיירשמו למסחר(סדרה ד')  אגרות החוב 2.1

או  "אגרות החוב (סדרה ד')החוב (סדרה ד') ("ש"ח ערך קוב של אגרות  1,174,532,000רישום למסחר של  2.1.1

  )."אגרות החוב"

למשקיעים  ,2014אפריל  10מיום  על ידי החברה בהפקה פרטיתלראשוה אגרות החוב (סדרה ד') הופקו  2.1.2

, ")חוק יירות ערך(" 1968- ) לתוספת הראשוה לחוק יירות ערך, התשכ"ח11( - ) ו3( -  )1המויים בסעיפים (

 - ו 28.7.2014 בימיםבוסף, . ש"ח ערך קוב 500,000,000הופקו אגרות חוב (סדרה ד') בהיקף של במסגרתה 

ש"ח ערך קוב אגרות החוב (סדרה ד'), למשקיעים המויים  374,532,000 - ו 300,000,000הופקו  26.11.2015

הפקת אגרות  .הסדרה תוהרחב) לתוספת הראשוה לחוק יירות ערך, בדרך של 11( - ) ו3( -  )1בסעיפים (

  החוב כאמור, לרבות ההרחבה, בוצעו ללא יכיון.

בקשר עם  ")האמן(" בע"מ )1975בשטר אמות עם הרמטיק אמות ( התקשרה החברה 10.4.2014ביום  2.1.3

סדרת אגרות החוב (סדרה ד') כאמור  תוהרחב, ובמסגרת 28.7.2014. ביום (סדרה ד') הקצאת אגרות החוב

כס לתוקפו תיקון לשטר  27.12.2017ביום  לעיל, התקשרה החברה עם האמן בתוספת לשטר האמות.

וכן הוספת  יחסי כיסוי החוב הפיסייםתיקון באופן חישוב  האמות לאגרות החוב (סדרה ד') שעייו

כמו כן, בכפוף  .א' לתשקיף זה לפרק 1.4.6כמפורט בסעיף מגון ריפוי להפרה של יחסי הכיסוי האמורים, 

לתוקפו , ייכס וכחלק בלתי פרד ממו זה 2.1להשלמת הרישום למסחר של אגרות החוב כאמור בסעיף 

הכולל שיויים ותיקוים להוראות שטר האמות ותאי אגרות החוב,  לשטר האמות, 2תיקון מס' 

"מ בע אביב בתל ערך ליירות הבורסה והחיות הוראות, יירות ערךחוק הדרשים בהתאם להוראות 

למסחר ברשימה הראשית בבורסה  אגרות החוב רישום לצורך"), הרשות(" ערך ליירות והרשות") הבורסה("

והכל בהתאם להוראות סעיף  ),ערך יירות בחוק המוח(כהגדרת  מדווח לתאגיד החברה הפיכת לצורךו

 2 - ו 1מס' ותיקוים  2014ביולי  28האמות מיום  לשטר התוספת, האמות שטרלשטר האמות.  4.8.2

 2.2.5 סעיףלפרטים אודות תאי שטר האמות ראו ". שטר האמותלשטר האמות ייקראו להלן, יחדיו, "

 .להלן

  לאגרות החוב (סדרה ד') האמן פרטי 2.1.4

  לפרק א' לתשקיף זה. 1.4.4לפרטי האמן ראו סעיף  2.1.4.1

צהיר בשטר האמות כי מתקיימים בו כל תאי הכשירות הדרושים לאמן לתעודות התחייבות על האמן ה 2.1.4.2

פי חוק יירות ערך וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על שטר האמות ולפעול כאמן של מחזיקי אגרות 

 .החוב שוא תשקיף זה

יירות ') הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ד בחתימת האמן על שטר האמות לאגרות החוב (סדרהאין  2.1.4.3

  .או כדאיות ההשקעה בהםהערך הרשמים למסחר מכוח תשקיף הרישום 

רשמו אגרות החוב (סדרה ד') למסחר במסגרת מערכת הרצף המוסדי. לאחר רישומן  2014באפריל  23ביום  2.1.5

ורסה על פי תשקיף רישום למסחר זה, הן לא תסחרה עוד במסגרת מערכת הרצף של אגרות החוב למסחר בב

 המוסדי.

עד יום רישומן למסחר ברשימה הראשית בבורסה תשאה אגרות החוב (סדרה ד') ריבית שתית בשיעור  2.1.6

, כפי שפורסם 2014, צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש פברואר 2.95%קבוע של 

. יחד עם זאת, החל ממועד רישומן למסחר ברשימה הראשית בבורסה, יופחת 2014ת חודש מרס במחצי

(על בסיס שתי), ואגרות החוב תישאה החל מאותו  0.3%שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב בשיעור של 

ופה בגין התקשיעור הריבית כאמור לעיל, יחול עדכון . 2.65%מועד ריבית קובה שתית בשיעור של 

מועד שתתחיל החל ממועד רישום אגרות החוב (סדרה ד') לרישום למסחר ברשימה הראשית בבורסה ("
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לפרטים . (סדרה ד')עד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ") והפחתת הריבית

   1להלן. 2.1.7 בסעיףגם הריבית לאור הרישום למסחר ראו  מיתשלואודות 

לאחר רישום אגרות החוב למסחר מתום יום עסקים אחד לא יאוחר לעיל,  2.1.6בהתאם לאמור בסעיף  2.1.7

הרישום ) את דבר אתפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (ברשימה הראשית בבורסה כאמור, 

יום המסחר האחרון במערכת רצף  - וכן את לוח הזמים, קרי  למסחר וכפועל יוצא את מועד הפחתת הריבית

מוסדי, יום הפסקת המסחר באגרות החוב ברצף מוסדי, יום מחיקת אגרות החוב ממסחר במערכת רצף 

מדויקת ) את שיעור הריבית הב( ;מוסדי ומועד התחלת המסחר באגרות החוב ברשימה הראשית בבורסה

ה שמתחילת תקופת הריבית הוכחית ועד למועד הפחתת הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופ

) את ג(", בהתאמה); תקופת ריבית המקור"- " וריבית המקורימים בשה) (" 365(שיעור הריבית יחושב לפי 

ועד מועד תשלום הריבית הקרוב  הפחתת הריביתהחל ממועד שתישא קרן אגרות החוב  שיעור הריבית

 365(שיעור הריבית יחושב לפי  0.3%, קרילשה שיופחתשיעור הריבית  ביכויר הייו: ריבית המקו ,בפועל

) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות ד"); (הריבית המעודכתימים בשה) ("

) את שיעור הריבית השתית ה(ג) לעיל; (- (ב) ו החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, הובעת מן האמור בס"ק

שתית החצי ) את שיעור הריבית השתית ואת שיעור הריבית ותקפת משיעור הריבית המשוקללת; (המש

 .לתקופות הבאות ,)שייםתחושב כריבית השתית חלקי  החצי שתית(הריבית 

במועד  תשלום הריבית המשוקללת למחזיקי אגרות החוב יבוצע בהתאם להוראות תעודת אגרת החוב

 .)30.6.2018( עד הפחתת הריביתתשלום הריבית הקרוב למו

מועד הקובע לתשלום ריבית ארבעה ימים לפי היחול במהלך הימים שתחילתם  הפחתת הריביתומועד היה 

״), תשלם החברה תקופת הדחייהכלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע ה"ל (״

הובע  המקור בלבד, כאשר שיעור הריבית למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית

ופחת מתשלום הריבית לשה במשך תקופת הדחייה, י שיופחתשיעור השווה לשיעור הריבית מיכוי הריבית ב

 .החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבאהבא. 

ביוי  30שווים החל מיום - אל תשלומים) 29( ותשע ריםבעש(קרן)  לפירעון עומדות') ד(סדרה  החוב אגרות 2.1.8

 31ביוי וביום  30") ביום הסילוקין לוח(להלן: " האמות לשטר המצורף הסילוקין ללוח בהתאם, 2019

 יחול אם .הלןל 2.5.3 , בצירוף הפרשי הצמדה למדד כאמור בסעיף)2033 יוי עד 2019( בדצמבר של כל שה

  .אחריו שיחול הראשון העסקים ליום הפירעון מועד יידחה, עסקים יום שאיו ביום כאמור פירעון מועד

 הריבית. 2014, ביוי 30תשלומים החל מיום  39 - שים, ב 19.5במשך תקופה של  משולמתריבית אגרות חוב  2.1.9

 כל של בדצמבר 31 וביום ביוי 30 ביום תשולם והיא חודשים) 6( שישה של ריבית תקופת בסיס על מחושבת

) החודשים שהסתיימה ביום האחרון לפי מועד התשלום. אם יחול מועד פירעון 6בגין תקופת ששת ( שה

  .כאמור ביום שאיו יום עסקים, יידחה מועד הפירעון ליום העסקים הראשון שיחול אחריו

  רישום אגרות החוב (סדרה ד') למסחר בבורסה 2.2

וזאת בהתחשב בכך  ,זה אגרות החוב (סדרה ד') על פי תשקיףהבורסה תה אישורה לרשום למסחר בה את  2.2.1

שווי החזקות ציבור מיימאלי ודירוג לגבי אגרות החוב (סדרה ד') כדרש על פי  2שקיים פיזור מזערי,

. רישומן למסחר של אגרות החוב (סדרה ד') ייעשה סמוך לאחר מועד תשקיף החיות הבורסה כמפורט להלן

 זה.  

תאי  )א: (דהייומתקיימות הדרישות המוקדמות לרישום למסחר של אגרות החוב, זה  יףכון למועד תשק 2.2.2

(כשלעיין זה ₪  200,000מחזיקים, בשווי אחזקות מזערי למחזיק בסך של  35לפחות  - פיזור מזערי 

שווי ) ב( - מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור), ו - " ייחשב מחזיק"

 .ש"ח 0,000036,0בסך של  - יבור מיימאלי החזקות צ
                                                             

, קבעה הפחתה מדורגת של הריבית השתית (סדרה ד') החוב רותאג של האמות לשטר הראשוה לתוספת 5.5 סעיףהוראות  פי על כי יוער     1
 שאגרות החוב תשאה במקרה של רישום למסחר ברשימה הראשית בבורסה וכתלות בשחרור אגרות החוב (סדרה ד') ממגבלות חסימה; אולם

בשיעור אלא באופן חד פעמי  ורגשלא באופן מדהתשקיף, הפחתת הריבית תעשה  םפרסועובר למועד  לסיומה הגיעה החסימה ותקופתהואיל 
   תשקיף זה. על פיעם הרישום למסחר  0.3%של 
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 ₪,מיליון  200(סדרה ד') היו מעל  רות החובהואיל וכון לתאריך התשקיף, שווי החזקות הציבור באג 2.2.3

  מיימלי.  עצמי הון בדרישות מעמידה פטור רישומן

 בע"מ.   מזרחי טפחותשם החברה לרישומים של בק  על להן לזכאים הוקצו החוב אגרות תעודות 2.2.4

  3תאי אגרות החוב (סדרה ד') שיירשמו למסחר 2.2.5

 הריבית  .א

 2.1.6לפרטים אודות הריבית שושאת היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ד') ראו סעיפים 

  לעיל. 2.1.1- ו

 מועדי פירעון אגרות החוב (סדרה ד')  .ב

 לעיל. 2.1.8לפרטים ראו סעיף 

 תאי ההצמדה  .ג

  :תהייה צמודות למדד כדלקמן והריבית עליה (סדרה ד') אגרות החובקרן 

יתברר במועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן או הריבית של אגרות החוב כי מדד אם 

מוגדל באופן אותו תשלום של קרן או ריבית, כשהוא  חברה, תשלם המדד הבסיסהתשלום עלה לעומת 

התשלום לעומת המדד הבסיס, אולם אם מדד התשלום יהיה זהה או  יחסי בהתאם לשיעור עליית מדד

  מוך ממדד הבסיס, יהיה מדד התשלום מדד הבסיס.

קודות  101.5 - לחודש מרץ (דהייו  15, כפי שפורסם ביום 2014המדד בגין חודש פברואר  - " מדד הבסיס"

  );2012ביחס לבסיס 

 כלשהו על חשבון קרן או ריבית אגרות החוב.המדד הידוע ביום ביצוע תשלום  - " מדד התשלום"

 ריבית פיגורים  .ד

) ימי עסקים, בביצוע תשלום כלשהו על חשבון הקרן, 5בכל מקרה של איחור, העולה על חמישה (

הריבית או הפרשי ההצמדה על פי אגרת חוב זו, תתווסף לתשלום האמור ריבית פיגורים שתית קבועה 

פי - ור הראשון. ביחס לחלקי שה, תחושב הריבית באופן יחסי, עלהחל מיום האיח 2%- בשיעור השווה ל

 4").פיגוריםהריבית יום בשה (" 365

 ע לזכאות לתשלום קרן וריבית בגין אגרות החובבמועד קו  .ה

מרשם אשר שמותיהם יהיו רשומים ב האג"חישולמו למחזיקי  והריביתהקרן  חשבון- עלהתשלומים 

 19ביוי וביום  18עשר ימים לפי המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו (ביום - כמחזיקי האג"ח שים

חברה, לא יאוחר פרט לתשלום האחרון שיעשה כגד מסירת תעודת אגרת החוב לידי הבדצמבר), 

ם או בכל מקוחברה , במשרדה של העשר ימים לפי המועד הקבוע לפירעון התשלום האחרון- משים

  חברה מראש ובכתב.אחר עליו תודיע ה

מובהר, כי מי שלא יהיה רשום במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד') באחד מהמועדים האמורים, לא 

  יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפי אותו מועד.

  תיאור הכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')  .ו

 זה.לתשקיף לפרק א'  1.4.7 ים המשועבדים ראו סעיףלתיאור הכס

 אחרת התחייבות של ביטול או החלפה, שחרור, לשיוי החוב באיגרות שקבעו תאים בדבר פרטים  .ז

 ')ד(סדרה  החוב אגרות פי על החברה התחייבויות להבטחת שיתו

                                                             
את תאי אגרות החוב (סדרה ד'), תיקון ו/או הפקה כאמור יהיו כפופים, בין  שהיוער כי במידה והחברה תפיק אגרות חוב וספות ו/או ת     3

 .היתר, לקבלת אישור הבורסה
, שי ימי מסחר לפי מועד התשלום של ריבית מיידיתשלום של ריבית פיגורים, החברה תדווח בדיווח  חובת תחול על החברהש ככל כי יוער   4

  .הריבית כאמור תשלוםאת ריבית הפיגורים וכן את מועד , הכוללת שתשולם על ידה המדויקתכאמור, על שיעור הריבית 
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 הפרות לרפא החברה אפשרות בדבר הוראות כולל') ד(סדרה  החוב לאגרות האמות לשטר 12.5 סעיף

באמצעות הפקדת מזומים לקרן ייעודית,  זה ובכלל, החברה התחייבה אליהם החוב הכיסוי ביחסי

   .החברה של המממים הגורמים לטובתפאסו, - פרי, תשועבד אשר

  לפרק א' לתשקיף זה. 1.4.6וספים ראו סעיף  לפרטים

 החברה ביוזמת') ד(סדרה  החוב אגרות של מוקדם לפדיון אפשרות  .ח

לרישומם למסחר של אגרות החוב, תהא החברה רשאית לפעול לפדיון מוקדם, מלא או חלקי, של  בכפוף

  .האמות לשטר 4.8.5. לפרטים ראו סעיף 1.1.2018אגרות החוב, וזאת לא יוקדם מיום 

 הבורסהלפדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ד') ביוזמת  אפשרות  .ט

 .האמות לשטר 4.8.4פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ד') ביוזמת הבורסה, ראו סעיף  לעיין

 כיסוי ביחסי ועמידה האמות שטר מכוח דיבידד חלוקת על מגבלות  .י

מגבלות על חלוקת דיבידד מכוח שטר האמות ועמידה ביחסי כיסוי כפי שקבעו בשטר  לעיין

 .האמות לשטר 10האמות ראו סעיף 

 הסדרה להרחבת תאים  .יא

 לשטר האמות. 5.2) ראו סעיף 'דבדבר תאים להרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה  לפרטים

 האמות שטרהמהותיים של  תאיואגרות החוב ו של המהותיים םתאיה תרי  .יב

 כספחוספחיו, מצורף  תיקויו, ') על תוספותיודהמלא של שטר האמות לאגרות החוב (סדרה  וסחו

לפרק זה. להלן יובאו, על דרך ההפיה לשטר האמות, ההוראות העיקריות של שטר האמות  'א

'). יובהר כי התיאור שלהלן איו מהווה תחליף לעיון בוסח המלא של שטר דלאגרות החוב (סדרה 

    לפרק זה. 'א ספחכהאמות המצורף 

  הסעיף בשטר האמות  הושא

  לשטר האמות 4סעיף   פדיון/פירעון מוקדם של אגרות החוב; הפקת אגרות החוב

  לשטר האמות 5סעיף   דרגת הביטחון; הפקת אגרות חוב וספות; גיוס חוב וסף

  לשטר האמות 7סעיף   קרן שירות החוב וקרות הביטחון הוספות

  לשטר האמות 8סעיף   )Flow of Fundsסדר תשלומים על ידי החברה (

  לשטר האמות 9סעיף   והתחייבויות החברההצהרות 

  לשטר האמות 10סעיף   תאים לחלוקת דיבידד

  לשטר האמות 11סעיף   בטחוות

  לשטר האמות 12סעיף   העמדת יתרת החוב למחזיקי אגרות חוב לפירעון מיידי

  לשטר האמות 13סעיף   הודעה מוקדמת לפי העמדה לפירעון מיידי

  לשטר האמות 14סעיף   תביעות והליכים בידי האמן מימוש הבטוחות;

  לשטר האמות 15סעיף   חלוקת כספים

  לשטר האמות 16סעיף   סמכות לעכב חלוקת כספים

  לשטר האמות 17סעיף   הודעת חלוקה

  לשטר האמות 18סעיף   קבלה מאת מחזיקי אגרות חוב

  לשטר האמות 19סעיף   הצגת איגרות חוב לאמן ורישום תשלומים חלקיים

  לשטר האמות 20סעיף   האמות; הצהרות והתחייבויות האמן

  לשטר האמות 21סעיף   ידי האמן- דיווח על

  לשטר האמות 22סעיף   שכר האמן

  לשטר האמות 23סעיף   סמכויות מיוחדות

  לשטר האמות 24סעיף   שיפוי האמן
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  לשטר האמות 25סעיף   שיויים בשטר האמות; ויתור ופשרה

  לשטר האמות 26סעיף   התפטרות האמן והחלפתו

  לשטר האמות 27סעיף   פקיעת תוקף אגרות החוב והשעבודים

  לשטר האמות 28סעיף   אסיפות של מחזיקי אגרות חוב

  לשטר האמות 29סעיף   רכישת אגרות חוב על ידי החברה ותאגידים קשורים

  לשטר האמות 30סעיף   השקעת כספים

  לשטר האמות 31סעיף   מיסוי

  לשטר האמות 32סעיף   סודיות

  לשטר האמות 33סעיף   ציגות דחופה

  לתוספת הראשוה 4סעיף   פירעון קרן אגרות החוב

  לתוספת הראשוה 5סעיף   תשלום הריבית

  לתוספת הראשוה 6סעיף   ריבית פיגורים

  לתוספת הראשוה 7סעיף   תאי ההצמדה של הקרן והריבית

  לתוספת הראשוה 8סעיף   הזכאים לתשלומי הקרן והריבית

  לתוספת הראשוה 9סעיף   הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה

  לתוספת הראשוה 10סעיף   העברת אגרות החוב

  לתוספת הראשוה 11סעיף   פיצול תעודות אגרות חוב

  לתוספת הראשוה 13סעיף   בטחוות; העמדה לפירעון מיידי

  לתוספת הראשוה 14סעיף   מרשם מחזיקי אגרות החוב

  לתוספת הראשוה 15סעיף   ידי האמן- ייצוג על

  לתוספת הראשוה 16סעיף   שיויים בתאי אגרות החוב; ויתור ופשרה

  לתוספת הראשוה 19סעיף   החלפת תעודות אגרות חוב

  התוספת השייה  החובאסיפות כלליות של מחזיקי אגרות 

   דירוג אגרות החוב (סדרה ד') שבמחזור 2.3

 בפרק א' לתשקיף זה. 1.4.5אגרות החוב (סדרה ד') ראו סעיף  שלבדבר דירוגים  לפירוט

ידי - המשך דירוג אגרות החוב עלפעול ללמחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')  יצוין כי החברה התחייבה כלפי

 (סדרה ד'). החובבמשך כל חיי אגרות  חברת דירוג

  המדףהצעת יירות הערך על פי תשקיף  - חלק ב' 

אגרות חוב שאין יתות להמרה, כתבי  תשקיף מדף, יכול שיוצעו לציבורמכוח תשקיף זה המהווה גם  2.4

יירות אופציה היתים למימוש לאגרות חוב אשר אין יתות להמרה, ויירות ערך מסחריים (בסעיף זה: "

  ").הערך

(א)(ו) לחוק יירות ערך, 23להוראות סעיף בהתאם הצעת יירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה 

פרטי לתקות יירות ערך (באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הדרשים לפי פרק ג' 

עה, ") ביחס לאותה הצפרטי תשקיףתקות (" 1968- מבה וצורה), התשכ"ח - התשקיף וטיוטת  התשקיף

בהתאם זה  והרכב היחידות המוצעות, בהתאם להוראות כל דין, ובכלליירות הערך  לרבות פרטי ותאי

 .באותה העתכפי שיהיו  ערךיירות  ולעמדות סגל רשות הבורסה לתקון ולהחיות

   מיסוי 2.5

 הקשורות בהשקעה המס השלכות את לשקול יש, כספים להשקעות בוגע החלטות קבלת בעת כמקובל

 בו המוצעים הערך יירות מיסוי בדבר זה בתשקיף הכלולות ההוראות. זה בתשקיף המוצעים הערך ביירות
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 ייעוץ במקום באות ואין, זה בתשקיף הזכרות החוק הוראות של מוסמכת פרשות להוות מתיימרות אין

- על ערך יירות שיוצעו ככל, יובהר. משקיע לכל הייחודיות ולסיבות המיוחדים לתוים בהתאם, מקצועי

 הערך ליירות בהתאם, להשתות עשויות להלן המפורטות המס השלכות, לעובדי החברה זה תשקיף פי

   .שיוצעו ותאיהם

התשקיף  פי- על לציבור המוצעים )'דסדרה ( החוב אגרות על חלים זה תשקיף למועד כון הקיים הדין לפי

  :להלן בתמצית המתוארים המס הסדרי

  גבוהות הכסות על מס 2.5.1

קבע כי יחיד שהכסתו  )"הפקודה"( 1961- א"התשכ, חדש] הכסה [וסח מס לפקודת ב121 לסעיף בהתאם

על  וסף יהא חייב במס ;)סכום שמתואם מידי שה ;2018כון לשת ש"ח ( ₪  641,880החייבת עולה על 

בין היתר, רווחי הון  חייבת היההכסה  .3% , בשיעור שלהסכום ה"ל חלק מהכסתו החייבת העולה על

  הכסות מדיבידדים ומריביות.כן מיירות ערך, למעט על מרכיב רווח ההון האיפלציוי, ו

   המוצעים הערך יירות ממכירת הון רווח 2.5.2

 בשיעור במס חייב ישראל תושב יחיד ידי- על ערך יירות ממכירת ריאלי הון רווח ,הלפקוד 91 לסעיף בהתאם

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

 יירות מכירת לגבי למעט, זאת .החייבת הכסתו בסולם ביותר הגבוה כשלב ההון רווח את ויראו, )25%(

 עם יחד או לבדו, בעקיפין או במישרין, המחזיק, קרי -  בחברה 5"מהותי מיות בעל" שהיו יחיד ידי- על ערך

 הערך יירות במועד מכירת - בחברה  6השליטה מאמצעי יותר או באחד לפחות )0%1( אחוזים בעשרה, אחר

 יהיה בידיו ריאלי הון רווח לגבי המס שיעור אשר, כאמור למכירה שקדמו החודשים 12- ב כלשהו במועד או

  . )30%( אחוזים שלושים על יעלה שלא בשיעור

הקבוע בסעיף  החברות מס בשיעור ערך יירות ממכירת ריאלי הון רווח על במס חייב יהיה אדם בי חבר

  . )2018החל משת  23%( (א) לפקודה 126

 רווחי בגין ממס פטורים, לפקודה )2(9 סעיף לפי ממס הפטורים וגופים גמל קופות וכן פטורה אמות קרן

 המס שיעור יחול יירות ערך ממכירת חייבת אמות קרן של הכסותיה על. כאמור ערך יירות ממכירת הון

 כן אם אלא, בידיו" יד משלח" או" עסק"מ הכסה בידיו מהווה איה שההכסה יחיד של הכסתו על החל

 הקבוע המרבי בשיעור במס ההכסה תחויב, מיוחד מס שיעור להכסה קבע לא. אחרת מפורשות קבע

   .לפקודה 121 בסעיף

לפקודה  164לסעיף  בהתאם, המוצעים הערך יירות במכירת הריאלי ההון מרווח במקור המס יכוי לעיין

 אמות בקרן יחידה במכירת, ערך ייר במכירת הון מרווח או מתשלום, מתמורה (יכוי הכסה מס לתקותו

 שהוא יחיד למוכר המשלם האמורות) בתקות זה מוח (כהגדרת חייב, 2002- ג"התשס, עתידית) בעסקה או

ההון הריאלי.  מרווח )25%( אחוזים וחמישה עשרים של בשיעור מס יכה, הערך יירות במכירת תמורה

 עשר חמישה של בשיעור בייר ערך שאיו צמוד למדד, חייב כאמור המשלם למוכר שהוא יחיד, יכה מס

 הקבוע בשיעור מס. כאשר המוכר היו חבר בי אדם, חייב כאמור יכה הריאלי ההון ) מרווח15%( אחוזים

 שיעור (או פטור לאישורי כפוף, זאת. הריאלי ההון מרווח )2018החל משת  23%( לפקודה (א)126 בסעיף

 במקור מס יוכה לא, כן- כמו. לבצע במקור המכה שרשאי הפסדים לקיזוז וכפוף במקור מס מיכוי מופחת)

 לא המכירה במועד אם. הדין לפי במקור מס מיכוי הפטורים וספים וגופים אמות קרות, גמל לקופות

 בדבר מכוחו וההוראות לפקודה (ד)91 סעיף הוראות יחולו, הריאלי ההון מרווח במקור המס מלוא וכה

 המדף תשקיף פי- על המוצעים הערך שיירות ככל .כאמור מכירה בגין המוכר ידי- על מקדמה ותשלום דיווח

 אחוזים שלושים יהיה )המחיקה לאחר( מכירתם בעת שיוכה במקור היכוי שיעור, בבורסה ממסחר יימחקו

 יכוי של אחר במקור מס יכוי שיעור על המורה השומה מפקיד אישור הומצא לא עוד כל, מהתמורה) 30%(

  . במקור) מס מיכוי פטור (לרבות במקור מס

                                                             
  .לפקודה 88 בסעיף זה מוח כהגדרת   5
  .לפקודה 88 בסעיף זה מוח כהגדרת   6
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 הסחרים ערך יירות במכירת הון רווחי על ממס פטור , כהגדרתו בפקודה,חברה) או (יחיד חוץ תושב, ככלל

. לפקודה 97 סעיף של והמגבלות לתאים ובהתאם בישראל שלו הקבע במפעל איו ההון רווח אם, בבורסה

 25%- ל זכאים או הים, בה שליטה בעלי הם ישראל תושבי אם חוץ תושבת חברה לגבי יחול לא לעיל האמור

. לפקודה א68 בסעיף לקבוע בהתאם, בעקיפין או במישרין, החוץ תושב של מהרווחים או מההכסות יותר או

 של התושבות למדית ישראל בין קיימת) (אם המס אמת הוראות יחולו, חל איו כאמור שפטור במקרה

 מס יוכה לא, כן- כמו. , ככל שקיימת זכאות ליהות מהטבות המס שאמת המס הרלווטיתהחוץ תושב

 המסמכים ובהמצאת מסוימים תאים בהתקיים חוץ לתושב בורסה חבר או בקאי תאגיד ידי- על במקור

   .המתאימים

 הצעת במסגרת לרבות, זכויות הפקת של בדרך החברה של חוב אגרות להציע החברה תבקש בו במקרה

, האמורות החוב לאגרות המיוחס הטבה מרכיב קיים כאשר, זכויות הפקת של בדרך ערך יירות של חבילה

 מרכיב מיסוי לגבי מס הסדר לקבוע מת על המס לרשויות האמורות הזכויות הפקת טרם החברה תפה

 הפקת לגבי מיסוי יקבע כאמור מס והסדר היה. כאמור החוב לאגרות המיוחס כאמור זכויות בגין ההטבה

 בטרם כאמור המס הסדר ליישום הבורסה אישור לקבלת החברה תפה עצמן הזכויות יצול או הזכויות

   .הזכויות הפקת

  חוב  מאגרות ריבית הכסות על שיחול המס שיעור 2.5.3

 )25%( וחמישה אחוזים עשרים על יעלה שלא בשיעור במס חייב יהא יחיד, ג(ב) לפקודה125 לסעיף בהתאם

 הגבוה כשלב זו הכסתו את ויראו, למדד במלואם הצמודים חוב באגרות שמקורם, יכיון דמי או ריבית על

 פטור יהיה יחיד, ככלל -  למדד במלואם צמודות החוב אגרות בו במקרה .החייבת הכסתו בסולם ביותר

 הצמדה הפרשי. כאמור החוב אגרות קרן בגין שצמחו העיין לפי, השער הפרשי או ההצמדה הפרשי על ממס

   .ריבית, מס לצורכי, מהווים, הריבית על שצמחו

" עסק"מ הכסה היא הריבית )1(: הבאים מהתאים אחד, היתר בין, בהתקיים יחולו לא כאמור המס שיעורי

 ברישום חייבת שהיא או היחיד של חשבוותיו בספרי רשומה שהיא או לפקודה )1(2 סעיף לפי" יד משלח" או

 מיות בעל הוא ) היחיד3(; החוב אגרות בשל הצמדה והפרשי ריבית הוצאות ביכוי תבע היחיד )2(; כאמור

 לה ותן שהוא או, הריבית את ששילמה בחברה עובד ) היחיד4( ;הריבית את המשלמת בחברה מהותי

 של דעתו להחת הוכח כן אם אלא, עמה אחרים מיוחדים יחסים לו שיש או, מוצרים לה מוכר או שירותים

 לבין היחיד בין כאמור יחסים של מקיומם שהושפע ובלי לב בתום קבע הריבית ששיעור השומה פקיד

במקרים המפורטים  .הכסת של ועדת הכספים באישור האוצר שר שקבע אחר תאי מתקיים) 5(- ו; החברה

  .לפקודה 121 לסעיף בהתאם שולי מס יחול לעיל

 אדם בי חבר שאיו ישראל תושב אדם בי חבר של היכיון דמי או הריבית הכסות על החל המס שיעור

, שצברה ריבית לגבי לפקודה (ח)3 סעיף לעיין למעט, הכסתו בקביעת חלות ) לפקודה2(9 סעיף שהוראות

  . 2018החל משת  23% שהיו (א) לפקודה126בהתאם לסעיף  החברות מס שיעור היו

תושב חוץ ד) לפקודה, ריבית, דמי יכיון או הפרשי הצמדה המשולמים על ידי תושב ישראל ל15(9לפי סעיף 

ממס ובלבד שההכסה  יםאדם תושב ישראל פטור ביעל אגרת חוב הסחרת בבורסה בישראל שהפיק חבר 

  לא יחול במקרים הבאים:  הפטוראיה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל. 

 או; המפיקה בחברה ,מהותי מיות בעל היו החוץ תושב . 1

 או; המפיק אדם בי חבר של, לפקודה 88 בסעיף קרוב להגדרת) 3( בפסקה כהגדרתו קרוב החוץ תושב . 2

שירותים או מוכר מוצרים לחבר בי אדם המפיק או שיש לו יחסים  ןהחוץ היו עובד, ות תושב . 3

כי שיעור הריבית או דמי היכיון קבעו  להחת דעתו של פקיד השומה הוכחכן  (אלא אם עימומיוחדים 

  ים).בתום לב ובלי שהושפעו מקיומם של יחסים מיוחד

- בי וחבר (יחיד חוץ תושבי בידי ריבית הכסות על שיחול המס שיעור, לעיל כאמור הפטור יחול שלא ככל

 בין מדית שכרתו מס כפל למיעת אמות של להוראותיהן כפוף להיות עשוי, הערך ביירות אדם) שמקורן
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 תושבי בידי המוחזקת חוץ תושבת חברה על יחול לא הפטור. החוץ תושב של מושבו מדית לבין ישראל

   .לפקודה א68 בסעיף לקבוע בהתאם, ישראל

 הכסת בגין ממס פטורים, לפקודה )2(9 סעיף לפי ממס הפטורים וגופים גמל קופות וכן, פטורה אמות קרן

 בתקופת שצברו דמי יכיון או ריבית בדבר לפקודה )ח(3 סעיף להוראות כפוף, כאמור יכיון דמי או ריבית

 על החל המס שיעור יחול יכיון דמי או בריבית חייבת אמות קרן של הכסותיה על. אחר של החזקתו

 .אחרת קבע אם אלא", יד משלח"מ או" עסק"מ הכסה בידיו מהווה איה שההכסה יחיד של הכסתו

 רווח לחישובהוגעות  הפקודה הוראות ויחולו מהתמורה כחלק ההצמדה הפרשי את יראו חוב אגרת בפדיון

   .לעיל כמפורט, ההון

 שיש המס שיעור, 2005- ו"התשס, מסוימים) ומרווחים מדיבידד, מריבית (יכוי הכסה מס לתקות בהתאם

 ואיו עובד ליחיד שאיו בעל מיות מהותי למתוהמש 7ל)"ה בתקות (כהגדרתה ריבית על במקור לכות

 למדד במלואן על אגרות הצמודות, מוצרים לחברת המשלמתואיו ותן שירותים או מוכר  בחברה המשלמת

. שיעור המס שיש לכות במקור על )25%( אחוזים וחמישה עשרים היו, חוץ למטבע או לצרכן המחירים

על כס שאיו צמוד למדד, היו חמישה עשר  , או עובד,ריבית המשולמת ליחיד שאיו בעל מיות מהותי

 בחברה מהותי מיות בעל שהיו יחיד לגבי כאמור ריבית על במקור לכות ששי המס שיעור ).15%אחוזים (

 בהתאם יהיה ,או ותן שירותים או מוכר מוצרים לחברה המשלמת את הריבית הריבית את המשלמת

 אשר, החברות מס לשיעור בהתאם אדם בי חבר ולגבי -  לפקודה 121 סעיף לפי המרבי השולי המס לשיעור

  .2018משת  החל 23% על עומד

 האמות להוראות כפוף, לעיל כאמור במס חייב שהיו ככל, חוץ תושב לגבי במקור שיוכה המס שיעור

 ידי- על שישולמו הריבית מתשלומי במקור יוכו המס תשלומי. ישראל מדית חתומה עליהן מס כפל למיעת

 במועדי. לדין בהתאם כאמור במקור מס מיכוי הפטורים גופים לגבי למעט, החוב אגרות למחזיקי החברה

   .היכיון דמי בגין במקור מס יוכה החוב אגרות קרן פירעון

 יחידה או מדיה לווהימ, בבורסה הסחר ערך ייר במכירת הון רווח (חישוב הכסה מס לתקות 4 בתקה

 דמי גם משולמים שבו בבורסה הסחרות חוב אגרות של בפדיון כי קבע, 2002- ג"התשס, אמות) בקרן

דמי בתוספת התמורה את הפדיון כתמורת יראו, כיוןי ההון רווח )1(: אלה כל התקיימו אם, כיוןיה 

 שליטה בעל בידי איו הפדיון )3(- ו; הון הפסד וצר הפדיון במועד )2(; ממס פטור איו החוב אגרת במכירת

 כיוןיה דמי. ההון הפסד גובה עד והכל, הוצאה או שהוקצתה מיום החוב באגרת שהחזיק מי בידי או

  .לפקודה )4(2 סעיף לפי כהכסה יחשבו לא, אלה הוראות לפי כתמורה אותם שרואים

   סדרה הרחבת במסגרת וספות חוב אגרות הפקת 2.5.4

 קבלת מועד עד, חוב (קריה אגרות תסדר הרחבת לפי, וספות חוב אגרות בעתיד החברה תפיק בו במקרה

 את לקבל מת על לרשות המסים תפה החברה ,הוספות) החוב אגרות של למסחר לרישום הבורסה אישור

 וסחה לפי אחיד יכיון שיעור ייקבע החוב אגרות בגין היכיון דמי על במקור המס יכוי לעיין כי אישורה

 של במקרה. )"המשוקלל היכיון שיעור"( ככל שיהיו, סדרה באותה השוים היכיון שיעורי את המשקללת

 אגרות לכלל ביחס (אך הסדרה הרחבת לפי, אישור בהתאם לאותו, תחשב החברה, כאמור אישור קבלת

 סדרת אגרות החוב החוב אגרות כל בגין אחיד יהיה אשר המשוקלל היכיון שיעור את סדרה) מאותה החוב

 עם יחד היתן ככל אך שיופקו החוב אגרות של למסחר הרישום לפי מיידי דוח ותפרסם, במחזור שיהיו

 כתבי פקיעת מועד לאחר מיד – אופציה כתבי ממימוש כתוצאה חוב אגרות הפקת (ולגבי ההפקה תוצאות

 שיעור את תודיע בו, להלן) היכיון חישוב במועד ביחידה המופקים חוב אגרות ולגבי הרלווטיים האופציה

 היכיון שיעור לפי החוב אגרות של הפדיון במועדי יוכה המס. הסדרה לכל האחיד המשוקלל היכיון

 דמי למיסוי הוגעות הדין הוראות יתר כל יחולו כאמור במקרה. הדין להוראות ובהתאם כאמור המשוקלל

 החוב אגרות כל לגבי היכיון מדמי במקור מס יוכה, המסים מרשות כאמור אישור יתקבל לא אם. יכיון

 לפי מיידי דיווח החברה תפרסם זה במקרה. זו סדרה שוצר בגין ביותר הגבוה היכיון לשיעור בהתאם

 אופציה כתבי ממימוש כתוצאה חוב אגרות הפקת (ולגבי שיופקוהחוב הוספות  אגרות של למסחר הרישום

                                                             
  ) לפקודה ודמי יכיון.13(9פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, כהגדרתם בסעיף - ריבית, הפרשי הצמדה שאים פטורים על –"ריבית"    7
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 כאמור מרשות המיסים וכן קבלת אישור- על אי תודיע בו, הרלווטיים) האופציה כתבי פקיעת מועד לאחר - 

 למיסוי הוגעות הדין הוראות יתר כל ויחולו, כאמור הסדרה כל לגבי שקבע ביותר הגבוה יוןהיכ שיעור את

  .כאמור שידווח היכיון לשיעור בהתאם, חוב אגרות פדיון בעת במקור מס יוכה. יכיון דמי

 בהתאם :זה תשקיף פי- על הרשמות למסחר חוב אגרות בגין במקור מס יכוי לצורכי היכיון חישוב אופן

 כללי יחולו ולגביה, במס החייבת ריבית החוב אגרות בגין היכיון בדמי רואים, הלפקוד )4(2 סעיף להוראות

  . הפדיון במועד במקור מס יכוי

 התמורה לבין החוב אגרות שלההתחייבותי (המתואם)  הערך בין כהפרש ייקבע היכיון שיעור ככלל

 ההצעה ח"בדו יפורט היכיון שיעור, בלבד ח"אג ביחידות ויופקו ככל. חיובי היו זה שהפרש ככל שתתקבל

   .העיין לפי, ההפקה תוצאות על ח"בדו או

 מאותה חוב הפקת אגרות במסגרת שייקבע היכיון ושיעור היה, חובה אגרות סדרת הרחבת של מקרה בכל

 בהם מקרים יתכו, יכיון) העדר הסדרה (לרבות הרחבת ערב הסדרה של היכיון משיעור גבוה יהיה סדרה

 טרם החוב באגרות שהחזיק למי שקבעו היכיון מדמי הגבוה בשיעור יכיון דמי בגין במקור מס יוכה

 יכיון שיעור לקביעת המסים מרשות אישור התקבל אם בין וזאת, )"העודפים היכיון דמי"( הסדרה הרחבת

 לפי החוב אגרות את שהחזיק ישום, זה תשקיף בתאריך לחברה הידוע לפי. לאו אם ובין אחיד לסדרה

 החזר ולקבל המסים לרשות מס דוח להגיש זכאי יהיה, ידיו- על המוחזקים החוב אגרות פירעון ועד הרחבתה

  .דין פי- על כאמור להחזר זכאי שהיו ככל, העודפים היכיון מדמי שוכה המס בגובה מס

  המוצעים הערך יירות ממכירת הפסדים קיזוז 2.5.5

 וצרים היו אילו בהם במקרים רק בקיזוז יותרו, המוצעים הערך יירות שמקודם במכירת הפסדים, ככלל

  . , בידי מקבלםבמס חייבים היו הם הון רווחי

 על פי ריאלי הון רווח כגדתחילה  לקיזוז יהיה יתן, חברה או יחיד בידי הערך יירות ממכירת הון הפסד

, בישראל ערך סחיר) ייר (לרבות מכס וצרו רווח/ההפסד אם בין, לפקודה 92 בסעיף הקבועים העקרוות

  ). 3.5- ל 1 של ביחס יקוזז אשר חייב איפלציוי הון רווח (למעט לה מחוצה אם ובין

 ריבית או דיבידד כגד גם, מס שת באותה, קיזוז בר יהיה ערך יירות ממכירת המס בשת שהיה הון הפסד

 החל המס ששיעור ובלבד, אחרים ערך יירות בשל ריבית או דיבידד הכסות כגד וגם ערך ייר אותו בגין

החל  23%(א) לפקודה (126שקיבל אותו אדם לא עולה על השיעור הקבוע בסעיף  דיבידדה או ריביתה על

), לפי 25%ג(ב) לפקודה (125) או 1ב(125אם הוא חבר בי אדם, ועל השיעור הקבוע בסעיפים  )2018משת 

  .העיין, אם הוא יחיד

 אחר בזו המס הבאות בשות לקיזוז יתן יהיה, כאמור המס בשת לקזזו יתן שלא ערך ייר ממכירת הפסד

 לשת דוח השומה שהוגש לפקיד ובלבד לפקודה )ב(92 בסעיף כאמור מקרקעין ושבח הון רווח כגד רק זו

  .ההפסד היה בה המס

 הון או מרווח מתשלום, מתמורה (יכוי הכסה מס תקות ברשומות תיקון פורסם 2011 באוגוסט 31 ביום

 התיקון במסגרת. 2011- א"התשס, עתידית) בעסקה או אמות בקרן יחידה במכירת, ערך ייר במכירת

 יחידות, סחירים ערך ממכירת יירות במקור המס יכוי לצורך ההון רווח חישוב במסגרת כי קבע כאמור

 ההון הפסד את במקור המס ביכוי החייב יקזז )"סחירים יירות"( עתידיות ועסקאות אמות קרות של

, ההפסד וצר שבה מס שת באותה וצר שהרווח לכך ביהולו ובכפוף שהיו סחירים יירות ממכירת שוצר

  .2012 ביואר 1 מיום היה כאמור התיקון תחולת. האמור לאחר המועד ובין ההפסד יצירת טרם בין

ידי מומחים, בשים לב - התיאור הכללי לעיל איו מהווה תחליף לייעוץ אידיבידואלי עלמובהר כי 

פי תשקיף זה, - עלהמוצעים לסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש יירות ערך 

 מת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לסיבותיו הייחודיות.- ת לייעוץ מקצועי עללפו

בשל השיויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכסה, טרם התגבשה 

הפרקטיקה האותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכו מספר פרשויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, 
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יתכו שיויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא יתן לצפות את תוכם והשפעתם של י

  השיויים האמורים, לרבות לעין הסדרי המס שקיבלה החברה.

כמקובל בהחלטות השקעה יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה ביירות הערך המוצעים. 

מכת של הוראות החוק הזכרות לעיל או תיאור ממצה של הוראות האמור איו מתיימר להיות פרשות מוס

המס הוגעות ליירות הערך המוצעים ואיו מהווה או בא במקום ייעוץ מקצועי בדון. מוצע לכל רוכש של 

יירות הערך המוצעים לפות לקבלת ייעוץ מקצועי באשר להשלכות המסוימות של הדין המקומי וכן 

גין רכישה, החזקה ומכירה של יירות הערך המוצעים, לרבות ההשלכות של כל באשר להשלכות מס זר ב

  שיוי מוצע בדיים האמורים, בהתאם לתוים המיוחדים לכל רוכש ורוכש.

וכפי שהם ידועים לחברה,  ,למועד התשקיף ןכוהקיימים מובהר, כי האמור לעיל מתבסס על דיי המס 

  וכי שיויים בדיי המס עשויים לחול למפרע ו/או להוביל לתוצאות שוות.
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 ' ס מ ן  ו ק י תל 2ת ו  מ א  ר  ט ) ש ' ד ה  ר ד ס ) ב  ו ח ה ת  ו ר ג א ם  ל ו י 1מ ש  0 ד ו ח ב

ל י ר פ 42 א 0 1  

ר ע  ת ךש ח  ב םו י ב א ל  ת ם  ב ו י 2ב ש  8 ד ו ח יב א 2 מ 0 1 8  

  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ   

  51-343639-4 מס' חברה:

  6158101, אביב , תל58177מקריית עתידים (מגדל עתידים), ת.ד. 

  03-5611320; פקסימיליה: 03-6274000טלפון: 

  ")החברה("

  בין:

      ;מצד אחד
  בע"מ) 1975הרמטיק אמות (  

   51-070519-7 מס' חברה:

  , בי ברק30ששת הימים מרחוב 

  03-5271736פקסימיליה:  ;03-5274867טלפון: 

  ")האמן("

  לבין:

      ;מצד שי

(סדרה ד') של  אגרות חובחתם בין הצדדים שטר אמות ביחס להפקת  2014באפריל  10וביום  :הואיל

ומכוח התוספות לו אשר חתמו בימים  , מכוחו")שטר האמות"( , כפי שתוקן מעת לעת,החברה

ש"ח ע.. אגרות  1,174,532,000של כולל סך  פיקה החברהה 2015בובמבר  26 -ו 2014ביולי  22

הראשוה תוספת ) ל11( -ו) 3) עד (1סעיפים (המויים בלמשקיעים ת ופרטי ותהפק) ב'דחוב (סדרה 

  ;)"'ד סדרהאו " "אגרות החובסדרת (" לחוק יירות ערך

לפעול לרישום סדרת אגרות החוב למסחר לשטר האמות רשאית החברה  4.8לסעיף ובהתאם   :והואיל

  ");הבורסהברשימה הראשית בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ ("

הראשית בבורסה את אגרות החוב שבמחזור כון למועד  רשום למסחר ברשימהוברצון החברה ל  והואיל:

  ; ")התשקיף(" 2018 מאיבאמצעות תשקיף שבכוות החברה לפרסם בחודש  החתימה על תיקון זה,

 שיותאם כך האמות שטר את לתקן ',ד סדרה של למסחר לרישום בכפוף, מעוייים והצדדים  והואיל:

  .מדווח לתאגיד החברה של להפיכתה

  :הוסכם, הותה והוצהר בין הצדדים כדלקמןלפיכך 

  ופרשות מבוא . 1

  .ממומהווים חלק בלתי פרד לו ספחים וה לתיקון זההמבוא  .1.1

לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים אלה עשו מטעמי וחות בלבד, ואין להשתמש  תיקון זהחלוקת  .1.2

  שטר האמות.ו/או  יקון זהתבהם לשם פרשות 

  . חלק בלתי פרד משטר האמות תיקון זה יהווההצדדים מצהירים ומסכימים כי  .1.3
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 תהיה המשמעות הודעת להם בשטר האמות.  בתיקון זהשלא הוגדרו במפורש  למוחים .1.4

וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק יירות ערך שאין  בשטר האמותבכל עיין שלא זכר  .1.5

 , יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק יירות ערך.האמותשטר יתות להתאה לבין 

, תהא להם עדיפות שטר האמותבכל מקרה בו כללי הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי  .1.6

  בהתאם לכללי הבורסה. בשטר האמות ואופן ביצוע הפעולה כאמור ייקבעעל האמור 

 ועדכון שיעור הריבית בבורסה הראשית ברשימה למסחר הקיימות החוב אגרות רישום . 2

 האמות שטר מכוח האמות על תחולה' ד סדרהעם הרישום למסחר ברשימה הראשית בבורסה של  .2.1

 לתוקפם ייכסו וכן, המחויבים ובשיויים העיין לפי, הבורסה וכללי ערך יירות חוק הוראות

  .בבורסה הראשית ברשימה למסחר לרישום הוגעים האמות בשטר הרלווטיים הסעיפים

לשטר הראשוה לתוספת  5.5.2 - ו 5.5.1סעיפים  להוראותבהתאם ו מבלי לגרוע מכלליות האמר לעיל .2.2

 שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן , במועד הרישום למסחר של סדרה ד', יפחתהאמות

לתוספת  5.2 -ו 5.1ין כי הוראות סעיפים למען הסדר הטוב יצו .0.3%הבלתי מסולקת בסך מצטבר של 

  לשטר האמות יעודכו בהתאם. ראשוהה

, אשר יחליף את לוח לתיקון זה לוח סילוקין מעודכן של סדרת אגרות החוב ספח א'מצ"ב כ

  . הסילוקין אשר צורף לאגרת החוב של סדרה ד'

  מדווח לתאגיד החברה והפיכת הראשית ברשימה למסחר מהרישום כתוצאה האמות לשטר תיקוים . 3

 עוד וכל מדווח לתאגיד החברה והפיכת בבורסה הראשית ברשימה' ד סדרה של למסחר לרישום בכפוף

  :האמות לשטר הבאים השיויים לתוקפם ייכסו, מדווח תאגיד היה החברה

 : הבאות ותההגדר תתווספהלשטר האמות  2בסעיף  .3.1

, והתקות אשר הותקו לעת מעת כוסחו, 1968-תשכ"חהחוק יירות ערך,  - ' ערך יירות חוק"'

  .מכוחו

  ".ערך יירות בחוק כהגדרתו -'תאגיד מדווח' 

חלף המילים: "היות ושווי החזקות הציבור", יבואו המילים: "היות  ,לשטר האמות 4.8.4בסעיף  .3.2

  ושווי הסדרה".

 יבואו", ימים) 21לא לפי עשרים ואחד ( יחולחלף המילים: " ,האמות לשטר(ב) 4.8.4 בסעיף .3.3

  ".ימים) 17( עשר שבע לפי לא: "יחול המילים

לאחר המילים: "דהייו קרן בתוספת ריבית" יבואו המילים:  לשטר האמות, )2(יא)(4.8.5 בסעיף .3.4

  ".הצמדה והפרשי"

. מובהר בזאת כי כל עוד החברה היה תאגיד מדווח היא תפעל יימחקלשטר האמות  4.7.2 סעיף .3.5

 למסחר לרישום הקשור בכלות ערך והחיות רשות יירות ערך והבורסה, בהתאם להוראות חוק ייר

  '.ד סדרה של
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לשטר האמות החברה  9.9.13 -ו ,9.9.7 ,9.9.6, 9.9.5 פיםסעיב חלף הדיווחים המוייםמוסכם כי  .3.6

תדווח בהתאם להוראות חוק יירות ערך ועל כן החברה לא תידרש להעביר לאמן ו/או למחזיקי 

  (ד) ימחק. 9.9.18כמו כן, סעיף  .דיווחים כאמור בסעיפים ה"ל אגרות החוב

של עילה להעמדה לפירעון  התקיימותהדיווח על לשטר האמות  9.9.9 סעיףחלף האמור במוסכם כי  .3.7

  החברה.החוב, תדווח בדיווח מיידי בהתאם לדין החל על  אגרותסדרת של  מיידי

יבואו  או "מערכת רצף מוסדי" "מוסדי"רצף  המלים מקוםב, לשטר האמות (ג) - (א) 9.9.18 בסעיפים .3.8

    ".המאי"ה -במערכות המג"א ו" ליםיהמ

') ד(סדרה  החוב אגרות את לרשום תבחר החברה"באם  :ליםיהמ במקוםלשטר האמות  12.9 בסעיף .3.9

 ברשימה למסחר חוב אגרות(רישום  לעיל 4.8 בסעיף כמפורט, בבורסה הראשית ברשימה למסחר

"כל עוד החברה  :יבואו המלים ,"תווספה כאמור למסחר הרישום ממועד החל אזי), בבורסה הראשית

  ". תחולה מדווח תאגידהיה 

  ימחק.לשטר האמות  21.3 סעיף . 3.10

  ".הבורסה מסלקת"באמצעות  המלים יתווספו" תכה" המילה לאחרלשטר האמות  31.1 בסעיף . 3.11

המתחילה במילים "החברה תודיע למחזיקי אגרות  ,השייהלשטר האמות הפסקה  31.2בסעיף  . 3.12

תמחק; וחלף פסקה  ,החוב" ומסתיימת במילים "על פיו יוכה מס במקור מדמי היכיון כאמור לעיל)"

, זו יבואו המילים: "ככל שתורחב סדרת אגרות החוב במסגרתה תופקה אגרות חוב וספות ביכיון

את שיעור היכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה  ,הרחבת הסדרהבדיווח מיידי, לפי  החברה תפרסם

בהעדר הסדר או החיה אחרת מרשות יפורט בהסדר שיקבע על פי רשות המיסים או לחלופין, כפי ש

  " כי החברה תכה מס במקור על פי שיעור היכיון הגבוה ביותר שוצר בגין הסדרה. המיסים,

לציבור יובהר כי יראו בהודעות אשר תפורסמה יתווספו המלים: "לשטר האמות  34.3סעיף  ףיעלס . 3.13

, כהודעות אשר מסרו הן למחזיקי אגרות החוב והן או מערכת המג"או/באמצעות מערכת המאי"ה 

  ".לאמן

לאחר המלים "או במסירה ידית" יבואו המלים "או בדואר אלקטרוי"  לשטר האמות 34.3 בסעיף . 3.14

 6תוך  –בהצעתה למען לקבלה" יבוא "(ד) במקרה של משלוח בדואר אלקטרוי ולאחר המלים "או 

  שעות ממועד השליחה". 

"שיטת לתאים הרשומים מעבר לדף בתוספת הראשוה לשטר האמות, יבואו המילים:  7בסוף סעיף  . 3.15

  לא תשתה לאורך כל חיי אגרות החוב". כאמור לעיל ההצמדה

 חוב אגרות הצעת עללשטר האמות לא תחול  4.3) המגבלה המויה בסעיף אבזאת כי: ( מובהר . 3.16

 בסעיף) כל עוד החברה היה תאגיד מדווח, ב; (מדווח תאגיד היה החברה עוד כל' לציבור, ד מסדרה

: "במסגרת המערכת הממוחשבת למסחר ביירות המילים חלףהאמות,  לשטר הראשוהלתוספת  2.3

 הרשימה: "במסגרת המילים יבואושמפעילה הבורסה (רצף מוסדי)",  םמוסדיי קיעיםערך למש

אגרות החוב מסדרה ד'  מופקדות בה לרישומים החברה זה תיקון) כון למועד ג"; (בבורסה הראשית

  .מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מהיא 
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 ים(למעט התיקו לעיל 3והחברה תחדל להיות תאגיד מדווח, יבוטלו התיקוים המויים בסעיף  היה . 4

, ויחולו הוראות שטר האמות כאילו לא תוקו במסגרת לעיל) 3.14 -ו 3.11 ,3.4  עד 3.2 פיםבסעי יםהמוי

  תיקון זה. 

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  ) בע"מ1975הרמטיק אמות (    תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

  



  ספח א' לתיקון לשטר האמות

  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 1לוח סילוקין לאגרות החוב (סדרה ד')

 יתרת קרן בלתי מסולקת סה"כ החזר תשלום ריבית תשלום קרן * לוח סילוקין תאריך

30/06/2018 0.00% 0.00 17,087,831.650 17,087,831.65 1,174,532,000.00 

31/12/2018 0.00% 0.00 15,562,549.00 15,562,549.00 1,174,532,000.00 

30/06/2019 0.50% 5,872,660.00 15,562,549.00 21,435,209.00 1,168,659,340.00 

31/12/2019 0.50% 5,872,660.00 15,484,736.26 21,357,396.26 1,162,786,680.00 

30/06/2020 0.50% 5,872,660.00 15,406,923.51 21,279,583.51 1,156,914,020.00 

31/12/2020 0.50% 5,872,660.00 15,329,110.77 21,201,770.77 1,151,041,360.00 

30/06/2021 0.90% 10,570,788.00 15,251,298.02 25,822,086.02 1,140,470,572.00 

31/12/2021 0.90% 10,570,788.00 15,111,235.08 25,682,023.08 1,129,899,784.00 

30/06/2022 0.60% 7,047,192.00 14,971,172.14 22,018,364.14 1,122,852,592.00 

31/12/2022 0.60% 7,047,192.00 14,877,796.84 21,924,988.84 1,115,805,400.00 

30/06/2023 0.80% 9,396,256.00 14,784,421.55 24,180,677.55 1,106,409,144.00 

31/12/2023 0.80% 9,396,256.00 14,659,921.16 24,056,177.16 1,097,012,888.00 

30/06/2024 0.70% 8,221,724.00 14,535,420.77 22,757,144.77 1,088,791,164.00 

31/12/2024 0.70% 8,221,724.00 14,426,482.92 22,648,206.92 1,080,569,440.00 

30/06/2025 2.50% 29,363,300.00 14,317,545.08 43,680,845.08 1,051,206,140.00 

31/12/2025 2.50% 29,363,300.00 13,928,481.36 43,291,781.36 1,021,842,840.00 

30/06/2026 0.90% 10,570,788.00 13,539,417.63 24,110,205.63 1,011,272,052.00 

31/12/2026 0.90% 10,570,788.00 13,399,354.69 23,970,142.69 1,000,701,264.00 

30/06/2027 3.90% 45,806,748.00 13,259,291.75 59,066,039.75 954,894,516.00 

31/12/2027 3.90% 45,806,748.00 12,652,352.34 58,459,100.34 909,087,768.00 

30/06/2028 4.40% 51,679,408.00 12,045,412.93 63,724,820.93 857,408,360.00 

31/12/2028 4.40% 51,679,408.00 11,360,660.77 63,040,068.77 805,728,952.00 

30/06/2029 5.00% 58,726,600.00 10,675,908.61 69,402,508.61 747,002,352.00 

31/12/2029 5.00% 58,726,600.00 9,897,781.16 68,624,381.16 688,275,752.00 

30/06/2030 5.25% 61,662,930.00 9,119,653.71 70,782,583.71 626,612,822.00 

31/12/2030 5.25% 61,662,930.00 8,302,619.89 69,965,549.89 564,949,892.00 

30/06/2031 8.95% 105,120,614.00 7,485,586.07 112,606,200.07 459,829,278.00 

31/12/2031 8.95% 105,120,614.00 6,092,737.93 111,213,351.93 354,708,664.00 

30/06/2032 10.35% 121,564,062.00 4,699,889.80 126,263,951.80 233,144,602.00 

31/12/2032 10.35% 121,564,062.00 3,089,165.98 124,653,227.98 111,580,540.00 

30/06/2033 9.50% 111,580,540.00 1,478,442.16 113,058,982.16 0.00000000000 

  
1,174,532,000.00 

   
 

 10/04/2014 -הפקה  500,000,000.00 ע. מקורי
 

 עדכון לוח הסילוקין למדד:
 31יום לפי המדד הידוע ב

2017בדצמבר   
 28/07/2014 -הרחבה  I 300,000,000.00הרחבה 

 
  

 26/11/2015 -הרחבה  II 374,532,000.00הרחבה 
 

  

סה"כ ע.) ומילי ללא 
 הצמדה)

1,174,532,000.00 
  

  

 

                                                           

, בהתאם למסחר ברשימה הראשית בבורסה בעקבות רישום אגרות החוב (סדרה ד') 0.3%לאחר הפחתת הריבית בשיעור של  1
בהתאם  להפחתה חלקית בריביתמתייחס  30.6.18יוער כי תשלום הריבית אשר ישולם ביום  .(סדרה ד') לתאי אגרות החוב

  .לתקופה היחסית



   1-ג  

 ' ג ק  ר ו - פ ב ם  י ק י ז ח מ ה ו ה  ר ב ח ה ל  ש ת  ו י  מ ה ן  ו   ה

  

  הרשום ההון 3.1

 רגילות מיות 554,054,000 - ל מחולק ₪ 554,054,000 היו החברה של הרשום המיות הון, התשקיף למועד

  כל אחת. ₪  1.00של החברה בעלות ערך קוב של 

  . החברה של הרשום בהון שיוי חל לא התשקיף לתאריך שקדמו השים) 3( בשלוש

 המופק ההון 3.2

מיות רגילות של החברה בעלות  518,330,000 היו התשקיף למועד החברה של והפרע המופק המיות הון

  . במלואו פרע החברה של המופק המיות הוןכל אחת. ₪  1.00ערך קוב של 

  כל אחת. ₪  1.00רגילות של החברה בעלות ערך קוב של  מיות 20,000,000 החברה הפיקה 2012 בשת

 של והפרע המופק בהון שיוי חל לאלמועד פרסום התשקיף  עד 2018 ובשת 2017, 2016, 2015 בשים

  . החברה

  התשקיף במועד החברה של ערך ביירות העיין בעלי החזקות 3.3

 למועד סמוך החברה של ערך יירותאו /ו מיות המחזיקיםין יעה ילמיטב ידיעת החברה ומהליה, בעל

  : להלן כמפורט הים, התשקיף

  ערך ייר סוג  העיין בעל
"ח בש קוב ערך

  ומילי
  המיות מספר

  (%) ההחזקה שיעור

  בהצבעה  בהון

  100%  100%  518,330,000  1.00  רגילה מיה  ישראל  מדית

 בחברה שליטה בעלי 3.4

 של רגילות מיות 518,330,000 המחזיקה, ישראל מדית היה בחברה השליטה בעלת, התשקיף למועד

  .בה ההצבעה וזכויות החברה של והפרע המופק המיות מהון 100% המהוות החברה

  החברה למיות המירים ערך יירות 3.5

  התשקיף, לא הפיקה החברה יירות ערך המירים למיות החברה.  למועד

   למיה(הפסד)  ורווח מדווח הון 3.6

 ליום החברה של הכספיים לדוחות בהתאם הסתכם מיות הון.. ע"ח ש 1.00 לכל החברה של המדווח ההון 3.6.1

    .₪ 518,330,000 - בכ 31.12.2017

ש"ח ע.. הון מיות רגילות, לשה שסתיימה ביום  1.00המיוחס לבעלי מיות החברה המדווח לכל  הרווח 3.6.2

  . ₪ 80,407,000 היה 31.12.2017
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 ' ד ק  ר ה - פ ר ב ח ה ת  ו י  מ ל ת  ו ו ל  ה ת  ו י ו כ ז   ה

  

 כללי 4.1

 והן פיו- על והתקות החברות חוקהוראות הן ל החברה כפופה, ממשלתית חברה החברה של היותה לאור 4.1.1

, תקון החברה הוראות בו פי דין, מקום- עלכמתחייב . פיו- על והתקות הממשלתיות החברות חוקהוראות ל

פי - בוסף, על. החל הדין תגברה הוראות, להוראת חוק קוגטית בסתירה תהייה, להלן שתפורטה כפי

חברה לגרוע מהוראות חוק החברות של תקון ה ותיות, אין בכוחלחוק החברות הממשל 3סעיף 

הממשלתיות, לרבות בדבר  החברות חוק מכוח רההחב על החלות העיקריות ההוראות הממשלתיות. לתיאור

 .זה לתשקיף 'ו פרקל 6.36.12 סעיףהחלטות הטעוות אישור ממשלה, ראה 

הזכויות הלוות למיות החברה. תיאור מפורט של הזכויות עיקרי התיאור שלהלן היו תיאור תמציתי של  4.1.2

") אשר החל ממועד פרסום התשקיף התקוןיות החברה מצא בתקון ההתאגדות של החברה ("הלוות למ

 www.magna.isa.gov.ilיתן יהיה לעיין בוסחו באתר ההפצה של רשות יירות ערך שכתובתו היה: 

  ובמשרדי החברה בשעות העבודה הרגילות. 

  הזכויות הלוות למיות הקיימות של החברה 4.2

 כללי 4.2.1

של החברה, בזכות למיוי דירקטורים, המיות הרגילות של החברה שוות בזכויות הצבעה באסיפה הכללית 

  בזכות להשתתפות ברווחי החברה ובחלוקת כסי החברה בפירוק.

 ההצבעה זכויות 4.2.2

 החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה בדרך של מין קולות.

הצבעה במין קולות תיערך בדרך שיורה יושב הראש ויראו תוצאותיה כהחלטת האסיפה שבה התקיימה 

 הצבעה.ה

כל החלטה של החברה באסיפה כללית תיחשב כאילו תקבלה כדין אם תקבלה ברוב רגיל של מין קולות 

  של בעלי המיות הוכחים באסיפה, בעצמם או באמצעות שלוח, והמצביעים על ההחלטה.

ות דעה וספת או מכרעת וההחלטה שהועמדה האסיפה זכ שב ראשיולהא ת לאהיו הקולות שקולים, 

  .צבעה תחשב כאילו לא התקבלהלה

הוכח  בעל מיהלאיזה סוג או סוגים של מיות, יהא לכל  בעת ההצבעההצמודות  הת או הגבללכל זכו כפוף

בשל כל מיה המוחזקת בידו או אותו מספר קולות המוקים לו על ידי סוג קול אחד  ,או באמצעות בא כוחו

בעל מיה או שלוחו רשאי לפצל את אופן הצבעתו בגין הקולות  1;או סוגי המיות המוחזקות על ידו

המוקים לו באופן שיצביע בדרך מסוימת בגין מקצת הקולות המוקים לו ובדרך אחרת בגין היתרה או חלק 

  אחר של הקולות המוקים לו.

לי המיות בהצבעת שותפים למיה יתקבל קולו של הרשום ראשון במרשם בעלי המיות של החברה, מבין בע

 השותפים הוכח בעצמו, או של שולחו, ולא יתקבל קולם של שאר השותפים הרשומים לאחריו.

. ואם בעל המיה הוא תאגיד, על ידי שלוח חוידי של- עלבעלי המיות רשאים להצביע בין בעצמם ובין 

  להצבעה שתמה לשם כך על ידי התאגיד. 

 הממוה ואם, כדין בכתב לכך שהורשה מורשהו בידי או הממה בידי חתום בכתב יהיה להצבעה שלוח למיוי המסמך

כתב מיוי לשלוח ייחתם על ידי הממה או  כל .לכך שהורשו מורשה או משרה ושא בחתימת או בחותמו - תאגיד הוא

על ידי  חתום המיוי בכתבייעשה אם הממה הוא תאגיד,  ;לכך בכתב סמכות להם שהוקתהעל ידי באי כוחו 

שעות קודם  )48( ארבעים ושמוה המורשים לחתום בשם התאגיד; כתב מיוי לשלוח יימסר לחברה לפחות

                                                             
 מיות רגילות. -כון למועד התשקיף קיים בהון החברה סוג מיות אחד בלבד    1
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לכיוס האסיפה הכללית ויו"ר האסיפה רשאי לאפשר להצביע באסיפה הכללית אף לפי כתב מיוי שהתקבל 

  מאוחר יותר.

אם קודם לכך פטר המרשה או עשה תוקף אף - קול שיתן בהתאם לתאים שבמסמך הממה שלוח יהיה בר

תקבלה במשרד הרשום של החברה הודעה בע תן הקול הועברה, אלא אם יה שלגביהין יפסול דין או שמ

זה לפי האסיפה. להודעה בכתב המבטלת כתב מיוי של שלוח יהיה תוקף אם חתמה ההודעה בידי הממה 

  ן.ית לפחות לפי התחלת הצבעה במותקבלה במשרד הרשום של החברה לא יאוחר משעה אח

  אסיפות כלליות 4.2.3

 השתית האסיפה לאחר חודשים עשר חמישה מתום יאוחר ולא קלאדרית שה בכל שתית אסיפה תקיים החברה

לא תכסה אסיפה כאמור, תכוס בחודש שלאחר מכן,  דירקטוריון; ה ידי על שייקבעו ובמקום במועד, האחרוה

לכסה על חשבון החברה בקירוב ככל האפשר ובאותה דרך שבה מכוסת אסיפה על ידי וכל בעל מיה רשאי 

  הדירקטוריון.

, והוא חייב לכס אסיפה מיוחדת על פי דרישה תדירקטוריון רשאי, לפי שיקול דעתו, לכס אסיפה מיוחדה

יום מתאריך הדרישה ה"ל, רשאי  21בכתב, בהתאם לכל דין. לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת תוך 

לחוק החברות. לא מצאו בארץ דירקטורים כדי מין חוקי, רשאי  64בעצמו, כמפורט בסעיף  לכסההדורש 

ל האפשר, באותה דרך שבה כפי דרישת בעל מיות כאמור, בקירוב כלכס אסיפה כללית כל דירקטור, על 

 מכוסות אסיפות בידי הדירקטוריון.

 - יום האסיפה  ולרבותלמעט יום המסירה  - ואחד יום לפחות לפי האסיפה השתית או המיוחדת  עשרים

ודעה יפורטו תשלח החברה הודעה בכתב עליה לכל מי שזכאי לקבל הודעות מן החברה, כאמור להלן; בה

 המקום, היום והשעה שבהם תתכס האסיפה, וכן סדר היום ופירוט סביר של הושאים לדיון.

בעל מיה  לכל )1: (בלבד לאלה כללית אסיפה על הודעה למסור חייבת החברה, דין כל להוראות בכפוף

 לרשות )2(; דעותבחברה, למעט בעלי מיות שאין להם מען בישראל ו/או לא מסרו לחברה מען למסירת הו

 עקב במיה זכות לו שיש מי לכל )3(; הממשלתיות החברות לחוק(ב) 50 סעיף להוראות בהתאם, החברות

, האסיפה על הודעה לקבל, הרגל את פשט או פטר אילולא, זכאי שהיה מיה בעל של רגל פשיטת או פטירה

 .הודעה למסירת בישראל ומען כך על הודעה לחברה תן ואשר

 או אדם אחר שמיה הדירקטוריון לעיין זה. שבחר כאמור בתקון האסיפה ישמש יו"ר הדירקטוריוןכיו"ר 

או שכח באסיפה וסירב להיות יו"ר בה, או שלא בא לאסיפה תוך רבע שעה לאחר המועד באין יו"ר כאמור 

  כוחם. ימבין בעלי המיות או בא על ידי האסיפה הכללית, יבחר יו"רשקבע לה, 

החברה רשאית לקבל החלטות באסיפה כללית ללא הזמה וללא התכסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה 

החלטה ישלח לרשות החברות ההעתק  על ידי כל בעלי המיות הזכאים להצביע באסיפה הכללית. אחד

  לפחות שבועיים מראש, זולת אם הסכימה רשות החברות לתקופה קצרה יותר. 

כללית של החברה אלא אם כן כח מין חוקי בעת שהאסיפה החלה בדיון. מין  לא יערך כל דיון באסיפה

כח, בעלי מיות הזכאים, בתוקף המיות - חוקי יתהווה בעת שיהיו וכחים, בין בעצמם ובין על ידי באי

 מכלל קולות ההצבעה אשר בחברה. 51% - המוחזקות בידיהם או המיוצגות על ידם, ל

אם כעבור מחצית השעה מהמועד שקבע לאסיפה לא יימצא מין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע אחד לאותו 

היום ולאותה השעה ולאותו המקום, וזאת ללא הודעה חוזרת על קיום האסיפה הדחית, או ליום, לשעה 

 כעבור וקיח מין יימצא לא הדחית באסיפה אםולמקום שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המיות. 

 . שיימצא משתתפים מספר כל יהיה החוקי ןיהמ אזי, לה שקבע מהמועד השעה מחצית

בכל מקרה לא יעמוד לדיון . האסיפה קראה שלמעם בעייים לדון רשאי יהיה כאמור החוקי המין 4.2.4

  באסיפה דחית אלא ושא שכלל בסדר היום של האסיפה שדחתה.

 שלא או דון ושלא הדחייה על הוחלט שבה באסיפה היום סדר על שעמד עיין אלא יידון לא דחית באסיפה

 של היום סדר על העומדים והעייים הדחייה בדבר הודעה ליתן צורך אין; אסיפה באותה בו הדיון גמר
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 האסיפה על הודעה תיתן יותר או ימים) 15( עשר לחמישה האסיפה דחתה אם אולם, הדחית האסיפה

  . דחה בה שהדיון האסיפה על יתה שהיא כדרך הדחית

 לדחותה, תקוןה להוראותהראש רשאי, בהסכמת רוב רגיל של אסיפה שיש בה מין חוקי בהתאם  יושב 4.2.5

 .כאמור האסיפה דרישת פי- על כן לעשות חייב והוא, אחר מקוםאו ל אחר לזמן

הכללית. פרוטוקול שתחם בידי יושב ראש יו"ר האסיפה הכללית יערוך בפרוטוקול של ההליכים באסיפה 

האסיפה, יהווה ראיה לכאורה לאמור בו. מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות ישמר לתקופה ובאופן 

  לחוק החברות. 90המפורט בסעיף 

  טילת סמכויות 4.2.6

יל, למרות האמור לע 2החברה רשאית לפעול להקצאת יירות ערך על פי החלטה של אסיפה הכללית בלבד.

הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן לפי שיקול דעתו, ללא צורך בקבלת החלטת אסיפה כללית, להקצות 

  אגרות חוב שאין יתות להמרה למיות או לאופציות למיות.

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות התוות לדירקטוריון ולהפעילן לעיין מסוים או לפרק זמן 

   ת כאמור תיעשה לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות, בצירוף חוות דעתה.מסוים. טילת סמכויו

בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות וחוק החברות, הדירקטוריון רשאי לעיין מסוים להאציל 

 מסמכויותיו או חלק מהן לועדות, קבועות או לעיין מסוים, המורכבות מחבר או מחברים של הדירקטוריון

, כפי שימצא לכון, והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. סמכויות שלא )ריון""ועדת דירקטו(

 הממשלתיות החברות חוק להוראות בכפוף יתן להאצילן בהתאם להוראות כל דין, יהיו לשם המלצה בלבד.

דירקטוריון יוכל מדי פעם למסור ולהעיק למהל הכללי ה, החברות לחוק 92 סעיף לרבות, דין ולכל

תקון, כפי שימצא לכון, ויוכל להעיק סמכויות לאותו משך זמן, המהסמכויות שהוא פועל לפיהן על פי 

ולאותן המטרות והצרכים ובאותם הזמים, התאים וההגבלות, כפי שימצא לראוי, ומפעם לפעם לבטל, 

 לסייג או להגביל רשאית הכללית האסיפה מכות כזו או את כולן יחד.לשלול, לשות ולהחליף כל ס

 החברות לרשם תימסר כך על והודעהדירקטוריון, ה זאת לעשות רשאי וכן הכללי המהל של סמכויותיו

 .החברות ולרשות

  דיבידדחלוקת  4.3

בדבר  דירקטוריון; החלטת הדיבידדהחברה להכריז על  דירקטוריוןבכפוף להוראות חוק החברות, רשאי  4.3.1

יעוד הרווחים, לרבות דיבידד כאמור, טעוה אישור רשות החברות; חלקה רשות החברות על החלטת 

  .(ג) לחוק החברות הממשלתיות33, תובא המחלוקת להכרעה בהתאם לסעיף דירקטוריוןה

שה, כחלק  יהיה רשאי בכל דירקטוריון(ג) לחוק החברות הממשלתיות, ה33בכפוף לכל דין, לרבות סעיף  4.3.2

מייעוד הרווחים, להפריש מתוך רווחי החברה היתים לחלוקה סכום או סכומים כפי שימצא לכון, בתור 

, לצרכים יוצאים מן דירקטוריוןקרן שמורה או קרות אחרות. קרות אלה ישמשו, לפי שיקול דעתו של ה

עה את רווחי החברה, ועד ים, או לכל מטרה אחרת שמותר להוציא למדיבידדהכלל או לשם השוואת 

שישתמשו בהם כאמור ישקיעו את הכספים בעסקי החברה או בהשקעות אחרות, כפי שהדירקטוריון ימצא 

  לראוי מדי פעם בפעם.

בהתחשב בזכויות בעלי מיות בעלות זכויות מיוחדות בוגע לדיבידד, התשלומים יתבצעו באופן יחסי  4.3.3

חשבון הערך הקוב של מיותיהם, מבלי להתחשב בפרמיה ששולמה לסכומים שפרעו או שזוכו כפרעים על 

רעוו ואשר יעל המיות. לעיין זה, סכום שפרע על חשבון מיה, אשר טרם דרש תשלומו וטרם הגיע זמן פ

 עליו משלמת החברה ריבית לבעל המיה, לא ייחשב כסכום שפרע על חשבון מיה.

                                                             
את תאי אגרות החוב (סדרה ד'), תיקון ו/או הפקה כאמור יהיו כפופים, בין  שהו/או ת יםוספ יירות ערךכי במידה והחברה תפיק  יוער   2

 .היתר, לקבלת אישור הבורסה



                            4-ד  

או תאי הפקתן של המיות אים קובעים אחרת, הרי מיות  מקום שהזכויות הצמודות למיות כלשהן 4.3.4

שפרעו או שזוכו כפרעות במלואן או בחלקן בתוך תקופה כלשהי אשר לגביה משתלמים הדיבידדים, 

באופן יחסי לסכום שפרע או שזוכה כפרע על ערכן הקוב של אותן המיות  דיבידדתזכיה את בעליהן ל

 .pro rata temporis)( למועד תשלומו

בייים לבעלי המיות בשיעור שיראהו מוצדק לפי רווחי  דיבידדרשאי להחליט על תשלום  דירקטוריוןה 4.3.5

 החברה.

זה ישולם במלואו או בחלקו בדרך של  דיבידדלהחליט כי  ת, רשאידיבידדכל אסיפה כללית המכריזה על  4.3.6

ו במלואן, אגרות חוב או סטוק של אגרות חלוקת כסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מיות שפרע

חוב של החברה, או מיות, אגרות חוב או סטוק של אגרות חוב של כל חברה אחרת, או באחדות מדרכים 

 אלו.

ים דיבידדלא שולם מסיבות שאין תלויות בחברה. כל ה דיבידד, אם הדיבידדהחברה לא תשלם ריבית על  4.3.7

רשאי להשקיעם לטובת החברה בכל דרך  דירקטוריוןדרשו, יהיה ה או תשלומים אחרים בקשר למיות שלא

דרש תוך תקופה של שבע שים ממועד שהוכרז עליו ישלא י דיבידדשימצא לכון עד למועד שיידרשו. כל 

 יחולט ויוחזר לבעלות החברה.

מלוא היו מספר בי אדם רשומים כבעלים משותפים של מיה, רשאית החברה לשלם רק לאחד מהם את  4.3.8

ים ששולמו בגין אותה מיה. קבלה דיבידדהסכום המגיע בגין החלוקה והמקבל יהיה רשאי לתת קבלה על ה

 זו תחשב כאישור תשלום על הסכום המגיע בגין אותן מיות עבור כל הבעלים המשותפים.

  .לתשקיף זה לפרק ו' 6.4.1.2חוזר הרשות בסעיף לפרטים וספים בדבר חלוקת דיבידד ראו 
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  לחברה ההפקה תמורת . 5.1

, איה מציעה יירות ערך כלשהם לציבור, ועל כן לא תהא תמורה מיידית החברהבמועד פרסום תשקיף זה 

  בעקבות פרסום תשקיף זה. 

 "), הבורסהבמסגרת תשקיף זה, ובכפוף לקבלת אישור הבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ ("

אגרות (" כ"א .ש"ח ע. 1ש"ח ערך קוב של אגרות החוב (סדרה ד'), רשומות על שם, בות  1,174,532,000

  ") צפויות להירשם למסחר בבורסה. לפרטים וספים ראו פרק ב' לתשקיף זה. החוב

הפרטים  ו על פי תשקיף המדף,עצאשר יו לפרק ב' לתשקיף זה, 2.4, כאמור בסעיף ביחס ליירות ערך 

ם בפרק ו' לתקות פרטי התשקיף, "פרטים שיכללו בתשקיף על השימוש בתמורת יירות הערך הקבועי

בהתאם להוראות , וזאת יובאו במסגרת דו"ח הצעת המדף על פיו יוצעו יירות הערך הרלווטיים", המוצעים

  .לתקות פרטי התשקיף א(א)25תקה 

  



 1-ו'

ד י ג א ת ה י  ק ס ע ר  ו א י ת   - ' ו ק  ר פ  

 תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי החברה - חלק א' 

  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה . 6.1

 הגדרות . 6.1.1

  למען הוחות, בתשקיף זה תהא למוחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם:

  ;רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה תחברה בעל  רישיון הולכה""בעל 

או "חוק משק  , "חוק הגז""החוק"

  הגז הטבעי"

  ;2002- חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב

של מקטע  תוואיל מקבילמקטע הולכה בתוואי  החת  "הכפלה" 

ביחס  כמות הגז המוזרםקיים, וזאת לצורך הרחבת 

  למקטע הרלווטי; 

  טבעי;הגז משק ההמועצה לעייי   "המועצה"

  הממוה על הבטיחות מטעם רשות הגז הטבעי;  "הממוה"

  מהל רשות הגז הטבעי;  "המהל"

  ;2004בובמבר  9הסכם בין החברה לבין המדיה מיום   "הסכם המסגרת"

  רשות הגז הטבעי;  "רשות הגז הטבעי""הרשות" או 

  ;6.10.2.1 בסעיף כמתואר הימי המקטע  "הימי"הקו 

  חברת החשמל לישראל בע"מ;  "חח"י" או"חברת החשמל" 

העברת לרישיון להקמה ולהפעלה של רשת ת חברה בעל  "חברת חלוקה"

כמפורט בסעיף  ,גז טבעי בלחץ מוך דרך קווי ציורות

  ; להלן 6.7.2.3

מכירת גז טבעי המיועד לצריכתו חברה העוסקת ב  "חברת שיווק"

  ;להלן 6.7.2.4כמפורט בסעיף , הרוכשהעצמית של 

  ;1989- חוק הגז (בטיחות ורישוי), התשמ"ט  "חוק הגז (בטיחות ורישוי)"

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

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

  ;1952- תשי"בהחוק הפט,   "הפט"חוק 

  ;1992- חוק חובת המכרזים, התש"ב  "חוק חובת המכרזים"

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

"מערכת  או "מערכת הולכה"

  הולכת גז טבעי"

קווי ציורות להולכה של גז טבעי בלחץ גבוה, ביבשה 

ובמימי החופין, ומיתקי הגז הקשורים אליהם, לרבות 
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רשת מיתקים להפחתת הלחץ ללחץ מוך לצורך חיבור 

חלוקה או מיתקן גז של אחר אליהם, והכל עד למוה 

(א) לחוק משק 37למדידת כמות הגז (כאמור בסעיף 

הגז), לרבות המוה עצמו, למעט ציורות איסוף (כאמור 

  ;)(ב) לחוק הפט35בסעיף 

  ;."  Noble Energy Meaditerranean Ltdובל ארג'י"

טבעי המיועד לצריכה בישראל ומביאו, מי שמספק גז   "ספק גז טבעי" או "ספק"

בעצמו או באמצעות אחרים, לקודת כיסה למערכת 

, כמפורט ההולכה, לרבות בעל חזקה המספק גז כאמור

 ;להלן 6.7.2.1בסעיף 

  רשות החברות הממשלתיות;  "רשות החברות"

"EMG"  EAST Mediterranean Gas Ltd.  -  חברה בעלת קו

  עריש ואשקלון;- להולכת גז טבעי בין אל

PRMS""  

  

 Pressure Reduction andתחת הפחתת לחץ ומדידה (

Metering (Station;  

  כללי . 6.1.2

בתשקיף זה מוצגות, בין היתר, עמדות, הערכות או דעות של החברה. עמדות, הערכות או דעות, 

הן של החברה בלבד ואין לראות בהן משום המוצגות כעמדות, הערכות או דעות של החברה, 

עמדה, הערכה או דעה של המדיה או רשות מרשויותיה. אין בעמדות, הערכות או דעות אלו כדי 

לכבול את ידי המדיה, או רשות מרשויותיה, לפעול ו/או להחליט ו/או להביע דעה באופן שוה 

  מהעמדות, ההערכות או הדעות של החברה כאמור.

, כחברה ממשלתית בעירבון מוגבל, בבעלות מלאה 2003ביולי  23החברה התאגדה בישראל ביום 

של ועדת השרים לעייי חברה וכלכלה (קביט  22של מדית ישראל, וזאת בהתאם להחלטה חכ/

, אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקיבלה תוקף של 2003ביולי  16כלכלי) מיום - חברתי

  "). החלטת הממשלה) ("22(חכ/ 649ומספרה הוא  2003באוגוסט  7ביום החלטה ממשלה 

בהתאם להחלטת הממשלה, הוקמה החברה במטרה לעסוק בהקמה, תחזוקה והפעלה של מערכת 

רישיון  2004באוגוסט  1הולכת הגז הטבעי במדית ישראל, ובהתאם לכך הועק לחברה ביום 

רבות הפעולות הלוות להקמה ולהפעלה ופעילויות להקמה ולהפעלה של מערכת הולכת גז טבעי, ל

,הרישיוןוספות שהותרו ברישיון (" ואשר תוקפו קבע  1"), בהתאם לחוק משק הגז הטבעי

כון למועד תשקיף זה החברה היה  2034.2ביולי  31שה, הצפויה להסתיים ביום  30לתקופה של 

  בלחץ גבוה מכוח החוק.  החברה היחידה לה הועק רישיון למערכת הולכת גז טבעי

, עוסקת החברה בתכון, 2004בהתאם לכך, החל מהמועד בו החלה החברה את פעילותה, בשת 

הגז הטבעי בלחץ גבוה בישראל. מערכת  מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת הולכת

ההולכה כאמור כוללת קווי ציורות להולכה של גז טבעי, ביבשה ובים, וכן את המתקים 

הקשורים אליהם, לרבות מתקים למדידת הגז ולהפחתת לחץ הגז מלחץ גבוה ללחץ מוך ותחות 

                                                      

  : בכתובת החברה באתר מפיע, השוים עדכויו על, הרישיון. פעמים מספר 2004 משת החל עודכן הרישיון   1

http://www.ingl.co.il/wp-content/uploads/2013/04/INGLicense_ingl.pdf. 

 התשתיות ושר האוצר שר רשאים לפיו, הטבעי הגז משק לחוק א11 סעיף להוראות בהתאם לחברה הועק הרישיון כי, זה בהקשר, יצוין   2

, היתר בין ובהתקיים חריג באישור ),הארגיה משרד היו המשרד שם וכיום זה משרד של שמו שוה, זה תשקיף פרסום למועד כון( הלאומיות

 . ממשלתית לחברה הולכה רישיון להעיק, בישראל הארגיה משק של דחופים צרכים
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הליך התכון, ההקמה וההפעלה  4").מערכת ההולכה(" 3הגפה לאורך התוואים של חלקי המערכת

של מערכת ההולכה מבוצע, בין היתר, בהתאם להוראות הרישיון אשר במסגרתו קבעו (וקבעים 

   5טעי מערכת ההולכה הימית והיבשתית הדרשים להקמה ולהפעלה.מעת לעת) מק

) הון המיות המופק והפרע של 100%כון למועד התשקיף זה מחזיקה מדית ישראל במלוא (

 החברה, ולפיכך, החברה היה "חברה ממשלתית" כהגדרת המוח בחוק החברות הממשלתיות,

  והחברה ופעילותה כפופות גם להוראות חוק זה. 

מערכת ההולכה והכסים המשמשים להקמה של מערכת ההולכה, כמו גם זכויות היוצרים של 

וכל זכות אחרת שרכשה על ידי החברה, הדרושה להפעלת מתקי הגז, הים  6תוצרי העבודה,

זכות שימוש במערכת ההולכה  לחברה הועקה, ע"י המדיה, בבעלות מלאה ובלעדית של המדיה.

ובכסיה למטרת הקמתה והפעלתה בלבד, וזאת למשך תקופת הרישיון. לפרטים וספים ראו 

  להלן.  6.26סעיף 

, פועלת החברה בעיקר וככל היתן במתכות של והרישיון בהתאם להוראות החלטת הממשלה

חברת יהול ולא כחברה מבצעת בכל הוגע לתכון ולהקמת מערכת ההולכה. בהתאם, פרויקטי 

באמצעות גופים וצדדים עמם מתקשרת החברה לצורך בעיקרם הקמת מערכת ההולכה מבוצעים 

ת החברה על תפעול ואחזקת ביצוע העבודות בפועל. כמו כן, בהתאם להוראות הרישיון, אחראי

המערכת באופן שוטף, הן בימי רגיעה והן בשעות חרום. הכסותיה של החברה, בהתאם למבה 

מצד לקוחות אשר הזמיו  ודמי חיבור ואופי פעילותה, מבוססות בעיקרן על תשלום דמי ההולכה

  שירותי הולכת גז טבעי וזאת בהתאם לתעריפים הקבעים על ידי המועצה. 

ן פעילותה של החברה מתבסס על הכסות החברה, הפקת אגרות חוב, אשראי שתקבל מימו

  להלן.  6.33ומימון בקאי. לפרטים וספים בקשר עם מימון החברה ראו סעיף  חח"ימ

  להלן. 6.3חברה ראו סעיף בכמו כן, לפרטים בדבר השקעות הויות וספות 

  תרשים מבה אחזקות של החברה  . 6.1.3

  כון לתאריך התשקיף, אין לחברה חברות בות ו/או כדות כלשהן. 

 אופיו ותוצאותיו של כל שיוי מבי, מיזוג או רכישה מהותיים . 6.1.4

 החלטת ממשלה בדבר הפרטת החברה  . 6.1.4.1

כון למועד פרסום תשקיף זה, החברה היה חברה בבעלות מלאה של המדיה. בהחלטת 

. על אף האמור לעיל, כון 2007ביואר  1מיום  הממשלה, קבע כי החברה תופרט לא יאוחר

למועד פרסום תשקיף זה לא התקבלה החלטת הפרטה לגבי החברה בוועדת השרים לעייי 

  הפרטה לפי חוק החברות הממשלתיות. 

                                                      

 את ומשמשת מגופים מכילה כאמור הגפה תחת. מהשייה האחת מ"ק 10 -כ של במרחק, הגפה תחות עשרות קיימות היבשתי המקטע לאורך   3

  .   תחזוקה פעולות וביצוע בטיחות, שליטה לצורך מקטעים לתתי היבשתי המקטע להפרדת החברה

 הקשורים הגז ומיתקי, החופין ובמימי ביבשה, גבוה בלחץ טבעי גז של להולכה ציורות קווי" משמעה" הולכה מערכת, "החוק להוראות בהתאם   4

), א(37 בסעיף כאמור למוה עד והכל, אליהם אחר של גז מיתקן או חלוקה רשת חיבור לצורך מוך ללחץ הלחץ להפחתת מיתקים לרבות, אליהם

 הולכה מערכת בין מעבר קודת בכל" כי וקובע ממשיך) א(37 סעיף". הפט לחוק) ב(35 בסעיף כאמור איסוף ציורות למעט, עצמו המוה לרבות

 למיתקן או החלוקה לרשת ההולכה ממערכת העובר הגז כמות למדידת מוה ההולכה רישיון בעל יתקין צרכן של גז מיתקן או חלוקה רשת לבין

  ".דרוש הדבר אם לחץ להפחתת מיתקן וכן, הצרכן של הגז

  .35 שוליים הערת זה בהקשר ראו       5

 המסגרת בהסכם מפורשת הגדרה יתה לא זה למוח כי זה בהקשר יצוין). להלן 6.38.3 בסעיף המפורט( המסגרת בהסכם לאמור בהתאם   6

 בעלת תהיה המדיה המסגרת הסכם פי על כי יוער. וכדומה תיעוד מסמכי, תוכיות, שרטוטים, תכון במסמכי המדובר החברה של ולשיטתה

 .  משה וקבלי קבלים באמצעות או בעצמו, הרשיון בעל שיבצע העבודות בכל היוצרים זכויות
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של ועדת השרים לעייי חברה וכלכלה  42התקבלה החלטה מס' חכ/ 2014באוקטובר  5ביום 

צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקיבלה תוקף של החלטת כלכלי) אשר - (קביט חברתי

), שעייה תכית רב שתית לביצוע 42(חכ/ 2103ומס' הוא  2014באוקטובר  19ממשלה ביום 

הפקות מיעוט בחברות ממשלתיות וקידום יצירת תשתית חוקית הולמת לביצוע הפקות מיעוט 

התאם להחלטת הממשלה כאמור בסעיף זה, בחברות ממשלתיות לצורך יישום התוכית כאמור. ב

החברה מית על החברות הממשלתיות שבהן למדיה איטרס בשמירה על שליטה ממשלתית 

לטווח הארוך לגביהן הוחלט כי "יימכרו חלק מאחזקות המדיה באמצעות הצעה או הצעות 

בור, על פי תשקיף לציבור, לבד או בשילוב עם גיוס הון לחברה, בדרך של הפקת יירות ערך לצי

), בדילול מלא, 25%אביב, בשיעור כולל שבין עשרים וחמישה אחוזים (- בבורסה ליירות ערך בתל

"). הפקת מיעוט), בדילול מלא, מהון המיות של החברות ("49%לבין ארבעים ותשעה אחוזים (

וכי יוקם  יקודם מהלך הפקת מיעוט של החברה 2015עוד קבע באותה החלטת ממשלה כי בשת 

צוות בין משרדי בהשתתפות גורמי המדיה הוגעים בדבר אשר יבחן את מבה העף ואופן ביצוע 

הפקת מיעוט של החברה. הצוות יגיש את המלצותיו בושא לשר הארגיה, ולשר האוצר, ובאין 

  הסכמה בין השרים האמורים, יועבר לממשלה. 

הפרטה של ועדת השרים לעייי הפרטה לפי חוק יובהר כי הפקת מיעוט כאמור טעוה החלטת 

החברות הממשלתיות. החלטה כאמור טרם התקבלה. כמו כן, הפקת מיעוט כאמור טעוה 

אישורים וספים, לרבות עמידה בכל התאים המפורטים בחוק החברות הממשלתיות וקבלת 

ם להן, לרבות אישור אישורים או החלטות של גורמים וספים לביצוע הפעולות האמורות או קוד

רשות ליירות ערך והבורסה. בהתאם לכך, כון למועד התשקיף אין וודאות לגבי לוחות הזמים 

שבהם החלטה כאמור תקודם ואף אין כל וודאות כי האמור לעיל אכן ימומש, בין במלואו או בין 

   אם בחלקו.

  תחומי פעילות . 6.2

כוללת פעילות החברה  7ר בתקון החברה,כמפורט לעיל, כון למועד תשקיף זה, ובהתאם לאמו

כאשר תחום זה כולל תכון,  8תחום פעילות אחד, אשר היו הולכת גז טבעי דרך קווי ציורות,

מימון, רכש והקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל, לרבות הפעולות 

  הלוות לשם כך.

לחוק, לא יעסוק בעל רישיון אלא בפעילויות  (א)14בהקשר זה יצוין כי בהתאם להוראות סעיף 

   9הקבועות ברישיון שיתן לו מכוח החוק.

  השקעות בהון החברה ועסקאות במיותיה  . 6.3

 ואילך  2004השקעות בהון החברה החל משת  . 6.3.1

התקשרה החברה בשורה של הסכמים עם מדית ישראל, שעיקרם עסקו  2010עד  2004בין השים 

בהקמתם של חלקים ממערכת ההולכה היבשתית, ואשר במסגרתם העמידה המדיה לחברה 

מימון לפעילותה בדרך של הקצאת מיות. בסך הכול העבירה המדיה לחברה מכוח ההסכמים 

  מיליון ש"ח כגד הקצאת מיות.   518 - , סך של כ2012עד  2004האמורים, בשים 

                                                      

  .החברה בתקון גם מוסדרות, מותרות לוות פעולות לרבות, החברה ופעולות מטרות   7

 . לעיל 4 ראו ה"ש   8

 בעיסוקים לעסוק היתר רישיון לבעל לתת, המועצה עם בהתייעצות, הארגיה שר רשאי, לחוק) ב(14 סעיף להוראות בהתאם, לעיל האמור אף על   9

 את להתות וכן, החוק מכוח חובותיו במילוי או הרישיון פי על בפעילויותיו לפגוע כדי בכך שאין ראה אם, טבעי גז של ושיווק מכר למעט, וספים

 המשותפים אחרים ומתקים מבים של תחזוקה שירותי במתן לעסוק החברה רשאית, לרישיון 14 לסעיף בהתאם, כן כמו. בתאים ההיתר מתן

 . בייהם הסכם פי על אחר עם לחברה
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ועד למועד תשקיף זה לא בוצעו השקעות וספות בהון  2012מאז ההשקעה האחרוה בשת 

  החברה. 

יצוין כי, למיטב ידיעת החברה, בכוות המדיה לבצע השקעה וספת לצורך הקמת פרויקט 

  ות התאים המוזכרים בסעיף האמור. ובכפוף להתקיימ 6.10.3מאגרים קטים כמפורט בסעיף 

התקיימו מספר דיוים מקצועיים אצל מכ"ל משרד  2016, ועד לחודש יולי 2015החל מסוף שת 

הארגיה, יחד עם ציגי החברה, רשות הגז, רשות החברות הממשלתיות, אגף החשב הכללי ואגף 

צמי של החברה ולהגיע תקציבים במשרד האוצר, במטרה לגבש מתווה מוסכם לחיזוק ההון הע

לרמת מיוף שתבטיח גיוסים עתידיים והמשך תכית הפיתוח של החברה. הוחלט לאמץ ולפעול 

להשגת יעד לפיו רמת מיוף סבירה משמעותה עלייה הדרגתית של יחס הון למאזן למיימום של 

יימום של ולהגיע למ "). על מת לצמצם את מיוף החברה,מתווה עיבוי ההון(" 2022בשת  20%

) הארכת 1כפי שקבע, הוחלט על הצעדים הבאים: ( 2022ביחס ההון העצמי למאזן בשת  20%

) ביצוע תיקון 2(הושא דורש תיקון חקיקה ואין כל וודאות שיקודם);  2049תקופת הרשיון עד 

של שטרות האג"ח של החברה כך שהשקעות ומימון לא יהוו חלק מחישוב יחס הכיסוי הקבוע של 

השקעות  –) הזרמת הון ושיוי התעריף 4. (2022) אי חלוקת דיבידדים עד שת 3חברה; (ה

וספות של החברה בשיעורים מסויימים, בהתאם למתווה שסוכם, יחייבו שיעור קבוע מראש של 

הזרמת הון והעלאת תעריף (בכפוף לקבלת האישורים המתאימים על ידי הגורמים המוסמכים) 

שום מתווה עיבוי ההון, כפוף לאישור הגורמים המוסמכים במדיה ובחברה יצוין כי השלמת יי

  וכון למועד התשקיף אין לחברה ודאות אם ומתי ייושם המתווה כולו או חלקו. 

חובה כל מוטלת על המדיה לא במפורש בתשקיף זה, למתואר למען הסר כל ספק יובהר כי מעבר 

  לבצע השקעות בהון החברה.

החשב הכללי, מהל רשות החברות  2017בספטמבר,  13במכתב לחברה מיום בהמשך לכך, 

הממשלתיות ומכ"ל משרד הארגיה הביעו את דעתם שהם תומכים במימון פעילות החברה על 

ידי גיוס חוב מהציבור באמצעות הפקת אג"ח ושיוי אופן חישוב יחסי הכיסוי בשטרי האמות 

  ברו בקופת החברה לצרכי פעילות השקעה.על מת לאפשר שימוש במזומים שצ

 חלוקת דיבידד . 6.4

  כללי . 6.4.1

ככלל, חלוקה, כהגדרתה בחוק החברות, טעוה את אישורו של דירקטוריון החברה, וזאת בהתאם  . 6.4.1.1

(ג) לחוק החברות הממשלתיות, 33לחוק החברות. בוסף, בהתאם להוראות סעיף  307לסעיף 

יעוד הרווחים של החברה או בדבר חלוקה, טעוה החלטת דירקטוריון חברה ממשלתית בדבר 

כהגדרתה בחוק החברות, אישור של רשות החברות; במקרה בו חולקת רשות החברות על החלטת 

   10הדירקטוריון, תפעל החברה על פי החלטת רשות החברות כפי שאישרה אותה הממשלה.

המפורטים בחוק כמו כן, החלטה בדבר חלוקת רווחים על ידי תאגיד, כפופה למבחי החלוקה  . 6.4.1.2

החברות, ובכלל זה למבחן הרווח ולמבחן יכולת הפירעון. על אף האמור, בית המשפט רשאי, 

לחוק החברות ולאחר שהדירקטוריון שלה אישר כי  303לבקשת חברה, בהתאם להוראות סעיף 

החלוקה מקיימת את מבחן יכולת הפירעון, לאפשר לחברה לבצע חלוקה שלא מקיימת את מבחן 

ידי - . כמו כן על פי תקון ההתאגדות של החברה, כל חלוקה צריכה להיות מאושרת עלהרווח

 דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית. 

                                                      

 רשות החלטת פי על החברה תפעל, הדירקטוריון החלטת על החברות רשות חולקת בו במקרה אזי, בהפרטה חברה בעתיד תהא שהחברה ככל   10

  ).הממשלה ולא( האוצר שר אותה שאישר כפי, החברות
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וסף על הוראות חוק החברות בדבר מבחי החלוקה, חברה ממשלתית כפופה להוראות חוזר 

יעוד רווחים חוזר רשות החברות ביחס לי(" 1997בפברואר  9) מיום 97/1 -  2רשות החברות (ג

 "), המתווספים על הוראות חוק החברות כאמור לעיל. לתשלומי דיבידד

וסף על מבחי החלוקה המויים בחוק החברות, המדייות הכללית של רשות החברות, ביחס  . 6.4.1.3

לייעוד רווחים לתשלומי דיבידד (מדייות העשויה להשתות למעת לעת), משתקפת בחוזר רשות 

רווחים לתשלומי דיבידד. על פי החוזר האמור הרווחים מהם ישולם החברות ביחס לייעוד 

 הדיבידד מתחלקים לשי סוגים: 

אשר ישולם בחברות שירותים ציבוריים, אשר החברה מית עליהן  -  דיבידד מרווחים שוטפים

מהרווח הקי השוטף  60%(כפי שמסר לחברה על ידי רשות החברות הממשלתיות), יחושב לפי 

התקופתי שלה, לפי תשלום בווס מתוך הרווחים לעובדים. עבור חברות אחרות, ייחושב לפי 

  מהרווח כאמור.  50%

ייקבע לגבי כל חברה באופן ספציפי רלווטית תוך התחשבות  -  צבוריםדיבידד מרווחים 

בהוראות מסמכי היסוד של החברה הרלווטית, הוראות כל דין ובתוים הבאים: צרכי השקעה 

בשים הקרובות; אמצעים זילים; צבר המזומים; תזרים המזומים; מוף פיסי קיים/רצוי; 

החברה הרלווטית. המדייות הוכחית היה אי משיכת  הון חוזר דרוש ואפשרות של הפרטת

אך עשויה להשתות קודם  2022דיבידדים מהחברה. מדייות זאת צפויה להיבחן מחדש בשת 

  לכן. 

, אישר דירקטוריון החברה מדייות חלוקת רווחים, 2017באוגוסט  31וסף על האמור לעיל, ביום  . 6.4.1.4

דירקטוריון מעת לעת. מדייות חלוקת הרווחים, כפי אשר תוה לשיוי בהתאם לשיקול דעת ה

שאושרה, תקיים את המבחים לחלוקה כפי שקבעו בחוק החברות (מבחן הרווחים ומבחן יכולת 

) חלוקת הדיבידד לא תפגע בהתחייבויות אהפרעון) ובוסף תתייחס לפרמטרים הבאים: (

בקים וספקים וזאת בהסתמך על  שהחברה תה לצדדים שלישיים לרבות מחזיקי אגרות החוב,

הצגת תזרים מזומים לחמש השים הבאות מתום השה/התקופה בגיה מתבקשת חלוקת 

בהתייחס ליום בו  20% - ) יחס ההון העצמי לסך המאזן של החברה לא יפחת מבהדיבידד; (

ין זה סתיימה השה/התקופה בגיה מחולק הדיבידד (ובהיתן חלוקת הדיבידד הדוה). לע

) חלוקת הדיבידד איה צפויה לפגוע בדרוג גלעין מתווה עיבוי ההון; ( 6.3.1ראו גם סעיף 

האשראי של החברה) על סמך עמדת מדרגי החברה שתועבר לההלת החברה ועל סמך הערכת 

עמידה ביחסי הכיסוי המיימאלי - ) חלוקת הדיבידד לא צפויה להוביל לאיד( - הדירקטוריון; ו

בהתאם להחלטת הדירקטוריון (יחס שיקבע בין היתר על בסיס יחסי הכיסוי שקבעו הדרש 

 בשטרי האמות של החברה, מדייות רשות ומועצת הגז הטבעי והמלצת ההלת החברה).

 ייעוד רווחים . 6.4.2

לחוק החברות הממשלתיות מחויבת החברה בכל שה לקבוע, במסגרת  33בהתאם להוראות סעיף 

ייעוד רווחים (כהגדרת מוח זה להלן). קביעה זו של החברה טעוה אישור של רווח והפסד, דוח 

חוזר רשות החברות ביחס לייעוד רווחים לתשלומי דיבידד,  החברות. בהתאם להוראות רשות

" היו מושג רחב יותר מדיבידד והוא כולל, בין השאר, החלטה להקצות או יעוד רווחיםהמוח "

כסף כדיבידד ו/או החלטה לייעד רווחים לקרות החברה או להעבירם לא להקצות כסף או שווה 

  לקבוצת רווחים שטרם יועדו או לכל מטרה אחרת. 

(ג) לחוק החברות הממשלתיות, רשאי 33בהתאם להוראות תקון החברה ובכפוף לסעיף 

קה הדירקטוריון בכל שה, כחלק מייעוד הרווחים, להפריש מתוך רווחי החברה היתים לחלו

סכום או סכומים כפי שימצא לכון, בתור קרן שמורה או קרות אחרות, אשר ישמשו, לפי שיקול 

דעתו של הדירקטוריון, לצרכים יוצאים מן הכלל או לשם השוואת דיבידדים, או לכל מטרה 

אחרת שמותר להוציא למעה את רווחי החברה. לפרטים בדבר מגבלות על חלוקת דיבידד החלות 

  להלן. 6.4.5ה מכוח שטרי האמות לאגרות החוב שהופקו על ידה ראו סעיף על החבר
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  פרטים בדבר דיבידדים שחילקה החברה בשלוש השים שקדמו למועד התשקיף . 6.4.3

  החברה לא חילקה דיבידד מאז הקמתה. 

  רווחים יתים לחלוקה . 6.4.4

  מיליון ש"ח.  141 - היה כ 2017בדצמבר  31יתרת הרווחים היתים לחלוקה של החברה ליום 

 מגבלות על חלוקת דיבידד . 6.4.5

בוסף על המגבלות המפורטות לעיל, קבעו מגבלות וספות בקשר עם יכולת חלוקת דיבידד, 

  כדלקמן:

מגבלות מכוח שטר האמות לאגרות החוב (סדרה א'), שטר האמות לאגרות החוב (סדרה ג')  . 6.4.5.1

  ושטר האמות לאגרות החוב (סדרה ד')

בשטרי האמות לאגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ג') ואגרות החוב (סדרה ד') על 

תיקויהם ותוספותיהם, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, קבע כי במהלך תקופת חיי האג"ח (סדרה 

א', סדרה ג' או סדרה ד', לפי העיין), תהא חלוקת דיבידד כפופה להתקיימות התאים 

  באים:המצטברים ה

 החלוקה איה אסורה על פי חוק החברות. . 6.4.5.1.1

 לא קיימות מגבלות וספות על החברה לביצוע חלוקה. . 6.4.5.1.2

. בהתאם לקבוע בשטרי האמות, על החברה עמידה ביחסי כיסוי חוב לצורך חלוקת דיבידד . 6.4.5.1.3

 חח"י) ויחס כיסוי מאוחד (כולל ההלוואה מADSCRלעמוד בשי יחסי כיסוי חוב, יחס כיסוי (

להלן)), שמהותם היחס בין התזרים הזמין לשירות חוב בתקופה הבחת לבין  6.33.4עיף (ראו ס

סכום שירות החוב הפיסי לאותה התקופה. לפרטים וספים בדבר יחסי כיסוי החוב בהם על 

לשטר האמות לאגרות החוב (סדרה א'),  10החברה לעמוד לצורך חלוקת דיבידד ראו סעיף 

לשטר האמות לאגרות החוב (סדרה  10ות לאגרות החוב (סדרה ג') וסעיף לשטר האמ 10סעיף 

 ד').

על פי שטר האמות לאגרות החוב (סדרה א'), במהלך תקופת אגרות החוב (סדרה א') החברה לא 

תחלק דיבידד, אלא כאשר היא איה מצויה בהפרה מהותית של ההסכם המשולש (למעט הפרה 

י החברה), וכן כאשר חח"י לא ביצעה קיזוז כדין על פי זכות אשר תוקה לאחר מכן על יד

המוקית בהסכם המשולש, למעט מקרה בו ההפרה שהקתה לחח"י זכות קיזוז תוקה על ידי 

החודשים העוקבים. יובהר כי זכות הקיזוז האמורה בוטלה בתיקוים להסכם  6החברה במהלך 

  להלן. 6.38.4המשולש, כמתואר בסעיף 

  מכח הדין מגבלות . 6.4.5.1.4

(ג) לחוק החברות הממשלתיות, החברה צריכה לקבל את אישור רשות החברות 33לפי סעיף 

הממשלתיות, בוסף לאישור הדירקטוריון, על מת לקבל החלטות בושא ייעוד רווחים לחלוקה 

  קה, כמשמעותה בחוק החברות.או בדבר חלו

  מידע כספי לגבי פעילות החברה . 6.5

כפי שצויין החברה היה בעלת תחום פעילות אחד, כאשר כל הכסותיה הין מחיצויים. לעין 

והביאורים הלווים, כמו  2017בדצמבר  31ראו דוחות כספיים ליום  - פילוח ההכסות והעלויות 

, ראו דוחות 2017בדצמבר  31גם דוח הדירקטוריון למועד כאמור. לעיין תוים כספיים ליום 

  כספיים ודוח הדירקטוריון למועד זה.

  :(באלפי ש"ח)* 2017-2015תוים כספיים של החברה לכל אחת מהשים 

  , ראו פרק ט' לתשקיף זה. חברהלפרטים וספים אודות הדוחות הכספיים של ה
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  2015שת   2016שת   2017שת   

  519,787  531,408  553,192  הכסות מלקוחות

  288,618  290,749  333,276  עלויות המיוחסות לתחום הפעילות

  717  577  622  הכסות (הוצאות) אחרות, טו

  231,886  241,236  220,538  רווח מפעולות רגילות, טו

המיוחסים לתחום סך הכסים 
  הפעילות

5,976,132  5,787,379  5,785,375  

סך ההתחייבויות המיוחסות לתחום 
  הפעילות

5,067,814  4,959,468  5,065,837  

  תחום פעילות אחד לא בוצעה חלוקה לתחומי פעילות. חברהלו* הואיל 

באופין קבועות ההלה והכלליות ומרבית הוצאות התפעול הין הוצאות, אשר העיקר הוצאות  

לפרטים בדבר הסברי הדירקטוריון  ולכן מרכיב ההוצאות המשתות, ככל שקיימות, היו זיח.

דוח ל 3סעיף אודות התפתחויות שחלו בתוצאות הכספיות של החברה, ראו הסברים ב

  .2017בדצמבר  31הדירקטוריון מיום 

  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצויים על פעילות החברה  . 6.6

. Bעם גילוי מאגר ועה ומאגר מרי  2000-1999התפתחות משק הגז הטבעי בישראל החלה בשים 

הצריכה הכוללת של גז טבעי בישראל עלתה במקביל להתקדמות בהקמתה של תשתית ההולכה 

  של החברה וחיבורם של צרכים לרבות תחות כח למערכת ההולכה.

תמורות משמעויותיות. תוך שים ספורות הפך בשים האחרוות עובר משק הגז הטבעי בישראל 

משמעותי לתעשייה הגז הטבעי למקור מרכזי בסל הדלקים לייצור חשמל וכן למקור ארגיה 

בראייתה של המדיה, הבטחת זמיות מתמדת של מספר מקורות גז טבעי היא בישראל, ובהתאם, 

   11בעלת חשיבות אסטרטגית וכלכלית רבה.

אבי הגז הטבעי שהתגלו בישראל יש בהם כדי לספק את כל צרכי הגז משלמיטב ידיעת החברה, 

של המשק המקומי במהלך העשורים הבאים, ובכך להקטין בצורה משמעותית את התלות של 

  מדית ישראל במקורות ארגיה זרים.

להערכת החברה, הגידול בצריכת הגז הטבעי בישראל צפוי להימשך ככל שימשיך ויוחלט על 

ש בגז טבעי להפקת חשמל וצמצום הפקת החשמל באמצעות תחות פחמיות, הגשת הגברת השימו

הגז הטבעי למפעלי תעשייה וספים ברחבי הארץ, מעבר כלי רכב ובהם אוטובוסים ורכבים 

שייקטו לטובת הושא, וכל זאת מעבר  ככלאם ו, כבדים לשימוש בגז טבעי, ובפעולות מדייות

  י ולחשמל במשק הישראלי.לגידול הטבעי בביקוש לגז טבע

  הסבר כללי -  הגזמשק  . 6.6.1

 קידמההואצו חיפושי הגז הטבעי בחופי ישראל. מדית ישראל, מצדה,  בתחילת שות האלפיים

את התפתחותו של השוק האמור, כחלק ממדייות רחבה יותר שמטרתה מעבר לשימוש בגז טבעי 

. לפיכך יתו ע"י המדיה ולסביבהעיקרי, המעיק יתרוות רבים לצרכן, למשק  כמקור ארגיה

במימה רישיוות אקספלורציה רבים, וכפועל יוצא אותרו מספר תגליות גז טבעי משמעויות 

   ישראל.   הכלכליים של

לחיפושי גז ופט במים הכלכליים של ישראל בים  הליך תחרותי ערךלאחרוה משרד הארגיה 

    12.אזורים 6 - חיפוש בהתיכון. במסגרת ההליך אושר מתן רישיוות 

                                                      

 .http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx:  בכתובת, הארגיה משרד באתר פרסומים פי על   11

 - וכן  https://www.gov.il/he/Departments/news/end_of_gas_tender: 15.11.17 -לפי פרסום באתר משרד הארגיה מה   12

https://www.gov.il/he/Departments/news/petroleum_council_dec_2017 
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  התפתחות משק הגז . 6.6.2

צפויה להשתות לחלוטין  2030עד שת  , כמתואר להלן,ארגיהעל בסיס פרסומים של משרד ה

. בעוד שבשת 2010מפת הדלקים הפוסיליים של המשק הישראלי ביחס לזו שהייתה קיימת בשת 

בלבד גז טבעי  26% - עלעמד רכיב הגז הטבעי בתוך כלל מקורות הארגיה של המשק,  2013

 2030בשת  הרי שלהערכת רשות הגז TOE.(13 23,700(במתאר ייחוס בו צריכת הארגיה עמדה על 

ואילו שיעור הגז הטבעי יעמוד  TOE,14 34,900עתידה צריכת הארגיה הכוללת במשק לעמוד על 

 משימוש צפויהשיוי האמור, בעיקרו ובע  15.תוך כלל מקורות הארגיה של המשקמ %74על 

   תגליות הגז שחשפו בשים האחרוות במימיה הכלכליים של ישראל.ב

היקף הצריכה הכולל של גז טבעי בישראל עלה ביחד עם ההתקדמות בהקמתה של מערכת 

מאז הקמתה, ואשר אורכה הכולל, כון למועד תשקיף זה, עומד  החברהההולכה, אותה הקימה 

  ק"מ. 650- על כ

התשקיף, החברה פועלת לביצוע מספר פרויקטים וספים, המצאים בשלבי תכון כון למועד 

והקמה שוים, בין היתר, של הקמת מקטעים וספים והכפלת קווים קיימים, וזאת בצד הליך 

 6.10.2 מתמשך של הגדלת מספר הלקוחות וחיבור צרכים וספים למערכת. לפרטים ראו סעיף

  .להלן 6.26.7וסעיף  6.20.1

ובא תרשים המציג את תחזית רשות הגז לתמהיל הדלקים לייצור חשמל בישראל. יודגש מלהלן 

גז טבעי ישמש כדלק לרכבים וחומר זיה ליצור כי  כי תחזית זו מבוססת בין היתר על החה

יובהר כי להערכת החברה  16.צרכים לרשתות חלוקה בהתאם לתחזית הרשותוחיבור  מתול

  קיימת סבירות כי ההחה האמורה עשויה שלא להתקיים.

                                                      

), אשר סוקרת את משק הגז הטבעי בישראל. המצגת זמיה בכתובת 2016(מאי 2013על פי מצגת שפורסמה באתר משרד התשתיות הארגיה (מאי,    13

   http://energy.gov.il/subjects/ng/documents/publication/ngmay2016.pdהבאה: 

14   TOE רגיה יחידת היא היאפט של לשריפה ערך שווה א פח גולמיה של באחת טו.  

: הבאה בכתובת זמיה המצגת. בישראל הטבעי הגז משק את סוקרת אשר), 2016 מאי( הארגיה משרד באתר שפורסמה מצגת פי על   15

http://energy.gov.il/subjects/ng/documents/publication/ngmay2016.pdf  

: הבאה בכתובת זמיה המצגת. בישראל הטבעי הגז משק את סוקרת אשר), 2013, מאי( התשתיות משרד באתר שפורסמה מצגת פי על    16

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/NGpresentation.pdf   
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בתמהיל מקורות בוסף, להלן מובא תרשים המציג את תחזית רשות הגז למגמות השימוש 

  :2014-2030ת גז טבעי בישראל בין השים מלעו הארגיה לייצור חשמל

  

עוד  .תחזית רשות הגז כאמור לעיל מבוססת על המשך פיתוח תגליות גז טבעי וספותיובהר כי 

רות תלוי בגורמים רבים כגון רגולציה, ייצוא, מימון ועוד. אי ומובהר כי פיתוח התגליות האמ

  בפיתוחן עשוי להשפיע על תחזית הצמיחה של משק הגז הטבעי ופיתוחו.פיתוח התגליות או עיכוב 

  הרחבת משק הגז באמצעות מדייות הממשלה  . 6.6.3

  מתווה הגז . 6.6.3.1

(אשר שבה ואומצה בהחלטת הממשלה  476התקבלה החלטת ממשלה מס'  2015באוגוסט  16ביום 

) בושא "מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופקת משדה הגז הטבעי "תמר" 2016במאי  22מיום 
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מתווה "תין" ושדות גז טבעי וספים" ("- וופיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לוויתן", "כריש" 

  .2015בדצמבר  17"), אשר כסה לתוקף ביום הגז

  המתווה כולל תשעה פרקים שפירטו את כווות הממשלה לגבי יהול משק הגז הטבעי. 

. 1988- לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 52פרק א' להחלטת הממשלה היו פטור לפי סעיף 

ההגבלים העסקיים המסוימים שאליהם מתייחס במפורש הפטור וכן את פרק ב' לפטור מפרט את 

הוראות החוק הפרטיות מהן יהיה פטור כל אחד מהגבלים עסקיים אלו. פרק ג' קובע את 

התאים למתן הפטור לחלק מההגבלים העסקיים. הפטור הופעל ביחס למספר הגבלים עסקיים 

ר" ו"לוויתן", וזאת ביחס להוראות שוות הקשורים בפעילות החברות המחזיקות בחזקות "תמ

בחוק ההגבלים העסקיים ולתקופות זמן משתות. ההגבלים העסקיים שהופטרו הם: (א) ההסדר 

ים" על ידי דלק ועל ידי ובל וכן - הכובל שוצר לכאורה כתוצאה מרכישת הזכויות בהיתר "רציו

ים" - ם במשותף של היתר "רציוההסדר הכובל שוצר, לכאורה, כתוצאה מחבירת הצדדים כבעלי

ו"לווייתן"; (ב) שיווק משותף של גז טבעי לשוק המקומי; (ג) שיווק משותף של גז טבעי ליצוא; 

(ד) הסדר כובל שעשוי להיווצר כתוצאה מרכישת גז מ"לוויתן"; (ה) וכן פטור מסעיפים מסוימים 

ית העייים יתן רק פטור הוגעים להיותן של "דלק" ו"ובל" בעלות מוופולין. ביחס למרב

מוגבל בזמן או מותה. מתן הפטור ביחס לארבעה מתוך חמשת ההגבלים העסקיים שהופטרו 

הותה בהתקיימותם של תאים מביים במשק הגז הטבעי, שעיקרם מכירת זכויות דלק וובל 

ות שוות בשדות "כריש" ו"תין", מכירת זכויות דלק ודילול זכויות ובל במאגר "תמר" והגבל

  ביחס לחוזי הגז השוים שיחתמו הצדדים ב"לווייתן" ו"בתמר".

סעיפים בהמשך המתווה הציעו לזכייי רישיוות "לווייתן" ו"תמר" פטורים מחובות מסוימות 

וחוק  חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, חוק משק הגז הטבעי שקבע המחוקק בחוק הפט,

  מיסוי רווחים ממשאבי טבע. 

  עוד קבעו במתווה ההסדרים הבאים:

  פט לא לדרוש את סיום פיתוחה על הות הממובסעיף ג' למתווה הממשלה הודיעה על כוו

, כאשר סעיף י' למתווה הבהיר אפשרות של עיכובים וספים. 2019- של מאגר "לוויתן" עד ל

ים "כריש" אישור דחיית פיתוח מאגר "לוויתן" הצטרף לאישור דחיית פיתוח השדות הקט

"תין", אישור שהשתמע מההסדר במתווה לגבי מכירת הזכויות בהם. האישורים היוו - ו

פטור לחובת הפיתוח שקבעת בחוק הפט, וגם למועד הפיתוח שקבע בשטרי חזקות 

  לוויתן.

  הממשלה לא תפעיל את (קבע בהסדרכפי ש) סעיף ד' למתווה קבע כי למשך תקופת המעבר

המחיר או על רווח הזכייים, כל עוד הזכייים מציעים ללקוחות חדשים סמכותה לפקח על 

  מחירים דומים לאלה שקבעו עד כה.

  ויים בהחלטת הממשלהות ועדת צמח. בהחלטה  442סעיף ה' למתווה קבע שילאימוץ מסק

קבע שאישורי יצוא ייתו בהתאם לכמות הגז הקיים במאגרים שפותחו או עומדים  442

במתווה קבע שאישורים ייתו לפי כמות הגז שהתגלה, גם אם סיכוי הפיתוח של להיפתח. 

חלק מהמאגרים קטן. בוסף, הוחלט לאשר לזכייי תמר לייצא גז טבעי באופן מיידי, ולא 

לחכות לפיתוח מאגר לוויתן. כמו כן, קבע כי ממשלת ישראל תפעל ליצירת יתירות 

 מי.במערכות אספקת הגז הטבעי למשק המקו

  ."י דרך לפיתוח מאגר "לויתן" והרחבת שדה "תמרקבעו במתווה אב וסףב 

  מעבר לשימוש בגז טבעי . 6.6.3.2

 12- מיום ה  ,4/16יתה החלטת המועצה לעייי משק הגז הטבעי מס' 2017ביואר  16ביום 

תחת תדלוק בגט"ד ברשתות החלוקה  –שעייה "קביעת קטגוריית צרכן חדשה  2016לדצמבר 

רכת ההולכה ותעריף ההזרמה שבעל רישיון הולכה גובה מתחת תדלוק בגט"ד". החלטה ובמע
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גז הטבעי בישראל כמקור ארגיה חלפי לתחבורה. במסגרת בזאת ועדה לקדם את השימוש 

קביעת התעריף שייגבה מתחת תדלוק בגט"ד, תוך הדגשת החשיבות  אופןההחלטה הוסדר 

שקבעה כי  2013ביואר  13מיום  5327החלטת ממשלה מס' שבהולכת גז לתחבורה. זאת בהמשך ל

למקורות ארגיה חליפיים לפט,  2025עד  2013יש לקדם את מעבר התחבורה בישראל בשים 

ושל  2020בשת  30%- ולהפחית את משקל הפט כמקור ארגיה בתחבורה בישראל בשיעור של כ

  ככל שהמעבר כדאי כלכלית. , ביחס לתחזיות הצריכה בשים אלו, 2025בשת  60%- כ

בתחבורה כמוצג בגרף  CNGהתחזית הרשמית של רשות הגז הטבעי מבטאת בתחזית צריכת 

  17שלהלן:

  

קובעת תאים וקריטריוים ה 2592החלטת ממשלה מספר יתה  2017באפריל  2יום בבוסף, 

לועדה לתשתיות ולהגשתה  מתקים לייצור חשמלל תכית תשתית לאומיתלהסמכת גופים לתכון 

ההסמכות ייתו על פי ההחלטה . )1965- לאומיות (כמשמעה בחוק התכון והביה, התשכ"ה

מעוייים להקים מתקים לייצור חשמל באמצעות גז טבעי, ארגיה  , בין היתר,לגופים אשר

מתחדשת או באגירה. אישור בקשות להסמכה כאמור ייעשה עד לאישור תכיות בסך כולל של 

מ"ו ייצור חשמל בארגיות מתחדשות לרבות  13,000ובכללן  2040מ"ו הדרשים עד לשת  25,000

  כון למועד קבלת ההחלטה. שאושרובאגירה. תוספת זו היה מעבר לתוכיות 

עקרוות מדייות בושא ״ בדברהחלטה  הארגיה פרסם שר 2017ר בובמב 12 יוםב זאת ועוד

, לפי ההחלטה תיתן עדיפות לייצור חשמל באמצעות ״פחמיותהפעלה מזערית של יחידות ייצור 

שר אמיות חידות בפחמיות במידה המיימלית שתאפגז טבעי על פי פחם, תוך הפעלת הי

הפעלתן השוטפת של יחידות ת סקהפהמדייות תיושם לאחר  וגמישות באספקת החשמל למשק.

״אורות רבין״, ובכפוף לקיומה של יתירות בתשתיות הגז הטבעי באמצעות חיבור  בתחת הכח 1-4

למערכת ההולכה הארצית של הגז הטבעי יחובר של שלושה מאגרי גז טבעי אשר כל אחד מהם 

 18בתשתית פרדת.

, התפרסמה באתר המשרד להגת הסביבה, החלטה של שר הארגיה, 2018ביואר  3ביום כמו כן, 

תפחית את השימוש בפחם לייצור חשמל  חח"ייתוף עם השר להגת הסביבה כי שהתקבלה בש

, שת הבסיס. בהחלטה כתב כי מדובר 2015באופן מיידי, זאת בהשוואה לשת  30%בשיעור של 

ביחס לשת הבסיס. עוד  20%שעמדה על  ,2017ש בפחם ביחס לשת בהעמקת הפחתת השימו

                                                      

  .2016בדצמבר  12-מיום ה 4/16הובאה בהחלטת רשות הגז הטבעי  התחזית   17

 2017לובמבר  12מטעם שר הארגיה מתאריך מסמך עקרוות מדייות בושא הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות     18

)https://www.gov.il/BlobFolder/news/policy_carbon/he/Image_0008420171112152322_0.pdf.(  
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בזיהום אוויר מתחות הכוח הפחמיות, וצפויה להגדיל  כתב כי ההחלטה תוביל להפחתה יכרת

  19את הביקושים לגז טבעי במשק.

  הסכמי ייצוא גז . 6.6.3.3

 NBL Jordan Marketing Ltdחתם הסכם למכירת גז טבעי בין  2016בחודש ספטמבר 

")NJMLי  חח"י") לית ובחודש יוחתם גם הסכם הולכת גז טבעי בין 2017הירדNJML   לבין

חתם הסכם הולכה (במתכות ייחודית) בין החברה לבין  2014בחודש ובמבר החברה, כמו כן 

NBL Eastern Mediterranean Marketing Ltd. ")NEML .(" וספים ראו סעיף לפרטים

  להלן. 6.10.3.2.2

  חלוקה בלחץ מוך תשתית . 6.6.3.4

בצד ייעודו של הגז הטבעי לשימוש בייצור חשמל וצרכים תעשייתיים וספים, מקדמת המדיה 

במטרה  20,פרטיתבבעלות  את הקמתה של תשתית גז טבעי בלחץ מוך באמצעות חברות חלוקה

וגיש עבור מפעלים ובתי עסק צורכי ארגיה שאים מתחברים  להפוך אותו למקור ארגיה זמין

להוראת מכ"ל משרד הכלכלה ו 200921ישירות למערכת ההולכה. בהתאם להחלטת ממשלה משת 

וכן  , מועקים תמריצים לצרכים מסוימים המתחברים לרשת חלוקת הגז הטבעי4.5מספר 

. תמריצים כאמור יתים בדמות השתתפות בעלויות חיבור למערכת מרוחקים לצרכי חלוקה

  החלוקה של הגז הטבעי ובעלויות הסבת מערכות פימיות של הצרכן לשימוש בגז טבעי. 

  עתודות הגז הטבעי ותגליות  . 6.6.4

  בישראל, כון למועד התשקיף:העיקריים מאגרי הגז הטבעי של להלן פירוט 

שם 
  המאגר

הצפוי  סטאטוס / מועד
  להשלמת הפיתוח

 BCM כמות 
  22מוערכת

 BCMכמות 
שסופקה בשת 

2017  
  מיקום

 ק"מ מערבית לחיפה  -90כס ימי כ  9.83 275 פעיל "תמר"

  -  621 2019עד סוף  "לויתן"
ק"מ מערבית   -130כס ימי כ

 לחיפה

  ק"מ מחופי עזה  -40כס ימי כ  -  40  טרם קבע "מרין"

"כריש 
 ותין"

  -  67 2021עד סוף 
 40- שי שדות קידוח במרחק של כ

ק"מ  100- ק"מ אחד מהשי וכ
 מערבית לחיפה.- צפון

  ק"מ מערבית לאשקלון 92כס ימי   -  5  -   "שמשון"

  ק"מ מחופי חדרה 60  -  15  -   "דלית"

לקוחים ממקורות  בכל הוגע להיקפי הגז הטבעי שבמאגרים התוים המובאים בטבלה שלעיל

חברה לא ביצעה כל פעולה לצורך אימות התוים ואין ביכולתה להעריך את מידת ה, לחברה םחיצויי

כמו כן, התוים האמורים לקוחים ממקורות שוים, ועל כן  ;של תוים כאמור שלמותםותם ו/או כו

אים מהווים בסיס להשוואה בין תגליות הגז  לפיכךמתבססים על שיטות חישוב שוות ו ייתכן והם

ן להסתמך עליהם לצורך הערכת היקפי תגליות הגז הטבעי בישראל ואין לגזור מהם אי, הטבעי

   מסקות בוגע לפעילותה של החברה. 

                                                      

  .4.1.2018מתוך דיווח מיידי של חברת החשמל מיום    19

  ) לחוק משק הגז הטבעי.2(א)(3לעיל. חברות החלוקה הין חברות אשר קיבלו רישיון להקמה ולהפעלה של רשת חלוקה לפי סעיף  4ראו ה"ש    20

, העוסקת בהסדרת משק הגז הטבעי. להחלטת הממשלה המלאה ראו בכתובת 2009במאי  12מיום  175החלטת ממשלה מספר    21

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des175.aspx ומיליון  120. לפי החלטה זו, סך כמות התמריצים הכוללת הי

  .₪ 

BDO  - -group.com/wp-https://www.delekשל חברת  Israel Natural Gas Demand Forecast 2017"- "2040המידע מבוסס על דו"ח      22

content/uploads/2017/09/BDO-Gas-Market-Forecast-2-07-2017-for-Delek-Group-with-final-letter-1.pdf.  
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בשת  BCM 0.5 - כ, סיפק BCM 0.34 - סופקו דרכו כ 2016כמו כן, המצוף הימי, אשר במהלך שת 

2017.  

הידללות במאגר תמר המזרים גז טבעי באמצעות מערכת ההולכה ללקוחות קיימים יובהר כי 

ופוטציאליים, כמו גם אי הפקת גז ופיתוח מאגרים על ידי בעלי רשיוות, עשויים להביא לצמצום 

היצע הגז הטבעי ובכך להשפיע על התקשרויות של לקוחות החברה לרכישת גז טבעי מספקי הגז 

ל להביא לצמצום ו/או סיום התקשרויות של החברה עם לקוחותיה וכן וכפועל יוצא מכך עלו

לפגיעה בהכסות החברה. כון למועד התשקיף מהווה תמר מקור האספקה הזמין הבלעדי 

למעט  לאספקת גז טבעי למשק הישראלי, מלבד הספקת גט"ן באמצעות המצוף הימי. יודגש, כי

ת ההולכה מוזת רק מאסדה בודדת, דרך ציור כון למועד התשקיף מערכ החיבור למצוף הימי,

   בודד המחבר בין האסדה לבין המערכת.

בצד תגליות מסחריות מוכחות כאמור, הועקו רישיוות חיפוש למספר גופים כאמור לעיל, 

העוסקים בחיפוש ואקספלורציה של גז טבעי. איתור מאגרי גז טבעי חדשים ופיתוח המאגרים 

שכבר התגלו היו בעל חשיבות והשפעה מכרעת על השימוש במערכת ההולכה. חיפוש, מציאה 

את עתיד משק הגז בישראל ובהתאם לכך את  םקדשויים לעופיתוח של מאגרי גז טבעי חדשים 

  השימוש והיצול של מערכת ההולכה של החברה.

  משק הגז הטבעי בישראל והביקוש מלקוחות . 6.6.5

הכדאיות הכלכלית של הפקת גז טבעי ממאגרים שהתגלו ויתגלו מושפעת במידה רבה מהביקושים 

לגז הטבעי ומהביקושים  הדלקים התחליפייםלגז טבעי בשוק המקומי, הרגולציה בישראל, מחירי 

  בשווקי ייצוא פוטציאליים. 

הלקוח המרכזי של החברה, והחברה מוליכה גז טבעי לשמוה  חח"יכון למועד התשקיף, מהווה 

(אשכול, רידיג, גזר, חגית, צפית, רמת חובב, אלון תבור וחיפה). לפרטים  חח"יאתרים של 

   .ןלהל 6.20.4וספים ראו סעיף 

, מפעלים בתי זיקוק :בייהם ,גז טבעי לחברות וספות ולמפעלים וספים מוליכה החברהבוסף 

מחוברים לרשתות החלוקה (חלקם באמצעות ה אחרים וצרכים מפעלי תעשייה גדולים,כימיים

  . חברות שיווק)

חשמל יישאר איתן ואף ייגבר,  כון למועד התשקיף, צופה החברה כי הביקוש לגז טבעי מצד יצרי

היקף . ובשל מדייות הממשלה שמעודדת את השימוש בו לעומת דלקים תחליפיים יתרוותיו בשל

משה לשה, כתלות בעיקר בפיתוח תגליות הגז, זמיות תגליות צפוי לעלות השימוש בגז הטבעי 

. (כמתואר לעיל) לעת , כפי שתהיה מעתומדייות הממשלה פיתוח מערכת ההולכה והחלוקה ,הגז

, אשר ולרשות הפלסטיית כמו כן, הוצאתם לפועל של הסכמים לייצוא גז טבעי למדיות שכות

הגז הטבעי אותו מוליכה  כמותהולכתו תבוצע באמצעות מערכת ההולכה עשוייה להגביר את 

   החברה.

(המבוסס על קריאות  2017 -  2004בתרשים שלהלן מוצגת כמות צריכת הגז לפי שה בין השים 

  ): CMמטר מעוקב ( 27.8ההוא  BTUויחס המרה של אחד מליון  BTUספקי החברה במליוי 
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להלן מובא תרשים, שערך ע"י רשות הגז הטבעי, המציג את הביקושים הצפויים לגז טבעי עד 

  23קה למגזרים:בחלו 2040לשת 

  

 6.20.3.2עמידה בתחזית הצריכה ראו סעיף - לעיין ההשלכות על הכסות החברה כתוצאה מאי

יובהר כי לעמידה עמידה בתחזיות הצרכיה, עשויוה להיות השפעה על פעילות (המודל העסקי). 

   .החברה

להקטין את  יםעשוימקורות ארגיה חלופיים וזולים יותר, ו/או כיסה לשימוש של איתור  בוסף,

  השפעה על פעילות החברה.  ילהיות בעל יםהביקוש לגז טבעי ובהמשך לכך עשוי

                                                      

  http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGEconomy.aspx .התחזית לקוחה מאתר משרד הארגיה בכתובת :  23

Quantity (BCM)2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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של החברה כמפורט  כלכלית-המקרו בסביבה וההתפתחויות למגמות, האירועים באשר החברה של הערכותיה

, חלופייםלעיל, לרבות לעיין היקף השימוש בגז הטבעי בשים הקרובות, קצב התפתחות מקורות ארגיה 

וכדומה, הין מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס,  הרחבת והתפתחות השימוש בגז טבעי

בין היתר, על ציפיות והערכות לגבי התפתחויות כלכליות, משקיות, ארגטיות, מדייות ואחרות, אשר 

ות הגז העתידיות, השימוש הצפוי בגז התממשותם איה ודאית ואיה בשליטת החברה, לרבות בכל הוגע לתגלי

הטבעי ואיתור מקורות ארגיה חלופיים. לפיכך, ייתכן כי ההתפתחויות והמגמות המפורטות לעיל תהייה 

בפועל שוות, וזאת בין היתר בשל גורמים אשר מעצם טיבם אים בשליטת החברה, כגון החלטות ומדייות 

  הממשלה, איתי ומקורות הטבע וכדומה.

תוים המובאים לעיל, אשר צויין בצידם כי הם לקוחים ממקורות חיצויים לחברה, בכלל זה תוים ר כי יוע

לצורך אימות ו/או בירור ביצעה כל פעולה הלקוחים מפרסומי רשות הגז הטבעי, הים תוים אשר החברה לא 

   של תוים כאמור.  שלמותם ו/אוותם להעריך את מידת כושל החברה ואין ביכולתה  כוותם ו/או שלמותם
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  תיאור עסקי החברה בתחום הפעילות - חלק ב' 

  משק הגז הטבעי בישראל  . 6.7

  לילכ . 6.7.1

אשר וצר בתהליך טבעי במעמקי האדמה. הגז הטבעי מורכב בעיקר ארגיה גז טבעי הוא מקור 

פטאן  ), גז דליק חסר ריח וצבע וכן כמויות קטות של אתאן, פרופאן, בוטאן,CH4ממתאן (

  משדות גז, וכן משדות פט, שבהם הוא מופק כתוצר לוואי. מופקורכיבים אחרים. גז טבעי 

מאובים אחרים) בתחות כוח,  גז טבעי משמש כמקור ארגיה ודלק יעיל וקי (יחסית לדלקים

בתעשיות הכימיה והפטרוכימיה ובתעשיות וספות. בזכות יתרוותיו הסביבתיים ויעילותו הרבה 

הארגיה  ותמקוראחד מפך לובשוק הארגיה וה בייצור חשמל, הגז הטבעי תופס מקום מרכזי

    24בעולם. עיקרייםה

בעי לכלכלה ולתעשייה הישראלית, בצד בדומה לעשה בעולם, בשל ההכרה בתרומתו של הגז הט

תרומתו לשמירה ולשיפור איכות הסביבה, הציבה ומציבה מדית ישראל את פיתוח משק הגז 

  .הטבעי כאחד מהפרויקטים החשובים והגדולים בתחומי התשתיות והארגיה

 משק הגז הישראלי מצא בשים האחרוות בתהליך מואץ של צמיחה ופיתוח, הן בהיבט הביקוש

המקומי לגז טבעי, בדגש על הישעות על גז טבעי כמקור ארגיה עיקרי במשק החשמל, הן בהיבט 

של פעילות החיפושים וההפקה של גז טבעי, והן בהיבט של הקמת תשתיות לקליטה, עיבוד 

   25והולכתו של הגז הטבעי וכן הסבת מפעלים ותחות כוח לשימוש בגז טבעי.

להלן, קבע ועוצב  6.7.2מבה המשק הוכחי, אשר שחקיו העיקריים הים כמפורט בסעיף 

בהתאם ומכוח חוק משק הגז הטבעי, כאשר הגוף הממוה על הפיקוח והסדרת הפעילות בו היו 

רשות הגז הטבעי. עם זאת, ועל אף ההתפתחויות המואצות, משק זה עדיין מצוי במידה מסוימת 

תו, ואתגרים שוים אשר יתעוררו במהלך השים הקרובות עשויים להשפיע על בראשית התפתחו

  מבהו כמו גם על הפעילות בו.   

  השחקים העיקריים במשק הגז הטבעי . 6.7.2

בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי, הרישיוות הרלווטיים והחלטות רשות הגז הטבעי, יתן 

  26ש קטגוריות עיקריות, כדלקמן:לחלק את השחקים הפועלים במשק הגז הטבעי לחמ

. גופים אלה מעבירים את הגז הטבעי ומשווקים גופים המוכרים גז טבעי לצרכים -  ספקי גז טבעי . 6.7.2.1

גז טבעי וכן באמצעות האוייה המגזזת ומתקי למערכת ההולכה של החברה באמצעות ציורות 

למערכת ההולכה). גופים אלו ככל והם עוסקים בחיפוש גז  המחוברהמתחברת למצוף הימי (

במים הכלכליים של ישראל חייבים ברישיון מתוקף חוק הפט לצורך חיפוש הגז הטבעי. כמו כן, 

ככל שגופים אלו עוסקים בהולכת גז טבעי אל מערכת ההולכה הם דרשים ברישיון הולכה מתוקף 

ישיון זה כולל גם זכות לבעליו לקדוח קדיחות יסיון , רחוק הפט לחוק משק הגז. לפי 10סעיף 

                                                      

  : בכתובת והמים הארגיה משרד באתר פרסומים פי על   24

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Pages/GxmsMniNGAdvantages.aspx . 

  שם.    25

 חייבים אחסון מתקי של והפעלה הקמה וכן ן"גט מתקן של והפעלה הקמה פעילויות גם, הטבעי הגז משק חוק להוראות בהתאם כי, יצוין   26

 . אלו בפעילויות העוסקים רישיוות בעלי אין, החברה ידיעת ולמיטב, התשקיף למועד כון, זאת עם. החוק מכוח ברישיון
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בשטח הרשוי. בין גופים ופיתוח לצורך הפקת פט וכן זכות לקבל חזקה לאחר שהגיעו לתגלית 

   הגז השוות.ת ואלה יתן למות את השותפויות המחזיקות בזכויות בתגלי

, היה מתוקף חוק משק הגזהמועק לה החברה, כבעלת רישיון הולכה  -  בעל רישיון הולכה . 6.7.2.2

אחראית על הולכתו של הגז הטבעי המועבר על ידי ספקי הגז הטבעי, והולכתו לצרכים, בין 

באמצעות חיבור צרכים ישירות למערכת ההולכה ובין באמצעות חיבור לרשתות החלוקה של 

כאשר  החברה, ככלל, מוליכה את הגז טבעי ללקוחותיה בלחץ גבוה 27בעלי רישיוות חלוקה.

מסירת הגז הטבעי הישירה לצרכים כאמור ולבעלי רישיוות החלוקה עשית לאחר הפחתתו של 

במקרים  PRMS.28- לחץ הגז הטבעי ללחץ שהוזמן על ידי הלקוח וזאת באמצעות תחות ה

(בהקשר זה  מסוימים מחברת החברה למערכת ההולכה גם לקוחות באמצעות צרת בלחץ מוך

כי לחברה אין קשר  יוער 29חות המחוברים הן בלחץ גבוה והן בלחץ מוך).יצויין כי ישם לקו

 :למעט הסכמים בוגע 31הולכת הגז הטבעי,שירותי הוגע ל 30מסחרי ישיר עם ספקי הגז הטבעי,

הסכמי ייצוא גז טבעי וכן פרויקט הקמת  ,מערכת ההולכה תפעוליים שללצרכים רכישת גז 

ההתקשרות המסחרית עם ספקי הגז הטבעי בוגע  ).להלן 6.10.1.1כמפורט בסעיףהמאגרים (

 . לאספקתו עשית באופן עצמאי ופרד על ידי הצרכן הסופי או משווק הגז הטבעי

אלא על הולכת הגז הטבעי בהתאם לכך, החברה איה אחראית על אספקת הגז הטבעי לצרכים, 

ות ולרשתות מקודת קבלתו מספק הגז הטבעי ועד לקודת החיבור של מערכת ההולכה ללקוח

להלן, דמי חיבור שמשלמים הצרכים המבקשים להתחבר  6.20.3כמפורט בסעיף  .החלוקה

בגין הולכת הגז הטבעי הים בהתאם לכללים ולתעריפים הקבעים למערכת ההולכה והתשלום 

 .והסכמי ההולכה ע"י המועצה

גורמים האחראים, מכוח הרישיון היתן להם בהתאם לחוק משק הגז  -  בעלי רישיון חלוקה . 6.7.2.3

הטבעי, על פריסת רשת לחלוקת גז טבעי בלחץ מוך, וזאת באמצעות התחברות למערכת ההולכה 

מחד, וחיבור צרכים לרשת החלוקה מאידך. בעל הרישיון גובה בגין שירותיו השוים דמי חלוקה 

רכים ומהשווקים והכל בהתאם להוראות הרישיון שיתן לו. וכן תשלומים וספים ישירות מהצ

כאשר בכל אזור יהיה בעל רישיון חלוקה אחד. כון  חלוקה) אזורי 6שישה (הגדיר  ארגיהמשרד ה

   למועד תשקיף זה, ולמיטב ידיעת החברה, פועלים בישראל שישה בעלי רישיון.

 ) חברת "גב גז טבעיאורים ה"ל: (להלן חברות החלוקה הפועלות באזלמיטב ידיעת החברה, 

הפועלת  -  בע"מ"חברה לחלוקת גז טבעי  סופר א.ג'י."חברת (ב)  הפועלת באזור הגב; - " בע"מ

הפועלת באזור  - " בע"מ ) חברת "גז טבעי דרוםג( כפר יוה;באזור המרכז, קרי בין גדרה ל

) חברת "מרימון גז דושדרות; (קרי באזור אשדוד, אשקלון, קריית גת, קריית מלאכי , הדרום

) ההפועלת באזור חיפה והגליל, קרי חיפה, הריה, צפת, כרמיאל והקריות; ( - טבעי צפון בע"מ" 

הפועלת באזור חדרה  - " בע"מחברה לחלוקת גז טבעי  חברת "סופר א.ג'י. חדרה והעמקים

 ברת "רתם גז טבעיח (ו) ומגדל העמק. , בית שאן, צרתוהעמקים, קרי חדרה, תיה, עפולה

  32., מטה יהודה, בית שמש ומבשרת ציוןירושלים הפועלת באזור - " בע"מ

                                                      

 מעוקב מטר מיליון 12-ו לשעה מעוקב מטר 2,000 על יעלה שביקושם צרכים ורק אך לחבר רשאית החברה, לרישיון 52 בסעיף לאמור בהתאם   27

 . חלוקה רישיוות בעלי וכן, ספציפי לחיבור טבעי גז של לשה

 בלחץ טבעי גז חשב עדיין ללקוח שמסופק הגז כי אם הגז לחץ של הפחתתה מבוצעת, הרלווטי הלקוח צרכי פי ועל, חריגים מקרים במספר   28

  ). ומעלה Bar 16( גבוה

, מוך בלחץ כאמור לקוחות לחבר רשאית היה לפיה, המשפטיים מיועציה שקיבלה משפטית דעת לחוות בהתאם, זה בהקשר, פועלת החברה   29

 ציורות לחוק 37 בסעיף כאמור ההתחברות קודת כוללת, הלקוח בחצרי שלא PRMS-ה תחת הוקמה בהם במקרים כי יצוין כן. לעיל כמתואר

  .הלקוח לחצרי מחוץ מותקן עצמו המוה כאשר הלקוח לחצרי ועד עצמה מהתחה

  . להלן 6.27.1.1 סעיף זה בהקשר ראו   30

 ובמועדים בכמויות גז ולמכור לרכוש, הולכה רישיון כבעלת, החברה רשאית הטבעי הגז משק לחוק) ד(4 סעיף להוראות בהתאם כי יצוין   31

   .התקין תפקודה על ושמירה בה הלחצים איזון לרבות ההולכה מערכת של התפעוליים לצרכים הדרשים

  http://www.gastv.co.il/israeli_gas.html: בכתובת" טבעי גז" באתר הארגיה משרד פרסומי לפי   32
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(בעיקר לצרכים  המשווק היו גורם הרוכש גז טבעי במטרה למכור אותו לאחרים -  משווקים . 6.7.2.4

ובכלל זה המשווק אמון ברוב המקרים, על  33;לצריכתם העצמית המחוברים לרשת החלוקה)

עם  כי המשווק יתכלל עבורם את ההתקשרויותהמעויים  ,האחריםהטיפול עבור הצרכים 

התקשרות עם ו, כגון התקשרות עם ספקי הגז (לעיין רכישת הגז הטבעי) הרלווטיים הגורמים

יובהר בהקשר זה, כי כל צרכן, בכפוף  .החברה (חתימה על הסכם הולכה ותשלום תעריף הזרמה)

מול הגורמים המפורטים לעיל במישרין, ללא צורך  להוראות הדין, רשאי לפעול ולהתקשר אל

 ברות שיווק. חמספר החברה התקשרה עם במעורבותו של משווק. כון למועד תשקיף זה 

לחוק משק הגז הטבעי, העיסוק במכר ובשיווק של גז טבעי  5כן יצוין, כי בהתאם להוראות סעיף 

הגז (בטיחות ורישוי), אלא אם ייקבע איו טעון רישיון לפי חוק משק הגז הטבעי או לפי חוק 

בחוק משק הגז (מבלי לגרוע מהחובה לקבל אישור ו/או  ארגיהאחרת בהתאם לסמכויות שר ה

  היתר לעיסוק כאמור על פי הוראות כל דין).

כון למועד זה לחברה מספר לקוחות, כאשר הלקוח הגדול ביותר היה  -  צרכי הגז הטבעי . 6.7.2.5

 להלן.  6.38וסעיף  6.20בר לקוחות החברה ראו סעיף לפרטים וספים בד 34.חח"י

 מידע כללי על פעילות החברה בתחום הולכת הגז הטבעי . 6.8

 כללי  . 6.8.1

כאמור לעיל, פעילותה של החברה בתחום הפעילות כוללת תכון, רכש, הקמה, הפעלה ואחזקה 

של מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל, ובכלל זה הולכת הגז הטבעי בפועל מתחות הקבלה ועד 

לחיבורם של צרכים סופיים ו/או בעלי רישיון חלוקה למערכת ההולכה. יודגש, כי החברה כבעלת 

כה איה אחראית על אספקת הגז הטבעי לצרכן, אלא על מתן שירותי הולכת הגז רישיון הול

  הטבעי מקודת קבלתו מספק הגז הטבעי ועד לקודת החיבור של מערכת ההולכה ללקוח. 

עם מתן הרישיון לחברה ובמסגרת החלטת הממשלה קבעו מספר מקטעים שהיה על החברה 

להקים, כמו גם מיקומם ולוחות הזמים להקמתם. למימון פעילויות ההשקעה הדרשות לצורך 

 חח"יהקמת המקטעים התבססה החברה בעיקר על: השקעות בהון מטעם המדיה, אשראי מ

הפקת אגרות חוב לגופים  ) וכן על6.20.4ה ראו להלן סעיף (כחלק מההסכם המשולש, לעיין ז

בהתאם להחלטת הממשלה, כל הקמה של מתקים ומקטעים וספים של מערכת  מוסדיים

) ועדכון הרישיון ארגיהההולכה, כפופה לקבלת החלטה מתאימה של השרים (שר האוצר ושר ה

יף זה החברה היה בעלת הרישיון בהתאם, כך שיכלול את המקטעים החדשים. כון למועד תשק

   35היחידה להקמה והפעלה של מערכת הולכת גז טבעי בישראל.

 אופייה של החברה כחברת יהול  . 6.8.2

כאמור לעיל, ובהתאם להוראות הרישיון והחלטת הממשלה, פועלת החברה בעיקר וככל היתן 

 .לעיין התכון וההקמה של מערכת ההולכה במתכות של חברת יהול ולא כחברה מבצעת

בהתאם לכך, מבוצעות עיקרן של עבודות התכון וההקמה (לרבות יהול ופיקוח על עבודות 

ההקמה מצד חברות מקצועיות) של מערכת ההולכה, באמצעות חברות קבליות עמן מתקשרת 

                                                      

 .החלוקה לרשת מחובר הוא כאשר העצמית לצריכתו גז לרכוש גם, לעיתים עשוי, המשווק כי יצויין   33

 לשה מעוקב מטר מיליון 12- ו שעה מעוקב מטר 2,000 על יעלה שביקושם צרכים רק לחבר רשאית תהא החברה, לרישיון 52 לסעיף בהתאם   34

 .ספציפי לחיבור

 אך שישמשו אליהם הקשורים גז ומיתקי ציורות קווי של ולהפעלה להקמה בישראל הטבעי הגז לספקי שהועקו רישיוות בדבר 52 ש"ה ראו   35

 מכוח. ההולכה למערכת חיבור לקודת או הטבעי הגז לעיבוד למיתקן אחרים טבעי גז ספקי ושל ספקים אותם של טבעי גז להעברת ורק

  . ההולכה למערכת חיבורו עד הקידוח באסדות המופק הטבעי הגז את הטבעי הגז ספקי מוליכים אלו רישיוות
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כת פועלת החברה בכל הוגע לתפעול ותחזוקת המער 36החברה לאחר קיומו של הליך מכרזי.

  בעיקר באופן עצמאי, וזאת בהתאם להוראות הרישיון. 

, כי על ובהמשך להחלטת הממשלה בקשר לכךלרישיון,  20.1בוסף על האמור לעיל, קובע סעיף 

לצורך קבלת הייעוץ הדרוש למילוי תפקידיה על פי  37,החברה להתקשר עם חברה מקצועית

, הכת תכון בשגרה ובחירום הרישיון, לרבות בושא הקמת מערכת ההולכה והפעלתה

קוספטואלי ובסיסי של המערכת, מתן החיות למתכים בושא תכון מפורט של המערכת, 

מה במכלול ושאים פיקוח ובקרה על הקמתה וכן הדרכת והסמכת עובדי החברה או מי מטע

קשורים. כון להיום לחברה התקשרות עם חברה מקצועית אולם היקף הפעילות שלה צומצם 

  משמעותית לעומת העבר בשל הידע והיסיון שרכשה לעצמה החברה.  

לרישיון מוסיף וקובע כי החברה רשאית להתקשר עם גורמים מקצועיים וספים ככל  20.2סעיף 

על פי הרישיון, לרבות לצורך ביצוע פיקוח על הקמת המערכת  הדרוש למילויה תפקידיה

  והפעלתה.

לפרטים בדבר חברות ייעוץ מקצועיות עמן התקשרה החברה לצורך תכון והקמת מערכת 

  . להלן 6.27.3.1ף ההולכה, וכן ליווי שוטף של החברה בפיקוח על הפעלת המערכת, ראו סעי

 ופרויקטים ביהולה ופיקוחה של החברה תהליכים . 6.8.3

יהול ופיקוח על התהליכים כדלקמן:במסגרת פעילותה של החברה, עוסקת החברה, בין היתר, ב  

במסגרת זו מקדמת החברה, באמצעות חברות תכון, את הליך התכון של  -  תכון מקטעי הולכה . 6.8.3.1

בייה להקמת מקטעי מערכת  היתרי 38מקטעי ההולכה, הכולל הכת, קידום ואישור של מפרטים,

ההולכה, ותכון במקרים בהם אחראית החברה על תכון תוכיות המתאר הארציות ו/או תכיות 

 ביוי ערים לשטחים בהם עוברת מערכת ההולכה.

פרטים וספים בדבר הליך התכון וכן בדבר עיקריהם של הסכמי התכון בהם מתקשרת החברה ל

  להלן. 6.27.3.1מעת לעת, ראו סעיף 

במסגרת זו מבצעת החברה התקשרויות עם ספקי ציוד שוים, לאחר קיומו של הליך  -  רכש . 6.8.3.2

לצורך רכש של ציורות וציוד וסף הדרש לשם הקמת מקטעי ההולכה (לרבות הציוד  39מכרזי,

). לפרטים בדבר עיקרי ההסכמים PRMSקבלה, תחות הגפה ותחות הדרש להקמת תחות 

  .להלן 6.27.2ראו סעיף  PRMS- וציורות וכן ציוד להקמת תחות הלאספקת ציוד 

כולל התקשרות עם חברות קבליות  תהליך זה -  הקמת מקטעי ההולכה ופיקוח על עבודת ההקמה . 6.8.3.3

וחברה מקצועית  המקימות את מקטעי מערכת ההולכה וכן התקשרות עם חברות יהול ופיקוח

בילאומית המייעצת ומפקחת מטעם החברה, על ההקמה. לפרטים בדבר עבודות ההקמה של 

 להלן.    6.26.3 ףמקטעי ההולכה (לרבות הסכמי הפיקוח בקשר עם כך) ראו סעי

במסגרת זאת מתקשרת החברה עם לקוחותיה לשם  -  התקשרות עם לקוחות בהסכמי הולכה . 6.8.3.4

 6.20.2חיבורם למערכת ההולכה ולקבלת שירותי הולכת הגז הטבעי. לפרטים וספים ראו סעיף 

 להלן. 

                                                      

 ערכיתו ללא החברה מתקשרת בהן מההתקשרויות חלק מבוצעות מכוחו והתקות המכרזים חובת חוק להוראות בהתאם כי, זה בהקשר, יצוין   36

 . מכוחו ובתקות האמור בחוק הקבועים מכרז מחובת לפטורים בהתאם וזאת ,מכרז של

  . הטבעי הגז בתחום מוכח ויסיון ידע בעלת מקצועית כחברה ברישיון הוגדרה" מקצועית חברה"   37

 המקרקעין תיאור את וכן, והמתקים המקטע להקמת העבודות ותיאור ההדסיות התוכיות את כולל) לחוק 24 בסעיף כאמור( זה מפרט   38

 . בהם והבעלות הקמתו לצורך הדרושים

  .מכרזי הליך של מקיומו פטור הדין פי על קיים בהם במקרים למעט   39
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במסגרת זאת, מקימה  -  וחיבור צרכים ישירים וחברות חלוקה לתחות PRMSהקמת תחות  . 6.8.3.5

, המשמשות לחיבור לקוחות PRMSהחברה, באמצעות קבלים עמם היא מתקשרת, תחות 

למערכת ההולכה, וכן למדידת כמות הגז הטבעי העובר ממערכת ההולכה ללקוחות ולהפחתת 

במסגרת הליך זה אחראית החברה גם על הליכי  40לצורכי הלקוח. והתאמת לחץ הגז הטבעי

 . PRMS- התכון וקבלת היתרי הבייה הדרשים לצורך הקמת תחות ה

במקרים בהם חצרי הלקוח אים מצאים בצמוד לעורק הציורות הראשי של מערכת ההולכה, 

ים) מקימה החברה, ציורות וספים (באורך משתה הע בין מאות מטרים לבין מספר קילומטר

 - לצורך השלמת הולכת הגז הטבעי אל חצרי הלקוח או בסמוך לו, היכן שממוקמת תחת ה

PRMS  כללות בתעריף החיבור אותו משלם הלקוח והמועצה ןשל אותו לקוח. עלויות אלו אי

הכירה עד כה בעלויות מסוג זה (לרבות בגין צרכים עתידיים שיחוברו למערכת ההולכה), בסך 

ון ש"ח, כהוצאות מוכרות הכללות כחלק מתעריף ההולכה העדכי לו זכאית מילי 249- של כ

  41בגין צרכי חלוקה מרוחקים באזור החלוקה בגב.₪ מיליון  61- החברה. סכום זה כולל כ

קבע המהל, בהתאם לסמכותו בחוק משק הגז  2012,42אפריל  4מיום  החלטת מועצהבבוסף, 

וסף מצרכן מרוחק אשר חיבורו איו כלכלי לחברה, לפיהן הטבעי, הוראות לעיין גביית תשלום 

יהיה על הצרכן המרוחק המעויין להתחבר למערכת ההולכה ואשר התשלומים בגין תעריף 

ההולכה, אים מכסים לחברה את ההשקעה בציור היעודי המוליך את הגז הטבעי ממערכת 

של אותו צרכן מרוחק, לשלם לחברה את סכום ההשלמה השווה לחלק  PRMS- ההולכה לתחת ה

הבלתי מכוסה בהשקעה בציור היעודי כאמור וזאת בהתאם לתוים והפרמטרים המופיעים 

  בהוראה האמורה.  

  ביחס לאספקת גז בלחץ מוך: 2011-2009פעילות החברה בשים  .6.8.3.6

 2009-2011פעילות החברה בשים  בחה 2013בדו"ח מבקר המדיה השתי אשר פורסם בשת 

  ביחס לאספקת גז בלחץ המוך למספר מפעלים.

בר) מקודות  16ככלל, הולכת הגז הטבעי מחולקת לשי שלבים: (א) הולכת גז בלחץ גבוה (מעל 

ללקוח בהתאם  PRMS - (ב) הולכת גז מתחת ה- של החברה; ו PRMS- אספקת הגז ועד לתחות ה

  או מוך) וטמפרטורה כפי שהוזמן על ידו. למאפייים של לחץ (גבוה 

ביחס לאמור בס"ק (ב) לעיל, לשיטת החברה, הוראות רישיון ההקמה וההפעלה של מערכת 

, בכפוף לעמידת אותם צרכים בלחץ מוך לחבר צרכים ההולכה אשר יתן לה, מאפשרות לה

ברה ביחס לפרשות לרשיון. יצוין כי עמדתה של הח 52בסף צריכה מזערי אשר קבע בסעיף 

הראויה להוראות החוק ותאי הרישיון כאמור תמכת בחוות דעת משפטית שקיבלה. כמו כן, 

 52רשות הגז מודעת לחיבור צרכים בלחץ מוך העומדים בסף הצריכה המזערי אשר קבע בסעיף 

  לרישיון, וחיבור צרכים כאמור אושר בהיבטים הדרשים לכך ע"י רשות הגז.

עמדת מבקר המדיה, כפי שהשתקפה בדו"ח כאמור, היתה כי קיימת חפיפה בין תחום הפעילות 

(כשהיא מספקת גז בלחץ מוך או בכמות מוכה מסף הצריכה המזערי שקבע) ובין  החברהשל 

תחום הפעילות של בעלי רישיוות החלוקה; חפיפה זו איה עולה בקה אחד עם מתן רישיון 

ועם חלוקת המדיה לשישה אזורי רישיוות חלוקה בלעדיים לכל בעל  החברהולכה בלעדי ל

                                                      

 PRMS-ה מתחת לצרכים והעברתו הגז לחץ להפחתת היתר בין משמשים ההולכה למערכת צרכים חיבור לצורך המוקמות PRMS-ה תחות   40

 PRMS-ה תחת לאחר מדידה ומתקי צרת תשתית מקימה החברה בהם חריגים מקרים ישם. הצרכים ידי על לשימוש המיועד מוך בלחץ

  .רותם ומישור חובב ברמת המפעלים חיבור: דוגמת, PRMS תחת לאותה צרכים מספר חיבור לצורך

 .1/14 -ו 3/12 מספר המועצה החלטות   41

 קוב 600,000 -מ למעלה וצורך, חלוקה רישיון בעלת חברה שאיו כמי ייחשב מרוחק צרכן, 2012 באפריל 4 מיום הגז רשות להחלטת בהתאם   42

  .מרוחק צרכן שהוא עליו הכריזה שהממשלה מי או, לשעה
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לתחום הפעילות של בעלי רישיוות  החברהרישיון; החפיפה עלולה להוביל לזליגה של פעילות 

   החלוקה ובכך לפגוע בהם ובביסוסם כספקי גז בלחץ מוך וכן לייקר את מחיר הגז לצרכים.

לחברה מערך תפעול ותחזוקה שברובו עצמאי, הועד  -  כההולתפעול, אחזקת ואבטחת מקטעי ה . 6.8.3.7

לתפעול ותחזוקת מקטעים ומתקים פעילים בשגרה ובחירום. כמו כן לחברה מערכים העוסקים 

באבטחת מערכת ההולכה ובהיבטי הבטיחות הובעים מהפעלתה. לפרטים וספים ראו סעיף 

 להלן.  6.26.9

ההקמה בהם מעורבת החברה ופרויקטים בתכון (פרויקטים  פרויקטי מערכת ההולכה, מקטעי . 6.9

 עתידיים)

 כללי . 6.9.1

 - ) תחות לקבלת הגז מספקי הגז אמערכת ההולכה כוללת ארבעה מרכיבים עיקריים, כדלקמן: (

שתי תחות הממוקמות האחת אל מול חופי אשדוד (המשמשת לאספקת הגז מתגלית תמר) 

המצרית), כמו כן  EMGה לאספקת הגז מחברת והשייה אל מול חופי אשקלון (אשר שימש

) ד( - ; וPRMS) תחות ג) צרת יבשתית וימית; (במהמצוף הימי; ( חח"ימוליכה החברה גז עבור 

  תחות הגפה. 

 שבייתם סתיימה PRMSמקטעים ומתקי  . 6.9.2

  כון למועד פרסום התשקיף, הקימה החברה את המקטעים שלהלן, בהתאם לקבוע ברישיוה: 

, ואשר הועבר חח"יק"מ, אשר הוקם על ידי  90- מאשדוד עד חוף דור, באורך של כ -  הימיהמקטע  . 6.9.2.1

העבירה  חח"ילהלן. בוסף  6.26.4לחברה במסגרת ההסכם המשולש. לפרטים וספים ראו סעיף 

לחברה במסגרת ההסכם המשולש מקטע יבשתי לווה למקטע הימי בין חוף דור לתחת הכוח 

 ).חגית (אליקים

הכולל, כון למועד התשקיף, ארבעה מקטעים מרכזיים שבייתם סתיימה,  -  המקטע היבשתי . 6.9.2.2

 להלן. 6.26.5כמפורט בסעיף 

  המשמשות לחיבור לקוחות למערכת ההולכה.  PRMSתחות  43כמו כן, כון למועד זה פועלות 

 ציפורית   - הסדרים מיוחדים בקשר עם מקטע בית קשת  . 6.9.2.3

 , אשר במסגרתה אושרה הקמת המקטע5132התקבלה החלטת ממשלה מס'  24.09.2012ביום 

וגע למקטע שבידון, בהתאם לסיכום דיון מיום . במתחת גז בית קשת לאזור תעשייה ציפורית

שערך אצל המהדס הראשי של רשות הגז ובהמשך לכך אישורו של המהל,  2014במרץ  27

ציפורית לחברות החלוקה חלף הסכם הולכה פרטי שעייו חיבור מפעל פיציה הממוקם באזור 

 9עם החברה והסדרת פעילות חברות החלוקה באזור וכן במכתבי רשות הגז אל החברה מיום 

, קבעו הסדרים מיוחדים, השוים בחלקם, במידה 2014בספטמבר  23ומיום  2014ביולי 

שיוי הקוטר המזערי של  )אמסוימת, מההוראות הקבועות ברישיון, ואשר קובעים, בין היתר: (

) הותרת הקמת מתקן ריח בתחת הגז בבית קשת בציפורית; (- ציור ההולכה במקטע בית קשת

שישרת את שתי חברות החלוקה הפועלות  PRMS43) הקמת תחות געל ידי חברת החלוקה; (

באזור לרבות לצורך חיבור פיציה באמצעות חברות חלוקה (חלף ההסכם ההולכה שחתם עם 

חברה) וכן הקמת קו מציפורית ועד לפיציה (בהתאם לכך, בחלק מסוים מהמקטע מוזרם על ה

) הקמת מוה על ידי חברות החלוקה (ציפורית מוליכים קו ללא דידי החברה גז בלחץ מוך); (

לשה) מחברת החלוקה בגין הזרמת ₪ אלפי  450) קבלת תשלום קבוע (המוה בסוף בשלב זה); (

                                                      

  .המוה את יתקיו אשר אלו הן החלוקה חברות   43
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) ביטול הסכם ההולכה עם פייציה והשבת וובכפוף לתאים שקבעו בהסכם; ( גז טבעי במקטע

  המקדמות.

  : 2017להלן מפה המתארת את תוואי מערכת ההולכה, כון לחודש מאי 
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  עתידיים פרויקטיים  . 6.10

 פרויקט מאגרים קטים . 6.10.1.1

 31ג לדוחות הכספיים של החברה ליום 27לפרטים בדבר פרויקט מאגרים קטים ראו ביאור 

לעדכון תעריף ההולכה  1.11.2017מיום  3/17מועצה ההחלטת ; וכן לפרטים בדבר 2017בדצמבר 

לדוחות הכספיים ג 27ראו ביאור  ₪מיליון  286בסך של  האמורהכירה בהשקעה בפרויקט אשר 

לפרק  8.2.2.9סעיף ראו בדבר הסכם המימון טים רלפ. כמו כן 2017בדצמבר  31של החברה ליום 

  ח'.

 ) למערכת ההולכה CNG )Compressed Natural Gas - חיבור תחות תדלוק ב . 6.10.1.2

 CNG - האפשרות לבצע חיבור של תחות תדלוק ב החברה אתבחה  2016שת במהלך 

)Compressed Natural Gasים מול . כחלק ) למערכת ההולכהמהמהלך, החברה קיימה דיו

  ורשות הגז על מת שייצרו עבורה תאים מתאימים לפעילות זו.  ארגיהגורמים במשרד ה

תוכל לחבר תחות  החברהקובעת ש 2016שהתקבלה בדצמבר  4/16י החלטת מועצת הגז הטבע

יהיו  תגבה מהלקוח החברהבכפוף למספר תאים, בין היתר שדמי החיבור ש CNG - תדלוק ב

בהתאם לעלות החיבור בפועל וכי דמי ההולכה יחושבו בהתאם לתעריף הולכה למשווק, כלומר 

בהתאם למדייות הממשלה כאמור, וכחלק ממדייותה להרחיב את השימוש  לפי הזרמה בפועל.

בגז טבעי במדית ישראל, רואה רשות הגז הטבעי חשיבות רבה ביצירת המסגרת הרגולוטרית 

הקמתן של תחות תדלוק כלי רכב בגז טבעי דחוס (גט"ד) ואת חיבורן לרשתות  אשר תאפשר את

החלוקה ולמערכת ההולכה על מת לאפשר את השימוש בגז טבעי לתחבורה. לגט"ד המשמש 

משק הישראלי, וזאת בשל העתודות הגדולות של גז טבעי שיש ללתחבורה פוטציאל חדירה 

לישראל. התחזית הרשמית של רשות הגז הטבעי (שהייתה חלק מדו"ח הוועדה לבחת מדייות 

) מבטאת צמיחה הדרגתית של 2012ועדת צמח משת  –הממשלה לושא משק הגז הטבעי בישראל 

  הטמעת הגז הטבעי בתחבורה.

 של חברת מטרופולין בכפר סבא חיבור מתחם אוטובוסים . 6.10.1.3

אשר בחו את האפשרות להתחבר  ,פגישות עם חברות תדלוק והיסעים לאחרוה החברה קיימה

אוטובוסים באזור אחד הפרויקטים הבחים בהקשר הזה היו חיבור מסוף למערכת ההולכה. 

דם ומק אשר תעשייה מזרחי כפ"ס (אז"ת חדש שיוקם דרומית ליר אליהו, בסמוך לבית העלמין)

להקמת  צפוי לפעול בין חולון לכפ"ס. יצוין כי חלק עיקרי מתאי המכרזו ע"י חברת מטרופולין

צי אוטובוסים שחלקו מוע בגז טבעי/חשמל.  הפעלתהוא המסוף, בו זכתה חברת מטרופולין, 

         בשלב זה החברה לומדת את הושא על היבטיו המסחריים והתכויים.

6.10.2 .  ייהמקטעים המצוייםון ובכון למועד זה בתכ  

 כללי  . 6.10.2.1

 44כון למועד תשקיף זה מצויה החברה בשלבי תכון והקמה שוים של מספר מקטעים וספים,

ובהיקף כולל של  45כחלק מהמערכת היבשתית, הכל בהתאם לתיקון האחרון לספח א' לרישיון,

  ק"מ, כמפורט להלן: 125 - כ

  

                                                      

  .לרישיון' א בספח כלולים אים אשר פרויקטים הייו, הקמה או/ו תכון בשלבי מצויים אשר צרכן חיבורי של פרוקיטים כולל לא   44

 מערכת של וספים ומתקים מקטעים של הקמה, לרישיון 10 לסעיף בהתאם. 2017 ביולי 9 מיום תיקון וכן 2012 באוקטובר 16 מיום תיקון   45

 . האוצר ושר התשתיות שר של מתאימה להחלטה כפופה ההולכה
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 המקטע
אורך 

המקטע 
 (ק"מ)

 סטאטוס
מועד 

תחילת 
 פרויקט

סיום הקמה 
 משוער

יעד לסיום שקבע 

  46ברישיון
אומדן עלויות 

(₪) 

עלויות שהוכרו 
 בתעריף

בשלב  ההולכה
  זה

(₪) עלויות 
מצטברות כון 

ליום 
31.12.2017 

מקטע 
 - עפולה 
הקו 
 הירוק

 15- כ
לקראת 

 תכון
 טרם קבע

חודשים ממועד  24
חתימת הסכם 

הולכה עם היצואן 
ואישור תמ"א 

  למקטע

*87,000,000 

טרם קבע 
(מקטע במימון 

חלקי של 
ראו  –ייצואן 

 6.10.3.2סעיף 
  לעיל)

 - 

הכפלת 
מקטע 

תל 
- קשיש

 דוברת

 בהקמה  32- כ
יואר, 

2018 
 305,741,532  1.7.2020 2020מרץ, 

  

472261,904,76 

  

3,497,405 

מקטע 
 - דוברת 
גבול 
 ירדן

 220,927,302  1.1.2020 2019יוי,  2017יוי,  בהקמה 23- כ
מקטע במימון 

  היצואן
101,960,670 

הכפלת 
מקטע 
קרית 

רמת - גת
 חובב

 טרם קבע בתכון 56- כ

חודשים  36
מהמועד בו החברה 

תציג הסכמי 
הולכה חתומים 

בסך קיבולת 
שעתית מצטברת 

 14,500של לפחות 
MMBTU 

שצפויות לזרום 
בצרת ההולכה 
  מקרית גת דרומה

 6,048,093  טרם קבע 504,000,000*

 מקטע
 ירושלים

 2013מרץ,  בהקמה 35- כ
ספטמבר, 

2018 
 242,290,000  482014יוי, 

219,400,004 

  
192,619,503 

הכפלת 
מקטע 

 –שורק 
  קרית גת

  בהקמה  29- כ
פברואר, 

2017  
  263,000,000  1.7.2019  2020פברואר,

223,100,000 

  
97,487,842  

  אומדן עלויות ראשוי שטרם הוצג ואושר על ידי דירקטוריון החברה.   *

לרישיון, אחראית החברה להקמת המערכת בהתאם ללוחות הזמים  33עד  31בהתאם לסעיפים 

הקבועים ברישיון כאמור בטבלה לעיל ועליה לקוט בכל האמצעים שבעל רישיון אחראי ומיומן 

לרישיון  31הזמים שקבעו. על אף האמור, קבעו בסעיף היה וקט על מת לעמוד בלוחות 

חודשים  18) א( :סייגים לעיין המועדים שבלוח הזמים הכללי וקבע כי אלו לא יחולו לפי

חודשים ממועד קבלת היתרי  12 - ) לגבי תחות גז במכיסה לתוקף של תמ"א רלווטית למקטע; (

ע, המאוחר מבייהם, ובלבד שהחברה עשתה את הבייה הרלווטיים או זכויות המעבר בקרק

מירב המאמצים ופעלה בשקידה ראויה להקמת המערכת, לרבות לעיין השגת היתרי הביה ו/או 

זכויות המעבר בקרקע, וכי לא חל עיכוב בעמידה בלוחות הזמים, לרבות בהשגתם של היתרים או 

לרישיון למהל  32התאם לסעיף זכויות כאמור, הובע ממעשה או מחדל רשלי של החברה. ב

הסמכות לדחות את לוחות הזמים שקבעו. כמו כן על המהל לקבוע דחייה בלוחות הזמים 

                                                      

  .השלמה אישור לקבלת   46

מש"ח. החלק    262-מהפרויקט דרך התעריף והיתרה דרך היצואן) ומכאן שעלות הפרויקט כ 42%מש"ח ( 110- מועצת הגז הטבעי הכירה בכ   47

  ₪.מ'  18.4-, כ 42%החברה מהפער עומד על הצפוי של 

  . 2019בהתאמה להתחייבויות החברה מול חברת החלוקה באזור ובתיאום עם רשות הגז, מועד זה צפוי להיות בחודש מרץ     48
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במקרה של עיכוב מעבר לזמן סביר בסיבות העיין במתן החלטה, אישור או היתר הדרוש או 

  הקשור להקמת המערכת, על ידי רשות מוסמכת על פי כל דין. 

תאם לסיוה ייתכו עיכובים (כפי שאף קורה בפועל במספר מקרים) בביצוע לשיטת החברה ובה . 6.10.2.2

עבודות ההקמה וייתכן והחברה לא תעמוד בלו"ז שקבע להשגת אישור ההשלמה, בין היתר בשל 

צורך בקבלת אישורים רגולטורים ה התלות בגורמים חיצויים שאים בשליטת החברה, לרבות

י ההולכה (כדוגמת אישורי תוכיות מתאר וקבלת היתרי שוים הדרשים לצורך הקמת מקטע

וכן עיכובים בקשר עם ביצוע עבודות ההקמה אשר תבוצעה על ידי קבלים חיצויים עמם  ,בייה)

פרטים וספים בקשר עם אישורי ההשלמה מתקשרת החברה לצורך הקמת מקטעי הולכה. ל

 להלן.6.37.3למקטעי ההולכה הקיימים ראו סעיף 

 תכית הפיתוח וההשקעה של החברההערכות עלויות ההשקעה בקשר עם  . 6.10.2.3

₪. מיליארד  1.6- כ סך עלויות ההשקעה הכלולות בתכית העבודה המאושרת של החברה עומד על

(לא כולל  6.10.2.1השקעה במקטעי הולכה המפורטים בסעיף ₪ מיליארד  1 - מכ סכום זה מורכב

בגין פרויקט ₪ מ'  386- ן החברה); סך של כעלויות בגין מקטעים שטרם אושרו על ידי דירקטוריו

, תחות חופיות, תחת קבלה והוצאות PRMSבגין הקמת מתקי ₪ מ'  250 - מאגרים קטים וכ

  הקמה שוות. 

 עדכון צפוי לרישיון והוספת מקטעים וקווי הולכה לביצוע  . 6.10.3

  כללי . 6.10.3.1

לעיל, כון למועד תשקיף זה, החברה פועלת מול המדיה לעדכון  6.10.2וסף על האמור בסעיף 

וסף לספח א' לרישיון (בכפוף לקבלת כלל האישורים הדרשים על פי הדין), לצורך הוספת 

  המקטע להלן:

  

  

  

  

  

  הקטים. למאגרים בוגע לעיל6.10.1.1סעיף את בעין זה, ראו 

 ייצוא במימון הלקוחמקטעי  . 6.10.3.2

  החלטת המועצה לעיין מימון פרויקטי ייצוא באמצעות מערכת ההולכה . 6.10.3.2.1

על העברת גז טבעי ממערכת ההולכה למדיות  2014,49בהתאם להחלטת המועצה מחודש אוגוסט 

) אשכות או לרשות הפלסטיית יחולו מספר הוראות, אשר העיקריות בייהן הין כדלקמן: (

עלות הקמת מקטע מערכת ההולכה המיועד לייצוא בלבד (לרבות המתקים הדרשים והקמת קו 

 2%יהול להקמה בשיעור של ) ובתוספת דמי הייו, מקטע ייצוא – וסף בצמוד למקטע הקיים

") ייצואןמעלות המקטע תחול במלואה על הגורם המוכר או המשווק את הגז הטבעי (לעיין זה, "

) ב"); (צרכים ישראלייםולא על הצרכים של מערכת ההולכה שאים צרכי ייצוא (קרי, "

ים" ותוספת הוראות לעיין חלוקת עלות במקרה ומקטע "הייצוא" ישמש גם צרכים "ישראלי

) למען הסר ג; ((הייו, קו המוביל למקטע ייצוא) עלות לייצואן במקרה של חוסר בקיבולת בציור

) היצואן ד( ספק, לאותו ייצואן לא תהא כל בעלות במקטע והלה יהיה חלק ממערכת ההולכה; ו

                                                      

 :בכתובת המועצה באתר ראו   49

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/ShimuaMimunIz

u2.pdf  

  בפועלסטאטוס   אורך המקטע (בק"מ) המקטע

  מקטע לחיבור מאגרים קטים 
(רישיון להפעלת המקטע מותה במסירת 

 המקטע מארג'יאן לחברה)
  בתכון  ק"מ 12 - כ
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ום מחויב בחתימה על הסכם הולכה עם החברה כפי שיאושר מראש ובכתב על ידי המהל והתשל

  בגין ההולכה יהיה בהתאם לתעריף ההולכה הרגיל כפי שיהיה מעת לעת.

 NBL Easternעם חברת  , אשר אושר ע"י מהל רשות הגז,ם ההולכההסכעל חלה החלטה לא 

Mediterranean Marketing להולכת גז למפעליםAPC  ו - JBC י וש ,בירדןחתם לפ יסתהכ

   .של ההחלטה לתוקף

  (הסכם ייצוא)  NEMLהסכם עם  . 6.10.3.2.2

 NBL Easternחתם הסכם הולכה (במתכות ייחודית) בין החברה לבין  2014בובמבר  2ביום 

Mediterranean Marketing Ltd. ")NEML .("  

חתם הסכם  2014בחודש פברואר  50בהתאם לפרסומי השותפים המחזיקים בזכויות בתגלית תמר,

, חברה בת בבעלות מלאה של NEML ן חברתלאספקת גז טבעי בין השותפים בתמר כאמור לבי

ובל ארג'י, לצורך ייצוא גז טבעי לצרכים בירדן, שי מפעלים הממוקמים בגדה המזרחית של 

. על פי הסכם אספקת הגז הטבעי לצרכים בירדן, אשר NEMLים המלח בירדן, עמם התקשרה 

לספק לרוכשים גז טבעי בהיקף כולל של עד  NEMLהשותפים בתמר אים צד ישיר לו, התחייבה 

. חתימת ההסכם 2016שים שתחילתה במהלך שת  15- וזאת למשך תקופה של כ BCM 1.8- כ

   המתוארת לעיל. 2/14קדמה לתוקף החלטת הרשות מס' 

  הסכם ההולכה איו מהותי ברמת החברה.  

  (הסכם ייצוא) LNJMהסכם ההולכה עם  . 6.10.3.2.3

לפרטים , ")Jordan Marketing Ltd.  NBL ")NJMLהולכה עם חברתחתם הסכם  6.6.2017ביום 

   . 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  ג1 18ראו ביאור 

 המקטעים הוספים לייצוא במימון הלקוח  . 6.10.3.2.4

בדומה לאמור לעיל, כון למועד התשקיף, פועלת החברה לתכון וביצוע מקטעים וספים, אשר 

המיועדים לייצוא לרבות לרשות הפלסטיית, ואשר היצואן אמור לשאת בעלויות הים פרויקטים 

  כדלקמן:, הקמתם, למעט קווים משותפים

  ובל ודלקקיימה החברה יים עםים ראשולגבי אפשרות של הולכת גז טבעי למצרים  דיו

למיטב יוער כי . לצורך זהתכון מקטע חדש  באמצעות מערכת ההולכה, לרבות אפשרות של

שלא באמצעות מערכת  אפשרויות וספותגם על ידי ובל ודלק בחות  ידיעתה של החברה,

  ההולכה.

  וספים ברצועת יםת כוח וצרכון תמא"י למקטע הולכה חדש לחיבור תחהחברה מבצעת תכ

 עזה במסגרת פרויקט ביוזמת מספר גורמים בילאומיים. 

 ון  מתמקד רשות הגזין. "יתבעתכ'ת בגת כוח מתוכלמקטע הולכה חדש לחיבור תח 

החברה היזמית המקימה את תחת הכח  בין החברה לביןחתם הסכם  2017אפריל חודש ב

  .על ידי החברה היזמית של מקטע זה התכון מימון עלויותל בג'ין

 ,יצוא היה עד לגבול המדיה ויקטיפרמסגרת בלהקמת מערכת ההולכה יצוין שאחריות החברה 

  או לקו הירוק במקרה של ג'ין ורצועת עזה.

ושר האוצר, לאחר שקיימו התייעצות עם  ארגיההקמת מקטעים וספים כפופה לאישור שר ה

המועצה. בהתאם לתאי הרישיון, הקמת מקטעי הולכה וספים דורשת עדכון של ספח א' 

 המאושרים, וקובע את לוחות הזמים להקמתם. לרישיון, המגדיר את כל מקטעי המערכת

                                                      

 .042883-01-2014 אסמכתא' מס, 2014 בפברואר 19 מיום מוגבלת שותפות - קידוחים דלק של הפרסום ראו, לדוגמה   50
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מקטע הלגבי  ,עודכן ספח א' של רישיון החברה, בין היתר 9.7.2017בהקשר הזה יוער כי ביום 

  לקו הירוק באזור ג'ין.פולה עמ

כאמור לעיל, ביצוע פרויקט מסוים מאלו המפורטים לעיל מותה במימון המקטע על ידי ספק הגז 

ם הולכה עם אותו ספק גז טבעי המייעד את הגז לייצוא, בהתאם לאמות הטבעי וחתימת הסכ

 המידה שקבעו על ידי רשות הגז הטבעי (ובכפוף כמובן לאישורן הסופי).

יובהר, כי הוספת המקטעים כאמור לעיל כפופה, פרט לקבלת האישורים הדרשים לעדכון 

למועד תשקיף זה איה כוללת בחובה הרישיון, לעדכון התוכית העסקית של החברה, אשר כון 

את ההשקעות הצפויות בהקמת המקטעים המפורטים בסעיף זה לעיל. יחד עם זאת יצוין כי 

מימון הקמת מקטעים אלו איו אמור לבוא לידי ביטוי כחלק מתעריף ההולכה לו זכאית החברה 

ויות ההקמה של ושא במלוא על יצואןמלקוחותיה, וזאת היות ובהתאם למודל כאמור לעיל ה

  מקטעים אלו.

 המצויות בהקמה PRMSתחות  . 6.10.4

  .PRMSתחות   - 6כון למועד התשקיף מצויה החברה בשלבי הקמה של כ

  להלן. 6.26.3.2ראו סעיף  PRMSלפרטים בדבר הליך הקמת תחת 

הערכות החברה בדבר לוח הזמים הצפוי לסיום הקמת המקטעים המפורטים לעיל כמו הערכותיה לגבי 

העלויות הדרשות להקמתם הין מידע צופה פי עתיד, כהגדרת המוח בחוק יירות ערך, ואשר התממשותו 

איה וודאית וזאת בשל התלות בגורמים חיצויים שאים בשליטת החברה, לרבות הצורך בקבלת אישורים 

דות ההקמה אשר רגולטורים שוים הדרשים לצורך הקמת מקטעי ההולכה ועיכובים בקשר עם ביצוע עבו

תבוצעה על ידי קבלים חיצויים עמם מתקשרת החברה לצורך הקמת מקטעי הולכה (לעיין הקמת מקטעי 

ההולכה); התקשרויות עם לקוחות במועד המאוחר מעדכון רישיון החברה; שיויים בסביבה הכלכלית ועלויות 

הרלווטיים ו/או כתוצאה מהצורך וספות הדרשות להקמת המקטעים כתוצאה מעליית מחירים בשווקים 

 בהחלפת קבלים מבצעים, וכדומה (לעיין עלויות הקמת מקטעי ההולכה).

  מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות . 6.11

פעילותה, כפופה החברה לשורת חוקים והוראות שוות, אשר עשויה להיות להן השפעה  במסגרת

משק הגז הטבעי; תאי הרישיון שהועק לחברה; חקיקה בתחום התכון על פעילותה, כגון חוק 

; חקיקה בתחום PRMS- והביה, לה כפופה החברה במסגרת הקמת מקטעי ההולכה ותחות ה

דיי המכרזים; חקיקה בתחום הבטיחות במשק הגז הטבעי; חקיקה בתחום דיי העבודה; 

מסוכים; וכן חקיקה והוראות החלות על  איכות הסביבה וחומריםרישוי עסקים, חקיקה בתחום 

  החברה מכוח היותה חברה ממשלתית. 

כמו כן, כפופה החברה לפיקוחם של גופים רגולטורים שוים, כגון: רשות הגז, המועצה, רשות 

רשויות הביטחון ורשות יירות ערך; וכן  ,ארגיההחברות, החשב הכללי במשרד האוצר, משרד ה

הקשורים בושאי רישוי ודרישות להיתרים מרשויות ומשרדים כפופה החברה לאילוצים 

ממשלתיים שוים כגון כפיפות להוראות רישוי של משרד הפים לעיין היתרי בייה וקבלת 

  רישיון עסק.  

לפירוט בדבר מגבלות, חקיקה, תקיה ואילוצים מיוחדים החלים על פעילות החברה ראו סעיף 

 להלן.  6.36

 התפתחויות בשווקים של תחום הפעילות . 6.12
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וכן ישו  51התשקיף יכרת מגמה מתמשכת של עליית הביקוש לצריכת גז טבעי,פרסום  למועדכון 

מספר של לקוחות המעוייים להתקשר עם החברה בהסכמים להולכת גז טבעי, זאת ביגוד 

בהם חלה ירידה בצריכת הגז בגלל מחסור במקורות זמיים. לפרטים וספים,  2012- ו 2011לשים 

  לעיל. 6.6.5לרבות לעיין תגליות הגז הטבעי בישראל, ראו סעיף 

  תחום וברווחיותושיויים בהיקף הפעילות ב . 6.13

להערכת החברה, קיימים גורמים שוים העשויים להשפיע על היקף הפעילות בתחום ורווחיותו, 

הצורך בהקמת מקטעי הולכה וספים ושיויים בתעריפי ההולכה  : איתור ופיתוח מאגרי גז,כגון

; ייקור בעלות חומרי הגלם המשמשים PRMSוהחיבור; עיכובים בהקמת מקטעים ותחות 

קבלת אישורי השלמה קבועים; - לייצור צרת ואביזרי צרת; שיויים סטטוטוריים ברגולציה; אי

וכן שיויים במדייות הממשלה והיצע הגז ותמורות אחרות שעשויות להשפיע על היקף הצריכה 

פיע על היקף פעילות ההולכה של גז טבעי. להלן המגמות והשיויים העיקריים אשר עשויים להש

  ורווחיותה: 

 איתור ופיתוח מאגרי גז טבעי. ) א( 

ככל ותידרש החברה לפעול להקמת מקטעי הולכה וספים, ובמידה ותעריפי ההולכה  ) ב( 

והחיבור לא יעודכו באופן התואם את הביקושים לגז טבעי וההשקעות הדרשות מצד 

פיע על רווחיות החברה, וכך גם החברה בהקמת אותם מקטעים ומתקים, עלול הדבר להש

לדוחות הכספיים של החברה  25במקרה בו יחול מעת לעת שיוי בתעריפים. ראו ביאור 

  .2017בדצמבר  31ליום 

דרשת החברה, להיכס למקרקעין  PRMS- במסגרת הקמת מקטעי ההולכה ומתקי ה ) ג( 

שבבעלות גורמים פרטיים או ציבוריים, ודרשת פעמים רבות לתשלום פיצויים לבעלי 

קרקע בגין יצירת מגבלות שימוש, זקים ו/או בגין ירידת ערך. עיכוב בהליכים אלו עלול 

כך להוביל לעיכוב בלוחות הזמים בהקמת מקטעים מסוימים ואף להתייקרותם ובהמשך ל

עלולה להיות לכך השפעה על תוצאותיה של החברה ויכולת הולכת הגז ללקוחות 

יחד עם זאת חוק משק הגז הטבעי קובע כי סכסוך על גובה הפיצוי איו מוע  פוטציאליים.

להקמת צרת הגז הטבעי. לעין תחות הגז הטבעי, החוק קובע  את כיסת החברה לקרקע

, על פי רשאי, אשר מאת שר האוצר ורך ביצוע הפקעהלצ כי בעל הרישיון יקבל הרשאה

להסמיך בעל רישיון לפעול בשם המדיה לעין רכישת  ) לחוק משק הגז,1(ב)(43סעיף 

) החברה מפרסמת 1(ב)(43סעיף  בטרם רכישת זכויות מכח .זכויות הדרושות לצרך תחת גז

הודעה על כוותה לעשות כן ומאפשרת לכל בעלי הזכויות בקרקע לקיים מו"מ על גובה 

 הפיצוי.

יוועץ קבע כי טרם חתימת שר האוצר על מסמכי ההפקעה יש לה 2010תיקון הפקודה משת 

שבבעלות "בועדה המיעצת", אולם קיים קושי בירוקרטי בתהליך זה. ככלל ביחס לקרקעות 

") לעיין הסדרת רמ"יהמדיה החברה מצויה במשא ומתן מול רשות מקרקעי ישראל ("

זכויות החברה במתקים שהוקמו או מוקמים על מקרקעי המדיה. כון למועד התשקיף, 

   להלן). 6.37.9עדיין לא חתם הסכם עם רמ"י (לפרטים וספים ראו סעיף 

הפעילות, כגון בחקיקת המכרזים ובחקיקת התכון שיויים ברגולציה החלה על תחום  ) ד( 

- והביה החלה על החברה, עלולים להקשות על תהליכי ההקמה של המקטעים ותחות ה

PRMS  .כמו גם על תהליכי רכישה של ציוד ושירותים 

                                                      

 - כ, 2014 בשת BCM 7.6 -לכ, 2011-2010 בשים BCM 5 -מכ, ולעלות להמשיך צפויה טבעי לגז בביקוש הצמיחה מגמת, הגז רשות לפרסום בהתאם   51

12 BCM ת18-וכ 2020 בש BCM תים הכוללת הביקושים תחזית. 2030 בשאמדת 2030-2013 לש 436-בכ BCM ,הצפוי מהביקוש 87% כאשר 

 . והתעשייה החשמל בסקטור מקורו
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בהתאם להוראות הרישיון דרשת החברה לקבל אישור השלמה מאת המהל לצורך הזרמת  ) ה( 

כה. באישורי ההשלמה היתים ע"י רשות הגז קבע כי הם יתים גז במקטעי מערכת ההול

(א) לחוק הגז (בטיחות ורישוי). כון 4גם מכוח סמכותו של הממוה על הבטיחות לפי סעיף 

למועד תשקיף זה, תקבלו אישורי השלמה קבועים למספר חלקים ממערכת ההולכה, 

ברה מכוח אישורי הפעלה עלת החובחלקים שלא התקבלו עבורם אישורי השלמה, פו

  זמיים אשר תוקפם הוארך על ידי המהל.

החברה פועלת אל מול המהל להפקת אישורי ההשלמה לכלל חלקי המערכת. ככל ולא 

יופקו לחברה אישורי ההשלמה ובמקביל לא יוארך תוקפם של אישורי ההפעלה הזמיים 

ם מסוימים של מערכת עשויה החברה להגיע למצב בו לא תורשה להזרים גז בחלקי

  ההולכה. 

בדומה לאישורי ההשלמה ידרשת החברה להגיש בקשה לקבלת תעודת גמר בגין תחות 

  הגז, ככל ודרשה החברה להגיש בקשה להיתר ביה בגים. 

  להלן. 6.36ף סעילפרטים וספים ראו 

לשיויים במדייות הממשלה בתחום הגז הטבעי בפרט או במשק הארגיה ככלל, עשויה  ) ו( 

 להיות השפעה על פעילות החברה ורווחיותה. 

אם וככל שתיכס החברה בעתיד לפעילות וספת שאיה מוגדרת כון להיום ברישיון, אזי  ) ז( 

 ייתכו לכך השלכות הקשורות לרווחיות החברה ולחוסה הפיסי. 

לעיל בדבר המגמות והשיויים העיקריים אשר עשויים להשפיע על היקף הפעילות בתחום ורווחיותו  האמור

מהווה מידע הצופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, המבוסס על הערכות ותחזיות של החברה למועד 

ממש באופן שוה התשקיף ואין וודאות כי יתממש, כולו או חלקו, באופן האמור או באופן אחר ועשוי להת

מהותית, בין היתר, בשל סיבות שאין תלויות בחברה בלבד כגון: שיויים ברגולציה החלה על תחום הפעילות, 

שיויים במדייות הממשלה, שיויים במקטעים אותם דרשת החברה להקים ובתעריפי ההולכה, ותלות 

 בגורמים חיצויים. 

  טכולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הפעילות שיויים . 6.14

לרישיון, על החברה לפעול בהתמדה לעדכוה הטכולוגי של מערכת  15בהתאם להוראות סעיף 

ההולכה, להרחבתה ולשיפור ביצועיה ההדסיים וזאת לשם מתן מעה תקין וסדיר לדרישות 

  מעת לעת.הצרכים ובעלי הרישיוות השוים, כפי שיהיו 

כון למועד התשקיף לא ידוע לחברה על שיויים טכולוגיים שיש בהם להשפיע מהותית על תחום 

  הפעילות. 

  ההצלחה הקריטיים של תחום הפעילות והשיויים החלים בהם  גורמי . 6.15

ביקוש להולכת בלהערכת החברה, ההצלחה העסקית של מערכת ההולכה תלויה בעיקרה בהיצע ו

ההקמה, התחזוקה והתפעול של מערכת ההולכה על מתקיה, בהכרה בסך  גז טבעי, בעלויות

העלויות הדרושות להולכת גז טבעי במסגרת התעריפים ועדכום בהתאם, ביכולת החברה לייעל 

  .חותהאת מערכת ההולכה וביכולתה לשמור על תקיותה ואמיותה ובטי

  החלים בהם הכיסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושיויים חסמי . 6.16

  חסמי כיסה ) א( 

להערכת החברה, חסמי הכיסה העיקריים בתחום הפעילות הים: היותו של תחום 

הפעילות כזה הדורש מתן רישיון הולכה על ידי המדיה; העלויות הגבוהות הדרושות 

משך ההקמה הארוך  ,להקמת ותפעול מערכת הולכה וספת בשטחי מדית ישראל



 31-ו'

הולכה ומתקים הצורך בידע ומומחיות רחבים ומיוחדים הדרש לשם הקמת מקטעי 

  . הולכה לשם פעילות בתחום וכן הרגולציה החלה על בעל רישיון

  חסמי יציאה ) ב( 

היותה של החברה להערכת החברה, חסמי היצאה העיקריים בתחום הפעילות הים: 

קפו שתו 52בעלת הרישיון היחידה, כון למועד תשקיף זה, להולכת גז טבעי בישראל,

; ההשקעות הגדולות בהקמת מערכת ההולכה, אשר מצריכות 2034קבע עד לשת 

פעילות של מספר שים לא מבוטל בתחום לשם השגת תשואה על ההשקעה; 

ההתחייבויות ארוכות הטווח בהן קשורה החברה עם לקוחות וספקי גז טבעי 

אגרות החוב של והתחייבויותיה ארוכות הטווח להחזר תשלומי קרן וריבית למחזיקי 

יציאה  עכביםהחברה והחזר הלוואות וספות שטלה, הים החסמים העיקריים המ

  מתחום הפעילות. 

 תחליפים למוצרי תחום הפעילות ושיויים החלים בהם  . 6.17

כון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת החברה, לא קיימות אפשרויות חלופיות להולכת הגז הטבעי 

. לפרטים (שהקמתה כפופה לקבלת רישיון) באמצעות מערכת הולכהאל הצרכים בישראל, אלא 

אודות הקלות שקבעו לחיבור צרכים באמצעות רשתות חלוקה, דבר אשר עשוי, במקרים 

מסוימים בהם הדבר אפשרי על פי הוראות הדין והרישיוות, להוביל צרכים מסוימים 

וך קבלת הקלות בעלויות, ובמקטעים מסויימים להתחברות באמצעות רשתות החלוקה (ת

    53להלן. 6.20.3.6הגזרות לפיכך על החברה) ולא ישירות לחברה, ראו סעיף 

על פיו, יתן להוביל גז טבעי באמצעים אחרים, אם כי בהיקפים זיחים ביחס להספקי מערכת 

ולם ההולכה, בין היתר באמצעות מיכליות ו/או אויות (המובילים גז טבעי דחוס או וזלי), א

הולכת גז טבעי באמצעים אחרים, שלא באמצעות מערכת ההולכה, איה ישימה עבור לקוחות 

   54בסדר הגודל של לקוחות החברה.

   מוצרים ושירותים . 6.18

כאמור, החברה מעיקה ללקוחותיה שירותי הולכת גז טבעי בלחץ גבוה, באמצעות מערכת 

מהן מוזרם הגז הטבעי אל הלקוחות בלחץ המיועד לצריכה לפי  PRMS- ההולכה, עד לתחות ה

הפעלה ,הדרישות הלקוח. כחלק בלתי פרד מכך מעיקה החברה ללקוח את שירותי ההקמה

ומערך הציורות הלווה, במקרים הדרשים, לצורך חיבור  PRMS- של תחות הוהתחזוקה 

ורק בפעולות לוות להקמה  הלקוח. בהתאם להוראות הרישיון, החברה רשאית לעסוק אך

  והולכה ואיה רשאית לעסוק, למשל, בחלוקה. 

  להלן.  6.20.3לפרטים בדבר התשלומים המשולמים לחברה בגין שירותים אלו ראו סעיף 

  עסקאות יזוםעסקאות גז ו לרישוםמערכת 

ה פלטפורמצרכים וכן  ןות גז ביאמערכת לרישום עסקהחברה החלה להפעיל  2016שת סוף ב

, אשר ועדה לאפשר יוד של יתרות גז בין לקוחות החברה, באופן ממוחשב ליזום עסקות מסוג זה

                                                      

 הקידוח ממתקי טבעי גז להולכה רישיוות) קשורות לחברות או במישרין( בישראל הטבעי הגז לספקי הועקו במקביל כי יצוין זה בהקשר   52

  .ישראל לחופי ההולכה מערכת של ההתחברות לקודת ועד וההפקה

 27 מיום 5/09' מס המועצה להחלטת בהאם הזרמה לתעריף זכאית תהא החברה, חלוקה חברת עם להתקשר בוחר צרכן בו במקרה גם כי יובהר   53

  .6.23 סעיף ראו וספים לפרטים. 2009 בדצמבר

. החלוקה למערכת לחיבורם עד וזאת, מרוחקים לצרכים גז אספקת לצורך עשה) CNG( דחוס טבעי גז הולכת לשם במכליות השימוש, כיום   54

 יתן 2016 ובאוגוסט, מ"בע טבעי סופרגז לחברת דחוס טבעי גז לספק רישיון הטבעי הגז ברשות בטיחות לעייי המהל העיק 2014 במאי

, החברה של הגודל בסדר לקוחות עבור ישימה בחלופה מדובר לא, לעיל כמפורט. מ"בע טבעי גז דלק לחברת גם דחוס טבעי גז לספק רישיון

  .בכבישים טבעי גז בשיוע הגלום הבטיחותי והסיכון היקרה העלות כגון, בכך משמעותיים חסרוות וקיימים
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אשר מעויין לרכוש אחר לקוח קיים ו עודפי הזמות גזב המחזיקבמידה וקיים לקוח  .ווח

עצמה העסקה  כאשר ,ה"ל בין שי הלקוחות לקשרמאפשרת  הפלטפומרה, עודפים כאמור

  .  מהרשי הלקוחות מחוץ לפלטפומתבצעת על ידי 

דיווח בדבר הכמויות מבצע, על בסיס הרישום במערכת, התאמה של  של החברהחדר הבקרה 

  . הצרכות ע"י הלקוח

  מיוי כממוה בגזטיב

(ב) 14, שר הארגיה העיק לחברה היתר לעסוק בעיסוק וסף לפי סעיף 2018בפברואר  7ביום 

בפברואר  8לחוק. על בסיס האישור ה"ל, ביום  20לחוק לפעול כממוה בהתאם להוראות סעיף 

חברה להפצת גז  –לחוק, כממוה על גזטיב  20מותה החברה על ידי שר הארגיה ולפי סעיף  2018

(ה) לחוק קבע שלחברה יש את כלל סמכויות 20"). בעקבות המיוי ולפי סעיף גזטיבע"מ ("טבעי ב

היהול בגזטיב, לרבות סמכויות הדירקטוריון והמכ"ל. בהתאם לכתב המיוי, ככל שכתוצאה 

מהמיוי ולצורך ביצועו יושתו על החברה עלויות או זקים שלא יכוסו בדרך אחרת, תפעל רשות 

  כיסוי העלויות אם בדרך תעריפית ואם בכל דרך אחרת.הגז הטבעי ל

 -  המיוי שיתן לחברה כממוה על גזטיבהודיע מהל רשות הגז הטבעי כי  2018באפריל  9ביום 

ברות שיפוי  עלויות החברה זה, לא הושתו על ובקשר עם מיוי תשקיףהכון למועד שיצויין  .פקע

 .כאמור לעיל

 מוצרים ושירותים  פילוח הכסות ורווחיות . 6.19

הקמה, תחזוקה והפעלה של מערכת  - לעין הכסות החברה הובעות מתחום הפעילות היחיד 

 31ליום של החברה בדוחות הכספיים  20, ראו ביאור 2015-2017הולכת הגז הטבעי בשים 

  .2017בדצמבר 

  :2015-2017בשים ₪) להלן תוים בדבר הכסות החברה (באלפי 

  2015  2016  2017 שה

  519,787  531,408  553,192 סה"כ הכסות

  253,206  261,720  240,814 רווח גולמי

  48.7%  49.3%  43.5% שיעור הרווח הגולמי

  231,886  241,236  220,538 רווח תפעולי

שיעור הרווח 
  התפעולי

39.9%  45.4%  44.6%  

בגין מתקים חדשים  מיוחס בעיקר להכסות מקיבולת 2017 - ו 2016 בין השים הגידול בהכסות

, שפד"ן, 2(סדום ₪ מיליוי  10- בסך של כ 2017- ו (בחלק מהתקופה) 2016 שהחלו לפעול בשים

כמו כן, בוצעה  מיליוי ש"ח 5 - הגדלת קיבולת בתקופת הקיץ (חח"י) בסך של כוירדן דרום) 

מיליון ש"ח. מגד  1- הגדלת קיבולת ללקוחות דליה וללקוח פז בית זיקוק אשדוד בסך של כ

(בעיקר חח"י) שהיו בתקופה המקבילה ₪ מיליוי  11- השפעה מקזזת בגין חריגות בסך של כ

. בוסף גידול בהכסות מהזרמה בגין חח"י, חברות החלוקה והשיווק אשתקד ולא היו השה

 6- , שפד"ן, ירדן דרום) בסך של כ2(סדום  2017- ו 2016חות חדשים שהחלו לפעול במהלך ולקו

בגין מתקים ₪ מיליוי  10- בהכסות מדמי חיבור בסך של כ מיליוי ש"ח. גידול וסף ובע

ברווח  הקיטון )., שפד"ן, ירדן דרום2סדום ( 2017- ו 2016חדשים שהחלו לפעול במהלך השים 

לי מיוחס לגידול בהכסות כפי שתואר לעיל, אשר קוזז בגידול בהוצאות הפחת הגולמי והתפעו

  )., שפד"ן, ירדן דרום2סדום ( 2016ולא פעלו/פעלו חלקית בשת  2017בשל מתקים שפעלו בשת 

 לקוחות . 6.20

 כללי; התקשרות עם לקוחות פוטציאליים . 6.20.1
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כאמור, על לקוחותיה הפוטציאליים של החברה מים צרכים שדרוש להם חיבור ישיר למערכת 

) וחברות שיווק. כון למועד התשקיף, PRMSהולכה וכן בעלי רישיון חלוקה (בקשר לתחות 

לקוחות, ובייהם יצרי חשמל (לרבות יצרי חשמל פרטיים), חברות תעשייתיות,  עשרותלחברה 

  ובעלי רישיון חלוקה, המפוזרים גיאוגרפית על פי כל חלקי מערכת ההולכה. חברות שיווק

לחברה הליך מוסדר לעיין התקשרות עם לקוחות פוטציאליים, החל משלב הפייה של הלקוח 

אל החברה בבקשה להתחבר למערכת ההולכה, וכלה בשלב חיבורו הסופי של אותו לקוח 

רו מהחלטות המועצה בושא והלים של החברה, כולל למערכת. הליך עקרוי זה, הגזר בעיק

  55בהתאם לסיבות, שעיקרם כדלקמן:(במלואם או בחלקם) מספר שלבים המיושמים 

בשלב ראשוי זה אוספת החברה מידע דרש  -  בחית בקשת הלקוח ומהות ההתקשרות ) א( 

אודות הלקוח וצרכיו (לרבות מידע טכי דרש, מיקומים גיאוגרפיים, הליך לקבלת 

אישורים סטטוטוריים, מקורות המימון לביצוע הפרויקט וערבויות אותן יכול הלקוח 

ל להעמיד לחברה להבטחת התשלום עבור ההקמה והחיבור למערכת) ובחית עמידתה ש

 בקשת הלקוח לחיבור בהגדרות רישיון החברה.

שלב זה כולל ביצוע בדיקת היתכות הדסית  -  56בדיקת היתכות לביצוע הפרויקט ) ב( 

תכוי , מידע לגבי לוחות זמים לאישור תוכיות כמו גם מידע ראשוית ותכוית

וכן בחית סבירות  ובדיקה ראשוית לצפי של התגדויות מבעלי קרקע; סטטוטורי

תקציב חזוי, לוחות זמים לפרויקט ופירוט הערבויות אותן  57ההשקעה בהיבט הכלכלי,

   58ממציא הלקוח.

במקביל להליך זה מתהל משא ומתן עקרוי עם הלקוח בוגע לתאים המסחריים של 

הסכם ההולכה. לפרטים בדבר הסכם ההולכה, אשר היו בהתאם לוסח הסטדרטי 

 להלן. 6.20.2 ל ידי רשות הגז הטבעי, ראו סעיףשקבע ע

על בסיס המידע המקיף ותוצאות בדיקת כדאיות  - אישור ועדת ההשקעות של החברה  ) ג( 

ההשקעה בחיבור לקוח חדש, מוגש בפי ועדת ההשקעות של החברה מסמך מפורט 

הכולל המלצות לעיין אישורו של הפרויקט. על פי תחומי סמכותה ובהתאם לוהלי 

עילותה, שוקלת הוועדה את המידע שברשותה ואת לוח הזמים המשוער לביצוע פ

   הפרויקט ומחליטה אם לאשרו.

                                                      

 .לעיל מהמתואר סטיות תתכה שוות ובסיבות בלבד סכמטי בהליך מדובר כי יובהר   55

 ראשוי תכון, בקשתו קבלת ממועד יום 60 תוך וזאת, הפוטציאלי ללקוח להעביר החברה על, 2006 ביולי 20 מיום הגז מועצת להחלטת בהתאם   56

 החברה גיבשה שים רב יסיון צבירת ולאחר פרקטיים קשיים בשל. הצרכן של לחיבורו צפויים זמים ולוחות עלויות הערכת, PRMS-ה תחת של

 . כאמור המועצה החלטת עם אחד בקה עולות בהכרח אין מהוראותיו חלק ואשר, לקוח לחיבור ביחס מפורט פימי והל

 -  אשדוד ומקטע החשמל חברת עם להסכם בהתאם הימית המערכת( לרישיון' א לספח 2-ו 1 למקטעים ביחס, לרישיון 51 סעיף להוראות בהתאם   57

 ובתוואי הימית המערכת בתוואי צרכים של בחיבורם כלכלית כדאיות אי כגד לטעון החברה רשאית אין) אשקלון -  גת קרית -  שורק - גזר

 סביר זמן בתוך, למערכת לחבר לחברה להורות רשאי המהל כי קבע לחוק) ג(32 עד) א(32 בסעיף, כן כמו. אשקלון-גת קריית- שורק-גזר-אשדוד

 כשהוא וזאת, וספים גז מיתקי של) שדרוג או( הקמה מחייב הדבר אם אף, גבוה בלחץ גז לצרוך שמבקש מי, בטיחות לשיקולי ובכפוף שיקבע

. למבקש טבעי גז של האספקה חשיבות את ואף, רישיון כבעלת לחברה כלכלית וכדאיות הטבעי הגז משק התפתחות של שיקולים, היתר בין, שוקל

 מטר 2,000 על יעלה שביקושם צרכים רק לחבר רשאית החברה לרישיון 52 סעיף להוראות בהתאם) א: (כי יצוין זה ובהקשר האמור אף על

 לבעל אין כי המהל ראה בהם במקרים, לחוק) ד(32 סעיף להוראות בהתאם) ב(-ו; ספציפי לחיבור לשה מעוקב מטר מיליון 12-ו לשעה מעוקב

 זכאי הרישיון שבעל הסכומים את שיקבע לאחר אלא, שדרוגים ביצוע או מתקים הקמת על יורה לא, בשדרוג או בחיבור כלכלית כדאיות הרישיון

 צרכים על או המבקש על תשלום הטלת של בדרך או, המועצה באישור תעריפים העלאת של בדרך לרבות, קבלתם דרך ואת כך בשל לקבל

 בהחלטת, כן כמו. צרכים לחיבור סכום קבע ההולכה בתעריף בהתאם. הרישיון לתאי בכפוף והכל, כאמור דרכים של בשילוב או, מסוימים

 המויים בשיעורים הייעודי הקו הקמת בעלות, הגב באזור מרוחקים חלוקה צרכי השתתפות שמחייב הסדר קבע, 2012 יוי 28 מיום המועצה

 .בהחלטה

 הלקוח יתבקש, הולכה הסכם של חתימתו טרם ללקוח החיבור להקמת בהוצאות תתחייב החברה כי מעוייים והלקוח והחברה במידה כי, יצוין   58

 לחיבורו הפרויקט הקמת עם בקשר בהן שעמדה הוצאות בגין החברה את לשפות הלקוח התחייבות המהווה", והתחייבות שיפוי כתב" על לחתום

  . למערכת הלקוח של
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חלק מהחברות הרשומות לפוה החברה לכלל או בשלב זה  -  בחירת מתכן לפרויקט ) ד( 

המתכים הרשומים במאגר המתכים של בוחרת מתכן לפרויקט מתוך ובמאגר 

להלן) אשר יהא אחראי על הליכי התכון  6.27.3.1סעיף ים ראו החברה (לפרטים וספ

 . PRMS- הקמת תחת ה וקבלת היתרי הבייה עבור הקו, תחות ההגפה ועבור

בשלב זה פוה החברה לכלל  -  PRMS - פייה לקבלת הצעת מחיר לאספקת והתקת ה ) ה( 

(לפרטים וספים ראו סעיפים  PRMS - או חלק מהחברות הרשומות במאגר ספקי ה

  PRMS- להלן) בבקשה להגיש הצעות לאספקת והתקת תחת ה 6.27.2.2 - ו 6.27.3.3

 PRMS- ללקוח. בסיומו של הליך קבלת ההצעות כאמור בוחרת החברה את ספק ה

 59לפרויקט הרלווטי.

במסגרת זו מעבירה  -  יהול משא ומתן עם הלקוח; קביעת תעריף החיבור לצרכן ) ו( 

וכן  PRMS - החברה ללקוח הפוטציאלי אומדן, מלא או חלקי, לעלויות הקמת תחת ה

את לוחות הזמים לביצוע הפרויקט. לאחר קבלת התייחסות הלקוח על הצדדים להגיע 

 60להסכמה בוגע לאומדן העלויות, המהווה למעשה את "תעריף החיבור לצרכן".

מקרים מורכבים יותר, עשית הערכת העלויות בשי שלבים, במקרים מסוימים, בפרט ב

 כשהשי מבוצע במסגרת ביצוע העבודות בפועל.

כמו כן, במקרים בהם עשוי הליך הקמת חיבור הלקוח להביא לתביעות מהותיות מכוח 

לחוק  197לחוק משק הגז הטבעי (המקבילה של תכית למיתקן גז לסעיף  28סעיף 

לת לעיתים החברה לקבלת התחייבות של יזם התכית לשיפוי התכון והבייה), פוע

 מראש בגין תביעות כאמור. 

עם חתימת הצדדים על הסכם ההולכה דרש הלקוח  -  גיבוש הסכם ההולכה הסופי ) ז( 

 61לשלם מקדמה ולמסור ערבויות כדרש.

בשלב זה עובר התהליך למישור האופרטיבי: קביעת אופן  -  ביצוע הפרויקט בפועל ) ח( 

לפרטים בדבר הליך ביצועו של פרויקט לחיבורו של לקוח  62לתחילת הביצוע. הפעולה

 להלן.  6.26.3.2ראו סעיף   PRMSלמערכת והקמת תחת

  63הסכם ההולכה . 6.20.2

בהתאם להוראות הרישיון, קודם למתן שירותי הולכה על ידי החברה עליה להתקשר עם הלקוח 

שוסחו קבע על ידי רשות הגז הטבעי, בצירוף , כלליבהסכם הולכה. הסכם ההולכה היו הסכם 

יוער כי לרשות הגז סמכות לבצע שיויים  שיויים הובעים ממאפייים ייחודיים ביחס לכל צרכן.

על הסכמי הולכה פעילים, שחתמו בטרם  עשויים להשפיעבוגע לוסח הסכם ההולכה, אשר 

   64דיים.השיוי, כמו גם על הוסח המחייב של הסכמי הולכה עתי

מטרתו של הסכם הולכה לגבש את התאים המסחריים להתקשרות עם הלקוח, תאי הולכת הגז 

  ומערכת היחסים בין הצדדים, ואשר עיקריו הים כדלקמן:

                                                      

 ללא אף ההקמה עלות אומדן ועל PRMS ספק על בכתב להסכים הפוטציאלי והלקוח החברה רשאים, החיבור דחיפות של מסוימים במקרים   59

 ההצעות קבלת הליך קיום

 . הטבעי הגז רשות להכרעת המחלוקת מועברת הצדדים בין הסכמה אי של במקרה   60

 וצרת, שלרוב, משפטית ישות - SPV )Special Purpose Vehicle היו הצרכן בהם במקרים, יותר או לצרכן החיבור מתעריף 15% בסך ערבות   61

  ).וזמית צרה מטרה ביצוע לצורך

 במקרים). חיצוי מימון קיבל טרם הלקוח בהם במקרים בעיקר( הסופי ההסכם על לחתימה קודם עוד התכון הליך מתחיל מסוימים במקרים   62

  .לה להיגרם שעשויים זקים או/ו שתוציא הוצאות עם בקשר מהלקוח לשיפוי התחייבות לקבלת בכפוף בתכון החברה מתחילה כאמור

 ומכיל, שוה חלוקה לרשת מחובר משווק או צרכן עם הולכה הסכם. ההולכה למערכת מחובר צרכן עם הולכה להסכם מתייחס זה תיאור   63

  6.20.3.5 בסעיף כמפורט הקלות

  .  לעיל) ה( 6.21.2 סעיף את ראו, ההולכה הסכם של הצפוי העתידי לעדכון בוגע לפרטים עו   64
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 ההסכם תקופת ) א( 

ההסכם היו לרכישת קיבולת שעתית מקסימאלית, ההסכם מחייב כי תקופת 

התקופה שים בהתאם לקיבולת המבוקשת, כאשר  3-15ההתקשרות המיימאלית תהא 

המיימאלית צריכה לאפשר לחברה את החזר הוצאותיה ותשואה סבירה על השקעתה. 

. ההסכמים כוללים שים לפחות 15- בהתאם, תחות כוח גדולות, דרשו להתחייב ל

אופציה של הלקוח להאריך את תקופת ההסכם, בהודעה מראש, כאשר תקופת ההארכה 

   קבעת, בין היתר, בהתאם לקיבולת המוזמת על ידי הלקוח.

 חיבור הלקוח ) ב( 

) וכן מגון להלןכולל, בין היתר, את הכללים לקביעת דמי החיבור (כמפורט  ההסכם

לקביעת לוח זמים לחיבור הלקוח הקובע גם את המועד המחייב לתחילת תשלום על 

ידי הלקוח או מגון הפיצוי על ידי החברה במקרה של עיכוב בהשלמת החיבור (ובכפוף 

במקרים בהם העלות בפועל חורגת מתקציב החיבור שאושר על ידי לכל תאי ההסכם). 

דיר את התאים ואופן תשלום החריגה, לרבות זכותו של הלקוח, קיים מגון המס

הולכה הבהסכם  הכלולאיה  הוראה זו הצרכן להשיג על חריגות מעבר להיקף מסוים.

  עם משווק ברשת חלוקה. הכללי 

 צריכת הגז ותשלומים ) ג( 

ההסכם כולל מפרט המחייב את הלקוח ואת החברה בדבר איכות הגז אשר יזרום 

 אחראית להרכבו ולמידת איכותו של הגז המגיע מהספק, אולםבמערכת. החברה איה 

אחראית למדוד פרמטרים מסוימים של איכות הגז בכיסות למערכת ובקודות 

  . המסירה ללקוח ולדווח ללקוח על חריגות בהרכב

על הלקוח להעביר לחברה מידי יום תכית צריכה לגבי היום שלמחרת. התוכית כפופה 

לאחר בדיקה שהיא תבצע מול הספקים והרצת סימולציה. הלקוח לאישור החברה וזאת 

רשאי לבקש שיויים בתכית במהלך היום בתאים מסוימים. כמו כן, על הלקוח לדאוג 

לאיזון בין הכמות הכסת לכמות היוצאת במצטבר ביום מסוים, בכפוף לגמישויות 

שקבעו יוטלו על  שקבעו בהסכם. במקרה של חריגה בהיקפים מסוימים מהגמישויות

הלקוח חיובים בהתאם. החברה רשאית למכור או לרכוש גז, במידת הצורך, על מת 

לשמור על איזון במערכת ההולכה. בפועל, ובהתאם לפרקטיקה ההוגה כיום, ספק הגז 

הטבעי הוכחי מספק ללקוחותיו שירותי איזון כחלק ממסגרת אספקת הגז הטבעי, 

  ת חריגות שבגין גובה החברה תעריפי איזון כאמור. ובהתאם לכך ככלל לא וצרו

התקבלה פייה מספק הגז הטבעי הוכחי כי בכוותו להפסיק לספק  2018חודש מרץ ב

הערכות מצד  . מהלך זה מחייב2018ליולי  1את שירותי האיזון ה"ל, החל מיום 

בין הכמות ת על ידי צרכים לבין הכמות המוזמאיזון  החברה להתמודדות עם הפרשי

ההשלכות שעשויות להיות  תבוחת א. החברה הצרכת בפועל על ידי אותם הצרכים

  למהלך זה והיא החלה בדיוים בושא מול רשות הגז הטבעי ומול ספק הגז הטבעי. 

בכל הוגע לתעריף ההולכה, התעריף היו בהתאם לתעריף ההולכה האחיד (קיבולת 

והזרמה), שקבע מעת לעת על ידי המועצה כאשר ההסכם מבוסס על יחידות ארגיה 

יום ממועד הוצאת החשבוית,  30). הלקוח מחויב לשלם לחברה תוך BTU(מיליוי 

ת החודש בגיו מופקת כאשר התשלום ביחס לתעריף הקיבולת מבוצע בתחיל

החשבוית. איחור בתשלום יגרור תשלום ריבית פיגורים. במקרה של הפסקת צריכת 

הלקוח, יחויב הלקוח בתעריף קיבולת מלא, למעט, במקרה בו  הגז שבאה מצדו של

, אשר היה בו כדי לסכל "כוח עליון" - התרחש אירוע, אשר יתן להגדירו ככזה הובע מ

מחויב  איוחלוקה המשווק ברשת יוער כי  רט בס"ק (ו) להלן.את צריכת הגז, כמפו

  בתשלום בגין קיבולת.
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 אחריות הצדדים ) ד( 

 15% - לסכום השווה לת כל אחד מהצדדים כלפי הצד השי ההסכם מגביל את אחריו

(ביחס לכל אתר) מתשלום בגין תעריף קיבולת לשה אחת בהתאמות שקבעו בהסכם, 

זה היה והחברה תוביל במערכת ההולכה גז אותו רכש למעט במקרים חריגים; ובכלל 

הצרכן מספק הגז הטבעי שלו שאיו עומד בדרישות איכות הגז הטבעי, אחריות הצרכן 

מהתשלום בגין תעריף הולכה לשה אחת  30% - לזקים שעשויים להיגרם מכך תוגבל ל

  בהתאמות שקבעו בהסכם.

הטבעי המועבר במערכת ההולכה  הגז איכותיובהר כי ככלל אין לחברה אחריות ל

(כלפי החברה וכלפי  לזקים אשר יבעו מהולכת גז טבעיוהגז הטבעי  איכותוהאחריות ל

ביחס לגז הטבעי  הצרכןחלה על שאיו עומד בדרישות האיכות,  צדדים שלישיים)

על החברה  חוליחד עם זאת, יתכן ות 65.שמסר לחברה מטעמו בכיסה למערכת ההולכה

והחברה לא תמלא אחר החובות למדידת איכות במקרה הטבעי הגז  איכותאחריות בגין 

- כתוצאה מאי תפגע ו של הגז הטבעיאיכותהגז הטבעי והדיווח בקשר לכך, או במידה ו

 .  , בכפוף להוראות הסכם ההולכהתקיות מערכת ההולכה

היה והחברה לא תעמיד את שירותי ההולכה במועד שקבע לכך, היא תהא אחראית 

לזקים הישירים שיגרמו ללקוח כתוצאה מכך בוגע לכל אתר בפרד, כאשר אחריות זו 

- יום לכל היותר ובכל מצב לא יותר מ 140תוגבל לסכום יומי מסוים למשך תקופה בת 

ח מצידו מחויב בתשלום החל ממועד מסך התמורה השתית כאמור לעיל. הלקו 15%

תחילת האספקה גם אם עוד אין ביכולתו לצרוך. עם זאת ישה תקופת "גרייס" בת 

בגין תקופה זו לא  - ) חודשים לשי הצדדים מהמועד הקבוע לתחילת ההזרמה 3שלושה (

ישולם שיפוי על ידי מי מהצדדים למשהו, בין אם הלקוח לא התחיל לצרוך במועד ובין 

 החברה לא עמדה במועד תחילת האספקה. אם

אחריות הצדדים היה בגין זקים ישירים שגרמו כתוצאה מהפרת הוראות ההסכם או 

עקב כל מעשה או מחדל שגרם כתוצאה מקיום הוראות הסכם זה או אי קיומם על ידי 

מי מהצדדים להסכם, עובדיו וסוכים הפועלים מטעמם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

) כל טעה שתטען כלפי החברה ע"י אוח יהא אחראי וישפה את החברה כגד: (הלק

לקוחות אחרים שיצרכו גז באמצעות המערכת, כתוצאה מזקים שיגרמו עקב מעשה או 

) זקים שיגרמו למדית ישראל כתוצאה מחוסר עמידתו של הלקוח במחדל של הלקוח; (

הלקוח. הלקוח פוטר את החברה  בדרישות סטטוטוריות או עקב הפרת ההסכם על ידי

ומשרד הביטחון ומי מטעמם מאחריות לזקים ישירים ועקיפים הובעים כתוצאה 

  ממעשה/מחדל של משרד הביטחון באזורים צבאיים. 

  חובות החברה; זקים לרכוש ) ה( 

(לרבות באמצעות  החובות הבסיסיות של החברה הין ביית החיבור למערכת ההולכה

בהתאם ללוח זמים הקבוע בהסכם, מתן שירותי הולכה, לרבות  )PRMSביית מתקן 

מדידה של כמות ואיכות הגז, תחזוקה, תיקון וחידוש מערכת ההולכה, תפעול המערכת, 

לרבות הפעלת חדר בקרה, רכישה ומכירה של גז לצרכים תפעוליים, תקשורת עם 

דרט סביר לקוחות וספקים ומתן הודעות מסודרות לפי ההסכם. הכל בהתאם לסט

  .ורגיל של גוף מיומן ומוסה העוסק בתחום

כל צד מוותר על טעות גד הצד השי בקשר לזקים לרכוש עליהם כן קבע בהסכם כי 

אותו צד מבוטח או היה אמור להיות מבוטח, באופן סביר ומקובל. הלקוח מוותר על 

  .טעה גד החברה ו/או משרד הביטחוןבקשר לזקים בשטחי אש

                                                      

 ).הגז צרכן מול רק אלא( הטבעי הגז ספק מול, זה בהקשר, חוזית יחסים מערכת לחברה אין כי יצויין   65
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   ליוןכוח ע ) ו( 

בהתאם להוראות ההסכם הכללי קיים סעיף "כוח עליון", לפיו כל אחד מהצדדים רשאי 

לטעון ל"כוח עליון", אשר הוגדר כאירוע אשר הסיבות להתרחשותו אין בשליטתו 

הסבירה של הצד הטוען, ואשר אין מאפשרות לו לקיים את ההסכם (או הוראה 

וע כוח עליון כאמור, הוא איו פטור מהוראותיו). כאשר הלקוח הוא הטוען לאיר

מתשלום דמי הקיבולת, למעט במצב בו לא מתאפשרת קבלת גז או העברתו על ידי 

(שבעה) ימים ברציפות, שאז פטור הלקוח מתשלום דמי קיבולת במשך  7הלקוח, במשך 

לקרות של אירוע כוח עליון הטען על  21- כשבועיים (החל מהיום השמיי ועד היום ה

אמור). במקרה של כוח עליון הטען על ידי החברה, הצרכן יהיה פטור מתשלום ידו כ

  דמי הולכה בתקופה בה יש מיעה להוליך את הגז כמפורט בהוראות ההסכם. 

 ספחים להסכם ) ז( 

בספח זה מוסדרים בין  - ) תאים מסחריים אלהסכם מצורפים ספחים כדלהלן: (

הקיבולת המוזמת,  - היתר המרכיבים המסחריים של ההתקשרות בין הצדדים כגון 

התמורה, מגבלות האחריות, תקופת ההסכם, ציון קודות שליחת וקבלת הגז וכיו"ב וכן 

ות הוראות ספציפיות ביחס ללקוח המסוים או מקרים מסויימים (כגון ערבויות מוגדל

שטרם קיבל מימון חיצוי להקמה, יישוב מחלוקות שספק  SPV- במקרה שהמדובר ב

) גכתב ויתור בהתייחס לשטחים צבאיים; () ב(הגז מעורב בהם, תקופת הרצה ועוד) 

  ) דיווח תוים.ו) קביעת מומחה; (ה) תהליכי מדידה; (דאיכות הגז; (

  עדכון הסכם ההולכה

הגז פועלת לעדכון הסכם ההולכה, ובכוותה לפרסם טיוטה עתה של החברה רשות ילמיטב יד

לשימוע, בכלל זה להבתה של החברה, במסגרת הטיוטה עשויים להיות מוצעים, בין היתר, 

  שיויים בושאים הבאים:

 חובת הזמת קיבולת מיימלית בחיבורים חדשים. ) א( 

בהסכם ההולכה בעיין חריגה מקיבולת וכן הסדרה של המחאת  הקלות ייחודיות לחח"י ) ב( 

הזכויות מכח הסכם ההולכה של חח"י במקרה של מכירת חלק מאתריה לצדדים 

שלישיים. וכן הוראות מעבר הקשורות להסדרת חריגות מקיבולת שבוצעו על ידי חח"י 

 לעיל). 6.20.4.2(לפרטים אודות החריגות מקיבולת של חח"י ראה סעיף 

 הגדלה מהותית של מגבלת האחריות של החברה בגין איחור בחיבור הצרכן.  ) ג( 

 עדכון הסדרי התחזוקה מול הצרכים, לרבות שיפויים ופיצויים במקרה של תקלות. ) ד( 

 הסדרת תאים להתקדמות פרויקט חיבור ללקוח בטרם סגירה פיסית של אותו לקוח. ) ה( 

  ית ההולכה היומית המאושרת.משטר "קסות" על צרכים, במקרה של אי עמידה בתכ ) ו( 

מועד לשימוע בעיין. יודגש כי בהתאם להוראות רשיון החברה, עדכון  יחד עם זאת, טרם פורסם

הסכם ההולכה טעון הליך של שימוע ובכוות החברה להציג במסגרתו את הסתייגויותיה לחלק 

מועד תשקיף זה, אין בוסחם מהגרסה האמורה. כון למהשיויים המתוארים לעיל, ככל שיוותרו 

ביכולתה של החברה להעריך האם ובאיזה אופן יתקבלו שיויים להסכם ההולכה, לרבות 

השיויים המתוארים לעיל. כמו כן, אין לחברה יכולת להעריך את השפעתם של השיויים 

   שיתקבלו, אם יתקבלו, על פעילות החברה ותוצאותיה הכספיות.

 תעריפים . 6.20.3

 כללי . 6.20.3.1

התעריפים אותם רשאית החברה לגבות מלקוחותיה קבעים בהתאם להחלטות מועצת הגז 

 PRMSהטבעי. התעריפים העיקריים להם זכאית החברה הים: תעריף חיבור (בגין הקמת תחת 
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בפועל וכן איזון וחריגה  67תעריף הולכה בגין קיבולת והזרמה 66וחיבור לקוח למערכת ההולכה);

  מקיבולת. 

 עסקית התוכית ה . 6.20.3.2

בהתאם להוראות הרישיון, דרשת החברה להציג בפי רשות הגז הטבעי תוכית עסקית להקמת 

לפרמטרים הבאים: פעולות אותן היתר,  ביןמערכת ההולכה והפעלתה. תוכית זו מתייחסת, 

מתכת החברה לבצע לצורך עמידה בהוראות הרישיון; דרכי המימון ושמירת יחסי כיסוי 

עלויות הקמה ותפעול; תחזית ביקושים והתקשרויות; אופן הטיפול בסוגיית הכיסה דרשים; 

  במקרקעין והפקעת קרקעות.

כן כוללת התוכית תעריפים מוצעים לדעת החברה אשר צריכים לחול בתקופת התוכית העסקית, 

ליחס בין רכיב הקיבולת  והתייחסות ,לרבות תעריפי הולכה וחיבור, ככל שדרושים לדעת החברה

  מול רכיב ההזרמה בפועל במסגרת תעריף ההולכה.

 עקרוות וקריטריוים לקביעת התעריפים ועדכום . 6.20.3.3

במסגרת הוראות הרישיון, קבעו תאים, כללים ועקרוות לקביעת תעריפים, כמו גם לעדכום, 

  על ידי המועצה. 

מילוי חובותיו של בעל רישיון לתת את  עקרוות אלו כוללים, בין היתר: קידום מטרות החוק;

שירותיו, בהתאם לתאי רישיוו, באמצעות מתקי הגז שהקים ובהתאם לקיבולתם, לכל צרכן 

תשואה ולכל מי שמבקש להיות צרכן, וללא הפליה; כיסוי העלויות הסבירות של החברה בתוספת 

  ה וחובותיה של החברה.אותה על ההון כפי שתקבע המועצה, מזמן לזמן, בהתחשב בזכויותי

קבעו  2006באוקטובר  18כפי שעודכה ביום  2005למאי  29בהתאם להחלטת המועצה מיום 

 68מספר פרמטרים בסיסיים בעלי אופי פיסי, כלכלי וחשבואי לצורך מגון עדכון התעריפים

שיעור תשואה אות על ההון; יחס כיסוי חוב מזערי וממוצע הדרשים לשמירת דירוג  :לרבות

החוב של החברה; היקף הקרות הדרשות לצורך הבטחת פעילות החברה למקרה של כשל 

בתזרים המזומים שצפוי לפגוע ביכולת החזר החוב שלה; יחס התקבולים ממרכיבי הקיבולת 

להביא לידיעת מועצת הגז הטבעי כל הלוואה  דרשתחברה כמו כן, קבע שה וההזרמה ועוד.

  ומעלה. ₪ מיליון  45בסכום של  וטלתשהחברה 

בהחלטות מועצה שתו ביחס לקביעת התעריף, לרבות בהחלטת המועצה האחרוה, מספר 

, קבע כי המודל לחישוב התעריף ועד, בין היתר, לדאוג לעמידה 2017בובמבר  1- מיום ה 3/2017

באופן שיחס הכיסוי לא  ADSCR)החברה ביחסי הכיסוי שקבעו באגרות החוב של החברה (של 

  בכל שה לאורך שות תקופת הרישיון.  1.3- יפחת מ

כן קבע כי תעריף ההולכה ישקף את הערך המהוון של כלל הכסות והוצאות החברה שיוכרו 

לשיעור התשואה על ההון  בתוספת תשואה אותה על ההון שהושקע. שיעור זה יחושב בהתאם

העצמי של החברה ושיעור התשואה על ההון הזר של החברה, תוך התחשבות ברמת הסיכון של 

החשבואי עליו יבוסס - החברה; העברת גז טבעי לכלל הצרכים במחיר אחיד; המודל הכלכלי

 יבוצע PRMSחישוב עלויות הקמת תחות  69שה לפחות; 30אישור תעריף ההולכה יהיה של 

                                                      

 ומיום  2011ובמבר 1 מיום, 2007 במרץ 11 מיום המועצה החלטות וכן 3/2009 -ו 5/2008 מספרן אשר המועצה החלטות את גם זה לעיין ראו   66

  . 2011 בפברואר 16

  .בהמשך שמפורט כפי, בלבד בפועל הזרמה בגין המשלמים, למשווקים הוגע בכל למעט   67

 וטובת הטבעי הגז עף פיתוח, במשק הפעילות הסדרת לרבות, החוק מטרות השגת היה, המועצה להחלטת בהתאם, אלו עקרוות מטרת   68

  . ההקמה לביצוע סבירים בתאים הון גיוס יכולת והשגת החברה של הכלכלי חוסה וכן; הצרכים

 עדכון ממועד החל, המועצה להחלטת ובהתאם, כן כמו). 2034 יולי( הרישיון תקופת לתום עד היו החברה של חשבואי הכלכלי המודל, בפועל   69

 חשבואי-כלכלי מודל באמצעות התעריף חישוב לשיטת מעבר המועצה תשקול 2015, ההקמה שלב לאחר), 2015 לאוגוסט 1( השי התעריף

 .שים חמש עד משה - יותר קצרות לתקופות שיתייחס



 39-ו'

בפרד ועלות הכסים המוכרים לקביעת תעריף ההולכה תבוסס על עלות מתקי מערכת ההולכה 

; יכוי פחת בשיטת הקו הישר כאשר תקופת ההפחתה תהא לכל הפחות PRMS- למעט תחות ה

  שה כאשר בפועל תקופת ההפחתה קבעת עד מועד סיום רישיון ההולכה. 30

של צרכים בפועל ( 71וההזרמה 70מרכיבי הקיבולתכן קבע כי יחס התקבולים של החברה מ

  מההכסות יבעו ממרכיב הקיבולת).  90%( 1:9) יעמוד על מחוברים למערכת ההולכה

על מת להבטיח כי התעריפים ועדכום יעמדו בעקרוות ובקריטריוים דלעיל, דרשת החברה 

ועצה עובר לחתימה על לידיעת המ₪, מיליון  45להביא כל טילת הלוואה בסכום העולה על 

  הסכם ההלוואה.

כאמור לעיל התעריפים קבעים על ידי המועצה. יחד עם זאת, החברה רשאית לפות מעת לעת 

לרשות הגז הטבעי בבקשה לעדכון התעריפים על ידי המועצה וזאת במידה וחל לשיטתה שיוי 

סיבות אשר יש בו כדי להשפיע באופן מהותי על התוכית העסקית שאושרה ובפרט לעיין יכולת 

ה לפועל או לעיין שיעור רווחיות החברה ועמידתה ביחסי כיסוי על פי התוכית. החברה להוציא

 ולעין החלטת מועצת הגז בדבר עדכון תעריפי ההולכה, רא[העדכון האחרון לתעריפי ההולכה, 

  להלן. 6.20.3.7סעיף 

 עדכון התעריפים והעקרוות לקביעתם . 6.20.3.4

עדכון התוכית העסקית והתעריפים בגין מבלי לגרוע מזכותה של החברה לפעול מול רשות הגז ל

את  לחמש שים, לבדוק אחתלעיל, רשאית הרשות,  6.20.3.2שיויים מהותיים כמפורט בסעיף 

התעריפים ואת הכללים לקביעת התעריפים ולשותם. בפועל, בייחוד לאור השיויים שחלו 

המועצה עשה בתקופות בצורכי השקעה של החברה בהתאם לרישיוה, עדכון התעריפים על ידי 

  הקצרות מחמש שים כאמור.

יום מיום סיום הקמתו של כל מקטע והזרמת גז בו, על החברה להגיש לאישור  90כמו כן, תוך 

המועצה תעריפים מעודכים, ופירוט של העלויות בפועל בגין אותו מקטע כאשר במועד זה תהא 

  72רשות הגז הטבעי רשאית לבדוק את התעריפים.

, מועצת הגז 2017בובמבר  1, מיום 3/2017עפ"י דברי ההסבר להחלטת מועצת הגז הטבעי מס' 

החליטה להפעיל מגון תמרוץ לפיו כאשר בעל רישיון ההולכה מסיים הקמת מקטע בעלות 

מהחיסכון וכאשר יחרוג מהתקציב  50%פחותה מהתקציב המאושר ע"י המועצה יוכרו לו 

   .")מגון התמרוץ(" ריגה כתוספת השקעהמהח 90%המאושר יוכרו לו 

בוסף, בהתאם להחלטת המועצה באשר לעדכון תעריף ההולכה, קבע סעיף של "מועדים 

מיוחדים" הקובע כי אחת לשה תגיש החברה לבחית ועיון המועצה דו"ח ובתוכו סקירה על 

היקף הוצאות התפתחות הפרמטרים המרכזיים בתוכית העסקית של החברה (כגון ביקושים, 

  תפעול, תשואה על ההון, יחסי כיסוי וכדומה). על המועצה לדון בדו"ח של החברה.

 תעריף חיבור . 6.20.3.5

וחיבורה  PRMSתעריף החיבור היו תעריף אותו משלם הצרכן לחברה בגין הקמת תחת 

  73למערכת ההולכה.

                                                      

 .הצרכן של המקסימלית השעתית הצריכה קיבולת את המגלם במערכת שימוש עבור קבוע תשלום   70

 .הצרכן של בפועל הגז צריכת לפי שקבע משתה תשלום   71

 וכח וזאת המקטע של הקמתו מסיום יום 90 עד של בתקופה העלויות את מדויק באופן לאמוד רוב פי על יתן לא החברה של הצבר מסיוה   72

 מקטעים הקמת טרם תעריפים לעדכון הטבעי הגז לרשות פתה החברה בפועל'. וכו קבלים תביעות בירור כגון שוים תהליכים התמשכות

  . סתיימה שהקמתם למקטעים ביחס גם והתעריפים העלויות בחו זאת ובמסגרת חדשים
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התקשרות עם לקוחות פוטציאליים, על הצדדים להגיע להסכמה כאמור לעיל, במסגרת הליך ה

כולל את  ההקמהבדבר אומדן עלויות ההקמה, אשר היו "תעריף החיבור לצרכן". אומדן עלויות 

עלויות העבודה האזרחיות, עלויות תכון, רכש, הקמה, פיקוח (הן פיקוח  74עלויות המקרקעין,

מכלל העלויות  2%ויות לוות וכן דמי יהול בגובה צמוד לפרויקט והן פיקוח צד שלישי), על

  האמורות (ביכוי עלויות המקרקעין ועלויות הפיקוח).

והציור המחבר ממו אל חצרי /  PRMS - בכלל עלויות ההקמה של תחת ה ושא, הלקוח ככלל

מתקי הלקוח). עלויות אלו אין כוללות עלויות תפעול, תחזוקה, שדרוג והשקעות עתידיות תחת 

  הכללות במסגרת תעריף ההולכה אותו משלם הלקוח.  PRMS - ה

מבוצע בשיעורים, החל משלב החתימה על הסכם ההולכה, ובהתאם  החיבורתשלום תעריף 

באתר והתחלת הזרמת  PRMS - באבי דרך מסוימות, כגון מועד הרכבת תחת ה לעמידת החברה

 הגז בפועל. 

במידה ועלות החיבור בפועל מוכה מתעריף החיבור לצרכן, דרשת החברה להשיב ללקוח את 

ההפרש במלואו. במידה ועלות החיבור בפועל גבוהה מתעריף החיבור לצרכן שקבע, וכל עוד עלות 

מתעריף החיבור לצרכן (ביכוי עלות הקרקע ודמי יהול),  110%לא עלתה על החיבור בפועל 

בתוספת עלות הקרקע בפועל ודמי היהול, על הלקוח לשלם את התוספת ללא כל הסתייגות 

"). במידה וההפרש גבוה יותר מהתוספת המקסימאלית, על תוספת מקסימאלית(בסעיף זה: "

ללא אפשרות של הסתייגות מצדו, אך הוא רשאי  הלקוח לשאת בתשלום התוספת המקסימלית

"). במקרה סכום החריגהלהסתייג מתשלום הסכום שמעבר לתוספת המקסימאלית (בסעיף זה: "

זה תועבר ההכרעה באשר לסכום החריגה לידי רשות הגז הטבעי או למומחה מוסכם אשר יפסוק 

  בעיין. 

  הקלות לבעלי רישיון חלוקה . 6.20.3.6

תשתית גז טבעי חלוקה, וכחלק מרצוה של רשות הגז לעודד הקמת  רישיון לבעליבכל הוגע 

וגיש עבור מפעלים ובתי עסק צורכי ארגיה,  בלחץ מוך, אשר תהפוך אותו למקור ארגיה זמין

קבעו בהחלטות המועצה המסדירות את תעריפי החיבור, תאים שוים לבעלי רישיון חלוקה 

  כמפורט להלן:

בהתאם להחלטות המועצה, קבעו תעריפי חיבור  -  רישיון חלוקהתעריף החיבור לבעלי  ) א( 

ספציפיים לבעלי רישיון חלוקה, וזאת בשוה מתעריפי החיבור של לקוחות רגילים של 

החברה (אשר עלות החיבור של אלו מבוססת על העלויות בפועל בהן ושאת החברה). 

ה על גודלה (מידת תעריפים אלו כפי שקבעו בהחלטות המועצה, והמבוססים למעש

אותה מבקשת רשת החלוקה להקים עבור הלקוח, לוקחים  PRMS - הספיקה) של תחת ה

, PRMS - בחשבון את מרבית העלויות אליהן מתייחסת החברה במסגרת הקמת תחת ה

למעט עלויות המקרקעין לרבות ובכלל זה תשלום פיצויים לבעלי המקרקעין. בשוה 

ל הפרשי עלויות על חברות החלוקה מוגבלת לסכום מלקוח אחר, זכות החברה להטי

מקסימלי שקבע בהחלטות המועצה. מיסיוה של החברה, במרבית המקרים סכום זה 

בספטמבר  12מוך באופן יכר לעומת העלויות בפועל. במסגרת החלטת המועצה מיום 

                                                                                                                                                                               

 

 

 ממוקמת בה לקודה ההולכה ממערכת המוחת הצרת של החיבור עלויות את כוללים אים משלם שהצרכן החיבור דמי כי, זה בהקשר, יובהר   73

 גז ייצוא לצורך שישמשו מקטעים מימון עם בקשר המועצה החלטת אודות לפרטים. הצרכן בחצרי הצרת הקמת עלויות מלבד, PRMS-ה תחת

  . לעיל 6.33.1 סעיף ראו הפלסטיית והרשות השכות למדיות טבעי

 בפיצויים הכרוכות העלויות את בתוכו כולל" המקרקעין עלויות" המוח", 1149-2007 גז, "2007 במרץ 11 מיום המועצה להחלטת בהתאם   74

 . הטבעי הגז משק לחוק 28 סעיף פי על הקרקע לבעלי היתים
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הולכה, מיליון ש"ח, כסכום הכלל במסגרת תעריף ה 48- הכירה המועצה בסך של כ 2013

ומוגדר כהשתתפות בעלויות שאין ממומות על ידי חברות החלוקה וזאת בגין שמוה 

 "). העלויות העודפותאשר מקימה החברה בעבור חברות חלוקה (" PRMSתחות 

₪ מיליון  56.7- הוחלט להכיר ב 2017בובמבר  1במסגרת החלטת המועצה מיום בוסף, 

שהחברה חיבור רשתות חלוקה , בעבור 14 - ל PRMS - הגדלת מספר מתקי ה בגין וספים

וכן לצורך השלמת עלויות שלא כוסו בהחלטות הקודמות, המוזכרות  החלה בהקמתם

 PRMSמתקי  4וזאת בגין ₪  יליוןמ 60 - בוסף הוכר במסגרת החלטה זו סך של כ לעיל.

, חלוקה רישיון בעלי י"ע וספים PRMS מתקי ויוזמו במידה .חלוקה עתידיים וספים

 החיבור תעריף לבין PRMS- ה עלות בין ההפרש של המימון אופן את לבחון החברה תידרש

  .העצמיים ממקורותיה לרבות, החלוקה חברת עבורם שתשלם

קו אשדוד שורק, ל יחסבתמרוץ, המגון את להפעיל  גם הוחלטההחלטה  אותה במסגרת

 19.76 - , ובהתאם הוכרה חריגה טו בסך של כקו ירושלים מערב וקו דברת ציפורית

 .₪מיליון 

בכל הוגע לחיבור צרכים מרוחקים המבקשים להתחבר לרשת החלוקה באזור הגב, 

שות בהקמת קווים לצרכים קבעה המועצה כי החברה תשתתף בחלק מהעלויות הדר

בהתאם  75,מרוחקים על ידי רשת החלוקה בגב, אשר ישולמו לחברת החלוקה באבי דרך

לקצב הקמת הקווים לצרכים המרוחקים. כן קבע בהחלטת המועצה כי מתוך הסך 

לעיל)  6.20.3.6שהוכר לחברה במסגרת תעריף ההולכה כמיועד לחיבור צרכים (ראו סעיף 

למימון השתתפות החברה בעלויות ההקמה של ₪ מיליון  61 - מיועד למעשה סך של כ

  המרוחקים. הקווים לצרכים

בתחזיות. יצויין כי כון למועד התשקיף, קצב ההתחברות של חברות החלוקה איו עומד 

ככל שלא יעודכן תעריף ההולכה,  ,עלולהמגמה האמורה בשים הקרובות הימשכות של ה

  .לפגוע בהכסות החברה

בעוד לקוחות שאים בעלי רישיון חלוקה משלמים את  -  מועדי תשלום תעריף החיבור ) ב( 

דמי החיבור לאורך תקופת ההקמה על פי המועדים שקבעו בהחלטות המועצה ודרשים 

החיבור כבר בסמוך לאחר מועד הזרמת הגז בפועל, להשלים את תשלום מלוא תעריף 

 שוו אבי הדרך לתשלום בעלי רישיון להקמה והפעלה 2/16 'בהתאם להחלטת מועצה מס

בעלי רישיון חלוקה  מ"ק 40,000בקיבולת של עד  PRMSעבור מתקן  .של רשת החלוקה

וספים בהתחלת  10% ,עם החתימה על הסכם ההולכה מהסכום 10%דרשים לשלם 

מיליון מ"ק גז טבעי  20לאחר שזרם גז במתקן בהיקף של לפחות  40%בפועל,  הזרמת הגז

לאחר שזרם גז במתקן בהיקף של וספים  40% - וכן  חודשים רצופים 12בתקופה של 

התשלומים ישולמו חודשים רצופים ( 12מיליון מ"ק גז טבעי בתקופה של  25לפחות 

מ"ק,  40,000בקיבולת של מעל  PRMSעבור מתקן  .ופים במשך שה)בארבע תשלומים רצ

 10%עם החתימה על הסכם ההולכה,  מהסכום 10%ון חלוקה דרשים לשלם בעלי רישי

 20לאחר שזרם גז במתקן בהיקף של לפחות  20%הזרמת הגז בפועל, מועד וספים ב

וספים לאחר שזרם גז במתקן  20% ,חודשים רצופים 12מיליון מ"ק גז טבעי בתקופה של 

וספים  40% - ו חודשים רצופים 12מיליון מ"ק גז טבעי בתקופה של  25בהיקף של לפחות 

חודשים  12מיליון מ"ק גז טבעי בתקופה של  35לאחר שזרם גז במתקן בהיקף של לפחות 

 רצופים (התשלומים ישולמו בארבע תשלומים רצופים במשך שה).

                                                      

  .2012 ביוי 11 -ו 2012 במאי 8 מימים 3/12' מס המועצה החלטת זה לעיין ראו   75
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הכירה המועצה  ,ההולכה בושא עדכון תעריף 12.9.2013מיום  1/14' במסגרת החלטה מס

   .חלוקה לחברות (דאז) עתידיים PRMSמתקי  4 - ביחס ל ש"ח יליוןמ 48 - של כבסכום 

₪ מיליון  81.6יש לציין, כי במסגרת אותה ההחלטה, קבע כי על החברה לייעד סך של 

(אשר הושקעו זה מכבר כחלק מתכית פיתוח  להשקעות עתידיות במערכת ההולכה

כאמור,  וזאת באמצעות קרן "השקעות עתידיות" שתוקם. מערכת הולכת הגז הטבעי)

כון למועד התשקיף אין ולפיכך  בעברבוצעו  1/14השקעות בהיקף הדרש לפי החלטה 

   קרן ההשקעות העתידיות. לחברה 

 תעריף הולכה . 6.20.3.7

ף אותו משלם הלקוח לחברה בגין הולכת הגז למתקי הלקוח. ההולכה היו התערי כאמור, תעריף

תעריף זה מחולק לתעריף בגין העמדת קיבולת ללקוח לצורך העברת הגז הטבעי, וכן תעריף בגין 

  הזרמת הגז בפועל.

   76:כדלקמן עודכו בשים האחרוות תעריפי הולכת הגז המועצהת ובהתאם להחלט

 תאריך/תקופה
  תעריף קיבולת

למיליון (₪ 
77BTU(  

  תעריף הזרמה
  )BTUלמיליון (₪ 

תעריף הזרמה למערכת 
ההולכה לצרכים המחוברים 

  לרשת החלוקה
  )BTUלמיליון (₪ 

  0.7501  0.1043  0.6135 1.1.2012 - החל מ

  0.8472  0.1169  0.6938 1.1.2013 - החל מ

  0.8899  0.1213  0.7302 1.1.2014 - החל מ

  0.9338  0.1310  0.7627  1.1.2018- החל מ

  התעריפים לעיל יוצמדו למדד המחירים לצרכן.

ביצעה המועצה מספר עדכוים בתוי מודל  ,2017בובמבר  1מיום כן יצוין כי במסגרת החלטתה 

מיליארד ש"ח. עיקר  5.9- התעריף, כאשר ההשקעה המוכרת של החברה עודכה לסך של כ

העדכוים מתייחסים להכרה בעלות הכפלת מקטע שורק קרית גת, מקטע מערכת ההולכה 

ריף משכלל למאגרים קטים, הכפלת מקטע תל קשיש דברת והשקעות אחרות. כמו כן, גובה התע

  לתוכו גם עלויות בגין תפעול ותחזוקה, ההלה וכלליות וביקושי הגז הטבעי.

  לצרכים ומשווקים המחוברים לרשתות חלוקה הקלות . 6.20.3.8

בדומה להקלות להן זכו בעלי רישיון חלוקה בכל הוגע לתעריפי החיבור ומועדי תשלום תעריפי 

ההולכה אשר ישולם על ידי אותם  החיבור, קבעה המועצה תאים שוים בכל הוגע לתעריף

צרכים ומשווקי גז להם מוזרם הגז באמצעות בעלי רישיון חלוקה (אותם צרכים ומשווקים 

צורכים שירותי תשתית הן מבעלי רישיון החלוקה והן מהחברה, כבעלת רישיון ההולכה, וזאת 

בדצמבר  27מיום בוסף לתשלום המשולם על ידם לספקי הגז הטבעי). במסגרת החלטת המועצה 

, קבע כי צרכן המחובר לרשת חלוקה ישלם לחברה תעריף הזרמה בלבד, ולא ישלם תעריף 2009

תעריף ההזרמה של צרכן המחובר לרשת החלוקה יחושב באופן הבא: מרכיב ההזרמה  78קיבולת.

בתעריף ההולכה לצרכים של מערכת ההולכה בתוספת רכיב הקיבולת בתעריף ההולכה לצרכים 

                                                      

 ומקטע ג"תב-שר בקו המקטע, הימי המצוף הקמת לצורך הדרשות ההשקעות בשל בעיקרו כאמור העדכון בע, המועצה להחלטת בהתאם   76

 בהוצאות והכרה, וכלליות ההלה הוצאות היקף עדכון; המוכרות התפעול הוצאות היקף עדכון; המקסימאלי הביקושים היקף עדכון; ירושלים

   .PRMS-ה תחת של החיים מחזור ועדכון היתרים וקבלת תכון לעיין

77   UnitBritish Thermal  - רגיה לחום מידה יחידתויים וכפוף, מעוקבים במטרים, ושקולה ואמעוקבלמיליון מטר 27.8 – ל, הגז בהרכב לשי 

BTU )אי והכל), מתמר גז לגבידרטיים ולחץ טמפרטורה בתסט.  

 למעט( בלבד הזרמה בגין תעריף היו מצרכיו גובה החלוקה רישיון שבעל התעריף, הקיימים החלוקה רישיון לבעלי המכרזים לתאי בהתאם   78

 . החלוקה ברשת קיבולת הזמת לבצע יתן לא. בפועל שצרכו טבעי גז של המעוקבים המטרים לכמות בהתאם), חיבור תעריפי
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לפרטים  79והכל בהתאם לכמות הגז שהועברה בפועל 95% - כשהוא מחולק ב ערכת ההולכהמשל 

  . 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  1וספים ראו ביאור 

יצוין כי התשלום לחברה בגין הולכת גז טבעי לצרכים ברשתות חלוקה משולם על ידי המשווקים  . 6.20.3.9

לוקה. לעומת זאת, חברות החלוקה הן אלו המבצעות את הזמת והצרכים, ולא על ידי חברות הח

בהחלטת מועצה החיבורים למערכת החלוקה וושאות בהתאם לכך בתשלום דמי החיבור בגים.

קבע כי בשל המאפייים הייחודיים של מתקים המשמשים תחות דחיסה, צרכים כאמור  2/18

לא תעריף הולכה בגין תפיסת קיבולת קבועה. ישלמו תעריף הולכה בגין צריכת ארגיה בפועל ו

  כמו כן, מתקים המשמשים תחות דחיסה ידרשו לשלם את עלות החיבור בפועל לרשת ההולכה. 

 תעריף איזון וחריגה מקיבולת . 6.20.3.10

כאמור, תעריף איזון היו תשלום בגין הפרה של הוראות הסכם ההולכה המחייבות את הלקוחות 

הגז המסופקת עבורם מספקי הגז, לבין הכמות הצרכת על ידם בכל לשמור על איזון בין כמות 

יום. במקרה של חוסר איזון מתמשך, רשאית החברה, בוסף לתשלומי האיזון כאמור, לרכוש או 

למכור גז טבעי ולחייב את הלקוח בהתאם. ביחס למשווקים קבעו כללים גמישים יותר באשר 

קיבולת שהוזמה על ידו במסגרת הסכם ההולכה מחויב לתעריפי האיזון. בוסף, לקוח החורג מה

מהקיבולת המוזמת,  1%בתשלום תעריף חריגה מקיבולת. בהתאם להחלטת המועצה, סטייה של 

במשך השתיים הראשוות לחיבור לקוח מסוים, תיחשב כסטייה מותרת מהקיבולת שהוזמה 

פעמים אחרי השה  3קיבולת ולא ייגבה חיוב וסף בגיה. לקוח שמחויב בתעריף חריגה מ

 6.20.2 שים. לפרטים וספים ראו סעיף 5הראשוה מחויב בהגדלת קיבולת מסוימת לתקופה של 

  לעיל. 

  תלות בלקוח מהותי . 6.20.4

 חח"יתלות ב . 6.20.4.1

היוו  2017 - ו 2016, 2015כלקוח מהותי. בין השים  חח"יכון למועד התשקיף, לחברה תלות ב

מהכסות החברה מדמי הולכה באותן  54% - ו 55%, 60% - שיעור של כ חח"ית החברה מהכסו

   השים, בהתאמה. 

לצורך השוואה, הכסות החברה מדמי הולכה מכלל יצרי החשמל הפרטיים בתקופות האמורות 

  , בהתאמה. 31% - ו 31% 26% - עמד על כ

   חח"יהסכם ההולכה עם  . 6.20.4.2

, וזאת על בסיס הסכם ההולכה חח"יחתמה החברה על הסכם הולכה עם  2009בחודש יואר 

  80לעיל. 6.20.2הכללי המתואר בסעיף 

תחילת הזרמת הגז הטבעי  81ממועדשים החל  15קבע לתקופה של  חח"יהסכם ההולכה עם 

) שים וספות. יצוין כי 5בחמש ( יכוחח"י להארשיתה ל, עם אופציה חח"י הכוח של ותתחל

קבעו כללים  ,2007בהתאם להסכם ההולכה הכללי שאושר על ידי מהל רשות הגז ביוי 

צרכי גז המוגדרים כצרכן  על ידי שהוזמהבוגע לשימוש בכמות הקיבולת  המאפשרים גמישות

  SPOT.82רב אתרי, בייהם חח"י, ומתן אפשרות לרכישת קיבולת בעסקאות 

                                                      

  . העמסה מקדם הצורך במידת ויעודכן ייבחן בהם מועדים קובעת המועצה החלטת   79

 התחייבויות לעיין שיויים כוללת זו טיוטא. לתוקף ותכס ייתכן אשר, הכללי ההולכה להסכם חדשה טיוטא קיימת, התשקיף למועד כון   80

  . וקיבולת הזמות/  קסות/  חישוב צורת/  זמן/  לכסף

 מועד תחילת הזרמת הגז הטבעי משתה בין תחות כוח.    81

  .SPOT לעסקאות תעריפים קבעו טרם, בפועל   82
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 הכוללת אתצורפה גם תוספת של דרישות רשות החברות הממשלתיות  חח"ילהסכם ההולכה עם 

לצדדים שלישיים  (כולן או חלקן) הסכם ההולכהזכויות וחובות מכוח של חח"י להסב האפשרות 

  . ")התוספת להסכם ההולכה עם חח"י(" במקרה של הפרטה או שיוי מבי של חח"י

ביחס לתקלה בציור הימי קיים הסדר מיוחד, המעוגן בהסכם ההולכה עם חח"י. בהקשר הזה 

, וזאת מבלי כי תקלה בציור הימי תחשב כאירוע כוח עליוןהוסכם בין החברה לבין חח"י 

שהחברה תידרש להוכיח כי התקיימו ביחס לתקלה כאמור התאים המויים בהסכם ההולכה עם 

  83ח עליון.חח"י ביחס לאירוע כו

בהתאם להסכם ההולכה על הלקוח לסכם מול החברה את קודות הכיסה של הגז הטבעי 

מציין  חח"ימהספק, אותו הוא מבקש כי החברה תוליך לאתריו. כון להיום, הסכם ההולכה עם 

אישר תוספת לספח , מהל רשות הגז 17.7.2016 - ב .את קודת הכיסה באשדוד ואשקלון

המסחרי של הסכם ההולכה בקשר לקודת החיבור למצוף הימי. תוספת זו מסדירה את השימוש 

 החברהבמצוף הימי לרבות הסדרים מיוחדים לתחזוקה ווסחה לקביעת היקף האחריות של 

  לשה.₪ מיליון  5 - לאירוע ו₪ מיליון  3במקרה של תקלה ומגבלת אחריות של 

מתוך כלל הכסות החברה,  חח"יול בשים הקרובות ירידה ביחס ההכסות מלהערכת החברה תח

 חח"יוזאת עם כיסתם של יצרי חשמל פרטיים וצרכי גז מהותיים וספים. על אף האמור לעיל, 

  צפויה להמשיך להיות הלקוח המהותי של החברה בעתיד הראה לעין.

, פרסמה 2018במאי  10"י, ביום בהקשר זה ובהמשך לאמור בתוספת להסכם ההולכה עם חח

חח"י דיווח מיידי שעייו מתווה העקרוות לשיוי מבי בחח"י, במסגרתו קבע בין היתר כי: (א) 

אתרי ייצור קיימים המופעלים בגז  5בטווח זמן של כחמש שים, חח"י תמכור לצדדים שלישיים 

"י תקים חברה בת בבעלותה המלאה טבעי (אלון תבור, רמת חובב, רידיג, חגית ואשכול); (ב) חח

אשר תקים ותפעיל שתי יחידות ייצור המופעלות בגז טבעי באתר אורות רבין; (ג) חח"י תמשיך 

לפעול כספק שירות חיוי ולהוליך ולחלק חשמל במדית ישראל כמוופול; (ד) חח"י תעבור 

ח"י תשופה בגין עלויות תהליך מהותי של שיוי ארגוי ותכית התייעלות; (ה) להערכת חח"י, ח

  הרפורמה, בכפוף להסדרה הדרשת. 

יצוין כי מתווה העקרוות המתואר כפוף לאישורים שוים, לרבות החלטת ממשלה ותיקוים 

   להוראות הדין הרלווטיות.

על פעילות  בשלב מקדמי זה, החברה איה יכולה להעריך את השלכות והשפעות הרפורמה בחח"י

  החברה ועל הסדר ההתקשרות שלה מול חח"י. 

  מול חח"י בוגע לחריגה מקיבולת מחלוקות . 6.20.4.3

הסכם ההולכה כולל מגון במסגרתו קבע כי היה והצרכן צרך כמויות גבוהות מהקיבולת 

 85החברה רשאית לחייב אותו בעלות וספת בגין חריגות כאמור 84,המקורית אשר הוזמה על ידו

  ").  מקיבולת חריגה("

 86עוד קובע הסכם ההולכה כי במקרה בו הצרכן חרג שלוש פעמים במהלך תקופת ההסכם

מהקיבולת המקורית אשר הוזמה על ידו, אזי החברה תהא רשאית לחייב אותו בגין הגדלה 

מאולצת. החיוב בגין ההגדלה המאולצת, היו חיוב בגין הגדלת הקיבולת המוזמת ע"י הצרכן 

                                                      

 .אישורו את מצריך כאמור שסיכוםם כאמור הובא לידיעתו של מהל רשות הגז לאור העובדה כי ייתכן סיכו   83

 שהוזמה על ידו. מהקיבולת 5%מעל    84

 משווי החריגה. %150   85

  החודשים הראשוים מחתימת ההסכם לא יספרו למיין ההגדלה המאולצת. 12חריגות שיתרחשו במהלך    86
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ובלבד שהחברה מסוגלת באופן מעשי,  87,חודשים 60יגה החציוית, למשך תקופה של בגובה החר

  "). הגדלה מאולצתכמפעיל סביר ומיומן, לספק את ההגדלה המאולצת ("

והגדלה  בקשר לחריגה מקיבולת מחלוקותמספר  במהלך ארבע השים האחרוות התעוררו

  ארה עיקרי המחלוקות:ותת . להלןעם חח"י, בהתאם להסכם ההולכה ח"ישל ח מאולצת

וצר חוב ביצעה חח"י חריגות מקיבולת אשר בגין  2014במהלך החודשים יואר ופברואר  ) א( 

  מש"ח. החוב האמור טרם שולם על ידי חח"י. 0.8- כלחברה, בסך של  ח"ישל ח

חריגות מקיבולת, חוזרות ושות, אשר בגין החלה  ביצעה חח"י 2013החל מחודש מרץ  ) ב( 

בסך של כחצי מיליון בהגדלה מאולצת  2014החל מחודש אפריל את חח"י החברה לחייב 

החוב האמור לא שולם על . ")2013 מרץמההגדלה המאולצת (לפי מע"מ) (" בחודש ש"ח

בגין חריגות לחברה המשיכה לשלם , חח"י 2016ידי חח"י, אולם, עד לחודש אוגוסט 

(תוספת תשלום בגין חריגות מקיבולת קודתיות  בהתאם לקיבולת המקוריתקיבולת 

") ולא בגין ההגדלה המאולצת ברמה חודשיתחריגות קיבולת ברמה חודשית (להלן: "

לחברה גם את התשלומים בגין לא שילמה חח"י  2016). החל מחודש אוגוסט 2013ממרץ 

 . )2013ממרץ תשלום בגין ההגדלה המאולצת - חריגות מקיבולת ברמה חודשית (בוסף לאי

לפיהן החברה מתבקשת קיבלה החברה פיות מסגן מהל רשות הגז  2016במהלך שת יוער כי 

  ח"י.מקיבולת של ח את החיובים הוספים בגין החריגה ,2016, החל מחודש אוגוסט להקפיא

חוב חח"י בהתייחס לחריגות מקיבולת כאמור בס"ק (א) ולהגדלת עמד  31.12.2017כון ליום 

הקיבולת המאולצת הראשוה כאמור בס"ק (ב) לעיל, על יתרה טו (חיובי הגדלה מאולצת 

בקיזוז הפרשה בגין תשלומים עודפים המתייחסים לחריגה מקיבולת ברמה חודשית ששולמו עד 

כון ליום  מע"מ).לפי (₪ מיליון  12.5 - בהתאם לגישתה של חח"י) על סך כ 2016לחודש אוגוסט 

 . )לפי מע"מ(₪ מיליון  16יתרת החוב היה  2018במרץ  31

החברה השהתה את החיובים לחח"י בגין חריגות מקיבולת ברמה חודשית החל מחודש אוגוסט 

 2018במרץ  31יום לו₪ ליון ימ 32.1- כלסכום של  2017בדצמבר  31ליום  (המסתכמים כון 2016

  פשר לרשויות המוסמכות להסדיר את הושא.לאעל מת ₪), מיליון  40- לסכום של כ

  לעיל:המתוארות ת וביחס למחלוקקטה בפעולות שוות  החברהיצויין כי 

דירקטוריון החברה קיים מספר דיוים בושא המחלוקות ה"ל והקים עבור ושא זה  ) א( 

 ועדת אד הוק של הדירקטוריון. 

לרשות החברות בבקשה כי תפעל ליישוב הסכסוך  פתה החברה 2014בחודש אוקטובר  ) ב( 

של היועץ המשפטי לממשלה, טרם שהיא פוה בתביעה כספית כגד  6.1202עפ"י החייה 

 .חח"י

ברה קיימה דיוים ופגישות מול רשות הגז ביסיון להסדיר את המחלוקת באמצעות הח ) ג( 

  הסכם ההולכה בין החברות.

פגישה, בתיווך רשות החברות הממשלתיות, בין הצדדים התקיימה  2016בחודש פברואר  ) ד( 

כמו כן, התקיימו מספר פגישות בין ההלות החברה וחח"י  .המחלוקותביסיון ליישוב 

  הביאו ליישוב המחלוקות. אולם הן לא

ליישוב  מתווה לפשרהולחח"י  הטבעי החברה הגישה לרשות הגז 2018בחודש פברואר  ) ה( 

 ₪מיליון  16 - ) חח"י תשלם לחברה סך של כא: (שעיקריו, המחלוקות המתוארות לעיל

החל ממועד כיסת הפשרה לתוקף, ) בבגין החובות המתוארים לעיל; ( (לא כולל מע"מ)

                                                      

 או עד למועד תוקפו של החוזה, לפי המוקדם מבייהם.   87
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 25%בהיקף של עד המקורית שקבעה בהסכם ההולכה עם חח"י צריכה מעבר לקיבולת 

, ומעבר לכך חח"י תחויב ברת חיוב לא תחשב לחריגה מקיבולת קיבולת המקוריתמעל ל

 . על פי הוראות הסכם ההולכה הקיים

ציגים של  ברשות החברות הממשלתיות, בהשתתפות 2018באפריל  9בפגישה שהתקיימה ביום 

הפשרה וייפו בעיין זה לרשות הגז  מתווה, סוכם כי החברות יפעלו בהתאם להחברה ושל חח"י

 בין החברות תיקון להסכם ההולכה המאמץ את מתווה הפשרה חתם 2018במאי  15ביום  .הטבעי

וקפו של מתווה ת .ובמסגרתו וויתרו החברות באופן הדדי על טעות בקשר עם הושא שבמחלוקת

בכך שהסכם ההולכה לא יעודכן על ידי מהל רשות הגז הטבעי באופן הסותר את  מותה הפשרה

  האמור במתווה הפשרה.

 תלות בפיתוח משק החשמל . 6.20.4.4

עיקר מכירות החברה מיועדות לסקטור החשמל. על כן, האטה בביקושים לחשמל ועיכוב בהקמה 

  להשפיע על תוצאות החברה. של תחות כוח פרטיות בגלל קשיים רגולטוריים במשק החשמל עשוי

 שיווק והפצה . 6.21

כון למועד התשקיף, אין לחברה מערך מיוחד לשיווק והפצה, וזאת היות וההתקשרויות עמה, 

הגז  מבוססות על התקשרות מוקדמת בין הלקוחות לבין ספקי הגז הטבעי וכן היות שהיא מוליכת

הטבעי בלחץ גבוה היחידה ביבשה בישראל. עם זאת, בחברה פועלת יחידה ליהול קשרי לקוחות 

  האחראית על קשר שוטף אל מול לקוחות החברה ומתן מעה לצרכיהם. 

 צבר הזמות  . 6.22

, ההכסות הצפויות מלקוחות, בהתאם להסכמי ההולכה הקיימים 2017 דצמברב 31כון ליום 

  הין כמפורט בטבלה שלהלן: מול לקוחות החברה, 

  
 

  סה"כ
  ₪)(אלפי 

  1רבעון 
  ₪)(אלפי 

   2רבעון 
  ₪)(אלפי 

   3רבעון 
  ₪)(אלפי 

  4רבעון 
  ₪)(אלפי 
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מדמי 
  חיבור

הכסות 
  מהולכה
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מדמי 
  חיבור

הכסו
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מהולכ
  ה

הכסו
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מדמי 
  חיבור

הכסות 
מהולכ

  ה

הכסות 
מדמי 
  חיבור

הכסות 
מהולכ

  ה

הכסות 
מדמי 
  חיבור

הכסות 
מהולכ

  ה

שה 
 ראשוה

2018 
177,123  524,020  68,202  

131,00
5  

60,807  
131,00

5  
28,407  

131,00
5  

19,707 
131,00

5 

  שה 
שייה 
2019 

13,278  530,354  

 
שה 

שלישית 
2020 

0  571,321  

שה 
רביעית 

2021 
0  610,668  

שה  
חמישית 

2022  
0  610,668  

  2,275,710  190,401  סה"כ

מיליוי ש"ח (מתוכם, הכסות  739.6 - , סמוך למועד התשקיף הסתכמו ההכסות הצפויות בכ31.12.2017ליום 

  מיליוי ש"ח).  500 - מיליוי ש"ח והכסות מהולכה כ 239.6- מדמי חיבור כ

, ההכסות הצפויות מלקוחות, בהתאם להסכמי ההולכה הקיימים מול לקוחות 2016בדצמבר  31כון ליום 

   רה, הין כמפורט בטבלה שלהלן:החב
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-1.1( 1 רבעון
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  )1.4-30.6( 2 רבעון
  )₪(אלפי 

  )1.7-30.9( 3 רבעון
  )₪(אלפי 

-1.10( 4 רבעון
31.12(  
  )₪(אלפי 

 הכסות
 מדמי
  חיבור

 הכסות
  מהולכה

 הכסות
 מדמי
  חיבור

הכסו
 ת

מהולכ
  ה

 הכסות
 מדמי
  חיבור

 הכסות
  מהולכה

 הכסות
 מדמי
  חיבור

 הכסות
  מהולכה

 הכסות
 מדמי
  חיבור

  

 הכסות
  מהולכה

107,89  2016שת 
0  

493,439    

  שה ראשוה
2017 

141,01
2  

521,690  39,100  
127,44

2  
39,100  127,442  31,406  133,403  31,406 133,403 

שה שייה 
2018 

59,932  556,579  
 

שה שלישית 
2019 

25,075  560,063  

שה רביעית 
2020 

0  563,318  

 
שה חמישית 

2021  
0  565,323  

  "כסה
416,06

3  
2,664,27

2  

 תחרות . 6.23

כון למועד התשקיף, החברה היה הגורם היחיד לו הועק רישיון להקמה והפעלה של מערכת 

בישראל ואין לחברה מתחרים בתחום פעילותה. יחד עם זאת, ישם צרכים הולכה של גז טבעי 

(ביויים וקטים יחסית) שיכולים לבחור אם להתחבר ישירות באמצעות החברה או דרך חברת 

להתקשר עם  –ישירות או באמצעות המשווק  –חלוקה, אם כי גם במקרה זה דרש הלקוח 

אות חוק משק הגז הטבעי, כיסת גורמים וספים החברה ביחס למערכת ההולכה. בהתאם להור

   לתחום הולכת הגז כפופה לקבלת רישיון הולכה ולעמידה בתאים שייקבעו על ידי המדיה.

 עותיות  . 6.24

כון למועד התשקיף, ובהתבסס על תוי פעילותה של החברה מאז הקמתה, אין עותיות בפעילות 

  החברה. 

ללא  506הייו ₪, מיליוי  553(מועד זה מרבית הכסותיה בהקשר זה יצוין כי על אף שכון של

היו  פעילותו החשמל, אשר היקףמסקטור ייצור של החברה מבוססות על הכסות  דמי חיבור)

פועל יוצא של הביקוש לחשמל בישראל, המאופיין בעותיות, פעילות והכסות החברה אין 

מושפעות באופן מהותי מהעותיות הקיימת בביקוש לחשמל בישראל, וזאת בעיקר משום 

לעיל, תעריף ההולכה על פיו גבות הכסותיה של החברה מלקוחותיה,  6.20.3.7שכמפורט בסעיף 

) ומפרמטר של תעריף הזרמה 90%החשמל, מורכב מפרמטר של תעריף קיבולת ( יייצרובייהן 

בפועל. בהתאם לתעריפים אלו, חלקו הארי של תעריף ההולכה היו בהתאם לתעריף הקיבולת, 

תון קבוע מראש לכל לקוח שאיו תלוי בכמות הגז המוזרמת בפועל (תון המשפיע על ההכסות 

 איו מושפע כלל מעותיות.מכוח תעריף ההזרמה) ומשכך 

 כושר הולכה  . 6.25

כושר ההולכה של החברה משתה בין אזור לאזור והוא תלוי, בין היתר, בקוטר הצרת, פריסת 

המערכת, פיזור הצרכים וגורמים וספים. לפירוט בדבר מערכת ההולכה הקיימת ומקטעי הולכה 

לעיל. מכירת קיבולת  6.10.3 - ו  6.10.2וספים המצאים כיום בתכון ו/או הקמה ראו סעיפים

 6.10.2לצרכים חדשים מדרום לתחת שורק מחייבת ביצוע חלק מההכפלות המפורטות בסעיף 

  לעיל או אספקה לאשקלון על ידי ספק גז.
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  רכוש קבוע, מקרקעין ומתקים . 6.26

 כללי . 6.26.1

כאמור לעיל, החברה איה מחזיקה בכסים מהותיים למעט רישיון החברה. בהתאם לרישיון 

החברה ולהסכם המסגרת בין המדיה לחברה, מערכת ההולכה, על כל מתקיה, היה בבעלות 

מלאה ובלעדית של המדיה, ולחברה הועקה זכות שימוש בלבד במערכת ההולכה למטרת 

גם הזכויות במקרקעין אותן מפקיעה החברה או חוכרת (לצורך  הקמתה והפעלתה בלבד. בהתאם,

  ) הין בבעלות המדיה. PRMSהקמת תחות הגפה ותחות 

לרישיון כי במידה וקבע על ידי ערכאה משפטית מוסמכת, ביגוד לעמדת  24בוסף, קובע סעיף 

עלות החברה, לחוק המערכת או כל חלק ממה הים בב 54המדיה, כי בהתאם להוראות סעיף 

  לחוק.  21תעביר החברה למדיה ללא תמורה את מערכת ההולכה ואת הכסים, כהגדרתם בסעיף 

לרישיון, כל עוד לא הוקתה הבעלות במערכת ההולכה לחברה, החברה או מי  24בהתאם לסעיף 

מטעמה, במישרין או בעקיפין, אים רשאים להעביר, למכור, לשעבד, לעקל או לבצע כל עסקה 

חרת במערכת ההולכה או בכסי מערכת ההולכה. בצד זאת, רשאית החברה לשעבד תקבולים א

שיגיעו לה בקשר עם קיום הרישיון, והכל בכפוף להוראות כל דין לרבות חוק החברות 

הממשלתיות. לפרטים בקשר עם שעבוד תקבולים לטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה ראו 

  להלן.  6.33.5סעיף 

 עליהם מוקמת מערכת ההולכה המקרקעין . 6.26.2

את הבעלות  איו משה חוק משק הגז הטבעי - הבעלות במקרקעין בהם מוטמת צרת ההולכה 

ותרת בידי בעליהן  , ולכן הבעלות בזכויות כאמורהזכויות במקרקעין שבהם מוטמת הצרתעל 

  המקוריים. 

, לפיו )1969 - תשכ"טהלחוק המקרקעין,  12(סעיף  ביגוד לכלל הרגיל - הבעלות במתקי הגז 

 ככלל, הבעלות ,הבעלות בקרקע משתרעת גם על המחוברים, קובע חוק משק הגז הטבעי כי

בכל הקשור יובהר כי ( היה בידי מי שהתקין אותם כדין במתקי גז שחוברו למקרקעין של אחר

. לפרטים בדבר )כמפורט לעיל ,היה של המדיה במתקי גז כאמורלמערכת ההולכה הבעלות 

  . לעיל 6.26.1זכויות הבעלות והשימוש במערכת ההולכה ראו סעיף 

בכל הוגע למקרקעין עליהם בויים מתקי הגז  - הבעלות במקרקעין עליהם מוקמות תחות גז 

), קובע חוק משק הגז הטבעי כי הזכויות PRMSהעיליים (תחות קבלה, תחות הגפה ומתקי 

במקרקעין הדרושים להקמת אותם מתקי גז תירכשה או תופקעה מידי בעליהן, תירשמה על 

  שם המדיה, והחברה, כבעלת רישיון הולכה, תקבל זכויות משה במתקים. 

לצרכי  פקודת הקרקעות (רכישהל 3תיקון מס' טרם  ,2010עד לשת  - הליך ההפקעה והרישום 

בהתאם לכללים המפורטים לעיל, למעט  לקיים את הליך ההפקעה הגה החברה ,1943ציבור), 

תיקון הפקודה  או סיכומים אחרים על ידי המדיה.במקרים מיוחדים שבהם תקבלו החיות 

עצת". יקבע כי טרם חתימת שר האוצר על מסמכי ההפקעה יש להוועץ "בועדה המי 2010משת 

ככלל לא עולה בידי החברה להשלים את  לכןולא תמיד מתאפשרת דרכו, ההפקעה ו הליך זה ארוך

  .הליך ההפקעה

ברה מצויה במשא ומתן מול רשות מקרקעי ישראל ביחס לקרקעות שבבעלות המדיה הח ,ככלל

") לעיין הסדרת זכויות החברה במתקים שהוקמו או מוקמים על מקרקעי המדיה. כון רמ"י("

  להלן). 6.38.9למועד התשקיף, עדיין לא חתם הסכם עם רמ"י (כמתואר בסעיף 

שימוש  ככל שרלווטי ביחס למתקים המוקמים או שהוקמו בחצרי הלקוח החברה עושה

  בקרקעות אלו בהתאם להסכם ההולכה.  
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טרם חתם, הרישום על שם המדיה טרם הסתיים, ואין  מכיוון שההסכם מול רמ"י כון לעת הזו,

ביכולתה של החברה להעריך, בפרט לאור מורכבות הסוגיה וסיבות תכויות (היעדר פרצלציה; 

   .מספר כסים רב וכדומה), את משך התקופה לסיום הסדרת הרישום

ן, ושאת החברה, כבעלת הרישיו ,בהתאם להוראות חוק משק הגז הטבעי - שיאה בעלויות 

 םשאיבהוצאות רכישת הזכויות (במקרים של תחות גז). לעיין צרת ומתקי גז תת קרקעיים (

בעל הרישיון ישלם לבעל הקרקע עבור זקים  משק הגז הטבעי, בהתאם להוראות חוק ,תחת גז)

יף סע ,בוסף יין.שגרמו כתוצאה מביצוע פעולות להקמת הצרת או המתקן התת קרקעי, לפי הע

לחוק משק הגז הטבעי קובע הוראות לעיין תשלום פיצויים בשל תכית למתקן גז. בהקשר זה  28

יצויין כי במסגרת הסכם ההולכה ישו הסדר בעיין ויתור הלקוח על פיצויים הקשורים 

במקרקעין. עוד יצוין כי במקרים בהם עשוי הליך הקמת חיבור הלקוח להביא לתביעות מכוח 

מהלקוח שבעבורו מוקם  חברה לקבלת התחייבות לשיפוי מראשמשק הגז, פועלת ה לחוק 28סעיף 

מתקן הגז (או מהיזם המקדם את התכית), בגין זקים והוצאות שתיגרמה לה בקשר עם כך, 

(כדוגמת הקו לרמת גבריאל, הקו לתחת  מסיבות שוות תיתכאשר ההתחייבות ה"ל לא תמיד 

(וזאת על פי הוסחים  עם חתימת הסכם הולכה עם הלקוחומתבטלת  הכוח בחדרה ועוד)

התחייבות כאמור לשיפוי מראש איה קיימת כאשר מגיש  .המקובלים של כתבי שיפוי כאמור)

  .רשות הגזאו  משרד הארגיההתוכית היו 

כי בעל הרשיון ישא בעלויות של  הוראה הקובעתכלולה  המפורטות תוכיות המתארב בוסף,

בפרק הזמן שקבע על ידי מוסד וזאת  קרקע,במיגוים של מערכת ההולכה לשימוש הו ההתאמות

  .התכון

 ההקמההליך  . 6.26.3

 מקטעי ההולכה  . 6.26.3.1

בהתאם להוראות הרישיון, מחויבת החברה בהקמת מקטעי הולכה בהתאם לקבוע ברישיוה 

  ושר האוצר לעיין הקמת מקטעי הולכה וספים. ארגיהוכגזרת מהחלטות של שר ה

  כללי, יתן לתאר את הליך ביית והקמת מקטעי ההולכה בהתאם לאמור להלן: באופן

ביית והקמת מערכת ההולכה עשית בהתאם לתוואים, לקטרים ולפרטים האחרים  -  שלב התכון

בהתאם לתוכיות מתאר ארציות מפורטות, וספציפיות החלות על  37,89 תמ"א 88שבתכית האב,

םמערכת ההולכה בהתאם לתכיות ב וכן בהתאם  90יוי ערים מפורטות והמקטעים השוי

ם ה 91למפרטי לאותו מקטע הולכה, לרבות בהתאם לבדיקות  92הרלווטיים ותוכית ההקמ

 וסימולציות מקדימות שעשות על ידי החברה.

לצורך ביצוע שלב התכון, הכולל תכון קוספטואלי ובסיסי ולאחריו הכת תכון מפורט, של 

יתרי ביה במידת הצורך עבור ביית המקטע, ובמקרים מסוימים אף תכון הפרויקט וקבלת ה

ואישור של תוכיות המתאר הארציות ותכיות ביוי הערים המפורטות אשר יחולו על מערכת 

                                                      

 את והמסדירה, לעת מעת בה המבוצעים והשיויים התיקוים, התוספות כל לרבות, הטבעי הגז רשות מהל ידי על ואושרה שקבעה תוכית   88

 .ההולכה מערכת הקמת

 לרבות, ההולכה מערכת עם בקשר והממשלה ולביה לתכון הארצית המועצה ידי על שאושרה 37 א"תמ' מס טבעי לגז הארצית המתאר תוכית   89

  . 1965-ה"התשכ, והביה התכון חוק לפי שתאושר או שאושרה האמורה לתוכית ותוספת שיוי כל

. אחרת מפורטת 37 א"תמ וכל ג/37א"ותמ ב/37א"תמ של הרלווטי והחלק) 2(א/37 א"תמ לרבות, המערכת על החלות מפורטות מתאר תוכיות   90

 מסוימים במקרים כי אם, קיימות מתאר תוכיות בסיס על בתכון החברה מתחילה רוב פי על טיבעי גז למתקי ע"תב, ל"תת, 10 א"לתמ שיוי

 . הרלווטית המתאר תוכית של הכתה הליך על גם החברה אחראית

 הקמתו לצורך הדרושים המקרקעין תיאור את וכן, והמתקים המקטע להקמת העבודות ותיאור ההדסיות התוכיות את כולל זה מפרט   91

 . בהם והבעלות

  . וכדומה זמים לוחות, איכות בקרת, ביצוע מפרטי, הדסי תכון, עבודה תוכיות כוללת, הרישיון להוראות ובהתאם, כאמור ההקמה תוכית   92
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האחראיות על הכת המפרטים הדרשים  93ההולכה, מתקשרת החברה עם חברות הדסה ותכון,

ון למועד תשקיף זה קיים לחברה מאגר מתכים אשר וקבלת היתרי הביה בהתאם לצורך. כ

  מתוכו בחרים מתכים לביצוע עבודות התכון העיקריות.

  להלן.  6.27.3.1לפרטים וספים בדבר עיקרי הסכמי התכון ה"ל ומאגר המתכים ראו סעיף 

מוחת תשתית כמו כן, במסגרת זו, דרשת החברה, בין היתר, לפעול לפיצוי בעלי הקרקעות בהן 

מערכת ההולכה. על פי רוב, מוחת תשתית מערכת ההולכה בשטחים חקלאיים. בהתאם להלי 

העבודה הקיימים של החברה, מתבצע הליך מקדים, באמצעות שמאי חיצוי, של הערכת הזק 

הקרקע  והפיצוי הדרש לתשלום לבעלי הקרקע, אשר על פיו מגיעה החברה להסכמות עם בעלי

  ה הפיצוי שישולם להם וזאת בתיאום ובאישור ציג משרד האוצר.  באשר לגוב

 הליכי הכיסה לעבודות במקרקעין מוסדרים בחוק משק הגז הטבעי ובדיי התכון והביה.

הליכים אלו אל מול בעלי הקרקעות עשויים לעיתים לארוך זמן רב ולהביא לעיכובים בהקמת 

מול בעלי קרקע במסגרת ההליכים להקמת מקטע  וזאת כפי שאירע לחברה אל 94,מערכת ההולכה

באזור תל קשיש, במסגרתו הועלו התגדויות בערכאות משפטיות ואף פעולות פיסיות כגד 

  עבודות ההקמה של החברה בקו זה דבר אשר הוביל לעיכובים.

במסגרת זו מתקשרת החברה עם יצרי צרת ואביזרי צרת בילאומיים המספקים לה את  -  רכש

וד הדרש להקמת המקטעים. הרכש המהותי ביותר מבחית עלויות ההקמה היו של רכש הצי

באמצעות מכרזים בילאומיים פרדים, לשם  בד"כ הצרת. רכישת הציוד מאותם יצרים עשית

, ברזים וכדומה), אשר על בסיסם רכישת הצרת ולעיין רכישת אביזרי הצרת (קשתות, מחייצים

מתקשרת החברה בהסכמים מחייבים לרכישת הציוד הדרש. לפרטים בדבר הסכמים לרכישת 

 להלן.  6.27.2ציוד הצרת ואביזרי הצרת ראו סעיף 

שלב ההקמה והביצוע כולל בעיקרו התקשרות עם חברות קבליות  -  שלב ההקמה והביצוע

יתר התקשרויות החברה, גם החברות הקבליות המבצעות את להקמת מקטעי ההולכה. בדומה ל

עבודות ההקמה בחרות במסגרת מכרז או הליך תחרותי אחר, ובמסגרת תפקידן הן אחראיות על 

כולל, בין הכת מסמכי ההקמה למקטע שעל בסיסם יבוצעו עבודות ההקמה. מסמך הקמה כאמור 

יות בטיחות הכוללת תכית יהול סיכוים בקרת איכות, תוכ תוכיתהיתר, תוכיות עבודה, 

ופעולות וספות להקמת המקטע.  cold commissioning- כגזרת מתכית העבודה, תוכיות ל

 להלן.     6.27.3.2לפרטים וספים בדבר ההתקשרויות כאמור ראו סעיף 

בוסף לכך מתקשרת החברה עם חברות מקצועיות לצורך מתן ייעוץ מקצועי, יהול ופיקוח על 

עבודות ההקמה, מחד, וכן התקשרות עם חברות מקצועיות בילאומיות המספקות שירותי פיקוח 

 להלן. 6.27.3.5צד שלישי על עבודות ההקמה כדרש בתקן, מאידך. לעיין זה ראו סעיף 

 PRMSתחות  . 6.26.3.2

, עבודות PRMS- זה כולל שלב תכון, עבודות הדסה אזרחיות בהקמת המבה בו יותקן ה הליך

  והתקתו כמפורט להלן. PRMS- החת צרת לצורך חיבור התחה, רכישת ציוד ה

במסגרת שלב התכון פועלת החברה, באמצעות חברות תכון, לתכון מפרטים מדויקים והשגת 

 תהסטאטוטוריות הקיימות בשטח בו מיועד תוכיותהבהתבסס על  PRMS- ביה לתחת ה היתרי

  התחה להיבות. 

                                                      

 הקמת למעט, המערכת לביית הדרושות וההקמה התכון פעילויות את למסור החברה רשאית אין, לרישיון 21 סעיף להוראות בהתאם   93

 להוראות בהתאם, כן כמו. בידון אחרת החלטה הממשלה קיבלה אם אלא), החשמל חברת ידי על ולביצוע ליהול שמסרה( הימית המערכת

 חברה( חלוקה או הולכה רישיון בעלי להיות רשאים שאים גורמים באמצעות המערכת את להקים רשאית החברה אין לחוק א11 סעיף

 ). לחוק 8 בסעיף כמפורט, וכדומה טבעי גז ספקי, חשמל ספקי, ממשלתית

 הגשת או במקרקעין זכות לבעל המגיעים הפיצויים גובה על סכסוך כי קובעות הטבעי הגז משק לחוק 47 סעיף הוראות כי זה בהקשר יצוין    94

 .בהם עבודות לביצוע או, בהם החזקה לתפיסת, למקרקעין הכיסה לעיכוב עילה יהוו לא, לפיצויים דרישה או תובעה
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 והקמת התחה, לחברה מאגר של ארבעה מיזמים משותפים PRMS - בכל הוגע לרכישת ציוד ה

  95להלן. 6.27.2.2. לפרטים וספים ראו סעיף PRMSלייצור אספקה והתקה של תחות 

ההדסה חיצויות אשר עוסקות בעבודות קבליות החברה עם חברות  מתקשרתפרט לכך 

. בדומה להליך הקמת המקטע, מתקשרת PRMS - הדרשות במתחם ה הצרתהקמת ו האזרחית

החברה עם חברות יהול ופיקוח האחראיות מטעם החברה על פיקוח בכל הוגע לבטיחות וליהול 

המספקות שירותי פיקוח צד ג' על  בילאומיות ועם חברות מקצועיות האתר על ידי הקבלן המבצע

   עבודות הצרת כדרש בתקן.

עם הליך אישורו של לקוח פוטציאלי המבקש להתקשר עם החברה בהסכם הולכה  בקשרלפרטים 

  לעיל.  6.20.1ראו סעיף  PRMSוהקמת תחת 

 הליך הקמת המערכת כפוף לעמידה בהוראות חוק משק הגז הטבעי, חוק הגז (בטיחות ורישוי),

תקות וצווים שהוצאו מכוחו, וכן הלים של רשות הגז הטבעי, ככל שיוצאו. בכלל זה, התכיות 

  כפופים לאישור רשות הגז הטבעי. PRMSוהמפרטים להקמתה של תחת 

בוסף, קבע ברישיון כי בכל עיין שלא קבעה לגביו הוראה מפורשת במסמכים האמורים, על 

 מקימיההוג בידי  Good Industry Practiceהחברה להבטיח כי העבודות תבוצעה על פי 

מערכות הולכה בילאומיים ברמה גבוהה ובהתחשב בהוראות התקים הוגעים לעיין שקבעו על 

יה בישראל ובעולם וארגוי תקיה בילאומיים אחרים וכן כפי שמקים זהיר ידי ארגוי תק

ואחראי היה והג לשם מיעת תאוות וזקים, ולשם ביצוע עבודה מדויקת ואמיה, לפי תקים 

הוגעים לעין שקבעו על ידי ארגוי תקיה בישראל ובעולם וארגוי תקיה בילאומיים אחרים 

תקיה ורצופה של גז טבעי. כמו כן, על החברה להשתמש בהקמת ובדרך שתאפשר הזרמה 

המערכת בציוד ובחומרים בעלי איכות גבוהה כמקובל בעולם בביית מערכות הולכה מסוגה של 

  המערכת. 

 חח"יית; ההסכם המשולש עם הקמת המערכת הימ . 6.26.4

"), המשולשההסכם לבין מדית ישראל (" חח"יחתם הסכם משולש בין החברה לבין  2004בשת 

את המערכת הימית. לפרטים וספים בקשר עם ההסכם המשולש ראו סעיף  חח"יעל פיו הקימה 

  להלן.  6.38.4

כמו כן כולל ההסכם את הקמת  96ק"מ, בין אשדוד לדור. 90- המערכת הימית היה באורך של כ

המקטע היבשתי בין חוף דור לחגית וכן תחת קבלה באשדוד. הקמת המערכת הימית הסתיימה 

   .2009בשת 

 היבשתיתהקמת המערכת   . 6.26.5

 כון למועד תשקיף זה, כוללת המערכת היבשתית ארבעה מקטעים מרכזיים שבייתם סתיימה,

  ומזרחי כמפורט בטבלה שלהלן:  מרכזי, דרומי ,צפוי

  סטאטוס  תוואי המקטע  מקטע
אורך צרת 
  כולל (ק"מ)

  מרכזי
  

אשקלון,  –קרית גת  - שורק  - אשדוד 
  גזר  –שורק 

  2007מופעל החל ממאי 
  2015ההכפלה פעילה מיוי 

94  
  

                                                      

 בתאים יעמדו אשר בילאומיות חברות של) מכרז באמצעות( מאגר להקים החברה מחויבת לפי, המועצה החלטת מכוח הוקם ל"ה המיזם   95

 יגיעו הספקים כל לא כאשר, ספקים) 3( שלושה לפחות להיכלל דרשים זה במאגר. PRMS תחות של וחיבור התקה, לאספקה מקדמיים

 . שים לשלוש אחת, המועצה להחלטת בהתאם, לעדכו ויש, אחת ממדיה

  ).Rock Dumping( אבים הטלת באמצעות הימי במקטע חשופים קטעים למיגון עבודות החברה ביצעה 2012 שת במהלך, כן כמו   96
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כפר אביב  - אשדוד (כולל הכפלה במקטע 
  22  שורק) - 

מקטע ירושלים מערב: מתחת יסודות, 
  דרך תחת הראל, לתחת מסילת ציון

קיים אישור הזרמה 
איו פעיל  .2018מאפריל 

  .עדיין
17  

מקטע חולות פלמחים: מתחת הגפה 
  שורקחולות אשדוד למתקן התפלה 

  14  2015מופעל מובמבר 

  דרומי
  סדום,  –רמת חובב  - קרית גת 

  אות הכיכר (ירדן דרום) –סדום 

מופעל החל מאוקטובר 
2009  

  2016מופעל החל מובמבר 
151  

  צפוי

  2011מופעל החל מאפריל   חיפה - תל קשיש  - חגית 
מופעל החל מאוקטובר 

2014  
  2017מופעל החל מספטמבר 

28  

  56  ציפורית - אלון תבור - תל קשיש 

  15  רמת גבריאל (ילית) –כפר ברוך 

  מזרחי
 –אייל  –קסם  –גבעת כוח –תב"ג  - שר

חריש רגבים ומסתיים  –מגל  –יד חה 
  בחגית

  99  2017החל ממרץ  –מופעל 

  ₪.אלפי   - 3,137כון למועד התשקיף, סך עלות ההשקעה למקטעים יבשתיים היה כ

 קיימות כון למועד התשקיף PRMSתחות  . 6.26.6

, בפריסה ארצית (אשר חלקן משרתות יותר PRMSתחות  44כון למועד זה הקימה החברה 

  מלקוח אחד), המשמשות לחיבור לקוחותיה השוים, בהתאם לפירוט הבא:  

  שם התחה  מס"ד  שם התחה מס"ד

  וחיפה כימיקלים בתי זיקוק לפט  . 2 אשכול (חח"י)  . 1

  2בז"ן    . 4  חח"י)( 2אשכול    . 3

  דוראד  . 6 פז"א  . 5

  אשל השיא (חלוקה)  . 8 רידיג (חח"י)  . 7

  רמת חובב (חלוקה)  . 10  רידיג חלוקה  . 9

  דימוה (חלוקה)  . OPC 12חדרה   . 11

  שדה אילן (חלוקה)  . 14 אשקלון IPPדלק   . 13

  סוגת  . 16  גזר (חח"י)  . 15

  דליה  . 18 חגית (חח"י)  . 17

  ) אדלטק4.15אשדוד ארגיה (  .  20שר  . 19

  ) אדלטק6.15רמת גב ארגיה (   .   22שר חלוקה   . 21

  אזור תעשיה רותם   . 24  סדום  . 23

  אלון תבור CNG  . 26  2סדום   . 25

  דלק שורק  IPP  . 28 רמת חובב (חח"י)  . 27

 ת"כ תובה אלון תבור  . 30  אלון תבור חלוקה  . 29

  ת"כ ילית רמת גבריאל  . 32  חיפה (חלוקה)  . 31

  אשדוד CNG  . 34 צפית (חח"י)  . 33

 קרית גת (חלוקה)  . 36 אלון תבור (חח"י)  . 35

  אשדוד (חלוקה)  . 38 חח"י)חיפה (  . 37

  אשקלון (חלוקה)  . 40 אגן  . 39

41 .  OPC חדרה (חלוקה)  . 42 רותם  

  ירדן דרום .44   אזור תעשיה רמת חובב  . 43

, בהתאם לתחה ₪מיליון  50 - לכ₪ מיליון   - 10עות בין כ PRMS- עלויות ההקמה של תחות ה

- של תחות הלגודל התחה וצורכי הלקוח. כון למועד תשקיף זה הסתכמו עלויות ההקמה 

PRMS י 1,057 - כל שהקמתן הושלמהמיליו .₪  
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 פרויקטים בתכון ובביצוע . 6.26.7

כון למועד תשקיף זה מצויה החברה בשלבי תכון והקמה שוים של מספר מקטעים וספים, 

לעיל. לפרטים בדבר עיקרי ההתקשרויות עם גורמי התיכון  6.10.2 כמפורט בטבלה שבסעיף

והביצוע השוים בקשר עם הקמת המקטעים, ובפרט בכל הוגע להקמת המקטעים החדשים, ראו 

  להלן, בהתאמה. 6.27.3.2 - ו 6.27.3.1סעיפים 

במסגרת זו, וכחלק מעדכון התוכית העסקית, בוצעה על ידי החברה הערכה של ההשקעות 

  לעיל. 6.10דרשות להקמת המקטעים והקווים המפורטים בסעיף 

חדרה, ירדן צפון,  OPC( חדשות PRMSתחות  6 - כמו כן, החברה מצויה בתכון והקמה של כ

 - וחיבורן למערכת ההולכה, בהיקף השקעה כולל של כ באר טוביה, מסילת ציון, בית זית, ייד)

  מיליוי ש"ח. 130

מידע זה כולל תחזיות, הערכות סובייקטיביות ותוכיות אחרות של החברה למועד התשקיף בקשר עם החות 

העבודה ששימשו אותה בביית התחזית ומועדי התממשות אותן החות. מידע כאמור מבוסס על תוים 

ברה. הגורמים העיקריים, העשויים עתידיים, אשר התממשותם איה ודאית ואים בשליטתה הבלעדית של הח

להשפיע על כך שהמידע הצופה פי העתיד לא יתממש או שיחולו שיויים בלוח הזמים המשוער לביצועו, 

בהתאם למתואר לעיל, הים, בין היתר: שיויים במחירי הציוד (ובעיקר הפלדה) הדרש להקמת המקטעים; 

 PRMS- (כגון היתרי ביה) להקמת המקטעים ותחות ה עיכובים בהשגת האישורים הרגולטוריים הדרשים

ולרבות אישורי ההשלמה, ו/או שיויי רגולציה בתחום איכות הסביבה והרישוי; וכן העדר כיסוי תעריפי 

 מתאים ויכולת החברה לגייס את המימון הדרש לביצוע עבודות ההקמה הדרשות. 

  המצוף הימי . 6.26.8

לחברה לרכוש מצוף גז טבעי וזלי (גט"ן) ימי, ולפעול אישרה המועצה  2011ביוי  14ביום 

בשת המצוף הימי החל לפעול  97.להתקתו באמצעות מתקין אשר היו בעל ידע ויסיון מוכחים

  והיו פעיל כון למועד התשקיף. 2013

בין החברה  Conditions of Use and Buoy Liability Agreementלפי הפעלת המצוף חתם 

הספיה המגזזת שמסדיר את חלוקת האחריות בייהם במקרה של זק למצוף או לבין בעלי 

, אשר knock for knockלספיה המגזזת. חלוקת האחריות בין הצדדים כאמור היה על בסיס של 

בהתאם לה כל צד ושא באחריות לזקים שאירעו לרכושו, ללא קשר לגורם אשר אחראי בגרימת 

וחי שערך). בהתאם לכך, התחייב כל אחד מהצדדים כלפי משהו, הזק (באמצעות הכיסוי הביט

לשפות את הצד השי ולשחררו מאחריות לכל תביעה, דרישה או הוצאה אשר תוגש כגד אותו צד 

שי בקשר עם זקים שגרמו לצד הראשון. כחלק ממגון האחריות כאמור התחייבו בעלי הספיה 

בדומה למגון האמור לעיל אף קבע כי אף צד לא יהיה המגזזת בעריכת כיסוי ביטוחי מתאים. 

אחראי כלפי הצד האחר בגין זקים עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים בקשר עם הסכם זה 

הסכם דומה אמור להיחתם עם הבעלים  והשימוש במצוף הימי או הספיה המגזזת, לפי העיין.

  הפוקדת את המצוף. LNGשל כל ספיה מגזזת וספית הובלה של 

, שעיקרו הסדרת ושאים חח"יבעלי הספיה המגזזת ו ,בוסף, חתם פרוטוקול חיבור בין החברה

קבע, בין היתר, כי  פרוטוקולהתפעולים הקשורים להתחברות למצוף. בהתאם להוראות 

זזת האחריות הבלעדית לחיבור ויתוק הספיה המגזזת למצוף הימי מוטלת על בעלי הספיה המג

ועל חשבום. מגד, באחריות החברה לאשר, בכפוף לקבלת הודעה מוקדמת מבעלי הספיה 

  המגזזת, שהמצוף הימי תקין ושהיא מוכה לקבל את הגז. 

                                                      

  .2011 ביוי 14 מיום 1/2011 המועצה החלטת ראו   97
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, 2019עד לשת  Micoperiהחברה התקשרה בהסכם תחזוקה ושירותים עם חברת כמו כן, 

 .לתחזוקה ולתיקוים של המצוף הימי ומערכת ההולכה הימית

 תפעול ותחזוקה של מערכת ההולכה; מערכת בקרה  . 6.26.9

  התפעול והתחזוקה של מערכת ההולכה מבוצע, ככלל, ישירות על ידי החברה.

הלים לשעת תכית ולחברה הלים מסודרים ומפורטים להפעלת המערכת ולתחזוקתה וכן 

חירום, כפי שאושרו על ידי רשות הגז הטבעי. הלים אלו כוללים ביצוע בדיקות קבועות 

ותקופתיות של המערכת וכן הלים בדבר שחרור יזום של גז טבעי בתחות הגז, הן בשגרה והן 

  בחירום. 

כחלק מהעקרוות המרכזיים המחים את החברה בתחום הקמת המערכת ותפעולה קבעה 

הקו צריך להיות גיש ומתוחזק בכל  - ) ביחס לתפעול קווי המערכת א( , בין היתר כי:החברה

קודה וקודה, וזאת על מת שיתן יהיה להגיע לכל קודה לצורכי תחזוק ויטור. לצורך כך 

מתבצעת באופן שוטף פעולת יטור תוואי מערכת ההולכה, דרכים ומתקים באמצעות סיורים 

וואי וסיורים ממוקדים במקטעים עם רמות סיכון גבוהות יותר (כגון אזורי מקצועיים לאורך הת

תעשייה). בעקבות היטור מתבצע טיפול במפגעים, לרבות הבטחת "רצועת הציור" הדרשת, 

ביצוע אחזקה מועת ואחזקת שבר למתקי ההולכה וכן למערכת ההגה הקטודית, הוצאת 

) טרול והרחקת סיכוים בון מרחק מהציור); (הרשאות עבודה/חפירה ופיקוח עליהן (כג

וכן  רדיוס טול מקורות הצתה :לרבות ,ואלמטים הדסיים העלולים לסכן את מערכת ההולכה

הרחקת אלמטים בעלי יכולת הצתה מקרבת  (קרי, של מערכת ההולכה קווי בייןשמירה על 

מזוהים טרם הקמתו, עוד בשלבי . במסגרת זאת, בין היתר, בכל מתקן במערכת )תקי הגזממ

התכון הקפדי, הסיכוים וכן תרחישי כשל שוים. לאחר יתוחם וחישובם, קבעות רמות 

ממפה באופן שוטף את  הסיכון, ההגבלות ומרחקי הבטיחות הדרשים בכל אזור מאופיין. החברה

 As Made / Asמהלת גרסאות עדות ( תוואי מערכת ההולכה ואת סטטוס העבודות ובכלל זה

Built.יות עבודות צד ג' באזור מערכת ההולכהלתוכ (  

בהתאם להוראות הרישיון, בכל מקרה של תקלה בתפעול המערכת על החברה לדאוג לתיקוה 

בהקדם האפשרי, כאשר, ככל שהדבר דרוש, על החברה לדאוג כי צוות חרום מטעמה יגיע למקום 

הסכם לה ויפעל לתיקוה בהקדם האפשרי. התקרות התקלה תוך שעה מקבלת ההודעה על ק

בכל הקשור לתפעול ותחזוקת  SLA)ההולכה כולל התחייבות של החברה לעמידה בתאי שירות (

  המערכת.

על פיקוח האגף התפעול והתחזוקה של החברה מורכב ממחלקות אחזקה ובקרה וכן באחריותו 

התפעול והתחזוקה עליהן אחראי  , הגה קתודית ועוד. עבודותרצועות הצרת של מערכת ההולכה

אגף התפעול והתחזוקה מבוצעות באופן עצמאי על ידי החברה תוך שימוש בותי שירותים 

חיצויים לפי הצורך. עבודות התחזוקה כוללות, בעיקר, מתן שירותי אחזקה, יטור, תיקוים 

ל של החברה וטיפולים שוטפים למערכות אספקת הגז הטבעי ולמתקיה. מתודולוגית התפעו

מבוססת על תחזוקה מועת, כאשר בצד זאת אחראי אגף התפעול והתחזוקה, כאמור לעיל, על 

  טיפול שוטף בתקלות.  

, בהסכם להקמת מערכת שליטה 2005כחלק מהקמת מערכת ההולכה התקשרה החברה, בשת 

של ) SCADA  - Supervisory Control and Data Acquisitionובקרה לפיקוח ויהול שוטף (

מערכת  98מערכת ההולכה. בהתאם להסכם כאמור הקים הספק שבחר, במספר שלבי ביצוע,

                                                      

 הקמתה להתקדמות ובהתאם, לשלבים המערכת הקמת את חילק אשר ההסכם להוראות בהתאם, בשלבים ובוצעה הורחבה המערכת פריסת   98

 לחברה. ולווה תואם תקשורת ציוד לרבות המערכת של והפעלה התקה, אספקה, ייצור, מפורט תכון כללה הספק עבודת. ההולכה מערכת של

  . אחר קבלן באמצעות המערכת בהקמת מאוחרים שלבים לביצוע האופציה את לממש בהסכם הזכות יתה



 55-ו'

, שפרסה, באמצעות קו של סיבים אופטיים, לאורך מערכת ההולכה לשליטה, בקרה ויטור מידע

     99).גז(לרבות תחות 

הפעלת המערכת מבוצעת על ידי החברה מחדר בקרה הממוקם במטה החברה המאויש בכל שעות 

היממה, המטר בעזרת המערכת את כל מיתקי הגז של החברה ובמידת הצורך יכול לשלוט בהם 

 EDC - Emergencyבוסף, מפעילה החברה חדר בקרה חליפי למקרי חירום ( מרחוק.

dispatching center.(  ,מפעיל צוות הבקרה את צוותי התחזוקה לצורך הטיפול השוטף כמו כן

  וכמובן במקרה של תקלה באחד ממתקי אספקת / הולכת הגז הטבעי.

לרישיון, החברה תערוך בדיקות תקופתיות של מערכת ההולכה המשמשת  42בהתאם לסעיף 

  שתקבלו.פי הרישיון ותדווח למהל רשות הגז הטבעי על תוצאות וממצאים - לפעילותיה על

יצוין בהקשר זה כי במידה ותידרש החברה להחליף את המערכת יהא הדבר כרוך בעלויות בלתי 

  גם לגבי משך הזמן הדרש להחלפת המערכת כאמור.  וכךמבוטלות, 

מרכזים לוגיסטיים, הממוקמים  3ספקת את שירותי התחזוקה באמצעות החברה מפעילה ומ

בצפון, מרכז ודרום הארץ, המאפשרים לחברה פריסה אותה לצורך אספקת שירותי התחזוקה, 

   להלן. 6.26.13כמפורט בסעיף 

 בטיחות; דרישות ביטחון ופעילות בשעת חירום . 6.26.10

  בטיחות . 6.26.10.1

סדיר את בטיחות המערכת, ובהתאם החברה בהתאם לרישיון מחויבת החברה להבטיח באופן 

מקיימת באמצעות צוותי התחזוקה שגרת בדיקות ויטור לטיפול במערכת לרבות תקלות ו/ או 

  זיהוי דליפות גז הפועל במהלך כל שעות היממה ובמשך כל השה.

  דרישות ביטחון . 6.26.10.2

על בסיס חוק הסדרת  ,ומערך הסייבר הלאומימוחה על ידי משטרת ישראל  החברה כון להיום,

  הביטחון בגופים ציבוריים.

 הביטחון להסדרת בחוק כהגדרתו ביטחון ממוה למות החובה החברה על מוטלת, למשל כך

" ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת החוק" - ו" הממוה(" 1998- ח"התש ציבוריים, בגופים

אגף הביטחון של משרד  - בוסף, מוחה החברה על ידי גורמי ביטחון וספים, לרבות ). בהתאמה

 וספים לפרטים. הארגיה, משרד הביטחון, השב"כ, המל"ל, רח"ל (רשות חירום לאומית) ופקע"ר

  .להלן 6.26.10.2 סעיף ראו ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת החוק בעיין

 בשעות הפעלתו לצורך חירום לשעת ארצי משק מערך החברה מקיימת, לעיל האמור על בוסף

  .  המוסמכות הרשויות החיות לפי חירום

 את המסדיר הביטחון משרד עם להסכם להגיע החברה על כי 46בסעיף  הרישיון קובע, לכך בוסף

 לרכוש, למערכת שייגרמו זקים לעיין ולעובדיה ישראל למדית מאחריות פטור של הושא

 עם בקשר ייגרם אשר, לפעילותה הקשור' ג לצד או אותה המפעילים לעובדים, למערכת הקשור

 לרישיון 47 סעיף". בטחויים שטחים"כ א"בתמ המוגדרים בשטחים הביטחון מערכת פעילות

 של ולהפעלה להקמה תאי היו, ובכתב מראש, הביטחון משרד עם כאמור להסכם הגעה כי קובע

 יובהר המערכת,ורשאית החברה לקבל אישורים פרדים להקמה ולהפעלה כאמור. של מקטע כל

כאמור, לאחר שבעבר התקיים מו"מ בין  הסכם חתם טרם הביטחון משרד לבין החברה בין כי

 ביחס הביטחון משרד עם הרשאה כתבי לחברה, התשקיף למועד כון. לא הושלם הצדדים אשר

 א"בתמ המוגדרים לחלק מהמקטעים של המערכת העוברים בשטחים החברה וכיסת לעבודות

 הסכם חתם לא הימית המערכת עוברת בהם הביטחויים לשטחים ביחס". בטחויים שטחים"כ

                                                      

 .כגיבוי וסלולר בזק של תקשורת קווי על סמכת והתקשורת התוים העברת מערכת, האופטיים הסיבים מערכת על וסף   99
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 עמדה לא חח"י כי הביטחון משרד טעת בשל, היתר בין, החברה ידיעת למיטב, וזאת כאמור

  .הימית המערכת להקמת ביחס הביטחון משרד כלפי בהתחייבויותיה

 ביטוח כסים   . 6.26.11

 100כללי . 6.26.11.1

בהתאם למדייות יהול הסיכוים של החברה, לחברה מערך פוליסות ביטוח, אשר אמור לתתן 

לאחריותה החוקית כלפי עובדיה וכלפי מעה הולם לזקים אשר עלולים להיגרם למתקיה, וכן 

צדדים שלישיים; מערך ביטוח רכוש ואבדן רווחים למערכת ההולכה היבשתית והימית, לתחות 

, למצוף הימי, לתחות הקבלה ולרכוש אחר; ביטוח חבויות הכולל כיסוי אחריות כלפי PRMS - ה

סף מעל ביטוח צד שלישי צד שלישי, חבות המוצר ואחריות מקצועית (וכן כיסוי של רובד ו

בפוליסת העבודות הקבליות של החברה); ביטוח אובדן רווחים כתוצאה מאירועי מלחמה 

וטרור; ביטוח עבודות קבליות; ביטוח משרדים ומחסים; ביטוח חבות מעבידים, וכן ביטוח 

  אחריות דירקטורים וושאי משרה. 

קים שמקורם בטרור ומלחמה (למעט ביטוח יש לציין שפוליסות הביטוח מחריגות, בדרך כלל, ז

מלחמה וטרור). חלק מהזקים אמורים להיות מכוסים באמצעות קרן מיוחדת שמעמידה מדית 

 1961- ישראל לפיצוי בגין זקי טרור ומלחמה ואשר כפופה לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א

זכאים היזוקים, בעיקר,  "). בהתאם להוראות חוק מס רכוש והתקות מכוחו,חוק מס רכוש("

למרכיב פיצוי בגין זק מלחמה. שאלת זכאותם של גופים ציבוריים, הקשורים עם המדיה 

במישרין או בעקיפין ובכלל זה אלה ההים ממימון ממשלתי, כגון החברה, לפיצויים מכוח חוק 

   101מס רכוש ותקותיו איה לחלוטין ברורה.

החברה, ישב על המדוכה צוות מקצועי שמוה בידי שר האוצר כון למועד התשקיף ולמיטב ידיעת 

לבחון את הצורך בתיקון התקות לעיין פיצוי גופים ציבוריים, ובכלל זה  2011במהלך שת 

  חברות ממשלתיות, בעד זק מלחמה ישיר.

שלטוות מס רכוש ומשרד האוצר חולקים על זכאותם של גופים ציבוריים, הקשורים עם המדיה 

במישרין או בעקיפין ובכלל זה אלה ההים ממימון ממשלתי, כגון החברה, לפיצויים מכוח חוק 

   .מס רכוש ותקותיו, ומשרד האוצר אף פועל להחרגת זכאותם של גופים ציבוריים כאמור

אל מול מס רכוש,  חח"יבהמשך לכך יצוין, כי בכל הוגע לזקי המלחמה, במסגרת ערר שיהלה 

תה העקרוית כחברה ממשלתית לתשלום זקי מלחמה, ובעקבות החלטת מס רכוש בעיין זכאו

שלא לפצותה בגין זקים ישירים (זקי מלחמה) שגרמו לה במהלך מלחמת לבון השייה, יתה 

זכאות עקרוית לפיצוי  חח"יהחלטת ועדת ערר של מס רכוש שבה קבע, כי ל 2011ביוי  23ביום 

  ישירים במהלך מלחמת לבון השייה.ממס רכוש בגין זקים 

בכל הוגע לזקים עקיפים, במסגרת תקות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (זק 

, שעייה תשלום זק עקיף בגין מלחמת לבון 2006- מלחמה וזק עקיף) (הוראת שעה), התשס"ו

פיצויים על זק מלחמה השייה, הוחרגו חברות ממשלתיות מגדר הגדרת "יזוק" לצורך קבלת 

עקיף בעקבות מלחמת לבון השייה. על החלטה זו של משרד האוצר הוגשה עתירה לבית הדין 

הגבוה לצדק, ואולם זה דחה אותה בטעה כי תכלית חקיקת הפיצויים בעיין זקי המלחמה 

  102תואמת את החלטת משרד האוצר כאמור.

                                                      

, טבעי גז להולכת גבוהה ברמה לאומיות-בין חברות אצל המקובלים הביטוחים כל בעריכת החברה מחויבת, לרישיון 109 לסעיף בהתאם   100

 כאמור ביטוחים כאשר, בפעילותה הכרוכה והחשיפה החברה פעילות להיקף ובהתאם בארץ החוק לדרישות בהתאם המחויבים בשיויים

 פי על פעולות ביצוע ועקב הרישיון של תוקפו במשך, אובדן או זק בגין) הגז רשות מטעם מפקחים לרבות' (ג צד אחריות ביטוח לכלול צריכים

  . הרישיון הוראות

 . 39 מ"בע, ראשון חלק, 63 המדיה מבקר בדוח ראו   101

  ). 6.2.2011 ביום יתן( האוצר שר'  מ"בע לחימה אמצעי לפיתוח רשות - רפאל 7871/07 ץ"בג ראו   102
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ת מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (זק ציין כי התקות האחרוות שהותקו הין תקו

  , שבמסגרתן הגדרת "יזוק" ותרה ללא שיוי.2013- מלחמה וזק עקיף) (הוראת שעה), התשע"ג

), רשות 3.12.2013שירותי בריאות כללית ' רשות המיסים בישראל ( 5416/13במהלך הדיון בבג"ץ 

י, שמוה על ידי שר האוצר ודן בפיצוי המסים החליטה לאמץ את מסקותיו של צוות מקצוע

 . 1961- גופים ציבוריים מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א

, קבעו כי האוצר המלצות הצוות המקצועי, אשר אומצו על ידי מכ"ל משרד האוצר ועל דעת שר

ששר כמו כן, קבע ₪.  5,000,000גופים ציבוריים יפוצו עבור זק ישיר עד לתקרת סכום של 

  האוצר רשאי להסדיר את הושא בתקות ועד להסדרה שכזאת, כל מקרה יבחן לגופו. 

  . 2016לפברואר  10לאור האמור, העתירה ה"ל מחקה בפסק דין מיום 

יוער כי המתווה שגובש על ידי הצוות המקצועי, אשר אומץ על ידי מכ"ל משרד האוצר, יוצר 

מיליון  5שהיקפם עולה על  מלחמהאו /שמקורם בטרור ולחברה חשיפה לזקים ישירים לרכוש 

כמפורט להלן, כון למועד התשקיף החברה איה מבוטחת בגין זקים ישירים כאמור, אלא ₪. 

רק בגין זקים עקיפים שמקורם בטרור ו/או מלחמה. ההלת החברה בוחת מעת לעת את 

  ים לצמצום החשיפה. החשיפה האמורה ובכלל זה את כדאיות רכישת ביטוחים מתאימ

 עיקרי פוליסות הביטוח . 6.26.11.2

החברה רוכשת פוליסות ביטוח בהתאם לקבוע ברישיון. רכישת פוליסות הביטוח עשית לאחר 

הערכת הסיכוים אליהם חשופה החברה ולאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים בחברה ועם 

התשקיף, פוליסות ביטוח , כון למועד כוללשל החברה  הביטוחיועצי ביטוח חיצויים. מערך 

   כדלקמן:

, ובכלל זה זקי רכוש ימי : פוליסה זו מבטחת את כל רכושה התפעולי של החברהביטוח תפעולי . 6.26.11.2.1

מיליון  75 - מיליון דולר ארה"ב ו 300 - (מערכת ההולכה הימית והמצוף הימי, בהיקף כיסוי של כ

דולר ארה"ב) וכן אובדן  מיליארד 1 - , בהתאמה), זקי רכוש יבשתי (בהיקף כיסוי של כאירו

 ארה"ב). ולרדמיליון  146 - רווחים (בהיקף כיסוי של כ

: פוליסה הכוללת אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות המוצר והרחבת אחריות ביטוח חבויות . 6.26.11.2.2

 .מקצועית

את אובדן הרווחים שגרם לחברה כתוצאה ישירה מזק הפוליסה מכסה : ביטוח טרור ומלחמה . 6.26.11.2.3

   .ערכת ההולכה, עקב אירוע טרור או מלחמהפיזי למ

פוליסה זו : )Construction All Risk( בתוכית הפיתוח הקודמת ביטוח פרויקטים בהקמה . 6.26.11.2.4

וכן את החומרים  החברהמכסה את העבודות המבוצעות על ידי קבלים בפרויקטים בהקמה של 

וכן ביטוח בגין זקים לצד  PRMSהרכשים, וכוללת עבודות הקמת מקטעי צרת והקמת תחות 

   ג'.

לחברה ביטוח "משרדים" הכולל שלושה פרקים:       -  החברה ומרכזי התחזוקה ביטוחי משרדי . 6.26.11.2.5

ביטוח אש מורחב לרכוש החברה בכל הקשור למשרדים, ביטוח אחריות כלפיי צד שלישי וביטוח 

  אחריות מעבידים.

 )POSI )Public Offering of Securities Insurance  וביטוח ביטוח דירקטורים וושאי משרה . 6.26.11.2.6

  .8.2.3.1 לפרטים ראה סעיף –

 המדיה כמבוטחת בפוליסות הביטוח של החברה . 6.26.12

  .בהתאם להוראות הרישיון, המדיה היה מבוטחת וספת בפוליסות הביטוח של החברה

 מתקים לוגיסטיים  . 6.26.13

  , בהתאם למפורט בטבלה שלהלן: ומתחמי אחסה לחברה מספר מרכזים לוגיסטיים
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 שם האתר/מיקום
שטח האתר 

 במ"ר
 ייעוד  מהות הזכויות

 - מפטת סיבי הדרום 
 צומת ראם

 ואביזרי צרת אחסון צרת  שכירות 16,000 - כ

  ואביזרי צרת אחסון צרת  103מתקן החברה  3,000 - כ   אשקלון קבלה

  ואביזרי צרת אחסון צרת  96החברהמתקן   10,000 - כ   אשל השיא

  צרת  אביזריו צרתאחסון   96החברהמתקן   2,000 - כ   אשדוד קבלה

 - מרכז לוגיסטי כות 
 אזור התעשייה כות

 שכירות  3,300
משרדי מטה תחזוקה ואחסון עבור 

 צוות מרכז

 - מרכז לוגיסטי דרום 
 פארק תעשיות רותם

 שכירות 438
משרדי מטה תחזוקה ואחסון עבור 

 צוות דרום

 שכירות 540 מרכז לוגיסטי צפון חיפה
משרדי מטה תחזוקה ואחסון עבור 

 צוות צפון

הסכמי השכירות למתקים המפורטים בטבלה דלעיל הים לתקופות שכירות משתות החל משה 

  ועד לתקופות ארוכות יותר, חלקם עם אופציות להארכת תקופות השכירות. 

להערכת החברה, לא יהיה במקרה של סיום שכירות והעתקת מרכז לוגיסטי זה או אחר כדי 

  להשפיע על החברה או על פעילותה באופן מהותי.  

 משרדי החברה . 6.26.14

מ"ר, ממוקמים בקרית עתידים בתל  3,380- בוסף, המשרדים הראשיים של החברה, בשטח של כ

עם אופציה לחברה להאריך את תקופת  2023 - אביב. תקופת השכירות הוכחית היה עד ל

   שים וספות, בתאים מסוימים. 15 - השכירות ב

 חומרי גלם וספקים   . 6.27

כחברה העוסקת בהקמה והפעלה של מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל, יתן לחלק את חומרי 

  הגלם והספקים של החברה למספר קבוצות, כדלקמן:

 ספקי הגז הטבעי  . 6.27.1

 כללי . 6.27.1.1

מתקשרים לקוחות החברה בהסכמים לרכישת ואספקת גז טבעי. לחברה אין קשר ספקי גז עמם 

מסחרי ישיר עם ספקי הגז הטבעי בכל הוגע להולכת הגז הטבעי, למעט הסכמים לרכישת גז 

טבעי לצרכים תפעוליים של מערכת ההולכה והסכמי התחברות בוגע למסירת הגז הטבעי מספקי 

מי הולכה עם חברת בת של ספק הגז הוכחי לייצוא גז טבעי. זקת החברה, וכן הסכהגז הטבעי לח

לעיל. לפרטים אודות ההסכם עם בעלי האייה המגזזת ראו  6.7.2.2לפרטים וספים ראו סעיף 

 לעיל. 6.10.3.2 לעיל. לפרטים אודות הסכם הייצוא ראו סעיף 6.26.8סעיף 

  עיקרי הסכם ההתחברות להזרמת גז טבעי לתחת הקבלה באשדוד . 6.27.1.2

ציור כפול לפלטפורמת הפקה שהוקמה צפוית  באמצעותהגז הטבעי מתגלית תמר מוזרם 

ובסמוך לפלטפורמת ההפקה הקיימת של פרויקט ים תטיס, ומשם מוזרם בצרת של פרויקט ים 

תטיס למתקן הקבלה הקיים של פרויקט ים תטיס באשדוד, ומשם לתחת הקבלה הסמוכה של 

  החברה. 

הסכם להקמה והפעלה של  104בע"מ, חתם בין החברה לבין חברת ים תטיס 2008באוגוסט  3ביום 

אל מתקן הקבלה של פרויקט ים תטיס במל אשדוד  Bציור הולכת הגז הטבעי מתגלית מארי 

   105). ההסכם הקבוע הוחל על שותפות תגלית תמר.ההסכם הקבוע"("

                                                      

   .בהם שימוש זכות יתה ולחברה המדיה בבעלות מצאים ל"ה המתקים   103
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  הסכם זה מסדיר כדלקמן: 

הגז הטבעי  ההסכם קובע את קודת הממשק לחיבור והעברת - תיאום עבודות ההתחברות   (א) 

   .מציור הגז של ים תטיס המחובר למתקיה באשדוד ומשם לתחת הקבלה של החברה

איכות הגז הטבעי שעל ספקי הגז להעביר היה בהתאם  - איכות הגז הטבעי המועבר   (ב) 

   .להגדרת איכות שקבעה רשות הגז הטבעי במסגרת אישור וסח הסכם ההולכה הכללי

הטבעי  הגז , תוילהסכם, ים תטיס אחראית לבצע מדידות של כמותבהתאם  - מדידות   (ג) 

, לצורך חיוב ולכל מטרה אחרת. החברה מחויבת לבצע, על על חשבוה והרכבו המועבר

חשבוה, מדידה של שלושה פרמטרים של איכות המוגדרים בהסכם. כל אחד מהצדדים 

ו של הצד השי ולערוך יעביר את התוים לצד השי, אשר רשאי לבחון את מדידותי

  .ביקורת במתקיו לצורך כך

שי הצדדים יעשו את המאמצים האפשריים בכדי לשתף פעולה בוגע לפעילות  - תפעול   (ד) 

גז טבעי עבור הפעילות התפעולית התחזוקה במערכת. החברות ישמרו על איזון כמויות 

  .אחת של השייה

לצד השי במקרים של שיוי כמויות או  החברות התחייבו לדיווח מיידי - תקשורת   (ה) 

איכויות, וכל עיין תפעולי העלול להשפיע על מסירת או קבלת הגז. על הצדדים לשאוף 

  .לפעילות בשיתוף פעולה ושיתוף מידע

ים תטיס תודיע לחברה על הזמות שהתקבלו מלקוחותיה ומהי  - תיאום תוכית ההזרמה   (ו) 

קרה של אי התאמה בין המידע שיש לחברה ולים תטיס הכמות שתסופק על ידה ללקוח. במ

תודיע על כך ים תטיס ללקוח ותיתן לו הזדמות לתקן את  106,בוגע לכמויות המוזמות

  הזמתו. 

יצוין כי כל כשל בהזרמת הגז הטבעי מטעם ים תטיס מחד או  - השהיית זרימת הגז הטבעי   (ז) 

כהפרת חוזה, כאשר מבלי  ייחשבוכשל של החברה לקלוט את הגז הטבעי, מאידך, לא 

לגרוע מהאמור לעיל מחויב כל אחד מהצדדים להודיע לצד השי על כווה להשהיה שכזו, 

   לרבות בגלל חריגות באיכות הגז;

שי הצדדים מחויבים לכיסוי ביטוחי מתאים הכולל פוליסת חבויות  - ביטוח; חבות ושיפוי   (ח) 

מעבידים, פוליסת אחריות כלפי צד שלישי וזק לרכוש. כמו כן, במסגרת ההסכם קבעו 

הסדרי שיפוי בין הצדדים, על פיהם מחויב כל צד לשפות את הצד השי בגין זקיו. שיפוי 

ים ישירים בלבד (שאים כוללים למשל הפסד הכסות ורווח) ועד לשיפוי זה הוגבל לזק

 willful - לשה, למעט במקרים של זקים הובעים מ₪ מיליון  12מקסימאלי של 

misconductבהם לא יחולו המגבלות על השיפוי כאמור ,.  

שבידי ים ההסכם יעמוד בתוקפו עד למועד בו יפוג או יבוטל הרישיון  - תקופת ההסכם   (ט) 

תטיס או זה של החברה, לפי מוקדם. כמו כן ישוחרר כל צד מהתחייבויותיו על פי ההסכם 

במידה והצד השי משהה את כל פעילותו לתקופה של למעלה משישה חודשים. בכל הוגע 

  .לסעיפי האחריות אלו יישארו בתוקפם במקרה של ביטול או פקיעת החוזה

                                                                                                                                                                               

 

 

 שותפות - קידוחים דלק, י'ארג ובל הים מ"בע תטיס ים בחברת בבעלות המחזיקים, זה תשקיף למועד כון, השותפויות לפרסומי בהתאם   104

  .  מ"בע וכסים השקעות ודלק מוגבלת שותפות - קידוחים אבר, מוגבלת

לרישיון, מהל רשות הגז הטבעי רשאי להודיע על וסח גרי להסכם התחברות, אולם כון למועד תשקיף זה לא  55-ו 54יוער כי לפי סעיפים    105

  יתה הודעה כאמור. 

 . ההולכה הסכם להוראות בהתאם וזאת, מהלקוחות הטבעי הגז כמויות בדבר תוים במקביל מקבלת החברה, לעיל כמפורט   106
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רשאים להמחות את זכויותיהם על פי ההסכם ללא קבלת  הצדדים אים - המחאת ההסכם   (י) 

הסכמתו מראש ובכתב של הצד השי, אשר איו רשאי שלא להעיקה ללא סיבה. במקרה 

של הפרטת החברה או פקיעת רשיוה של החברה, יומחה החוזה לחברה שתיכס בעליה 

  .בכל הקשור להולכת גז טבעי בישראל

תחייבויותיה של ים תטיס כלפי החברה יתה לטובת החברה לצורך הבטחת ה - ערבויות   (יא) 

  ₪. מיליון  12ערבות בקאית בהיקף של 

רשות הגז ליוותה את המו"מ לחתימת ההסכם הקבוע והיא מכירה את תאיו. בהתאם להוראות 

הרישיון, דרש אישורו של מהל רשות הגז הטבעי לוסח הסכם גרי כאמור, אולם אישור פורמלי 

  כאמור לא התקבל. 

  תחת הקבלה באשקלון . 6.27.1.3

, אשר EMGהחלה הזרמה וספת של גז טבעי למערכת ההולכה על ידי חברת  2008במהלך שת 

 2012תת ימי מאל עריש במצרים עד לתחת הקבלה באשקלון. במהלך שת  ציורהפעילה 

הופסקה הזרמת הגז הטבעי ממצרים וכון למועד תשקיף זה התחה באשקלון איה פעילה כאשר 

  תמר מבוצעת דרך תחת הקבלה באשדוד.  הזרמת הגז הטבעי מתגלית

 ספקי ציוד  . 6.27.2

 כללי . 6.27.2.1

המספקים לה את הציוד הדרש להקמת זרים מתקשרת עם ספקי צרת ואביזרי צרת  החברה

. הרכש המהותי ביותר מבחית עלויות ההקמה היו של רכש הצרת. PRMS- ותחות ה המקטעים

מכרזים והליכים תחרותיים  באמצעות רובה ככולהרכישת הצרת מאותם ספקים עשית 

בילאומיים אשר על בסיסם מתקשרת החברה בהסכמים מחייבים לרכישת הצרת. כון למועד 

תשקיף זה, התקשרה החברה עם ארבעה יצרי צרת בילאומיים לחברה. אין תלות מהותית 

ציוד בספק צרת ספציפי, ובמידת הצורך יהיה באפשרותה לפות לספקי ציוד אחרים לאספקת ה

מגוון הספקים המסוגלים לייצר צרת בהתאם לתקים לפיהם עומדת החברה, עם זאת,  הדרש לה

בעיה מול ספק  וזה עלול ליצור , איו רחב, כך גם לגבי חלק מאביזרי הצרתברמת מחירים סבירה

עמו התקשרה החברה ביחס לאספקת הציוד הדרש בהתאם להסכם עמו עלול לגרום לחברה  אשר

  ב בלוחות הזמים להם היא מחויבת במסגרת פרוייקטי הקמה מסוימים.  לעיכו

בסופו של הליך  (מתוך מאגר הספקים של החברה)ההסכמים אל מול הספקים אשר בחרים 

המכרז או הליך תחרותי אחר לספק לחברה את הצרת הדרשת כוללים בעיקרם הוראות בדבר 

הוראות  ,אספקה מועדיהדרשים, קוטר הצרת,  איכות חומרי הגלם, הצרת ועמידה בסטדרטים

בדבר אחריות הספק לצרת הרכשת וביטחוות, לרבות לתשלומי החברה. ההסכמים בהם 

התקשרה החברה לצורך הקמת המקטעים הקיימים דומים במהותם, למעט שיויים מסחריים או 

  טכיים (הדסיים) הובעים מצרכי החברה ביחס למקטע מסוים. 

  בדבר ההסכם לרכישת הצרת להקמת המקטעים החדשים ברישיון ראו להלן: לפרטים

ובסיומו של הליך מכרזי, התקשרה החברה עם  2017 אוקטובר וובמבר יםבחודש: כללי ) א( 

הסכמי מסגרת לאספקת צרת לצורך הקמת המקטעים והקווים החדשים מספר חברות ב

  . שהוטל עליה להקים מכוח הרישיון

על מפרטיו, רשאית החברה להזמין מהספק  הסכםמכרז וללבהתאם : תקוטר ואיכות הצר ) ב( 

במסגרת הקמת מקטעי ההולכה  , בהתאם לקטרי הצרת השוים,צרת בקטגוריות שוות

החזויים ובצרכי המערכת כמו גם  בהם משתמשת החברה וזאת כתלות בעיקר בביקושים

בהתאם להוראות הרישיון. אותם ציורות דרשים לעמוד בדרישות האיכות המופיעות 

של זרים במפרטי חברה, לרבות סוג החומרים המשמשים בייצור הציורות, סטדרטים 
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ולפי אפיוים טכיים בהתאם לדרישות החברה וברמת הבטיחות הגבוהה ביותר ייצור 

   כדרש. 

 ההגבוה באזורים מאוכלסים לפי רמת הבטיחות , בעובי דופן הציורהצרת מוזמת לרוב

  .)CLASS 4בתקן (

שאושרו  פלדהה יצרימ המשמשת בייצור הציורות אצל אחד כמו כן על הספק לרכוש את

  על ידי החברה.מראש 

המגבילות את כן כולל ההסכם הוראות מחמירות בדבר מיקום ואופן ייצור הציורות, 

והתחלת ייצור הציורות בכפוף לקבלת  107הספק לייצור הציורות במפעלו המקורי בלבד,

אישורה של החברה לתוכית הספק לייצור הציורות ותוכית בקרת האיכות על ייצורם 

  ) במהלך הייצור.Third Party Inspectionופיקוח של חברת צד שלישי מקצועית (

רה דרש הספק לבצע בדיקות לכשירות הציורות, אליהן רשאי טרם משלוח הציורות לחב

להצטרף ציג מטעם החברה, כאשר משלוח הציורות לחברה כפוף לאישורה של החברה כי 

תוצאות בדיקת הצרת היה לשביעות רצוה. לחברה אף הזכות לבקש ביצוע של בדיקות 

באחריותו של הספק ועל  וספות כאשר במידה ויתגלו פגמים בציורות בבדיקות אלו,

חשבוו לספק ציורות תקיים ומתאימים ובמסגרת לוחות הזמים שהוגדרו. גם במקרה בו 

סרב הספק לביצוע הבדיקות הוספות והחברה מצאה כי הציורות אים תקיים או 

באיכות מוכה שאיה כדרש יכולה החברה לדחות את קבלת הציורות ולדרוש את 

הספק. במקרה כאמור אף רשאית החברה להזמין ציורות מספק אחר  החלפתם על חשבון

  ועלות וספת שתגרם לחברה עקב כך תהיה באחריות הספק המקורי. 

ההסכם היו הסכם מסגרת המסדיר את אפשרות החברה לבצע  :אספקת הצרת לחברה ) ג( 

הזמות צרת מהספק מעת לעת במהלך תקופת ההסכם. משלוח הצרת היו באחריות 

הספק ובהתאם לדרישות החברה בהזמת רכש שמוציאה החברה לספק לכל רכש, כאשר כל 

בהתאם עוד לא תקבלה הצרת במחסי החברה ושא הספק באחריות בקשר עם כך (

לתאי המשלוח הקבועים בהזמת הרכש). עם קבלת הציורות ושאת החברה באחריות 

ובסיכוים בקשר עם כך. במקרה של איחור בלוחות הזמים שקבעו לאספקה זכאית 

החברה לחלט פיצוי מוסכם מבלי לגרוע מתרופות אחרות שהיה זכאית להן מכוח ההסכם 

  ו/או הדין. 

ממסירת חשבון (עם שטר  כפי שקבע בהסכםבגין הצרת הים תאי התשלום : התמורה ) ד( 

יום ממועד מסירת הצרת על  30 - מטען בסיום העמסת הצרת במל המוצא) אך לא יותר מ

מסמכיה לחברה. כמו כן, ביצוע תשלומי מקדמה, אם משולמים, יתים רק כגד ערבות 

ומרי הגלם המאושרים מקדמה של הספק קודם לתשלום ואישור על רכישה או קבלת ח

 .החברה , בהתאם להחלטתבמפעלו של הספק

בהתאם לשיטת השילוח שבחרת, כאשר הספק אחראי לאספקת הציורות למחסי 

הספק ושא בכל עלויות המסים לרבות מכס ומע"מ בחו"ל, למעט מכס, מע"מ החברה, 

  אלי.מהמכס המוטלים בכיסה לישראל לפי הדין הישר שחרורהקשורות בת וועמל

לחברה שמורה הזכות לדרוש שיויים, בכל עת, באיכות : שיויים בצרת המוזמת ) ה( 

ובכמויות של הציורות שכבר הוזמו ככל והדבר חוץ לדעתה, וזאת מבלי שהדבר יפגע 

בתוקפו של ההסכם ובכפוף לעדכון התמורה בהתאם למחירים שקבעו בהסכם או מחירים 

ם למחירי שוק. במקרה של מחלוקת לגבי השיוי או ישימים דומים שאישרה החברה בהתא

                                                      

 אשר במדיה המצוי במפעל שהמדובר ולכך החברה אישור לקבלת בכפוף וזאת אחר במפעל הציורות את לייצר הספק רשאי חריגים במקרים   107

 והחברה ככל, הייצור האצת לצורך, כן כמו. להסכם כספח המצורפת ברשימה הקבועה OECD-ב הגבוהה ההכסה בעלות מהמדיות אחת היה

 . החברה ידי על לאישורם בכפוף, משה ספקי עם להתקשר הספק רשאי, בכך חפצה
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הספק לבצע את השיוי שדרשה החברה מבלי לעכבו ופתרון המחלוקת יבוצע  עלעלותו, 

  בהתאם להוראות ההסכם לעיין יישוב מחלוקות. 

חודשים ממועד  36אחריות של לכל פריט שסופק תקופת : תקופת האחריות של הספק ) ו( 

מידה וציורות מסוימים ימצאו פגומים מכל בחיה שהיא במהלך בהאספקה בפועל לחברה 

תקופת האחריות דרש הספק, על אחריותו ועל חשבוו, לבצע באופן מיידי את כל 

התיקוים או ההחלפות הדרשות. בוסף יפצה הספק את החברה בגין כל עלות שתיגרם לה 

ומטית תקופת אחריות עקב כך. במקרה של החלפת או תיקון פריט מסוים תוארך אוט

  וספת דומה. 

לעיין אחריות אחריות הספק כאמור היה אחריות מוגבלת והיא לא תעלה על ערך כלל 

התמורה בהסכם, לרבות בגין זקים תוצאתיים ו/או הפסד רווח, למעט זקים לצד ג' 

המיוחסים לחברה שאז אחריות הספק מוגבלת עד פעמיים מכלל התמורה בהסכם. הגבלות 

חריות אלה אין חלות על הספק אם הזק גרם בשל רשלות חמורה של הספק ו/או מי א

  מטעמו.

מערך כל הזמת  10%על הספק למסור לחברה ערבות ביצוע אוטוומית בשווי : ערבויות ) ז( 

יום מגמר תקופת האחריות.  30ימים ממסירתה ע"י החברה, לתקופה של עד  7רכש, בתוך 

 חתת עם קבלת הצרת ע"י החברה. מחצית מגובה ערבות זו מופ

מהיקף הזמת רכש המותה  25%כמו כן, הספק רשאי לקבל תשלום מקדמה בסך עד 

ובמסירת ערבות  , בהתאם להחלטת החברה,ברכישת או קבלת חומרי הגלם במפעל הספק

  מקדמה אוטוומית לחברה בהיקף תשלום המקדמה וקודם לתשלומה.

  ההסכם בהתקיימות כל אחת מהעילות הבאות:יתן לבטל את : ביטול ההסכם ) ח( 

כל צד רשאי לבטל את החוזה ככל ומסירת הציורות תיעשה לבלתי  -  כוח עליון ) 1( 

יום לפחות.  30אפשרית מחמת כוח עליון שהוסכם ככזה ע"י הצדדים ואשר משך 

הביטול מתייחס להסכם וככזה חל גם על כל הזמת רכש המוצאת מכוחו. במקרה 

זה כאמור תשולם לספק היתרה בגין הצרת שסופקה ו/או אשר של ביטול החו

החל בייצורה וטרם שולמה התמורה בגיה. בכפוף לפעולות הספק לצמצום הזק, 

זכאי הוא לשיפוי בגין הוצאות סבירות שהוציא לצורך ייצור הצרת קודם לקרות 

  המיעה. 

החברה רשאית  -  ביטול חד צדדי ע"י החברה בשל חדלות פירעון/מחדלי הספק ) 2( 

את ההסכם באופן חד צדדי בכל אחד מהמקרים הבאים: חדלות פירעון של  לבטל

הספק; אי עמידה בלוחות הזמים מצד הספק; אי העמדת הערבות הדרשת מצד 

) 7הספק; ביצוע הפרה יסודית של ההסכם של הספק שלא תוקה תוך שבעה (

ת לקבל לידיה כל ציוד, ימים. בוטל ההסכם בשל אחת מעילות אלה, לחברה הזכו

חומר גלם, שירות או ציור שטרם סופקו, כולם או חלקם, המצויים בחצרי הספק 

בעת ביטול ההסכם וכן להשלים את ייצור ואספקת הצרת באמצעות כל ספק 

אחר על חשבון הספק המפר, לרבות שיאה בכל העלויות שגרמו לחברה לצורך 

על חשבוו את הצרת אשר כבר סופקה  זה. לחברה שמורה הזכות להחזיר לספק

  לחברה ולשיפוי בגין כך לרבות הוצאות ישירות שגרמו כתוצאה מכך.

בוסף על האמור לעיל בסעיף זה, רשאית החברה לבטל את ההסכם בכל עת ומכל 

סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך במקרה כאמור מחויבת החברה 

שולמה בגין ציורות שסופקו עד למועד  לשלם לספק את יתרת התשלום שלא

הביטול וכמו כן, ובכפוף להתחייבויות הספק למוע זקים כמיטב יכולתו, לפצות 

את הספק על כל העלויות הסבירות והבלתי יתות להחזר ששולמו ביחס לציורות 

שלא הושלמו וטרם סופקו כון למועד הביטול. במקרה כאמור תידרש החברה 

מהפער בין תמורת ההסכם הכוללת לבין הסכומים  5%ספת של לשלם לספק תו

 ששולמו ו/או ישולמו לספק עד למועד הביטול.  
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הספק מתחייב שלא לקוט בשום פעולה שתוביל לתוצאה של יצירות : איסור שעבוד הצרת ) ט( 

שיעבוד או משכון על רכוש של החברה או הציורות. הספק יגן וישפה את החברה מכל 

שת תשלום של כל שעבוד בוגע לחוזה או גד ציוד של החברה או הציורות תביעה או בק

 על ידי צד ג' או קבלן משה. 

במקרה של איחור בלוחות הזמים שקבעו לאספקה מעבר לתקופת : פיצויים מוסכמים ) י( 

) יום, החברה רשאית לגבות פיצוי מוסכם בגובה של 14ריפוי מוסכמת של ארבעה עשר (

מסך הזמת הרכש  10%הרכש לצרת, לכל שבוע איחור, עד תקרה של  מערך הזמת 0.5%

 האמורה, וזאת מבלי לגרוע מתרופות אחרות להן זכאית החברה לפי ההסכם ו/או הדין.

במקרה של מחלוקת מכל סוג בין הצדדים בקשר להסכם, אשר לא יושבה : פתרון סכסוכים ) יא( 

ל קיומה של מחלוקת כאמור, ) ימים מהודעת אחד מהצדדים ע10בהסכמה בתוך עשרה (

רשאי כל אחד מהצדדים לדרוש יישוב המחלוקת בבוררות שתתהל בישראל בהתאם לדין 

קיומה של מחלוקת בין הצדדים, לרבות בקשר לבקשת החברה לבצע  הישראלי. יצוין כי

שיוי בצרת ובכלל שיוי שיש בו כדי להשפיע על המחיר, אין בה לעכב את ביצוע 

  כל אחד מהצדדים עד להחלטה סופית במחלוקת. התחייבויות 

  PRMSעיקרי ההסכמים לרכישת והקמת תחות  . 6.27.2.2

(לפרטים ראו סעיף  PRMSמאגר של ספקי  ,מעת לעת ,יוצרת או מעדכתהחברה כאמור לעיל, 

בחירת מכרז פומבי לצורך  החברה פרסמהלעיל). בהתאם לכך כון למועד תשקיף זה  6.26.3.2

המאגר היו בתוקף לתקופה של שלוש שים, כאשר לחברה האופציה  108.כאמורמאגר ל ספקים

   109.בשתי תקופות של שה אחת ובסך הכל עד חמש שיםלהאריכו 

החברה יכולה לפות לכל הספקים המאושרים או מסוימת,  PRMSבכל עת, ולצורך הקמת תחת 

(וזאת על בסיס הסכם  חלקם בדרך של בקשה להציע הצעות או דרך אחרת כדי לבצע פרויקט

המסגרת שחתם עמם). פועל יוצא מכך שעצם הכללתו של ספק במאגר איה מבטיחה לו ביצוע 

פרויקטים. בחירת הספקים והכללתם במאגר עשתה על בסיס הערכת איכות הציוד והעבודה של 

אותו ספק. במסגרת המכרז לאיתור אותם ספקים שכללים במאגר קבע ציון סף איכות 

דרש כל אחד מהספקים לעמוד.מי ימאלי, במספר קטגוריות עיקריות אשר בהם  

לתכון, ייצור, אספקה, ההסכמים החתמים עם המיזמים המשותפים דומים במהותם והים 

    PRMS.110 - פיקוח, התקה ובדיקה של תחת ה

בחירת הספקים בפועל, מתוך המאגר, כמו גם הסכמים אלו, מבוססים בעיקרם על הצעת המציע 

בהתאם לפרמטר המחיר ולעיתים שקלים פרמטרים וספים של זמיות ויסיון קודם. עלות 

משתה מתחה לתחה בהתאם לגודל התחה הדרש ומורכבות עבודת  PRMSהקמת תחת 

חודשים ממועד  24לציוד אשר יתרחשו בתקופה של  זקיםל לספק התחה אחריותההקמה. 

הין אחראיות ביחד חשוב להדגיש כי שתי החברות השותפות במיזם המשותף  מסירת התחה..

  ולחוד כלפי החברה בקשר עם עבודות האספקה וההקמה של התחה. 

                                                      

 חברה של) JV( משותף מיזם או זרה חברה להיות המציע על במכרז להשתתף כדי, 2017 דצמבר בחודש שפורסם כפי, המכרז להוראות בהתאם   108

 PRMS תחות באספקת קודם יסיון כגון סף תאי במכרז קבעו כן. המכרז למטרת שהוקם SPC שיהיה יכול המיזם. ישראלית חברה או זרה

 התחה של המרכזיים מהרכיבים חלק לפחות של עצמאי ייצור; ובילאומיים אירופאיים בתקים עמידה; פיסית יכולת; ולסוג לגודל בהתאם

 רשימה מאת יירכשו PRMS-ה תחת של וחשובים עיקריים שרכיבים לכך להתחייב הספקים דרשו כן. פימית הדסה מחלקת של וקיומה

  . החברה של בסטדרטים העומדים יצרים של סגורה

 .שים 3 בכל כאמור מאגר לעדכן דרש, המועצה לכללי בהתאם כי לציין יש   109

 החברה יכולה שבפועל כך, התחה של ולהתקה לאספקה פרדות עבודה הזמות מוציאה החברה כאמור ההסכמים לתאי בהתאם כי יצוין   110

 אחראי האחרון במקרה. הספק של משה קבלן באמצעות או, התחה את מספק אשר מזה פרד גורם עם בהתקשרות ההתקה עבודת את לבצע

  .ההתקה עבודות על לפקח PRMS-ה ספק
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  שים. 7להחזיק ברשותם חלקי חילוף זמיים לתקופה של  ההחברה דורשת מספקי

התשלום לספק מבוצע במספר שלבים בהתאם להתקדמות העבודות ולוחות הזמים שקבעו 

  למסירה והתקה.  

 חברות שירותים . 6.27.3

(למעט בכל הקשור  היות והחברה באופיה היה חברה הפועלת כחברת יהול ולא כחברה מבצעת

ם לצורך , דרשת החברה להתקשרויות עם גורמים שוילתפעול ולתחזוקה של מערכת ההולכה)

. עיקרי תכון, הקמה, פיקוח, תחזוקה ואבטחה של מערכת ההולכה ייעוץ,מתן שירותי 

 ההתקשרויות יפורטו להלן:

 חברות התכון . 6.27.3.1

לצורך ביצוע שלב התכון, הכולל תכון קוספטואלי ובסיסי של הפרויקט הכת תכון מפורט, 

,וקבלת היתרי ביה עבור ביית המקטע, מתקשרת החברה עם חב  111רות הדסה ותכון

האחראיות על הכת המפרטים הדרשים וקבלת היתרי הביה. חברות אלו בחרות במסגרת מכרז 

או הליך תחרותי אחר, כאשר כון למועד תשקיף זה קיים לחברה מאגר חברות תכון שבחרו 

כון למועד תשקיף  112מכוח הליך כאמור, ואשר מתוכו בחרים מתכים לביצוע עבודות התכון.

 חברות תכון. 4זה מוה מאגר חברות התכון של החברה 

בהתאם להסכם התכון שחתם עם חברות התכון, אחראיות חברות התכון על הכת תוכית 

שרותי מתאר ארצית תכיות ביוי ערים (ככל ורלווטי) וכן תכון הקו כולו לרבות תחות ההגפה. 

שיקום ופי, סיוע בהכת  שמאות, ,)(במידת הצורך היתרי ביההתכון כוללים גם השגת 

רשות הגז, פיקוח עליון, ליווי עבודות ההקמה  הדסי על ידיהמכרזים להחת צרת, אישור מפרט 

וסיוע בהגשת המסמכים לצורך קבלת אישורי השלמה (במסגרת זו דרש המתכן לאשר כי 

  הביצוע עשה בהתאם לתכון). 

פחיו מסדיר, בין היתר, לוח זמים לביצוע עבודות התכון, דיווחים אודות ההסכם על ס

התקדמות בעבודות, מפרט טכי, כתבי כמויות והחיות תכון. כתאי לתחילת ביצוע העבודות, 

מסך ההסכם. הפיקוח על עבודות התכון מבוצע  10%מעמיד המתכן לחברה ערבות ביצוע בגובה 

  . על ידי ממוה מטעם החברה

  עלויות עבודות התכון מהוות אחוזים בודדים מעלות הקמתו של כל פרויקט. 

הן ברמה  לתכון בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם,, ככלל, יצוין, כי לחברת התכון אחריות

החוזית אל מול החברה כאשר בהתאם להסכם עמה חותמת חברת התכון גם על אישורים לצורך 

הגשת בקשות לקבלת אישורי השלמה והגזה, וכן ושאת חברת התכון באחריות בהתאם 

להוראות חוק התכון והביה כמי שחותמת על הבקשה לקבלת היתר בייה בתור "מתכן מיתקן 

  הגז".

ות במאגר חברות התכון הקיים לאור היצע מצומצם בשוק של חברות תכון העומדות לחברה תל

בתאים לביצוע השירותים הדרשים לחברה. עם זאת, לוכח קיומו של מאגר חברות התכון, 

לחברה אין תלות מלאה בחברת תכון מסויימת. הליך החלפתה של חברת תכון לאחר שהחלה 

                                                      

 המערכת למעט, המערכת לביית הדרושות וההקמה התכון פעילויות את למסור החברה רשאית אין, לרישיון 21 סעיף להוראות בהתאם   111

 . בידון אחרת החלטה הממשלה קיבלה אם אלא, החשמל חברת ידי על ומבוצעת מוהלת אשר, הימית

 המזרחי הקו: כגון, ארציות מתאר תוכיות של תכון את עצמה על החברה קיבלה PRMS-ה ותחות ההולכה מקטעי לתכון פרט, לעיל כאמור   112

, קודתיות עות"תב ארבע של תכון את עצמה על החברה קיבלה כן; הימי והמצוף לפלמחים הקו; לאשלים הקו; חגית הכח לתחת ג"מתב

 הרחבת וכן) קשת בית( אילן שדה תחת; תבור אלון תחת הרחבת; לירושלים בקו מקטע; אביב כפר-אשדוד פלשתבמקטע צומת: כדלקמן

  .וספות הגפה תחות
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מצויה העבודה, עלול להביא לפגיעה בלוחות הזמים הדרשים את עבודתה, כתלות בשלב בו 

   התכון כתוצאה מההחלפה. ולהאמרה בעלויות לביצועו של הפרויקט הרלווטי

  חברות הקמה וביצוע לצרת גז טבעי . 6.27.3.2

חברות לחברה התקשרויות עם חברות קבליות להקמת מקטעי צרת ההולכה (בסעיף זה: "

). בהתאם להסכמים אלו, אחראיות חברות ההקמה על כלל עבודות ההקמה והחת הקמה"

הצרת של מקטע הולכה מסוים, לרבות הקמת תחות ההגפה, והכל בהתאם לתכון המפורט 

שאושר והיתרי הבייה. חברות ההקמה בחרות במסגרת הליכים תחרותיים אשר כוללים תאי 

וד. ההליכים התחרותיים האמורים כוללים, מעת לעת לפי סף פיסיים, מקצועיים, משפטיים וע

 העיין והצורך, גם אופציות ביחס לעבודות וספות ו/או הגדלת היקף העבודות. 

מסגרות לוחות הזמים לביצוע עבודות ההקמה כאמור קבעים על ידי החברה, כאשר החברה 

תוך מתן הודעה מוקדמת  יכולה בכל שלב ומכל סיבה להשהות את העבודות, כולן או חלקן,

לקבלן, או לבצע שיוי בעבודות שיכלול את כל ההתאמות הדרושות הובעות מהשהייתן ובכלל זה 

  113שיויים בלוחות הזמים שקבעו, אבי הדרך או מחיר החוזה.

ומהווים את  עבור החברה התמורות המשולמות בעבור הקמת כל מקטע הין בסכומים מהותיים

  ות הקמתו של כל מקטע. החלק העיקרי מעל

כמו כן, בהתאם להסכמי החת הצרת, אחראים הקבלים על ביצוע חפירת תעלות, החת הצרת 

כן ו ובתוכו PRMS- וריתוכה וכיסוי התעלות בשטח שבין מערכת ההולכה הראשית לתחת ה

  .שיקום ופי

של איחור בהתאם להסכם החתם עם חברות ההקמה, קבע מגון לפיצוי החברה במקרה 

בהשלמת העבודות בהתאם ללוחות הזמים שקבעו. כן אחראי הקבלן כלפי החברה לביצוע 

לאחר מסירת החלק הרלווטי של  חודשיםעשרים וארבעה תיקוים בחלקי המערכת לתקופה של 

המערכת, למעט במקרים של רשלות מצד הקבלן שאז לא תחול מגבלת השתיים כאמור. כן 

ע בשיפוי החברה, מדית ישראל על כל הפסד, זק, עלות, הוצאה, קס או מחויב הקבלן המבצ

פיצוי שידרשו לשלם במקרים הבאים: מוות או פציעה של צד ג' (כולל עובדי הקבלן עצמו או 

החברה); זק לרכוש של צד ג' או הקבלן בין אם לכסים מוחשיים או לא מוחשיים. אחריותו של 

ים שיגרמו לחברה בשל תקלות או פגמים בציוד או במערכת הקבלן בוגע לזקים או הפסד

תקרת השיפוי כאמור לא תחול במקרה של רשלות רבתי או  .מוגבלת למחירו הכולל של החוזה

  זדון מטעם הקבלן. 

כמו כן, לחברה הזכאות לבטל את ההסכם בהתקיימותן של עילות מסוימות הקשורות, בעיקר, 

  ביכולתו המקצועית של הקבלן ו/או ביכולתו לשפות את החברה בגין זקים עתידיים ככל ויהיו.  

בתום ביצוע עבודות ההקמה, מחוייבות חברות ההקמה לחתום על "תצהיר השלמה" בו הן 

ההקמה בוצעו בהתאם למסמכי התכון תוך שימוש בחומרים שקבעו בהסכם  מאשרות כי עבודות

ואישור כי העבודות עומדות בתקיה ובמפרטים הרלווטיים. כמו כן מחוייבות חברות ההקמה 

לסייע לחברה בכל הקשור בהגשת מסמכים דרשים אל מול הרשויות, לרבות מסמכים הדרשים 

  וההשלמה. גמר  תעודות ,לצורך קבלת אישורי ההזרמה

בדומה למאגר המתכים, לחברה אין תלות בחברת הקמה מסוימת מבין אלו הכללות במאגר 

חברות ההקמה. יחד עם זאת, קיימת לחברה תלות הגזרת מההיצע היחסית מצומצם של חברות 

הקמה העומדות בדרישות הסף המקצועיות הדרשות לאור מהות העבודות וכן בהוראות התקיה 

חברה מחויבת, וכן תלות הובעת מהחלפת קבלן הקמה לאחר שזה החל בעבודתו, החלפה לה ה

    העשויה להביא לעיכובים בלוחות הזמים של השלמת הפרויקט ולתוספת עלויות.

                                                      

  . מהשיהוי ישירות לקבלן שוצרו סבירות וספות עלויות ישקפו במחיר התאמות   113
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בעלי יסיון ביצוע יהלה החברה מכרז בילאומי לבחירת קבלי צרת  2012במהלך שת 

, במסגרת המכרז הרחבה של מערכת ההולכה, לצורך בהיקפים רחביםמשמעותי של פרויקטים 

במסגרת אותו המכרז ומכוחו  .חברות אשר הרכיבו מאגר הקבלים של החברה 4החברה בחרה 

מיליוי  600 - כשתי חברות קבליות, אחת זרה והשייה ישראלית מקטעי צרת בהיקף של ביצעו 

₪.   

מתוך מאגר הקבלים שהוקם במכרז שלעיל בחרו חברות אשר הקימו ו/או מקימות עבור החברה 

  את המקטעים הבאים: 

  יעד השלמה  מקטע  היקף  קבלן

  2019  עמק הירדן) - ירדן צפון (דברת  ₪ 89,500,000  מקומי

  2020  דברת (הכפלה) –תל קשיש   ₪ 169,000,000  זר

מכרז פומבי בי"ל חדש לבחירת קבלי צרת לעבודות הרחבת בימים אלה ערכת החברה לפרסום 

  מערכת ההולכה בשים הקרובות.

יהלה החברה מכרז וסף ליצירת מאגר קבלים לביצוע עבודות צרת  2014כמו כן, במהלך שת 

  ישראליות.  7 - זרות ו 2 - חברות  9שדרשת החברה לבצע מעת לעת, הכולל 

אין תלות בחברה קבלית מסוימת המבצעת את העבודות האמורות לעיל. יוער כי בשל לחברה 

ההיצע היחסית מצומצם של חברות העומדות בדרישות הסף המקצועיות הדרשות ולאור מהות 

העבודות ורגישותןהחלפת קבלן לאחר שהחל בעבודתו, עשוייה להביא לעיכובים בלוחות הזמים 

להשית עלויות מהותיות  הלעיל לא צפוי החלפת קבלן כמתוארכי יוער של השלמת הפרויקט. 

  וספות על החברה.

   PRMS - חברות קבליות להקמת מבים לתחות ה . 6.27.3.3

מעת לעת, עפ"י צרכי הקמת מערכת ההולכה וחיבורי הלקוחות, מתקשרת החברה בהסכמים עם 

כגון מערכות  ,לוותחברות קבליות לביצוע עבודות הדסה אזרחית להקמת מבים ותשתיות 

. ההתקשרויות ה"ל מבוצעות בעקבות מכרזים פומביים או הליכים PRMS- חשמל לתחות ה

תחרותיים לקבלת הצעות מחיר אותם עורכת החברה. העבודות מבוצעות בהתאם לתכון מפורט 

   בהתאם לצרכי החברה ולהוראות רישיוה. שאושר והיתרי הבייה שיתו, והכל

, אחראים הקבלים PRMS - עבודות הדסה אזרחית להקמת מבי תחת ה בהתאם להסכמי

להקמת מבה המתקן וחצריו על כלל תשתיותיו (לרבות תשתיות חשמל, מים וכיבוי אש) על מת 

. קבלים אלה משמשים גם PRMS - לאפשר התקת מכשור המדידה והפחתת הלחץ ע"י ספקי ה

  ם העובדים באתר העבודה. כקבלים ראשיים לכלל עבודות שאר הקבלי

כאשר החברה יכולה בכל לוחות הזמים לביצוע עבודות ההקמה שלעיל קבעים על ידי החברה, 

שלב ומכל סיבה להשהות את העבודות, כולן או חלקן, תוך מתן הודעה מוקדמת לקבלים, או 

ובכלל זה  לבצע שיוי בהזמת העבודות שיכלול את כל ההתאמות הדרושות הובעות מההשהייה

  בלוחות הזמים שקבעו, אבי הדרך או מחיר החוזה. 

בהתאם להסכמים החתמים עם הקבלים המבצעים, קבע מגון לפיצוי החברה במקרה של 

איחור בהשלמת העבודות בהתאם ללוחות הזמים שקבעו. כן אחראי הקבלן כלפי החברה 

לאחר מסירת החלק הרלווטי בהסכמים, ות, כפי שקבעולביצוע תיקוים בחלקי המערכת לתקופ

   כאמור. התקופהשל המערכת, למעט במקרים של רשלות מצד הקבלן שאז לא תחול מגבלת 

בשיפוי החברה ומדית ישראל על כל הפסד, זק, עלות, הוצאה, קס או כן מחויב הקבלן המבצע 

במקרים הבאים: מוות או פציעה של צד  פיצוי להם אחראי הקבלן לפי הדין ואשר ידרשו לשלמם

ג' (כולל עובדי הקבלן עצמו או החברה); זק לרכוש של צד ג' או הקבלן בין אם לכסים מוחשיים 

  . או לא מוחשיים
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הקבלן אחראי כלפי החברה לפי הדין, החל ממועד חתימת ההסכם ועד למועד אישור החברה 

ין, לכל זק ואובדן, רכוש וגוף (למעט אם גרם להשלמת העבודות או סיום ההתקשרות, לפי העי

בשל שימוש החברה בתוצרי העבודות קודם לקבלתן הרשמית או טעות בתכון שהקבלן לא יכול 

היה לגלות בשקידה ראויה). אך מבלי לגרוע מאחריות הקבלן בתקופת הבדק ולתיקון כל זק 

אחריות הקבלן כלפי החברה בגין  ואובדן כתוצאה מהפרת ההסכם והדין, לרבות רשלות הקבלן.

זקים עקיפים מוגבלת לסכום השווה לכפל התמורה שהקבלן זכאי לה לפי ההסכם להקמת 

 . הגבלת האחריות כאמור איה חלה על זק שגרם בזדון ועל זקי גוף.PRMSהמבים לתחות 

קופות עם חתימת כל אחד מההסכמים, מסרות לחברה ערבויות ביצוע התקפות עד לתום ת

הבדק. ערבויות אלו מופחתות במחצית עם אישור החברה על השלמת העבודות. הקבלים 

מחויבים בעריכת ביטוחים מתאימים, בין היתר, בגין זקים לעבודות במהלך ביצוען ואחריות 

  כלפי צד ג'.

לבטל את ההסכם בהודעה מוקדמת בהתקיים אחת מהעילות הקשורות החברה רשאית בכל עת 

  המקצועית של הקבלן לבצע את העבודות. ביכולתו

 חברות ייעוץ מקצועי . 6.27.3.4

בהתאם להוראות הרישיון התקשרה החברה בהסכם עם חברה מקצועית המלווה את החברה 

. לפרטים בקשר עם ההסכם עם ומעיקה לה ייעוץ מקצועי בכל הוגע להקמת המערכת ותפעולה

  להלן.  6.38.7החברה המקצועית כאמור ראו סעיף 

 חברות יהול ופיקוח  . 6.27.3.5

 כללי ) א( 

עבודות הקמת  ביצועהחברה מתקשרת בהסכמים עם חברות ליהול ולפיקוח צמוד על 

מערכת ההולכה בשטח מטעם החברה, ובהתאם לכך ושאות חברות אלו בכל המטלות, 

ההתחייבויות והאחריות הובעת מכך, עבור החברה כמזמין העבודות, לרבות המלצות על 

אישור תשלומים (לרבות הוצאות בגין שיויים בעבודות) ו/או לוחות זמים שקבעו לביצוע 

 יעה הסופית ביחס לושאים אלו היה של החברה.  העבודות ואשר הקב

, בחרו מספר חברות שתפקידן 2012בהתאם למכרז פומבי שפורסם בסוף חודש ספטמבר 

בימים אלה החברה השים הבאות. יהול ופיקוח לתקופה של חמש  לספק לחברה שירותי

  ערכת לפרסום מכרז לשירותי יהול ופיקוח לשים הבאות.

 ות של אותן חברותדרשות לעמוד, בהתאם להוראות המכרז, בדרישות שו יהול ופיקוח

איכות ויסיון מקצועי רלווטי הן של החברה עצמה והן של עובדיה אשר באמצעותם 

מבוצעות עבודות היהול והפיקוח בפועל, ובפרט יסיון בפרויקטים שבוצעו על פי תקיה 

   OECD.114 - ית המשתייכת לזרה במדיה בעלת הכסה גבוהה ויציבות כלכל

שירותי היהול והפיקוח יתים לחברה בהתאם ללוחות הזמים שקבעו לקבלים 

המבצעים לביצוע עבודותיהם, לרבות היערכות מוקדמת טרם תחילת ביצוע העבודות וליווי 

החברה לאחר גמר העבודות בהליכים אל מול הרשויות המוסמכות לצורך קבלת האישורים 

  הדרשים.  

שקבע מראש התמורה בגין שירותי היהול והפיקוח משולמת על ידי החברה במגון 

, בהתאם לביצוע בפועל של השירותים והיקף מצבת כוח אדם המועסק מטעם ותן בהסכם

                                                      

114   בחן ל"ה י בהתאםתוק להעולמי הב.  
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מהתמורה משולמת לותן השירותים רק עם התקיימות אבי דרך  %10 115.השירותים

בלת מכתבי ויתור על תביעות מצד הקבלים מסוימות כגון מועד סיום העבודות בפועל וק

המבצעים וכל המסמכים הדרשים לצורך הגשת בקשות לקבלת תעודת גמר מהרשויות 

  המוסמכות לרבות אישור הזרמה לפרויקט הרלווטי. 

יצוין, בהקשר זה, כי במקרה של אי השלמת פרויקט מסוים במסגרת לוחות הזמים 

רה להפחית באופן הדרגתי את התמורה המשולמת שקבעו לפרויקט כאמור, רשאית החב

  לחברת היהול והפיקוח עד חמישים אחוזים. 

 מהות השירותים ) ב( 

אחריות החברה המהלת והמפקחת, כלפי החברה, חלה על כלל הפעולות הדרשות 

במסגרת יהול ופיקוח על פרויקט בהקמה. בין היתר דרשת ופועלת אותה חברה מהלת 

כי הקבלים המבצעים עומדים בדרישות הבטיחות שקבעו בהסכם ) לוודא אומפקחת (

) ריכוז המידע ותיאום העבודות עם הגורמים השוים בעמם ובהתאם להוראות כל דין; (

המעורבים בעבודות (מתכים, קבלים, החברה המקצועית הזרה המייעצת לחברה, חברת 

) גלי קרקע ותשתיות וכדומה); (פיקוח צד שלישי, יועצים אחרים, רשויות רלווטיות, בע

בדיקת כתבי כמויות ומתן , עריכת סקרי סיכוים רלווטיים לתחום מתן השירותים 

) יהול יומי העבודה, ד(המלצה לחברה לגבי הוראות שיויים בעבודות ולוחות הזמים; 

בטחת פיקוח וביקורת על עבודות הקבלים, לרבות לעיין טיב העבודות והחומרים ויהול ה

) בקרה תקציבית ודיווחים מידיים וובקרת האיכות; (ה) פיקוח על לוחות הזמים; (

) סיוע ח) טיפול ב"תביעות" קבלים כתוצאה משיויים בביצוע; (זושוטפים לחברה; (

) תיעוד מלא של העבודות טבקבלת אישורים מרשויות מוסמכות ודיווחים לצד ג'; (

  המבוצעות. 

 יותאחריות וביטוח; ערבו ) ג( 

החברה המהלת והמפקחת אחראית בלעדית לפי הדין כלפי החברה ו/או מי מטעמה לרבות 

צד ג' לכל זק לגוף ו/או לרכוש, לרבות הוצאה כספית ו/או אובדן מכל סוג, לרבות זק 

הובע מביצוע העבודות שלא ברמת המיומות הדרשת, ובהתאם לכך מחויבת החברה 

הוצאה כספית הקשורה באחריותה כאמור לעיל. כן  המהלת בשיפוי החברה בגין כל

מחויבת החברה המהלת בעריכת שורה של ביטוחים בסוג ובהיקף שקבעו בהסכם, כגון 

  ביטוח אחריות צד ג', ביטוח אחריות מקצועית ומעבידים.

כמו כן דרשת כל חברת יהול להעמיד לטובת החברה, לצורך הבטחת ביצוע התחייבויותיה 

כם, ערבות ביצוע אוטוומית ממוסד פיסי שזהותו מאושרת על ידי החברה על פי ההס

מערך הצעתה הכספי של חברת היהול והפיקוח לפרויקט. ערבות זו  5%מראש, בסך של 

    ) יום לאחר סיום הפרויקט. 60שארת בתוקף עד שישים (

 ביטול ההסכם ) ד( 

הבלעדי, לבטל את החברה רשאית, בכל שלב של הפרויקט, ובהתאם לשיקול דעתה 

ההתקשרות עם החברה המהלת והמפקחת, כולה או חלקה, בהודעה של חודש מראש, וכן 

) הפרויקט הובא לסיום מכל ארשאית לעשות כן לאלתר בשל כל אחת מהעילות הבאות: (

) בוצעה עבירה פלילית, תגלתה בעיית אמיות או בטיחות, ו/או מצא חשש בסיבה; (

) החברה דרשה לכך עפ"י גופים המחים אותה מקצועית או אחראים גליגוד עייים; (

) הפרה יסודית של ההסכם שלא ה( ;) העסקת קבלן משה שלא באישור החברהדעליה; (

) הופרו או וימים מהודעת החברה או מיידית, בהתאם לסיבות המקרה; ( 7תוקה במהלך 

                                                      

, המשתים הפרויקט לצרכי בהתאם לשותו רשאית היא כאשר פרויקט כל תחילת לפי החברה ידי על מראש קבע כאמור א"כ מצבת היקף   115

  . זה בעיין לחברה מרבית גמישות מתן תוך
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(הפסיקו להתקיים בחברה המהלת והמפקחת איזה מתאי  ׁ◌ ) הומחו זכויות זהמכרז; ◌ׁ

) החלו הליכי חדלות פירעון כלשהם כלפי החברה המהלת ח(- שלא לפי הסכמת החברה ו

  והמפקחת או שהתרחש שיוי בשליטה על כסיה.

 לעבודות הדסה אזרחית לאחזקת מערכת ההולכה  קבלן . 6.27.3.6

ההולכה. יחד עם כאמור החברה מספקת בעצמה את מירב שירותי התפעול והתחזוקה של מערכת 

זאת, במסגרת פעילות אגף התפעול, התקשרה החברה בהסכמים עם קבלי משה בתחומים שוים 

ובכלל זה עם קבלן לביצוע עבודות הדסה אזרחית לאחזקה שוטפת של מערכת ההולכה. המדובר 

מפגעים בקרקע תחתיה מוטמת מערכת ההולכה, בדרכי הגישה לתחות הגז בשל  בתיקון בעיקר

  זקי טבע וכן בעבודות אחזקה וספות.  

בעקבות מכרז פומבי ועפ"י דרישות מקצועיות מתאימות  תעם הקבלן ערככאמור  ההתקשרות

 הותות מעה לזמיות הדרשת בשוטף ובמקרים מיידים, לרבות עבודות במספר אזורים

כל גורם אחר וכן בקבלן זה והיא רשאית להתקשר לעבודה כלשהי עם לחברה אין תלות .במקביל

  לבטל את ההסכם עם הקבלן מכל סיבה בהודעה של שבוע ימים מראש.

 חברות אבטחה וביטחון . 6.27.3.7

להלן),  6.26.10.2 סעיףבהתאם להוראות הרשיון וחוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (ראו 

. על PRMS - החברה בהגה על מערכת ההולכה לרבות תוואי הצרת ותחות ההגפה וה מחויבת

מת לעמוד בהחיות גופי הביטחון הקימה החברה בכל מתקי הגז הטבעי, מערכות הגה פיזיות 

וכן מערכות התרעה ומערכות לצפייה מרחוק. כמו כן הקימה החברה ובכלל זה גדרות ושערים 

מערך ביטחון בהיקף ארצי, הכולל מהלי ביטחון מרחביים, סיורים רכובים חמושים לאורך 

תוואי המערכת ובין המתקים ומוקד ביטחון ארצי, לשליטה על מערכות המיגון ויהול מערך 

 הסיורים.

טחון ה"ל התקשרה החברה, לאחר קיומם של הליכים לצורך ביצוע ויישום הוראות הבי

תחרותיים, עם חברת איטגרציה להתקת מערכות המיגון האלקטרוי ועם שתי חברות אבטחה 

והשייה על הפעלת מערך הסיורים,  הארציפרדות, האחת האחראית על הפעלת מוקד הביטחון 

  כמו גם על פיקוח ובקרה בתחום זה והכל בכפוף להחיות החברה ופיקוח של ממוים מטעמה. 

 תלות בחומרי גלם וספקים . 6.27.4

  החברה היה חברה המספקת שירותים ולפיכך איה צורכת חומרי גלם.

 מחקר ופיתוח . 6.28

כון למועד תשקיף זה ובהתאם לתחום פעילותה של החברה ורשיוה, החברה איה עוסקת 

בפעילות מחקר ופיתוח. לחברה תקציב מוגדר מצומצם לצורך בחית היתכות הדסית וכלכלית 

 של פרויקטים חדשים, לטובת שיפור יכולות המערכת. 

 כסים לא מוחשיים . 6.29

 31יב' לדוחות הכספיים של החברה ליום 2בבאור  לפרטים אודות כסים בלתי מוחשיים ראו

(פרק ט' לתשקיף). כן יצוין, כאמור לעיל, כי כל זכויות היוצרים של החברה (לרבות  2017בדצמבר 

  בכל הוגע לתרשימים, תכוים ותוכיות), הין בבעלות המדיה. 

 הון אושי . 6.30

 הוראות רישיון החברה בדבר הון אושי - כללי  . 6.30.1

כאמור לעיל, ובהתאם להוראות הרישיון, פועלת החברה בעיקר כחברת יהול ולא כחברה 

מבצעת, אשר שוכרת ותי שירותים וקבלי מקצוע חיצויים לצורך תכון, ביצוע, יהול ופיקוח 
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 יו"ר הדירקטוריון

 טוריוןקדיר

 מכ"ל

 הקמה לסמכ" סמכ"ל הדסה

 סמכ"ל תפעול ואחזקה סמכ"ל כספים ורכש

 ראש אגף בטיחות ואיכות מהל מסחרי ופיתוח עסקי

 מבקר פים

 *, יועמה"ש ומזכיר החברהלה למכ"שמה מהל מחלקת ביטחון

 20.3על התהליכים עליהם היא אמוה. בוסף על האמור לעיל, רשאית החברה, מכוח סעיף 

עובדים מטעמה לצורך הפעלת המערכת ו/או תחזוקתה, ובלבד שסך כל עובדי לרישיון, להעסיק 

, וזאת כל עוד החברה היה חברה ממשלתית (כהגדרת מוח זה בחוק 50החברה לא יעלה על 

, לאחר התייעצות ארגיהלרישיון אישר שר ה 20.4החברות הממשלתיות). בהתאם להוראות סעיף 

הדרגתית במספר עובדי החברה כך שכון למועד תשקיף  עם רשות החברות הממשלתיות, הגדלה

  עובדים. 96- זה, רשאית החברה להעסיק עד ל

  . להלן 6.30.3לפרטים בדבר מצבת העובדים של החברה ראה סעיף 

 המבה הארגוי של החברה  . 6.30.2

  המבה הארגוי של החברה: להלן

  

  

  

  

  

  

  

  * ממוה גם על משאבי האוש בחברה.

 מצבת העובדים   . 6.30.3

. 50לרישיון מספר עובדי החברה, כל עוד היא חברה ממשלתית, לא יעלה על  23בהתאם לסעיף 

  עובדים. 96יתן לחברה היתר מאת שר הארגיה להעסיק עד 

לאור אילוצי התקן ווכח צרכיה של עובדים  91סמוך למועד פרסום התשקיף, הועסקו בחברה 

בכל הוגע "). תיגבורחברת כוח אדם (" באמצעותעובדים וספים  25החברה, החברה מעסיקה 

 116.למשך תקופה העולה על תשעה חודשיםלעובדי תגבור, רובם המכריע מועסק עבור החברה 

 יודגש כי תאיהם של עובדי תגבור הם כשל עובדים בדרגתם המועסקים בתקן של עובדי החברה.

ים לכך במדיה לצורך הסדרת החברה פעלה ובכוותה להמשיך לפעול אל מול הגורמים המוסמכ

, אולם אין כל וודאות שהרישיון , בין היתר, ע"י עדכון התקן שקבע ברישיון החברההסוגיה

בוסף לכך, מעסיקה החברה חברות למתן שירותי כוח אדם בתחום היקיון והאבטחה  יתוקן.

    שעליהן לא חלה מגבלת התשעה חודשים.

ועד - לאחרוה בין החברה לבין ההסתדרות ו סוכםהקיבוצי שבמסגרת וסח ההסכם יצויין כי 

הפעולה של העובדים, ואשר הועבר לבדיקתם של הממוה על השכר ורשות החברות הממשלתיות 

), סוכם כי החברה תפה בסמוך לאחר חתימת ההסכם למשרדי הממשלה אושר על ידםטרם ו(

  בתוך שה מיום חתימת ההסכם. הרלווטיים בבקשה להסדיר את הסוגיה של עובדי תיגבור

בדצמבר  31וליום  2015בדצמבר  31וכן ליום  2017בדצמבר  31להלן טבלת מצבת העובדים ליום 

  , בחלוקה למחלקות ובהתאם לשיוך הארגוי בחברה:2016

                                                      

, לא יועסק עובד של קבלן כוח אדם אצל מעסיק בפועל תקופה העולה 1996-עובדים על ידי קבלי כוח אדם, התש"ו, כי על פי חוק העסקת יוער    116

על תשעה חודשים רצופים. הועסק עובד כאמור אצל אותו מעסיק בפועל תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים, ייחשב העובד כעובד 

 המעסיק בפועל, בתום תקופת תשעת החודשים.
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 מחלקה

 31ליום 
 2015בדצמבר 

עובדי חברה 
  בתקן

 31ליום 
  2015בדצמבר 

  עובדי תיגבור

 31ליום 
בדצמבר 

עובדי  2016
  חברה בתקן

 31ליום 
בדצמבר 

עובדי  2016
  תיגבור

  ליום
בדצמבר  31

עובדי  2017
  חברה בתקן

  ליום
בדצמבר  31

עובדי  2017
  תגבור

ההלה 
 ומטה

22 14 24  10  22  8  

תכון 
 והדסה

13 5 15  2  14  2  

  0  8  0  8 3 8 הקמה

תחזוקה 
 ותפעול

43 18 48  13  47  15  

 סה"כ
 לקטגוריה

86 40 95  24  91  25  

סה"כ 
  עובדים

126  119  116  

  כון למועד תשקיף זה, לחברה אין תלות מהותית בעובד ו/או ושא משרה בכירה מסוים.

עובדים באמצעות חברות מקצועיות לאספקת  21- בוסף, מועסקים עבור החברה באופן שוטף, כ

שירותים המתמחות בתחומים מסוימים, כדוגמת פיקוח קווים, ממוי בטיחות, הדרכה, חשבות 

  שכר ומהלי ביטחון. 

 שיויים מהותיים במצבת העובדים ובמצבת ושאי המשרה הבכירה . 6.30.4

 מצבת העובדים . 6.30.4.1

לא חל שיוי  2017בדצמבר   ,31כון ליום 2017- ו 2016כמפורט בטבלה לעיל, בהשוואה בין השים 

  מהותי במצבת עובדי החברה. 

 מצבת ושאי המשרה הבכירה  . 6.30.4.2

  לפרק ז'. 7.2ראו פירוט בסעיף 

 הדרכה ואימוים בחברה . 6.30.5

 קבלת שירותי ייעוץ חיצויים . 6.30.5.1

התקשרה החברה עם חברה מקצועית, המעיקה לה את כאמור לעיל, ובהתאם להוראות הרישיון, 

  שירותי הייעוץ הדרושים לה לשם מילוי תפקידיה על פי הרישיון.

כמו כן, מקבלת החברה שירותים מגופים חיצויים וספים בכל הוגע לשירותי הדרכה והסמכת 

  עובדי החברה או מי מטעמה במכלול ושאים הקשורים בתחום פעילותה של החברה.

 6.38.7 רטים וספים בקשר עם ההסכם בין החברה לבין החברה המקצועית המייעצת ראו סעיףלפ

  לעיל.

 מערך הדרכות עצמאי . 6.30.5.2

, וזאת תוך הסתייעות בשירותיה 2011החברה מיסדה את תחום הלמידה הארגוית במהלך שת 

של חברת שירותים חיצוית. במסגרת זו, בית בכל שה תוכית הדרכה שתית מפורטת. תחום 

הארגוית בחברה ועד בראש ובראשוה להעלות ולשמר את הרמה המקצועית והיהולית  הלמידה

של ההון האושי של החברה. פעילויות הלמידה וההדרכה כוללות הרחבת ידע, פיתוח מיומויות 

  כגון יהול ועבודת צוות, כישורים ויכולות התהגותיות למען שיפור ביצועי העובדים בתפקידם.

מוגדרות  , לרבות היקף ההדרכות ותחומן, מצוי בסמכות הההלה והןרכהפעילויות ההד

  ומבוססות על סמך תהליך איתור צורכי הדרכה שבוצע בחברה. 

ההדרכה והפיתוח הארגוי כוללת הדרכות ופעילויות ברמה כלל ארגוית בחלוקה  תוכית

לאוכלוסיות יעד שוות (ושאי משרה בכירה, מהלי מחלקות, מהדסים, טכאים, עובדי מטה 
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 מסירת מידע בדבר הסיכוים בעבודה –וסביבה  , בריאותהדרכות בושאי בטיחותוכדומה), 

 כמו כן, מערך ההדרכות סביבה.הו , הבריאותבטיחותה סיכויוהאמצעים הדרשים למיזעור 

מספק הכשרה מקצועית בתחום פעילותה של החברה, לעובדי החברה על פי שיוך אגפי ובהתאם 

לתפקידו של אותו עובד באגף אליו הוא שייך, כגון הדרכות והסמכות לטכאי תחזוקה, טכאי 

בודתה והדרכות מקצועיות בתחומי התכון, בקרה, היכרות עם תקים להם מחויבת החברה בע

 ההקמה והתפעול של מערכת ההולכה.

 עלויות בגין הדרכה ואימוים בחברה . 6.30.5.3

מתכת  2018ש"ח. בשת  300,000 - הסתכמו עלויות ההדרכות והאימוים בחברה בכ 2017בשת 

  ש"ח. 500,000 - כ החברה להשקיע בגין הדרכה ואימוים סכום של

  תגמול לעובדים, הטבות והסכמי העסקה  תוכיות . 6.30.6

   הסכמי העסקה . 6.30.6.1

פי חוזי עבודה אישיים - ההתקשרות עם עובדי החברה וושאי המשרה הבכירה בה עשית על

חוזים אלה עשויים להיות מבוטלים בהתאם  המסדירים את תאי שכרם והעסקתם של העובדים.

  . להלן 6.30.6.3להסכם הקיבוצי כמתואר בסעיף 

בכפוף לאישור  117לחוזי העבודה עמם, זכאים העובדים, בין היתר, לתוספות יוקר לשכרם,בהתאם 

ידי הפקדות בקרן פסיה ו/או בביטוח מהלים, - הדירקטוריון, לפיצויי פיטורין ולתגמולים על

 קרן השתלמות, להחזר הוצאות בהתאם להלי החברה, לימי חופשה, דמי הבראה, ימי מחלה,

כושר עבודה (למבוטחים בביטוח מהלים) וכדומה, וחלקם זכאי לרכב צמוד או ביטוח כגד אובדן 

לאחזקת רכב. כן זכאים העובדים לתשלומים וספים המאושרים ע"י הממוה על השכר במשרד 

האוצר ורשות החברות הממשלתיות. כן כוללים חוזי העבודה האישיים הוראות מקובלות בדבר 

  סודיות ואי תחרות. 

 על בסיס החיותה האישיים ה"ל הים בהתאם לוסחים גריים של חוזי עבודה חוזי העבוד

שכרם של עובדי החברה קבע בהתאם לטבלת מדרגות שכר  118רשות החברות הממשלתיות.

, וביחס לפקידים בכירים עשוי להידרש גם אישור של הממוה על השכר במשרד האוצר ובאישור

  . רשות החברות הממשלתיות

ככלל עובדי החברה, שאים ושאי משרה בכירה, זכאים לפיצויי פיטורין על פי חוק. כמו כן, 

בהסכמי העסקה של עובדים כאמור כללת, בין היתר, תייה המחילה עליהם את הוראות סעיף 

, שבעיקרן קובעות כי ההפרשות שהחברה מפרישה 1963- לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 14

קופת תגמולים של העובדים, יוכלו להחליף את פיצויי הפיטורים שעליה לשלם  לקופת פיצויים או

או במקרה שהעובד משך כספים מקרן הפסיה או מקופת הביטוח או  לעובד במקרה של פיטורים

החלת ההסדר  מוות, כות או פרישה).(מקופת הגמל שאיה קרן פסיה שלא בשל אירוע מזכה 

אחר סיום עבודתו, גם אם עזב בתאים שאים מזכים אותו מאפשרת לעובד לקבל פיצויים ל

  בפיצויי פיטורים (למעט במקרה של שלילת פיצויים בעקבות מעשים חמורים של העובד). 

שיויים ועדכוים בהסכמי העבודה ערכים מעת לעת. ככלל, שיויים בתאי ההעסקה והשכר של 

הדירקטוריון ו/או אישור רשות  הלה ו/אושל הה , לפי העיין,עובדי החברה כפופים לאישור

לחוק יסודות  29החברות הממשלתיות והממוה על השכר במשרד האוצר מכוח סמכותו לפי סעיף 

  .1985- התקציב, התשמ"ה

 יחסי עבודה והבאתם לידי סיום  . 6.30.6.2

                                                      

  . לעת מעת שיהיה כפי הכללית ההסתדרות לבין הכלכליים הארגוים של התאום לשכת שבין הכללי הקיבוצי להסכם בהתאם   117

 מועסקים בכירים שאים העובדים ואילו החברות רשות של גריים העסקה הסכמי לוסחי בהתאם מועסקים הבכירים העובדים כי יובהר   118

  .החברות רשות י"ע המאושר החברה של גרי בוסח העסקה בהסכמי
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יחסי העבודה בחברה מושתתים בעיקרם על החקיקה הקיימת בדיי העבודה בישראל, לרבות 

הרלווטיות בדין לעיין סיום יחסי העבודה. בחוזי ההעסקה קיים סעיף לגבי הודעה ההוראות 

מוקדמת לפיטורי העובד, כאשר תקופות ההודעה המוקדמת הין לרוב של חודש (משת העבודה 

השייה ואילך), כאשר בכל הוגע לעובדים הבכירים התקופה ארוכה יותר ועד לשלושה חודשים 

התפטרות של עובד בכיר שעבד בחברה למעלה משה. כן כולל ההסכם במקרה של פיטורי או 

   סיבות מיוחדות בהן רשאית החברה לסיים את עבודתו של העובד לאלתר וללא הודעה מוקדמת.

  התארגות העובדים במסגרת ההסתדרות הכללית ומו"מ על הסכם קיבוצי . 6.30.6.3

קיבלה החברה הודעה מהסתדרות העובדים הכללית החדשה כי למעלה  2014באפריל  7ביום 

משליש מעובדי החברה הצטרפו אליה ולפיכך היא ארגון העובדים היציג של החברה וכי ברצום 

 במאי 26ביום להיכס להליך מו"מ עם החברה במטרה להגיע להסכמות שיעוגו בהסכם קיבוצי. 

 2016 בספטמבר 9על סכסוך עבודה. ביום  חדשההתקבלה בחברה הודעה מההסתדרות ה 2016

הודיעה ציגות העובדים כי  2016 באוקטובר 26ציגות העובדים בקיטת עיצומים וביום  החלה

  בכוותה להחריף את העיצומים. 

על וסח  ההסתדרות וציגות העובדים להסכמה ,הגיעו ההלת החברה 2018במהלך חודש אפריל 

של הסכם קיבוצי, אשר יחול על כלל העובדים בחברה (למעט ושאי משרה, חלק מהמהלים 

"). במסגרת ההסכם הקיבוצי ההסכם הקיבוציהאחרים בחברה ובעלי תפקידים וספים) ("

וכן זכויות לושאים המשליכים על עובדי החברה הוסדרו הסמכויות של ההלת החברה ביחס 

עובדי החברה ובכלל זה תאי העסקתם. התקשרות החברה בהסכם הקיבוצי ציגות העובדים ו

ועל כן, כון למועד התשקיף, כיסתו  2018במאי  2אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום 

ולאישור רשות  לתוקף של ההסכם הקיבוצי כפופה לאישור הממוה על השכר במשרד האוצר

  . החברות הממשלתיות

   שקבעו במסגרת ההסכם הקיבוצי מגלמים עלויות שאין מהותיות לחברה.   יצויין כי ההסדרים 

 חברות השמה וותי שירותים עצמאיים . 6.30.6.4

החברה התקשרה בהסכמים עם חברות השמה וחברות מקצועיות, לקבלת שירותים מקצועיים 

מאותם עובדים של חברות ההשמה והחברות המקצועיות. חלק מאותם עובדים קלטים מעת 

בהתאם להחלטת החברה ובכפוף לתקים המאושרים, כעובדי החברה. בוסף על כך לעת, 

מתקשרת החברה עם ותי שירותים חיצויים עצמאיים, המעיקים לחברה שירותים כקבלן 

חיצוי וכגד חשבוית. כמו כן שוכרת החברה את שירותיהן של חברות השמירה, האבטחה 

  ברה.והיקיון לצורך מתן שירותים אלו לח

 כפיפות להוראות החלות על חברות ממשלתיות . 6.30.6.5

 יסודות חוק(" 1985- לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 29כחברה ממשלתית, החברה כפופה לסעיף 

") המגביל למעשה את יכולותיה לפעול באופן עצמאי בעייי שכר והטבות לעובדיה, התקציב

והסכמי עבודה במשרד האוצר ומטיל עליה מחויבות לקבל את אישור הממוה על השכר 

  ") בעייים אלה. הממוה על השכר("

כמו כן, בהיותה חברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות חוק החברות הממשלתיות, לתקות 

ולהחיות רשות החברות שהוצאו מכוחו וכן להחלטות הממשלה, בין היתר גם בושאי כוח אדם. 

קרובי משפחה וכללים בדבר אופן בחירת פקידים כך למשל, חלות על החברה הגבלות בהעסקת 

 - ו 6.36.12.14, 6.36.12.16 , 6.36.12פים, בכירים ומיוי בעלי תפקידים מיוחדים, כמפורט בסעי

 להלן. 6.36.12.15

להוראות חוק החברות הממשלתיות והוראות חוזרי רשות  בהתאםבוסף על האמור לעיל, ככלל, ו

זכויות  החברות הממשלתיות, וחוקים וספים כגון חוק שיווי זכויות האישה וחוק שיוויון

 לאשים עם מוגבלויות בקרב העובדים בחברות ממשלתיות, ייתן ביטוי הולם, בסיבות העיין,
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לייצוגם של בי שי המיים, של אשים עם מוגבלות, של בי האוכלוסיה הדרוזית, ושל מי שהוא 

  להלן. 6.36.12.8 - ו 6.36.12.17לפרטים וספים ראו סעיפים  .או שאחד מהוריו ולדו באתיופיה

 תוכיות תגמול לעובדים  . 6.30.6.6

(אולם במהלך השים  לא קבעו בחברה תוכיות תגמול 2014ככלל, מאז הקמת החברה ועד לשת 

 תקבעבכל שה  2014שת  מאז .לחלק מעובדיה)מעקי שימור  החברהשילמה  2017 - ו 2016

תכית תמרוץ ותגמול לעובדים בכירים בחברה על בסיס חוזר רשות החברות הממשלתיות בעיין. 

  .זהיף שקלת פרק ח'ל 8.1.4סעיף ראו וספים לפרטים 

וזאת במגבלות של החיות  119דירקטוריון החברה רשאי להחליט על תשלום בווס לעובדי החברה,

 10%רשות החברות הממשלתיות בהקשר זה, הקובעות, בין היתר, כי תשלום הבווס לא יעלה על 

מהרווח השתי הקי של החברה; וכי תאי סף לתשלום בווס כאמור היו השגת תשואת רווח קי 

לשיעור כאמור בשה בשה בגיה יתן הבווס, בשה שקדמה לה וכן צפי  5% - להון של למעלה מ

שישולם לעובד בודד (שתי משכורות) ; בוסף, קיימת תקרה של בווס מקסימלי שלאחר מכן

כמו כן, לפי חוזר רשות החברות הממשלתיות בעיין מדייות בווס בחברות  בהתאם למשכורתו.

בשה שבגיה מבוקש  דיבידד הועבר, אם לא ממשלתיות, לא תותר חלוקת בווס לעובדים

  . הבווס למדיה, אלא באישור חריג של מהל רשות החברות הממשלתיות

  הטבות וטיבם של הסכמי העסקת קבוצת ושאי המשרה והההלה הבכירה בחברה  . 6.30.6.7

ידי רשות - מכ"ל החברה מועסק במסגרת הסכם עבודה אישי בוסח אחיד המוכתב ומחויב על . 6.30.6.7.1

וכן לחוזר רשות  1979יוי  4של ועדת השרים לעייי שכר מיום  70החברות, בהתאם להחלטה ש/

וכן סעיף  8.1.3.1. לפרטים וספים ראו סעיף 2001בובמבר  7מתאריך  2001/1החברות מספר 

  '. לפרק ח 8.1.7

בוסף למכ"ל מועסקים בחברה מספר עובדים בכירים וספים. גם עובדים אלו מועסקים  . 6.30.6.7.2

באמצעות הסכמי עבודה אישיים בוסח אחיד המוכתב על ידי רשות החברות ומסדירים את תאי 

העסקתם, בשיויים המחויבים, כאשר גובה שכרם של אותם ושאי משרה בכירה היו גזרת 

 של מכ"ל החברה.  כאחוז מסוים משכרו

  החוק להגברת האכיפה של דיי העבודה  . 6.30.7

חוק ("  -2011כס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיי העבודה, התשע"ב 2012ביוי  19ביום 

  "), העוסק בשי ושאים עיקריים:הגברת האכיפה בדיי העבודה

כלפי עובדי קבלן בקשר האחד, הרחבת גבולות האחריות (האזרחית והפלילית) של מזמין שירות 

עם הפרת חוקי עבודה שוים על ידי קבלי שירותים הותים שירות באמצעות עובדים, בעפי 

  שמירה ואבטחה, יקיון והסעדה (בצד קביעת הגות שוות שיעמדו למזמין השירות בהקשר זה);

על מזמין השירות השי, ההגתו של הליך מיהלי במסגרתו יתן יהיה, בסיבות מסוימות, להטיל 

  עיצומים כספיים בשל הפרת הוראות חקיקה מסוימות על ידי הקבלן. 

  כמו כן קובע החוק איסור על התקשרויות ב"חוזי הפסד".

כס לתוקפו חוק העסקת עובדים על ידי קבלי שירות בתחומי השמירה  2013באוגוסט  6ביום 

ת עובדי קבלי שירות בגופים חוק העסק(" 2013- והיקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג

כס לתוקפו צו העסקת עובדים על ידי קבלי שירות  2013בספטמבר  1"), וביום ציבוריים

                                                      

, מפורטים בחוזר. הממשלתיות החברות לעובדי בווסים תשלום בדבר מעודכן חוזר הממשלתיות החברות רשות פרסמה 2013 ביוי 2-ה ביום   119

 לכך והתאים לחלוקה המותר הבווס היקף), עתידיים לרווחים והצפי החברה רווחי על המבוססים( הבווס לחלוקת הסף תאי, היתר בין

 אחרים בתאים עומדת כן אבל הבווס בתאי עומדת איה החברה כאשר בווס במקום) יותר מצומצם בסכום( מעק להעיק והאפשרות

  .הממשלתיות החברות רשות אישור קבלת הוא מעק או בווס למתן תאי כי לציין יש. למעק
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"), הקובעים, בין היתר, את הצו(" 2013- בתחומי השמירה והיקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג

ון במסגרת תאי העבודה והשכר שיחולו על עובדי קבלי שירות בתחומי השמירה והיקי

  .2013בובמבר  1התקשרויות של קבלי השירות הללו עם גופים ציבוריים החל מיום 

את הוראות החוקים  מיישמתהחברה, לה הסכמים שוים עם קבלים בעפים האמורים, 

. בוסף, פרסמה וחברות השמירה והאבטחהעם חברת היקיון  מיםהאמורים במסגרת ההסכ

המועסקים בשירותה ובו מגון דיווח על הפרת זכויותיהם וכן  החברה תקון לעובדי הקבלן

בן דוד שלווי מיתה אשת קשר לושא מקרב החברה. מעבר לכך, מעסיקה החברה את משרד רו"ח 

  כ"בודק שכר מוסמך" בהתאם להוראות החוק. ) BDSKקופ (

  הון חוזר; מלאי . 6.31

, ₪מליוי  227 - כ, לחברה הון החוזר חיובי של 2017בדצמבר  31בהתאם לדוחות הכספיים ליום 

  על פי המפורט להלן (התוים באש"ח:

  2017  2016  

 כסים שוטפים

 705,691 542,764 מזומים ושווי מזומים

 20,007 - פקדוות לזמן קצר

 -  91,919יירות ערך סחירים לא מיועדים

 23,471 78,991 לקוחות

 16,227 14,673 חייבים ויתרות חובה

  765,396  728,347  סה"כ כסים שוטפים

  

שוטפות התחייבויות  

 92,710 91,667 חלות שוטפת של אגרות חוב

 57110 51496 חלות שוטפת של אשראי חח"י

 50,004 52,232 ספקים וותי שירותים

 225,161 288,468 זכאים ויתרות זכות

 13,849 17,181 מכשירי גידור

 438,834 501,044  התחייבויות שוטפות הכל סך

  326,562  227,303  סך הכל הון חוזר

  .IAS-2- החברה איה מחזיקה במלאי, כהגדרתו ב

יצויין, כי החברה מחזיקה במלאי צרות עבור הקמת מקטעי ההולכה ובחלקי חילוף עבור מתקי 

 .PRMS, אשר כללים בדוח על המצב הכספי כחלק מעלות רישיון והקמת מתקי PRMS- ה

 השקעות . 6.32

לפרטים בדבר הערכות החברה בקשר עם ההשקעות הצפויות לצורך הקמת מקטעים חדשים 

   לעיל. 6.26.7ופרויקטים בהם מעורבת החברה ראו סעיף 

 מימון . 6.33

 כללי . 6.33.1

לעיל, התעריפים להולכת וחיבור גז טבעי קבעים כך שדמי ההולכה  6.20.3כמפורט בסעיף 

כך שתובטח, בין היתר, עמידה  מיועדים לכסות את העלויות הקשורות בהקמה ובתפעול המערכת
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ביחס לדמי החיבור ברי שאלו  120חזויה ביחסי הכיסוי שקבעו בשטרי האמות של החברה.

יות החיבור הלוות וועל PRMS - תחות ה מיועדים לכסות את העלויות הקשורות בהקמת

  לעיל).  6.20.3.5(לפרטים לרבות התאים המיוחדים שקבעו לחברות החלוקה ראו סעיף 

ייצוא התקבלה החלטת מועצת הגז הטבעי מס'  בהתייחס לדמי חיבור המיוחסים לפרויקטי

לפיה עלות הקמת מקטע מערכת ההולכה המיועד לייצוא בלבד  2014באוגוסט  18מיום  2/2014

תושת במלואה על הגורם המוכר או המשווק את הגז הטבעי אל מדיות שכות או לרשות 

ייצוא. ההחלטה  הפלשתיית כמפורט בהחלטה ולא על צרכי מערכת ההולכה שאים צרכי

מתייחסת בוסף גם למקרה לפיו מקטע מסוים במערכת ההולכה המוביל למקטע המיועד לייצוא 

המקטע המוביל למקטע המיועד לייצוא לא היה אם העתיד לשרת גם צרכים ישראליים, אולם 

, יישלם היצואן מוכפל במועד שבו הוקם אלמלא ייצוא הגז הטבעי באמצעות מערכת ההולכה

ף לעלות המקטע המיועד לייצוא את החלק היחסי לגבי הכפלת המקטע המיועד לייצוא וזאת בוס

של הקיבולת המיועדת לייצוא לזו המיועדת באופן ישיר ומוכח  סבהתבסס, בין היתר, על היח

לצרכים ישראלים שלא היה יתן לחברם למערכת ההולכה אלמלא הכפלת המקטע המיועד 

  לייצוא.  

ההשקעות המהותיות אותן דרשת החברה לבצע, הכסות החברה מהולכת גז טבעי עם זאת, לאור 

אין מהוות מקור עיקרי למימון פעילויות ההשקעה להן דרשת החברה מעת לעת כאמור, ומשכך 

מממת החברה את פעילויות ההשקעה עד כה באמצעות השקעות בהון מטעם המדיה, אשראי 

מלקוחות  , דמי חיבורהפקת אגרות חוב למשקיע מוסדיים ,בהתאם להסכם עמה חח"ימ

ובמקרים מסוימים באמצעות מימון מתאגידים  בגין מתקים שהופעלווהשתתפות יצואים 

  בקאיים.

 שיעור ריבית ממוצעת על הלוואות אשר אין מיועדות לשימוש ייחודי בידי החברה . 6.33.2

יה, בין היתר, באמצעות אשראי בקאי לעיל, מממת החברה את פעולות 6.33.1כמפורט בסעיף 

מסך האשראי אותו טלה החברה)  2% - , בסכומים המהווים פחות מ2017 בדצמבר )31כון ליום 

ובפרט באמצעות אשראי חוץ בקאי (גיוסי חוב מגופים מוסדיים באמצעות הפקת אגרות חוב). 

יצוין כי האשראי אותו וטלת החברה מאותם מוסדות בקאיים וגופים מוסדיים מיועד לצורך 

  .PRMS- מימון תכון, רכש והקמה של מקטעי הולכה ותחות ה

בדצמבר  31לן יוצג שיעור הריבית הממוצעת והאפקטיבית, לשים שסתיימו ביום בטבלאות שלה

אין מיועדות לשימוש ייחודי בידי החברה, אלא כפי להלוואות אשר בכללן  2017- ו 2016, 2015

שצויין במזכרי ההפקה של אגרות החוב שהפיקה החברה, תוך אבחה בין מקורות בקאיים 

  ם: לבין מקורות חוץ בקאיי

  שיעור ריבית אפקטיבית (%) לאשראי לזמן ארוך  

2017  2016  2015 

 4.34%  4.34%  4.34%  מקורות אשראי לא בקאיים

 2.26%  2.26%  2.26%  חח"יאשראי 

  4.02%  4.02%  4.02%  מקורות אשראי בקאיים

 121כללי - מגבלות החלות על החברה בקבלת אשראי  . 6.33.3

, באופן כללי, קופת 1964- פי תקות מס הכסה (כללים לאישור ויהול קופות גמל), תשכ"ד- על

פיקדוות באותו תאגיד או להעיק  להפקידגמל רשאית להחזיק ביירות ערך של תאגיד מסוים, 

                                                      

 לאורך שה בכל 1.3-מ יפחת לא ADSCR)( הכיסוי שיחס באופן התעריף את לקבוע ממשיכה המועצה כי קבע הגז מועצת של 3/2017 בהחלטה   120

  .הרישיון תקופת
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משוויים המשוערך של כסיה, או מעבר לכך כפוף לתאים שקבעו  5%לו הלוואות בשיעור של עד 

פי תקות אלו, קופת גמל רשאית להחזיק באיגרות חוב סחירות - האמורות. כמו כן, על בתקות

מערכן הקוב הכולל של איגרות החוב  5%(שאין איגרות חוב של מדית ישראל) בשיעור של עד 

), או מעבר לכך 25%לבין  10%מאותה סדרה (לגבי קבוצת משקיעים מדרגות ההשקעה עות בין 

עו בתקות האמורות. בפועל, ובהתבסס על פרסומים פומביים של חלק כפוף לתאים שקב

 פי התקות כאמור.- מהגופים המוסדיים, קופות הגמל אין מגיעות לשיעור המירבי המותר להן על

ידי גופים - המגבלות הרגולטוריות כאמור לעיל, יחד עם מגבלות ההשקעה הפימיות הקבעות על

לגייס את החוב הדרש לפעילותה בישראל, ולפיכך עשויה אלו, עשויות להקשות על החברה 

החברה לפות, לגיוס אשראי משוקי ההון בחו"ל והמערכת הבקאית בישראל. היקף החוב 

  הבקאי כון למועד תשקיף זה היו בהיקף שאיו מהותי ביחס לכלל החוב הפיסי של החברה.  

לאישורים רגולטורים שוים, מכוח רישיוה  בוסף יצוין כי טילת אשראי על ידי החברה כפופה

  ומכוח הסכם המסגרת עם המדיה, וכן לעמידה בהוראות חוק החברות הממשלתיות. 

 הסכמי מימון - אמות מידה פיסיות ומגבלות מהותיות החלות על החברה בקבלת אשראי  . 6.33.4

 אגרות החוב של החברה . 6.33.4.1

רות החוב (סדרה א') של החברה במסגרת שטר האמות לאג - קרן שירות החוב (אג"ח א')  ) א( 

קבע כי על החברה להפקיד, בחשבון אמות על שמו של האמן לאג"ח א', סכומים עד 

לגובה מחצית מהתשלום השתי הממוצע להחזר החוב הפיסי של החברה (קרן וריבית) 

בגין סך החוב הפיסי שגייסה  2024עד  2013(כהגדרתו בשטר האמות) בין השים 

 215בסך של  122,עד למועד הבדיקה, וזאת עד לתקרה מצטברת של חוב פיסי החברה

"). עם הרחבת אגרות החוב (סדרה א') קרן שירות החוב לאג"ח א'מיליון דולר ארה"ב ("

דולר ארה"ב.  מליוי 215וכן עם הפקת סדרות אגרות חוב וספות, החוב הפיסי עלה על 

המושקע ₪ מיליון   -47כון למועד התשקיף מופקד בחשבון האמות כאמור סך של כ

 .  באפיקי ההשקעה המותרים על פי שטר האמות

בדומה לאמור לעיל, גם במסגרת שטר האמות לאגרות החוב  -  קרן שירות החוב (אג"ח ג') ) ב( 

ן אמות על שמו של האמן (סדרה ג') של החברה קבע כי על החברה להפקיד, בחשבו

מתמורת ההפקות של אג"ח  4.8%לאג"ח ג', סכומים לטובת מחזיקי אג"ח ג', וזאת בגובה 

"). בוסף, בכל מקרה של הרחבות וספות מסדרת אג"ח ג', קרן שירות החוב לאג"ח ג'ג' ("

מהתמורה  4.8%- על החברה יהיה להעביר לקרן שירות החוב לאג"ח ג' סכום השווה ל

תתקבל במסגרת הרחבת הסדרה כאמור. כון למועד תשקיף זה מופקד בחשבון האמות ש

 באפיקי ההשקעה המותרים על פי שטר האמות. המושקע₪, מליון  46 - כאמור סך של כ

בדומה לאמור לעיל, גם במסגרת שטר האמות לאגרות החוב  -  קרן שירות החוב (אג"ח ד') ) ג(

אמן החברה להפקיד, בחשבון אמות על שמו של ה (סדרה ד') של החברה קבע כי על

 4%לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), וזאת בגובה  ה ד'), סכומיםלאגרות החוב (סדר

"). בוסף, בכל קרן שירות החוב לאג"ח ד'מתמורת ההפקות של אגרות החוב (סדרה ד') ("

החברה יהיה להעביר לקרן מקרה של הרחבות וספות מסדרת אגרות החוב (סדרה ד'), על 

מהתמורה שתתקבל במסגרת הרחבת  4%- שירות החוב עבור סדרה ד' סכום השווה ל

מיליון  49- הסדרה כאמור. כון למועד תשקיף זה מופקד בחשבון האמות כאמור סך של כ

 באפיקי ההשקעה המותרים על פי שטר האמות.ש"ח, המושקע, 

                                                      

 החברה שתגייס וספת הלוואה וכל האמות שטר מכוח החברה שתגייס ההלוואות כסך' א ח"לאג האמות בשטר הוגדר" פיסי חוב" המוח   122

 התחייבויות למעט, מממים מגורמים אחר פיסי חוב גיוס או אחרת ח"אג סדרת הפקת', א ח"אג הרחבת של בדרך', א ח"אג הפקת לאחר

   .י"חח כלפי החברה
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במסגרת שטרי האמות לאג"ח א', לאג"ח ג'  -  סףשמירה על דירוג כתאי לגיוס חוב ו ) ד( 

ולאג"ח סדרה ד' קבע בוסף, כי לחברה זכות לגייס אשראי וסף מכל סוג, ללא צורך 

בקבלת אישור האמן הרלווטי או מחזיקי האג"ח, אך בכפוף לעמידה במספר תאים 

 מצטברים, שעיקרם אי פגיעה בדירוג אגרות החוב של החברה:

הפקת אגרות חוב וספות מסדרה א' שכתוצאה ממו יעלה החוב  - א' ביחס לאג"ח 

מיליון דולר  215- הפיסי של החברה (לאחר ההפקה) (כהגדרתו בשטר האמות) מעבר ל

  .ּ+ilAארה"ב, מותה בכך שההפקה לא תפגע בדירוגן של אג"ח א' אל מתחת לדרגת 

גיוס חוב וסף שכתוצאה ממו יעלה החוב הפיסי של החברה (לאחר  - ביחס לאג"ח ג' 

מיליון דולר ארה"ב, מותה בכך שגיוס  700- הגיוס) (כהגדרתו בשטר האמות) מעבר ל

  ּ+.  ilAהחוב הוסף לא יוריד את דירוגן של אג"ח ג' אל מתחת לדרגת 

ו יעלה החוב הפיסי של החברה (לאחר גיוס חוב וסף שכתוצאה ממ - ביחס לאג"ח ד' 

מיליון דולר ארה"ב, מותה בכך שגיוס  1,150- הגיוס) (כהגדרתו בשטר האמות) מעבר ל

החוב הוסף לא יוריד את דירוגן של אגרות החוב (סדרה א', סדרה ג') אל מתחת לדרגת 

ilA מעלות או לחילופין מתחת לדרגת +A1 לדירוג  בהתאם לדירוג מידרוג, או מתחת

מקביל של חברת דירוג אחרת, והכל בהתאם לחברת הדירוג שתדרג את אגרות החוב באותו 

  זה לעיל.  6.33.4מועד. כון למועד התשקיף עמדה החברה בכל המגבלות המתוארות בסעיף 

כן קבעו במסגרת שטרי האמות לאג"ח א', אג"ח ג'  - אפשרות להעמדה לפירעון מיידי 

תאים שוים אשר עשויים לגרום להעמדת חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות ולאג"ח ד', 

 :123החוב (סדרה א' ו/או סדרה ג' ו/או סדרה ד', לפי העיין), לפירעון מיידי, ובכלל זה

אי תשלום קרן או ריבית במועד (או לאחר תקופת דחיית ההחזר המוגדרת בשטרי  ) 1( 

  האמות).

תוקף לפירוק החברה, שלא בוטלו תוך פרק זמן מתן צו פירוק או קבלת החלטה בת  ) 2( 

 הקבוע בשטרי האמות.

פי הסכם המימון, שלא תוקה תוך פרק - הפרה מהותית של התחייבויות החברה על ) 3( 

 הזמן הקבוע בשטרי האמות.

התרחשותם של אירועים כגון מימוש שעבודים של כסים מהותיים של החברה;  ) 4( 

ברה; מיוי כוס כסים על כסים מהותיים הטלת עיקול בסכום מהותי על כסי הח

של החברה; מתן צו פירוק סופי; הודעה על כוות החברה שלא לשלם את חובה כלפי 

מחזיקי האג"ח או על כוותה שלא להמשיך בעסקיה; הרעה מהותית במצב החברה 

אשר כתוצאה ממה קיים חשש ממשי לפירעון האג"ח במועדן; הפסקת דירוג האג"ח 

ימים רצופים; העמדה לפירעון מיידי (בשל הפרה מצד  60- של למעלה מלתקופה 

מסך יתרות האג"ח שבמחזור  5%החברה) של אחת מסדרות האג"ח, המהווה לפחות 

העמדה לפירעון מיידי (בשל הפרה מצד ₪); מיליון  200- באותה העת (ולא פחות מ

ויות החברה מסך התחייב 5%החברה) של חוב לתאגיד בקאי אשר סכומו לפחות 

לפי הגבוה מבייהם; מתן צו הקפאת הליכים. ₪, מיליון  200כון לאותו מועד או 

והכל בתאי שמחזיקי האג"ח קבעו שיש באירועים אלו משום סכה מהותית 

 לזכויותיהם.

 ADSCR  - (Annual Debt Serviceאי עמידה ביחס כיסוי ( - בכל הוגע לאג"ח א'  ) 5( 

Coverage Ratio הדרית שחלפה, של לפחות  בעבור השוכן אי עמידה 1.1הקל ;

                                                      

, חלקם או כולם, ח"האג מחזיקי לטובת שועבדו אשר הכסים למימוש לפעול אף, העיין לפי, מהאמים אחד כל רשאים אלו אירועים בקרות   123

  .  ח"האג למחזיקי החוב להקטת שיתקבלו בסכומים ולהשתמשם
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), בעבור השה הקלדרית LLCR  - Loan Life Coverage Ratioביחס כיסוי (

ואילך. ואולם, אי עמידה ביחסי  2011, וזאת החל משת 1.13החולפת, של לפחות 

כיסוי החוב כאמור לעיל לא תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי, אלא לאחר שחלפו 

שה חודשים מהמועד בן תברר כי החברה איה עומדת באיזה מיחסי הכיסוי שי

האמורים, ובלבד שהחברה פתה למועצה לצורך עדכון תעריף דמי ההולכה אותם 

היא זכאית לגבות, או קטה פעולה אחרת לצורך שיפור יחסי הכיסוי, בתוך שלושים 

) ADSCRשיחס הכיסוי ( ) ימים מהמועד בו מסר לאמן הדיווח האמור, באופן30(

בגין השתיים הקרובות בהתאם למודל הפיסי העדכי של החברה יעמוד על לפחות 

. בתום ששת החודשים האמורים, 1.13) יעמוד על לפחות LLCR, ויחס הכיסוי (1.1

תמסור החברה לאמן אישור בדבר עמידתה או אי עמידתה ביחסי כיסוי החוב 

 האמורים. 

) בעבור השה ADSCRאי עמידה ביחס כיסוי ( - ג' ולאג"ח ד' בכל הוגע לאג"ח  ) 6( 

), בעבור השה שחלפה, LLCR; וכן אי עמידה ביחס כיסוי (1.1שחלפה, של לפחות 

  עבור אג"ח ג' ואג"ח ד',. 2014 - ו 2012, וזאת החל מהשים 1.13של לפחות 

ידה בהתאמה. לתקופות ריפוי ופעולות אותם רשאית החברה לקוט בשל אי עמ  ) 7( 

) לעיל, החל על אג"ח ג' ואג"ח ד', בשיויים 5ביחסי הכיסוי כאמור ראו ס"ק (

 המחוייבים.

ביטול רישיון החברה (ואי ביטול ההחלטה בדבר הביטול לאחר תקופת דחייה  ) 8( 

 המוגדרת בשטרי האמות).

 הפרת מצגיה המהותיים של החברה בשטרי האמות. ) 9( 

החלה החברה בתהליך לעדכון שטרי האמות של אגרות  2013במהלך חודש אוקטובר 

העדכון התבקש  ADSCRג'. העדכון הדרש היו בגין יחסי הכיסוי - החוב מסדרות א' ו

לאור זאת שהתחשיב הקודם של יחסי הכיסוי לעיל לא לקח בחשבון יתרת חוב שגויס בשה 

אושר תיקון שטרי האמות  2013בדצמבר  30ם קודמת וטרם וצל למטרות השקעה. ביו

לעיל תוך קבלת אישור האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב ואישור רשות החברות 

התיקון אושר . ארגיהאגף החשב הכללי ומכ"ל משרד ה - הממשלתיות, משרד האוצר 

אגרות מיתרת  0.05% - בכפוף לתשלום עמלה חד פעמית למחזיקי אג"ח א' בגובה של כ

  אש"ח).  645 - החוב (סך של כ

פעלה לתיקון שטרות האג"ח כחלק מיישום המלצות מתווה עיבוי  החברה 2017בסוף שת 

משרדי לחיזוק האיתות הפיסית של החברה ובמסגרת - ההון, על פי המלצות הצוות הבין

ו תיקון ד') שעיי - יזמה תיקון לשטרי האמות לסדרות אגרות החוב (סדרה א', ג' ו כך

אופן חישוב יחסי הכיסוי הקבועים בשטרי האמות לאגרות החוב וכן הוספת מגון ריפוי 

להפרה של יחסי הכיסוי כאמור (בוסף למגוים הקיימים בשטרי האמות), באמצעות 

הפקדת מזומים לקרן ייעודית, אשר תשועבד (פארי פאסו) לטובת הגורמים המממים חוב 

ה; בוסף ביחס אגרות החוב (סדרה ג') של החברה וסף מגון פדיון פיסי של החבר

מוקדם של אגרות החוב (סדרה ג') ביוזמת החברה. השיויים האמורים כסו לתוקף ביום 

, לאחר שהתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב של כל אחת 2017בדצמבר  27

לו אישורים של הגורמים מהסדרות הרלווטיות לשיויים האמורים, ולאחר שהתקב

  הרגולטוריים המפקחים על החברה.

 אשראי מתאגידים בקאיים . 6.33.4.2

כון למועד התשקיף היקף האשראי של החברה מתאגידים בקאיים היו בהיקף שאיו מהותי 

 ביחס לכלל החוב הפיסי של החברה.

 מגבלות מכוח הסכם המסגרת עם מדית ישראל . 6.33.4.3
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 להלן.  6.36.8ראו סעיף לפרטים בדבר מגבלות מכוח הסכם המסגרת 

 חח"ימגבלות מכוח ההסכם עם  . 6.33.4.4

לפרטים בדבר אמות מידה פיסיות ומגבלות מהותיות אחרות הקבועות בהסכם האשראי של 

  להלן. 6.38.4(כחלק מהסכם המשולש) ראו סעיף  חח"יהחברה עם 

למיטב ידיעת החברה, במועד החתימה על הדוחות הכספיים, לא קיימת למי מן המלווים עמם 

  התקשרה עילה להעמדה לפירעון מיידי של חוב החברה כלפיהם. 
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   פרטים בדבר הלוואות מהותיות . 6.33.5

"), ערך יירות רשות החיית, בדבר אירוע אשראי בר דוח (בסעיף זה: "2011באוקטובר  30של רשות יירות ערך מיום  104-15לעמדה משפטית מספר  בהתאם

  124:להלן גילוי אודות התקשרות החברה בהסכמי הלוואה מהותיים

חוזה 
ההלוואה/ 

 אג"ח

מאפייי 
 המלווה

יתרת הקרן 
המשוערכת 
כון למועד 

 התשקיף

 לוח הסילוקין

ריבית קובה 
וריבית 

אפקטיבית 
 ממוצעת

 מגון הצמדה

בטוחות 
שהועמדו 

לטובת 
  המלווה

  אמות מידה פיסיות ומגבלות החלות על החברה בקשר עם ההלוואה

עמידה ביחסי כיסוי 
כון ליום  חוב

31.12.2017  

יחסי עמידה ב
- כיסוי החוב כון ל

31.12.2017125 

 Crossסעיף 
Default  אוCross 

Accelerate 

 סדרה א'
גופים 

 מוסדיים
  מש"ח 1,060

 

 30- הקרן תיפרע ב
תשלומים לא 
שווים במשך 

 15תקופה של 
שים, החל מחודש 

  ;2012יוי 

- הריבית תיפרע ב
תשלומים על  40

 20פי תקופה של 
שים, החל מחודש 

  .  2007יוי 

 

  -  ריבית קובה
, ריבית 5.6%

אפקטיבית 
 -  ממוצעת
5.66%.  

 

קרן וריבית 
צמודים 

במלואם למדד 
המחירים 

  לצרכן
 

ראו סעיף 
לפרק  1.4.6

 לעיל א'

  יחס כיסויADSCR 
– 2.51 

 יחס כיסוי 
  LLCR - 1.91     

 ות ביטחון126קר 

 קיימת עמידה
בהתאם  קיים,

  לתאי אגרת החוב

  תאים וספים: 

דבר סדר השימוש בכספי התקבולים המגיעים לחברה וכן הוראות  לעיין שמירה על דירוג אשראי כתאי לגיוס חוב וסףשטר האמות לסדרה ג' כולל הוראות 

  מלקוחותיה.

חוזה 
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 אג"ח

מאפייי 
 המלווה

יתרת הקרן 
המשוערכת 
כון למועד 

 התשקיף

 לוח הסילוקין

ריבית 
קובה 
וריבית 

אפקטיבית 
 ממוצעת

מגון 
 הצמדה

בטוחות 
שהועמדו 

לטובת 
 המלווה

אמות מידה פיסיות ומגבלות החלות על החברה בקשר עם 
  ההלוואה

 עמידה ביחסי כיסוי חוב
  31.12.2017כון ליום 

יחסי עמידה ב
כיסוי החוב 

- כון ל
31.12.2017127 

 Crossסעיף 
Default  אוCross 

Accelerate 

                                                      

 הקרן יתרת אשר הלוואה כל", מהותית הלוואה" תיחשב, התקופתיים בדוחותיה ערך יירות רשות החיית יישום לצורכי כי, החברה קבעה 2013, בדצמבר 31 ליום החברה של ההתחייבויות סך את, החברה שבחה לאחר כי, יצוין   124

 .המועד לאותו החברה של התחייבויותיה מסך 5% -מ למעלה מהווה, הרלווטי הדוח למועד שלה מסולקת הבלתי

 .שחלפה הקלדארית השה בגין, לשה אחת בחת החוב כיסוי ביחסי העמידה   125

 בשטר שקבעו ספציפיות להוראות בהתאם ייעשה החברה ידי על בהם השימוש אשר), החשמל חברת וקרן ציוד וחידוש השקעה קרן, ותחזוקה תפעול קרן, חוב שירות קרן כגון ביטחון לקרות כספים בהפקדת מחויבת החברה   126

  . האמות

 .שחלפה הקלדארית השה בגין, לשה אחת בחת החוב כיסוי ביחסי העמידה   127
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 ג' סדרה
גופים 

 מוסדיים
  מש"ח 833

 

תשלומים  32- הקרן תיפרע ב
חצי שתיים לא שווים 

שים,  16במשך תקופה של 
  ;2016החל מחודש יוי 

 40- הריבית תיפרע ב
תשלומים על פי תקופה של 

שים, החל מחודש יוי  20
2012 . 

ריבית 
 - קובה 
4.8% ,

ריבית 
אפקטיבית 

 – ממוצעת
4.54%.  

 

קרן 
וריבית 
צמודים 
במלואם 

למדד 
המחירים 

 לצרכן.

ראו סעיף 
 א'לפרק  1.4.6

 לעיל

  יחס כיסויADSCR -
2.51 

  יחס כיסוי– LLCR 
1.91 

 ות ביטחון128קר 

 קיימת עמידה
קיים, בהתאם 

  לתאי אגרת החוב

  תאים וספים: 

דבר סדר השימוש בכספי התקבולים המגיעים לחברה וכן הוראות  לעיין שמירה על דירוג אשראי כתאי לגיוס חוב וסףשטר האמות לסדרה ג' כולל הוראות 

  מלקוחותיה.

חוזה 
ההלוואה/ 

 אג"ח

מאפייי 
 המלווה

יתרת 
הקרן 

המשוערכת 
למועד 

 התשקיף

 לוח הסילוקין

ריבית 
קובה 
וריבית 

אפקטיבית 
 ממוצעת

מגון 
 הצמדה

בטוחות 
שהועמדו 

לטובת 
 המלווה

  על החברה בקשר עם ההלוואהאמות מידה פיסיות ומגבלות החלות 

 עמידה ביחסי כיסוי חוב
  31.12.2017כון ליום 

תוצאות חישוב 
יחסי כיסוי 

- החוב כון ל
31.12.2017 129 

 CROSSסעיף 
DEFAULT  או
CROSS 

ACCELERATION 

 סדרה ד'
גופים 

 מוסדיים

1,175 
  מש"ח

 

תשלומים  29- הקרן תיפרע ב
לא שווים במשך תקופה של 

שים, החל מחודש יוי  14.5
2019;  

 38- הריבית תיפרע ב
תשלומים על פי תקופה של 

שים, החל מחודש יוי  19
2014  . 

ריבית 
  -  קובה

2.95% ,
ריבית 

אפקטיבית 
 – ממוצעת
2.83%.  

 

קרן וריבית 
צמודים 
במלואם 

למדד 
המחירים 

 לצרכן.

ראו סעיף 
' אלפרק 1.4.6

 לעיל. 

  יחס כיסויADSCR - 
2.51 

  יחס כיסויLLCR - 1.91  

 ות ביטחון130קר 

  קיימת עמידה
לשטר  12ראו סעיף 

.האמות  

  תאים מהותיים וספים: 

  לפרק ב' לעיל.  2.2לפרטים בדבר קרן שירות החוב לאג"ח ד' והוראות לעיין שמירה על דירוג אשראי כתאי לגיוס חוב וסף ראו סעיף 

  לשטר האמות. 12לפרטים בדבר עילות וספות להעמדה לפירעון מיידי של יתרת החוב כלפי מחזיקי אג"ח ד' ראו סעיף 

  לשטר האמות. 10לפרטים בדבר מגבלות לעיין חלוקת דיבידד החלות על החברה מכוח שטר האמות לאג"ח ד' ראו סעיף 

                                                      

 בשטר שקבעו ספציפיות להוראות בהתאם ייעשה החברה ידי על בהם השימוש אשר החשמל חברת וקרן ציוד וחידוש השקעה קרן, ותחזוקה תפעול קרן, חוב שירות קרן כגון ביטחון לקרות כספים בהפקדת מחויבת החברה   128

  .האמות

 .שחלפה הקלדארית השה בגין, לשה אחת בחת החוב כיסוי ביחסי העמידה   129

 בהתאם ייעשה החברה ידי על בהם השימוש אשר), לעיל' ב לפרק 2.4.11 בסעיף כמפורט( החשמל חברת וקרן ציוד וחידוש השקעה קרן, ותחזוקה תפעול קרן, חוב שירות קרן כגון ביטחון לקרות כספים בהפקדת מחויבת החברה   130

  . האמות בשטר שקבעו ספציפיות להוראות
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  לשטר האמות. 8ם לחברה מלקוחותיה, מכוח שטר האמות לאג"ח ד', ראו סעיף לפרטים בדבר סדר השימוש בכספי התקבולים המגיעי

חוזה 
ההלוואה/ 

 אג"ח

מאפייי 
 המלווה

יתרת הקרן המשוערכת 
 כון למועד התשקיף

 לוח הסילוקין
ריבית קובה וריבית אפקטיבית 

 ממוצעת
 מגון הצמדה

בטוחות שהועמדו 
 לטובת המלווה

הסכם 
 המשולש

 חח"י
  מליוי דולר ארה"ב 139

 

תשלומים חצי שתיים  30- הקרן תיפרע ב
שים, החל מחודש  15שווים במשך תקופה של 
  ;2010דצמבר 

תשלומים על פי תקופה  40- הריבית תיפרע ב
 .  2006שים, החל מחודש יוי  20של 

ריבית הליבור  - ריבית קובה 
הדולרית (חצי שתית) בתוספת 

0.2%.  

 - ריבית אפקטיבית ממוצעת 
2.26%. 

שיויים בשער החליפין 
  של הדולר (קרן וריבית)

 
 אין

  הגדרות:

  :כאשר), b)/(a( - ל שווה יהיה ADSCR הכיסוי יחס, החישוב לצורך הקובע למועד הקודמים הרצופים הקלדריים החודשים) 12( עשר שים לגבי -  ADSCRיחס כיסוי 

)a ( - החוב לשירות הזמין התזרים (ותאמספח עשר לשטר הכפי שמוגדר ב) טית בתקופהיכוי, הרלווטית התקופה בגין י"לחח התשלומים: בהרלוו.  

)b ( -  סי החוב שירות סכוםטית לתקופה הפיסכום יכלול לא, המשולש ההסכם של הסילוקין בלוחות הקבוע חח"יל האחרון התשלום מועד שעד התקופה בגין כי, מובהר. הרלוו 

 פי על חח"י כלפי החברה של חובה יתרת תיוותר המשולש ההסכם של הסילוקין לוחות פי- על חח"יל האחרון התשלום מועד שלאחר ככל. י"לחח התשלומים את הפיסי החוב שירות

  .הפיסי החוב שירות לסכום) שתהיה ככל( האמורה החובה יתרת תתווסף, המשולש ההסכם

  :כאשר), b) / (a( - ל שווה LLCR  הכיסוי יחס -  LLCRיחס כיסוי 

)a ( - כפי שמוגדר  החוב לשירות הזמין התזרים)ספחות)עשר  באמיכוי לשטר המהוון זה כשסכום, ח"האג תקופת תום ועד החישוב שממועד התקופה בגין, י"לחח התשלומים ב 

)  ii(- ו; החישוב במועד החברה של המזומים יתרות) i: (בתוספת), לפרעוה ולמועד הלוואה כל לסכום בהתאם ייעשה הריביות שקלול( הפיסי החוב בגין הריביות של המשוקלל בשיעור

  .החישוב למועד כון החוב שירות בקרן המופקדים הסכומים

)b ( - סי החוב קרן של מסולקת הבלתי היתרהכון, הפי החישוב למועד.  

  .זה לתשקיף המצורף') ד סדרה( החוב לאגרות האמות לשטר  10ספח ראו וספים לפרטים
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   אשראי שתקבל מתאריך הדוחות ועד למועד החתימה על תשקיף זה . 6.33.6

  לא התקבל אשראי מתאריך הדוחות ועד למועד החתימה על תשקיף זה.

  2017בדצמבר  31מסגרות אשראי ליום  . 6.33.7

  אין לחברה מסגרות אשראי זמיות ליצול.  2017בדצמבר  31כון ליום 

  אשראי בריבית משתה . 6.33.8

מיליון דולר ארה"ב. יחד עם זאת  139- , לחברה אשראי בריבית משתה בהיקף של כ2017בדצמבר  31ליום 

מיליון דולר ארה"ב  125 - בהיקף שיתרתם כון למועד תשקיף זה היו כ SWAPהחברה ביצעה עסקאות 

מתוך האשראי בריבית משתה הוחלף באשראי בריבית שקלית  90%להלן) ולפיכך  6.33.10(כמפורט בסעיף 

  קבועה. 

  דירוג אשראי  . 6.33.9

) חברות דירוג 2ידי שתי (- היכולת הכוללת של החברה לעמוד בהתחייבויותיה הפיסיות מדורגת על

  של החברה בכל אחת מחברות הדירוג:   העדכי מקומיות. להלן דירוג האשראי

 אופק דירוג תאריך דירוג אחרון מהות הדירוג הדירוגחברת 

S&P Maalot '27.11.2017 אג"ח א' + ג' + ד ilAA/Positive  - 

 יציב Aa1  4.12.2017 אג"ח א' + ג' + ד' מידרוג

 לפרק א' לתשקיף זה. 1.4.5לפרטים וספים ראו סעיף 

 עסקאות הגה . 6.33.10

וחשיפה לשערי החליפין של מטבע חוץ. כך למשל, לחברה כאמור, לחברה חשיפה לתודות בשערי הריבית 

במסגרת ההסכם המשולש  חח"יההתחייבות הדולרית ל חשיפה מאזית העלולה להיגרם בשל ההבדל בין

לבין ערך רישום הכסים בשקלים. כמו כן, חשופה החברה לחשיפה כלכלית העלולה להיגרם בגלל ההבדל 

בויות במטבע החוץ, כאשר פיחות בשערי החליפין של השקל לעומת שבין התקבולים השקליים לבין ההתחיי

מטבעות החוץ העיקריים בהם קובות התחייבויות החברה עלול להגדיל את הוצאות החברה (פיסיות 

ואחרות) ולהביא לפגיעה בתוצאותיה. בוסף, עלייה בשערי הריביות השוררות בשוק עלולה לייקר 

תן דרשת החברה ליטול כדי לממן את פעילותה ואת תוכית הפיתוח משמעותית את ההלוואות אשר או

  שלה, ולפיכך להשפיע לרעה על תוצאות החברה ומצבה הפיסי.

כדי להקטין את הסיכוים כאמור עושה החברה שימוש במכשירים פיסיים גזרים ובעסקאות הגה. כך 

ולריות לשקליות על מת לגדר את לטובת החלפת קרות ד SWAPלמשל ביצעה החברה עסקאות מסוג 

  הסיכוים העלולים לבוע משיויים בשיעורי הריבית והשער. 

התקשרה החברה בתשעה עשר הסכמים לביצוע החלפת תזרימי מזומים, המוכרים  2010- ו 2008בשים 

תה ), אשר עשו עם תאגידים בקאיים, בהם הוחלף מרכיב הריבית המשHedgingכלכלית כעסקאות הגה (

של הליבור במרכיב ריבית קבועה ומרכיב ההצמדה לדולר של הקרן והריבית במרכיב שקלי. הסכמים אלו 

מיליון דולר ארה"ב כאשר יתרת הקרן הולכת  100כוללים (א) תשע עסקאות להחלפת קרן התחלתית של 

קבועה של וזאת אחת לחצי שה לפי ירידת קרן  חח"יופוחתת בהתאמה ללוח הסילוקין של האשראי מ

. עסקאות אלה כוללות גם החלפה של מרכיב הריבית, 2025ביוי  17בכל תקופה, וזאת עד ליום  3.33%

לשה, הריבית קבעת  4.49%- 6.15%חודשים לריבית שקלית קבועה בשיעורים  6- מריבית ליבור דולרית ל

מיליון  150חלתית של חצי שה מראש ומשולמת בסוף מידי חצי שה; (ב) עשר עסקאות להחלפת קרן הת

דולר ארה"ב לשקלים צמודים למדד המחירים לצרכן. יתרת הקרן הולכת ופוחתות בהתאמה ללוח 

בכל תקופה, וזאת עד  3.33%וזאת אחת לחצי שה לפי ירידת קרן קבועה של  חח"יהסילוקין של האשראי מ

 6- מריבית ליבור דולרית ל. עסקאות אלה כוללות גם החלפה של מרכיב הריבית, 2025ביוי  17ליום 
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לשה צמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית  2.2%- 3.65%חודשים לריבית שקלית קבועה בשיעורים 

 קבעת חצי שה מראש ומשולמת מידי חצי שה.

התוצאות של מכשירים פיסיים אלו, זקפות להוצאות המימון בדוח רווח והפסד, במקביל לרישום 

  ואות אליהן מתייחסים אותם מכשירים פיסיים.הוצאות המימון של ההלו

 גיוסים וספים בשה הקרובה . 6.33.11

   לבצע במהלך השה גיוס חוב אשר יתמוך בחלק מתכית הפיתוח העתידית. היא צפויההחברה להערכת 

ארגיה, החשב הכללי ומהל רשות התקבל מכתב החתום על ידי מכ"ל משרד ה 2017בספטמבר,  13ביום 

הממשלתיות, אשר לפיו רואים הגורמים לעיל בחשיבות גיוסי חוב עתידיים בדרך של הפקת החברות 

חוב לציבור בבורסה ליירות ערך בתל אביב וכן הכסת שיויים באמות המידה הפיסיות, כפי  אגרות

 , רשותאגף החשב הכללי - שהומלצו בצוות הבין משרדי לעיבוי ההון של החברה (החברה, משרד האוצר 

  הממשלתיות, משרד הארגיה ורשות הגז הטבעי). החברות 

ד') - , קיימה החברה הליך לצורך תיקון שטרי האמות של אגרות החוב (סדרות א', ג' ובהמשך לאמור

, כיסה אספות מחזיקי אגרות החוב בהן הוצגו הושאים שוא 2017בובמבר  9ולאחר תאריך המאזן, ביום 

 27- לעיל, התיקוים לשטרי האמות כסו לתוקף ב 6.33.4.1ר. כמפורט בסעיף תיקון שטרי האמות כאמו

  .2017לדצמבר 

 מיסוי . 6.34

 כללי . 6.34.1

לפרטים בדבר עיקרי הוראות החקיקה והרגולציה בתחום המס החלות על החברה במסגרת תחום פעילותה, 

לדוחות הכספיים  24שומות המס של החברה, מיסים דחים ומידע וסף כדרש על פי התקות, ראו באור 

  .לפרק ב' לתשקיף זה 2.5וכן סעיף  31.12.2017של החברה ליום 

 עמדת רשויות המס בקשר עם הכסות החברה . 6.34.2

  2008בספטמבר  24החלטת מס הכסה מיום  . 6.34.2.1

בהתאם להחלטת רשויות המס, במהלך תקופת ההקמה בלבד (המוגדרת כתקופה שתחילתה בשת המס 

שבה החלה החברה בהקמת המערכת, וסיומה בתום שת המס שבה סיימה החברה את הקמת המערכת אך 

) תוכר ההכסה מתעריף קיבולת רק עד לגובה עלויות ההקמה הדרשות 2010לא יאוחר מתום שת המס 

שה כהפחתת הכס הבלתי מוחשי, לרבות הוצאות מימון הקמת המערכת. ההכסות הדחות יוכרו  באותה

לצורכי מס על פי יתרת תקופת הרישיון בחלקים שווים. כמו כן אושרה הפחתת הכס הבלתי מוחשי בקו 

שי יופחתו ישר על פי תקופת הרישיון, כאשר עלויות הקמה שהוצאו בשה מסוימת וזקפו לכס הבלתי מוח

הוצאו ועד תום תקופת הרישיון. עוד קבע כי הכס הבלתי בה כאמור החל משת המס שלאחר השה 

- מוחשי לא יחשב כ"כס קבוע" כהגדרתו בתוספת ב' לחוק מס הכסה (תיאומים בשל איפלציה), תשמ"ה

  לחוק התיאומים. 7- ו 3"), לרבות לעיין סעיפים חוק התיאומים(" 1985

לאור השיוי שבוצע בעבר במדייות החשבואית של החברה לעיין ההכרה בהכסה, החברה פתה לרשות 

למפרע בדוחות הכספיים. במסגרת הפיה ביקשה  RE6רוליג לאור יישום הוראות  - המיסים לאשרור הפרה 

להצגת החברה מרשות המסים להחיל את בסיס ההכרה בהכסות מתעריף הקיבולת לצרכי מס בהתאם 

מרווח אפס גם לעיין ההשקעות החדשות המתוכות. טרם יתה תשובת רשות המסים. לאור אימוץ 

לעיין זה ראו התקיה הבילאומית בדוחותיה הכספיים, החברה בוחת את ושא הדיווח למס הכסה. 

  .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  24באור 

6.35 .  ים סביבתיים ודרכייהולםסיכו 
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 31לדוחות הכספיים ליום  25ראו ביאור  –לעין דוח בסיסי הצמדה והחזקה בגזרים למטרות הגה 

  .2017בדצמבר 

  כללי - סיכוים סביבתיים ורגולציה סביבתית  . 6.35.1

אחרים,  הגז הטבעי, ככלל, חשב כמקור ארגיה "קי" יותר, אשר כמויות המזהמים בו, בהשוואה לדלקים

מוכה יותר, לרבות בכל הוגע לשימוש בגז הטבעי כמקור ארגיה בייצור חשמל. כמו כן, לגז הטבעי יתרון 

בולט וסף בקשר עם ייצור חשמל, והוא בהיבט של יצול משאבי הקרקע, שכן תחה לייצור חשמל 

ד לפחם או מזוט, הגז המופעלת בגז טבעי מצריכה כשליש משטח תחה פחמית, וזאת בשל העובדה שביגו

מגיע בציור היישר לתחה וצרך מייד, ואיו דורש הקצאת שטח ומשאבי אחסון. בוסף, ביגוד  הטבעי

לתחות הכוח הפחמיות, תחות כוח המוסקות באמצעות גז טבעי לא חייבות להיות ממוקמות בסמיכות 

  למקור מים לצורך קירור התחה.

חשופה החברה, במישור איכות הסביבה, לשי סיכוים עיקריים:  במסגרת תחום פעילותה של החברה,

; השי, התרחשותו של 131האחד, פגיעה בקרקעות, בתשתיות אחרות ובוף במסגרת הקמת מערכת ההולכה

  אירוע אשר יוביל לפליטת גז טבעי לאוויר ואשר עשוי להביא לסיכון בטיחותי.  

ביבתיות החלות (או שמצויות בהליכי חקיקה) על במהלך השים האחרוות חלה החמרה בדרישות הס

  פעילותה של החברה וכן בפיקוח ובאכיפה של דרישות אלה. 

, לרבות 1965- בין החוקים החלים על פעילות החברה מצויים, בין היתר, חוק התכון והבייה, תשכ"ה

ותקותיו וכן  1959132–; חוק המים, התשי"ט1968- תקות שהוצאו מכוחו; חוק רישוי עסקים, התשכ"ח

החוק למיעת זיהום הים ממקורות (" 1988- החוק למיעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ"ח

 1993- חוק החומרים המסוכים, תש"ג 134")חוק אוויר קי(" 2008- חוק אוויר קי, התשס"ח 133")יבשתיים

"), לרבות תקות עחוק חופש המיד(" 1998- "); חוק חופש המידע, התש"חחוק החומרים המסוכים("

; וכן חוקי עזר שוים (יחד: 2009- חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט

  "). החוקים הסביבתיים"

החברה לומדת את השלכות החוקים והתקות הסביבתיים, פועלת למוע או למזער את הסיכוים 

הסביבתיים העשויים להתרחש במהלך פעילותה, וערכת להשלכות הכלכליות, המשפטיות והתפעוליות 

הובעות מהחוקים והתקות ומקצה כספים בתקציביה לשם מילוי הוראות החוקים החלים עליה ואלו אשר 

  פויים לחול עליה. צ

להערכת החברה, כון למועד תשקיף זה, ככלל היא עומדת בהוראות הדין המהותיות בתחום איכות 

הסביבה. החברה מחזיקה ברישיוות הסביבתיים הדרשים לפעילותה ומקום שהם חסרים היא פועלת 

   להשגתם.

 תכון וביה . 6.35.2

או בהתאם לתכיות ביוי /עשית בהתאם לתכיות מתאר ארציות ברמה מפורטת ו ההולכהמתקי  הקמת

בהתאם להיתרי בייה המוצאים מכוח הוראותיו של חוק התכון והביה ותקות התכון והביה  ואעיר 

סביבתיות שוות הקבועות , ומשכך כפופה החברה להוראות 2003- (רישוי מיתקי גז טבעי), תשס"ג

חדשות דרשת החברה לבצע  PRMSאר ובהיתרי ביה. במסגרת הליכי תכון מקטעים ותחות בתוכיות מת

  .ידי רשויות התכון והסביבה- פי כללים והחיות היתים על- הוראות של ספחים סביבתיים, על

                                                      

  .מראש שקבע סביבתי ספח להוראות בהתאם הביצוע קבלי את החברה מחייבת לכך בהתאם   131

 מ"בע מים חברת מקורות של בהסכמתה די לא, הארצי המים מפעל בשטח מתקים הקמת לצורך תשתית עבודות לבצע מעויית שהחברה ככל למשל כך   132

  .המים רשות ידי-על היתר מתן היו לתוקף הרשאתה לכיסת מתלה ותאי, לכך המוסמכת התשתית כחברת

  .לזיהום להביא העשויים) מזערית בכמות( כימיים בחומרים שימוש מבוצע הצרת יקוי עבודות במסגרת   133

  . לאטמוספירה, מזעריות בכמויות, טבעי גז להיפלט עשוי המערכת של התפעול עבודות במהלך   134
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תיקון זה בוצע שיוי לסעיף  לחוק התכון והביה. במסגרת 105כס לתוקפו תיקון  2016בחודש יואר 

בסעיף (ובכללות זה, חברה ממשלתית) רשאית להקים צרת  העומדת בתאים המוייםשקבע כי חברה  ד261

כמו כן,  בר בפטור מהיתר ביה, בכפוף לקיומה של תוכית מפורטת מאושרת. 80גז טבעי בלחץ גבוה עד 

תקות התכון והבייה (מיתקים הטבעי וכן  חקיקה בוצעו תיקוים לתקות משק הגזהבעקבות תיקון 

. בהתאם לזאת, תחות גז טבעי שמתאימות להגדרות 2015- תשע"ההקרקעי), - לווים לקו תשתית תת

 בתקות אלו יהיו פטורות מהיתר ביה.

  תקות הבטיחות בעבודה . 6.35.3

ביולוגי של עובדים  כסו לתוקף תקות הבטיחות בעבודה (יטור סביבתי ויטור 2011באוקטובר  29ביום 

שמחליפות את תקות ארגון הפיקוח על העבודה (יטור סביבתי ויטור  2011- בגורמים מזיקים), התשע"א

  . 1990- ביולוגי של עובדים בגורמים מזיקים), תש"א

מבצעת  ,1984- בהתאם לתקות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש), תשמ"ד

ערכות בדיקות סביבתיות תעסוקתיות של מפלסי הרעש המתמשך וההתקפי, ו יטור לרעשהחברה עבודות 

סמוך לאוזיים של העובדים, בכל מקומות העבודה ובתהליכי העבודה השוים, וכן מיפוי מפלסי הרעש, 

  אחת לשתיים לפחות.

(תכית ליהול הבטיחות), כסו לתוקף תקות ארגון הפיקוח על העבודה  2012כמו כן, בחודש אוקטובר 

, אשר מטרתן לקבוע את קיומה של תכית שיטתית פרואקטיבית ליהול הבטיחות במקום 2013- תשע"ג

העבודה וזאת לשם מיעת תאוות עבודה ומחלות מקצוע, צמצום סיכוים ועמידה בדרישות החקיקה 

  בושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

  מערך בטיחות לשיפור הבטיחות באתריה השוים באופן שוטף.בהמשך לאמור לעיל, מהלת החברה 

 בתעסוקה, ובריאות במסגרת מדייות הבטיחות של החברה, מפעילה החברה מערכת ליהול בטיחות

 צוותי בטיחות, אמי בתעבורה, בטיחות ארצי, קצין בטיחות ממוה ,בטיחות הכוללת, בין היתר, ועדת

 - ) יהול סיכוים אזו מושתת על מספר דבכים, שעיקרם כדלקמן: ( מדייות .בטיחות והדרכות חירום

ביצוע סקרי סיכוים ממוקדים באתרים וביחידות השוות לאיתור סיכוים בטיחותיים, תהליכיים 

קיומם של הלים  - ) הלים בוגיהותיים בכל תחומי הפעילות והכת תכיות מיעה לצמצומם וליטורם; (

תוכיות  - ) הדרכת עובדים גין והרגולציה לרבות דרישות הבטיחות ואיכות הסביבה; (הגזרים מהוראות הד

) ביצוע מבדקי בטיחות דהדרכה שמטרתן עמידה בדרישות הדין ושיפור הביצעים של העובדים בתחום; (

) הכשרה והעצמה של אמי הואיכות סביבה ככלי להטמעת תרבות תרבות בטיחות ואיכות הסביבה; (

 - ) בטיחות של קבלים ז) יהול תחקיר והפקת לקחים ותובות מאירועים; (ובתחות העבודה; (בטיחות 

מעקב אחר העסקת קבלים בהתאם לדרישות הבטיחות כולל ביצוע הדרכות, סקרי סיכוים ופיקוח שוטף 

 בדיקות רפואיות לעובדים חדשים הצפויים להיות חשופים במסגרת עבודתם )ח( ;על הקבלים ה"ל

) ט( ים במסגרת עבודתם לגורמים מזיקים;לגורמים מזיקים ובדיקות רפואיות תקופתיות לעובדים החשופ

  בדיקות תקופתיות לציוד החייב בבדיקה תקופתית של בודק מוסמך בהתאם לתקות.

 חומרים מסוכים . 6.35.4

ה לחוק חלק ממרכיביו של הגז הטבעי חשבים כ"חומר מסוכן", כסיווגו של מוח זה בתוספת הראשו

  החומרים המסוכים. משכך, חשבת החברה כמי שמוליכה במערכת ההולכה חומרים מסוכים. 

כיס תוסף ריח לציור שמוליך את הגז ביכולתו להמא"י בחדרה קיים מתקן אודוריזציה ש PRMSבתחת 

כון  מסוכן".) היו חומר דליק ורעיל ועל כן חשב "חומר THTלכיוון מפעל מא"י. תוסף הריח הזה (

החברה מחזיקה בהיתר רעלים כדין לצורך עיסוק בחומרים  למועד תשקיף זה, מתקן זה איו בשימוש.

  מסוכים ווקטת בפעולות על מת לעמוד בתאי ההיתר.

  תיקי מפעל  - הערכות לאירועי חומרים מסוכים  . 6.35.5
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סוכן כהגדרתו בתקות מחויב קובעות כי מפעל מ 1993–תקות רישוי עסקים (מפעלים מסוכים), התש"ג

בהכת תיק מפעל המתאר את ההערכות למיעה ולטיפול באירוע חומרים מסוכים כתוצאה מתקלה 

תפעולית, תאוה, אירוע טרור או כוח עליון. כון למועד התשקיף זה לחברה תיקי מפעל בחלוקה אזורית 

רום המתייחס לכלל חלקי המערכת וכן תיקים פרדים (פק"מ) למתקים ובוסף לכך והל למקרי חי

 והמתקים. 

 רישוי עסקים . 6.35.6

פעילות החברה כפופה לחוק רישוי עסקים והתקות מכוחו. החברה פועלת מכוח רישיוות עסק אשר יתו 

לצמיתות ותאים לווים אשר מתעדכים או מתחדשים מעת לעת, ואשר ועדו להסדיר את פעולות מתקי 

ה להביא החברה. הפעלת מתקי החברה ללא רישיון עסק מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים ועלול

להפסקת פעילות המתקים. לפירוט וסף בדבר חוק רישוי עסקים ומצב רישוי הפריטים השוים הטעוים 

  להלן.  6.36רישוי בחברה, ראו סעיף 

 2012- חובות דיווח ומרשם), התשע"ב - חוק הגת הסביבה (פליטות והעברות לסביבה  . 6.35.7

- חובות דיווח ומרשם), התשע"ב - ברות לסביבה פורסם חוק הגת הסביבה (פליטות והע 2012בחודש אפריל 

, אשר מטיל חובת דיווח בדבר פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת לסביבה. זאת, בין היתר, 2012

ידי המשרד להגת - לשם יצירת מרשם פליטות, אשר יועמד לעיון הציבור. מרשם הפליטות יערך ויוהל על

ברה לומדת את החוק ואת השלכותיו ובוחת האם חלות עליה הוראות הסביבה. כון למועד תשקיף זה, הח

החוק, היות ומערכת ההולכה היה מערכת סגורה שאיה פולטת גז, למעט פליטות גז מזעריות במתקי 

הפחתת הלחץ, כחלק מתפעול המתקן, ובמידה ויש צורך בשחרור גז הדבר עשה בכמות מזעריות ובאופן 

 מבוקר. 

  איכות סביבהתקיה בושאי  . 6.35.8

") עליו חתומה החברה Overseas Private Investment Corporation ")OPICבהתאם להוראות הסכם עם 

להלן), קבעו שורה של הוראות המחייבות את החברה בושאים של איכות סביבה,  6.37.4(ראו סעיף 

 , בוגע למערכת הימית, אשר ברובן חופפות את דרישות הדין הישראלי. בטיחות וגיהות

  אירועים או עייים מהותיים בקשר עם איכות הסביבה  . 6.35.9

כון למועד תשקיף זה, למיטב ידיעת החברה היא איה חשופה לאירועים או עייים מהותיים בקשר עם 

 איכות הסביבה.

 עם איכות הסביבההליכים משפטיים או מהליים מהותיים בקשר  . 6.35.10

כון למועד תשקיף זה אין עומדים ותלויים כגד החברה הליכים משפטיים או מהליים מהותיים בקשר עם 

   איכות הסביבה.

 מדייות התאגיד ביהול סיכוים סביבתיים; פיתוח בר קיימא  . 6.35.11

החברה רואה במחויבות לסביבה ערך עליון ודוגלת במדייות פיתוח בר קיימא (קיימּות). פעילותה הרחבת 

בתחום הולכת הגז הטבעי בישראל רגישה להיבטים סביבתיים ומוחית בהתאם להחיות ולהיתרים 

רה על איכות פי מדייות אסטרטגית וחזון סביבתי לשמי- מחייבים בדבר הגת הסביבה, והחברה פועלת על

הסביבה, אוצרות הטבע וכסי הוף, וזאת מתוך אחריות לחברה ולסביבה, בראיה מקיימת ארוכת טווח 

  וצופה פי עתיד, למזעור ההשלכות הסביבתיות וקידום פיתוחה של הסביבה.  

עקרוות המדייות הסביבתית של החברה ועקרוות החברה לפיתוח בר קיימא כוללים שילוב שיקולים 

ביבתיים החל משלב התכון (הכולל את תוכיות המתאר המפורטות, התכון ההדסי והיתרי הבייה) ועד ס

לשלבי ההקמה והתחזוקה, ובכלל זה בתהליכי קבלת החלטות; במסגרת תכון ותפעול המתקים תוך 

הקפדה על הפחתה מתמשכת של ההשפעות הסביבתיות בהתחשב בעקרוות הפיתוח האמורים; אימוץ 
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אמות מידה סביבתיות מתקדמות מוכחות, גם בהיעדר חוקים ותקות רלווטיים; שילוב שיקולים ופיים, 

מרחביים וסביבתיים בתכון מתקים חדשים ובתחזוקה של מתקים קיימים; תאום פרטי אל מול בעלי 

ברה ובדגש על התשתיות ובעלי הקרקע ומשרדי הממשלה השוים, בכל הוגע לתכיות הקמה ופיתוח של הח

השלכות סביבתיות; פעילות משותפת עם גורמים סביבתיים, ממלכתיים, ציבוריים ובילאומיים, לרבות 

השתתפות במחקרים סביבתיים, בפיתוח ובייזום טכולוגיות מתקדמות והטמעת ערכי סביבה בתרבות 

  ב עובדי החברה. הארגוית, הגברת המודעות והמחויבות הסביבתית ועקרוות הפיתוח המקיים בקר

כחלק ממדייות יהול הסיכוים של החברה, החברה פועלת למזעור ההשלכות הסביבתיות של פעילותה 

בהתאם להוראות הדין ואמות מידה סביבתיות מוכחות ומקובלות בתחום. בהתאם לכך, החל משלב התכון 

מה העקרוית ובהתייחס בר - ועד לשלבי ההקמה והתחזוקה, עבודתה של החברה כוללת תכית מקיפה 

למאפיייו הייחודיים של כל אזור פעילות תון. תוכית זו מתייחסת למיעת מפגעים סביבתיים, לטיפול 

ופי ולשיקום ולפיתוח יחידות הוף הראשויות. על מת להשיג יעדים אלו החברה פועלת בשיתוף פעולה 

צוות מוה מתכי ערים, גיאוגרפים, אגרוומים, עם צוות סביבתי רחב, המלווה באופן צמוד כל תכון. ה

  אדריכלים, אדריכלי וף וכדומה. הפעולות וההלים תואמים את מאפיייו של כל אזור וצרכיו הסביבתיים. 

כחלק מפעולותיה של החברה במסגרת זו יתן למות, בין היתר, ביצוע העבודות בשטח, את הפעולות 

ורטת בהתאם ליחידות הוף המקוריות; תיאום מוקדם עם הגורמים שלהלן: הכת תוכית סביבתית מפ

האחראים על הסביבה והתשתית; הגדרת דרכי גישה ואתרי התארגות תוך התחשבות בתאי הסביבה: החי 

  והצומח; ותיאום מוקדם עם חקלאים לצורך תיאום מול מחזורי גידול וצמיחה.

פעולות במהלך העבודות בשטח, ובין היתר: צמצום  כמו כן, החברה מקפידה על ביצוע שורה וספת של

רצועת העבודה כתלות משתה בשטח במקומות רגישים סביבתית; שימוש בכלים אדריכליים ואלמטים 

מקומיים למזעור צפות בתחות המערכת (אבים מקומיות, צמצום מפגעי אור, הקטת גובה עמודי 

אמים מראש; מתן החיות ספציפיות למקומות רגישים כגון תאורה); פיוי עודפי עפר לאתרים מורשים מתו

  חציית חלים.

  החברה עוקבת באופן סדיר אחר הליכי חקיקה סביבתית במטרה ללמוד את השלכותיהם.

בכל הוגע לפיתוח בר קיימא, ובהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות, הכיה החברה תוכית 

א באמצעות חברות מובילות בארץ בתחום זה וקבלת סיועם אסטרטגית, לאחר חקירה ובדיקה של הוש

  בגיבוש התוכית, ועריכת סקרים מתאימים. 

 שיקום ופי . 6.35.12

הבייה להקמת מערכת ההולכה, מבצעת  להיתריוכחלק ממדייותה ובהתאם לתכיות הסטאטוטוריות 

לויותיה בתחום אף החברה שיקום ופיתוח ופי בהתאם ליחידות הוף הראשויות באזור המאופיין. פעי

 מיטיבות ומשפרות את הסביבה.

במסגרת תוכית פיתוח כוללת, הסמכת על קביעת מדדים כמותיים של החברה להצלחת הפיתוח הופי, 

 , ברב המקרים,במשך שתיים ,מחויבת החברה בפיתוח שטחים בהם מבוצעות עבודות החברה ותחזוקתם

  לאחר סיום העבודות, לרבות שתילת הצומח, תחזוקתו וביעור צמחיה פולשית. 

העקרוות ווהלי השיקום והפיתוח הופי של החברה כוללים, בין היתר: הכת תכיות שיקום ופי; קביעת 

לאחר  שתייםיעדים; החיות לשתילת עצים ותחזוקתם; "הדברת" צמחיה מזיקה, וייצוב הצמחייה במשך 

  ההקמה.

  מגבלות ופיקוח על פעילות החברה  . 6.36

 כללי . 6.36.1

פעילותה כפופה החברה, אשר היה חברה ממשלתית, לשורה ארוכה של דברי חקיקה ורגולציה,  במסגרת

  אשר העמידה או אי העמידה בהם עשויה להיות בעלת השפעה על החברה.



 90-ו'

 החלטות ממשלה . 6.36.2

להחלטות ממשלה בדבר אופן הפעילות במשק הארגיה ככלל ובמשק הגז הטבעי בפרט עשויה להיות השפעה 

על פעילותה של החברה. כך למשל, הקמת מקטעים וספים על ידי החברה כמו גם אישור תוכיות מתאר 

הון ארציות בקשר עם תוואי מערכת ההולכה כפופות להחלטות ממשלה בושא; החלטה בדבר העמדת 

לחברה, כפי שהועמד לחברה בעבר לצורך פעילותה; החלטת הממשלה בדבר אימוץ עיקרי המלצות הוועדה 

; החלטת ממשלה לקידום )לבחית מדייות הממשלה בושא משק הגז הטבעי בישראל (דו"ח ועדת צמח

ת והקמת תשתית חלוקה כמו גם סיוע לצרכי חלוקה; הטמעת השימוש בגז טבעי בתעשייה; החלט

 וכדומה.    135,הממשלה על צעדים בדבר הגברת התחרות במשק הגז הטבעי

 חובות ומגבלות מכוח חוק משק הגז הטבעי . 6.36.3

פעילות משק הגז הטבעי מוסדרת בחוק משק הגז הטבעי ובתקותיו והחברה פועלת  2002יואר  3החל מיום 

תאים לפיתוח עף הגז הטבעי ) ליצור אלפיו. הוראות חוק משק הגז הטבעי קובעות כי מטרותיו הן: (

) להסדיר את הפעילות במשק הגז הטבעי בבישראל באמצעות המגזר הפרטי ולקיום תחרות בעף זה; (

  ) להבטיח שמירה על הבטיחות בפעילויות במשק הגז הטבעי. ג( - באופן שיאפשר השקעות בו; ו

הבאות, אלא על פי רישיון שיתן לו על לפי חוק משק הגז הטבעי לא יעסוק אדם בפעילות מבין הפעילויות 

) א") לפי חוק משק הגז הטבעי ובהתאם לתאיו; ואלו הם הפעילויות: (השר(בסעיף זה: " ארגיהידי שר ה

) ג) הקמה והפעלה של רשת חלוקה או חלק ממה; (בהקמה והפעלה של מערכת הולכה או חלק ממה; (

) הקמה והפעלה ה( - ו ) הקמה והפעלה של מתקן אחסוןד( הקמה והפעלה של מתקן גט"ן (גז טבעי וזלי);

  של ציור ייצוא של מי שאיו בעל חזקה.

פעילות מכר ושיווק של גז טבעי איה דורשת רישיון על פי חוק משק הגז הטבעי אולם גופים מסוימים 

מקרים המצויים בחוק, כדוגמת החברה, אים יכולים לעסוק בשיווק ומכירה של גז טבעי, למעט ב

  ובתאים המויים בחוק. 

בהתאם לחוק משק הגז הטבעי בעל רישיון מחויב לעסוק רק בפעילויות הקבועות לו ברישיון. יחד עם זאת 

לאשר לבעל רישיון לעסוק בעיסוקים אחרים ככל ואין  , בהתייעצות עם המועצה,יש באפשרות השר

  שיון לבצע בהתאם לרישיון.  בעיסוקים אלו כדי לפגוע בפעילויות המוטלות על בעל הרי

חוק משק הגז הטבעי מסמיך את השר לקבוע ברישיון את תקופת הרישיון ובלבד שזאת לא תעלה על 

שלושים שה. כמו כן מוסמך השר לקבוע ברישיון ההולכה כי לבעל הרישיון ישה זכות בלעדית לעסוק 

  ר שיוגדרו ברישיון. בהולכה. הבלעדיות כאמור יכול שתיתן לתקופה, למקום או לאזו

חוק משק הגז הטבעי קובע כללים לקביעת תאי הרישיון לרבות סוגיות ספציפיות כגון מתקי הגז הטבעי 

שעל בעל הרישיון להקים, ערבויות והתחייבויות שעל בעל הרישיון להמציא, ביטוחים וכדומה. כמו כן חוק 

עם המועצה לשות להוסיף או לגרוע תאים  משק הגז הטבעי מאפשר לשר בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות

ושר  ארגיהמהרישיון שיתן וזאת אם קיים צורך חיוי בכך לשם הגשמתו של חוק משק הגז הטבעי. שר ה

האוצר רשאים להחליט כי לבעל רישיון שרישיוו יתן לו על פי מכרז ייתן פיצוי בשל שיוי בתאי הרישיון 

על הרישיון הכבדה כספית מהותית. הפיצוי כאמור יכול שייתן בדרך של ואם כתוצאה מהשיוי תוטל על ב

  העלאת תעריפים או בכל דרך אחרת. 

חוק משק הגז הטבעי מסדיר את ושא העברת הכסים שבבעלות בעל הרישיון שבוטל, או שפג תוקפו, לפי 

  העין.

ו לעיקול בכל דרך שהיא. כך גם הרישיון היתן על פי חוק משק הגז הטבעי איו יתן להעברה לשעבוד א

ערבויות והתחייבויות שהמציא בעל רישיון או כספים שהתקבלו ממימושן. בוסף קובע החוק כי מתקי הגז 

                                                      

  .טבעי גז של ושיווק במכר גם לעסוק פט למזקקי אפשרות מתן שעייו, 2014-ד"התשע), התחרות הגברת -  תיקון( הטבעי הגז משק חוק, למשל   135
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של בעל הרישיון וכן כסים שקבעו ברישיון כדרושים לביצוע הפעילות אים יתים להעברה, לשעבוד או 

  ומראש ובתאים שיקבע.עיקול בכל דרך שהיא אלא באישור המהל בכתב 

ערבויות והתחייבויות שעל החברה היה להמציא להבטחת מילוי תאי הרישיון ולקיום הוראות לפי חוק 

משק הגז הטבעי, ואופן חילוטן או הפעלתן וכספים שהתקבלו ממימושן, אים יתים לעיקול או לשעבוד. 

גז של בעל הרישיון וכן כסים שקבעו ברישיון כדרושים לביצוע הפעילות לפי הוראות  כמו כן, מיתקי

הרישיון, אים יתים להעברה, לשעבוד או לעיקול, בכל דרך שהיא, אלא באישור המהל בכתב ומראש, 

  ובתאים שיקבע. 

שר על ידי המהל הקמת מתקי גז טבעי ו/או שיוי בהם על ידי בעל רישיון יעשו בכפוף למפרט שאו

והממוה. המפרט צריך לכלול תוכיות הדסיות, תיאור העבודות להקמת המיתקן וכן את תיאור 

המקרקעין הדרושים לו ופרטי הבעלות בהם. בהתאם לחוק משק הגז הטבעי, רשאי הממוה לאסור או 

ז האמור הוקם ללא להגביל בצו את השימוש במתקן הגז וכן להורות לרוקן את מתקן הגז ככל ומתקן הג

  אישור או היתר הדרשים על פי חוק משק הגז הטבעי או על פי חוק התכון והביה. 

חוק משק הגז הטבעי מסדיר את סוגיית הפיצויים לבעלי מקרקעין הפגעים כתוצאה מתוכיות הכוללות 

אשר ייפגעו ייעודי מקרקעין למתקי גז. בהתאם לכך קובע חוק משק הגז הטבעי כי בעלי מקרקעין 

מתוכית למתקן גז שלא בדרך של הפקעה זכאים להגיש תביעת פיצויים לבעל הרישיון בתוך חמש שים 

או מיום  מיום תחילת תוקפה של התכית או בתוך שה מיום מסירת הודעה על הכווה להיכס למקרקעין

ע לבעל המקרקעין את סכום לפי המאוחר. בעל הרישיון יודי לפקודת הקרקעות, 5פרסום הודעה לפי סעיף 

ימים מיום הדרישה ואת הימוקים לסכום שהציע. ככל ויש הסכמה  60הפיצויים שהוא מוכן לשלם בתוך 

ימים מיום ההסכמה או  30בין בעל המקרקעין לבעל הרישיון לגבי גובה הפיצויים, ישולמו הפיצויים בתוך 

ם איו מוסכם, אזי רשאי כל אחד מהצדדים לפות בכל מועד אחר שיוסכם בין הצדדים. ככל וסכום הפיצויי

"), על מת שזאת תידון בתביעה ותחליט. ועדת העררלועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה (בסעיף זה: "

  ימים מיום הגשת התביעה אליה. 90החלטת ועדת הערר צריכה להתקבל בתוך 

וק כי על רכישת זכויות אלו יחולו לעיין רכישת זכויות במקרקעין לצורך הקמת תחות גז, קובע הח

, כאשר בעל הרישיון יישא בהוצאות רכישת הזכויות 1943הוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 

החוק  .(אשר ירכשו לטובת המדיה וירשמו על שמה) לרבות הפיצויים שישולמו למי שממו רכשו הזכויות

) 1(ב)(43, על פי סעיף רשאי, אשר מאת שר האוצר ביצוע הפקעהלצורך קובע כי בעל הרישיון יקבל הרשאה 

 .רך תחת גזולהסמיך בעל רישיון לפעול בשם המדיה לעין רכישת זכויות הדרושות לצ לחוק משק הגז,

קבע כי טרם חתימת שר האוצר על מסמכי ההפקעה יש להוועץ "בועדה  2010תיקון הפקודה משת 

  תמיד מתאפשרת דרכו, לכן החברה ממעיטה להשתמש בדרך זו. קעה לא המיעצת". הליך זה ארוך כשההפ

בכל הקשור לקרקעות המצויות בבעלות המדיה החברה מצאת במהלך של מו"מ מול רמ"י לגיבוש מתווה 

  להלן. 6.38.9סעיף  יות בקרקעות האמורות, לפרטים ראולשימוש בזכו

בהתאם לחוק משק הגז הטבעי, לאחר שאושר מפרט הקמת מתקן גז שאיו תחת גז (כלומר מתקן גז תת 

קרקעי) ומיקומו של המתקן קבע בתכית כדרש בחוק, רשאי בעל הרישיון להיכס למקרקעין ולבצע בהם 

שוות הדרושות לצורך הקמת מתקן הגז האמור. כיסה למקרקעין כאמור תתבצע לאחר מתן עבודות 

בפי המהל. הוגשה  ימים מראש, כאשר בפרק זמן זה רשאי בעל המקרקעין להגיש התגדות 15הודעה של 

לפחות  התגדות כאמור, תתאפשר כיסה למקרקעין על ידי בעל הרישיון רק לאחר אישור המהל ולאחר

שהמהל הודיע לבעל המקרקעין כי הוא מאפשר כיסה למקרקעין וצירף את ימוקיו בעה ימים מיום ש

  להחלטתו. 

חוק משק הגז הטבעי מחייב את בעל הרישיון לתת את שירותיו באמצעות מתקי הגז שהקים לכל צרכן 

הולכה לחבר למערכת שיבקש זאת ללא הפליה. יתרה מכך החוק קובע כי המהל רשאי להורות לבעל רישיון 

הולכה בתוך זמן סביר שיקבע ובכפוף לשיקולי בטיחות, את מי שמבקש לצרוך גז בלחץ גבוה אף אם הדבר 

מחייב הקמה של מתקי גז וספים. ככל והמהל יסבור כי חיבור מסוים איו כלכלי, הוא רשאי לקבוע כי 

  שהצרכן יצטרך לשלם. החיבור יותה בהעלאת תעריפים או לחלופין בתשלומים וספים
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חוק משק הגז הטבעי איו מאפשר לבעל רישיון להתות מתן שירות בקיית שירות אחר, אלא אם הוכח 

בפי המועצה כי קיים קשר עסקי סביר בין השירות המבוקש לבין קיום התאי שאז רשאית המועצה לאשר 

  זאת.

התעריפים הגבים על ידי בעל רישיון וכל עדכון שלהם קבעים על ידי המועצה. כמו כן בהתאם לחוק משק 

הגז, אמות המידה וכן הוראות בעיין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל בעל הרישיון לתת לצרכיו, 

  קבעים על ידי המועצה. 

דום מטרות החוק תפקח על מילוי הוראותיו חוק משק הגז הטבעי מסדיר את הקמת רשות שתפעל לקי

) 1ותמלא את התפקידים שקבעו לה בחוק. חוק משק הגז הטבעי מטיל על הרשות לפרסם ברבים את אלה: 

) הסברים בדבר אופן קביעת 2תעריפים וכללים לעיין תעריפים שאישרה המועצה לפי חוק משק הגז; 

) כללים והחלטות אחרות של המועצה, 4וק משק הגז; ) אמות המידה שקבעה המועצה לפי ח3התעריפים; 

  המהל והממוה שיש בהן עיין לציבור. 

החוק מסמיך את המהל להטיל עיצומים כספיים על בעל רישיון במידה ויש לו יסוד סביר להיח כי זה הפר 

  לחוק. 77אחת מהוראות חוק משק הגז הטבעי המויות בסעיף 

וה רשימה של עבירות פליליות אשר העישה בגין היא לפי חוק העושין כמו כן חוק משק הגז הטבעי מ

 פעילות הטעוה רישוי לפי חוק משק הגז הטבעי ללא רישיון,כגון: ביצוע ") חוק העושין(" 1977- תשל"ז

הוראה לתיקון ליקוי או ביצוע פעולה , אי קיום אושר בידי המועצה לעייי הגז הטבעי גביית תעריף שלא

השחתת מתקן גז, הפרעה לבעל רישיון בעשיית פעולה לפי הרישיון,  ה לו מכוח סמכותו של המהל,שית

הפרעה לבעל רישיון או למי שפועל מטעמו בהקמה, הפעלה, קיום, שיוי, בדיקה או תיקון של מתקן גז או 

בע כי על ושא חריגה ממפרט, הפליה או התיית שירות והפרת חובת דיווח. חוק משק הגז הטבעי גם קו

משרה בחברה לפקח ולעשות ככל היתן על מת למוע עבירות כאמור וחזקה כי אם גרמה העבירה על בידי 

החברה או אחד מעובדיה אזי ושא המשרה הפר את חובתו כאמור אלא אם כן עשה כל שיתן כדי למלא את 

  חובתו. 

ת ציוד ותוכות הדרשים להקמתם או ממתקי הגז לרבו 15%חוק משק הגז הטבעי קובע כי ברכישת 

להפעלתם תיתן עדיפות לתוצרת הארץ וזאת ככל שאין בכך כדי לסתור התחייבות של המדיה באמה 

בילאומית כלשהי. במרבית המקרים פועלת החברה ליישום ההוראות כאמור למעט במקרים בהם אין זה 

  תאים לדרישות החברה.מעשי לרכישת ציוד מתוצרת הארץ וזאת בשל היעדר היצע מ

חוק משק הגז הטבעי קובע כי המהל רשאי להטיל על בעל רישיון קס הכפול מהקס האמור בסעיף 

(א), כגון 77) אם היה לו יסוד סביר להיח כי בעל רישיון ביצע את אחת הפעולות המויות בסעיף 3(א)(61

תקן גז ביגוד להוראות צו הבטיחות, עיסוק בפעילות שאיה קבועה בתאי הרישיון שיתן לו, הקמת מ

  גביית תעריפים (שאים בעד שירותי הולכה) שלא אושרו בידי המועצה, ועוד.

שתפקידה לפסוק בסכסוכים בין בעל רישיון חלוקה לבין בעל תוקם וועדה ז לחוק 55א עד 55לפי סעיפים 

לחוק החברות הממשלתיות, בהתקיים  כב(א)59. בהיותה של החברה, חברת תשתיות לפי סעיף תשתית

  של בעלי רישיון חלוקה מול החברה.  דה תהיה מוסמכת לפסוק במחלוקותהתאים המויים בחוק, הוע

 חובות ומגבלות מכוח הרישיון . 6.36.4

  - כללי  . 6.36.4.1

  כמפורט בפרק זה לעיל ולהלן בסעיף זה, מוטלות על החברה שורה של חובות ומגבלות מכוח הרישיון.

הרישיון הוטל על החברה להקים את מערכת ההולכה, לקיים ולתפעל אותה בכל ימות השה ככלל, במסגרת 

לצורך הפעלתה ובאופן המאפשר אספקה סדירה,  , הן בימי רגיעה והן בשעת חירום,ובכל שעות היממה

תקיה ובטיחותית של גז טבעי לצרכים ולבעלי רישיון חלוקה, כל זאת בהתאם להוראות החוק, הוראות 

ישיון, וכל דין רלווטי אחר. בהמשך לכך, על החברה לספק את שירותיה לצרכים, לספקים ולבעלי הר

רישיוות, ולמי שמבקש לצרוך גז בלחץ גבוה, באמיות, ביעילות, באורח תקין, וללא הפליה, ובאופן שלא 

  תיפגע האפשרות לתחרות הוגת.
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ות לפעילות בתחום, בעיין או במקום כלשהו. תקופת הוראות הרישיון לא יפורשו כאילו יש בהן מתן בלעדי

שה מיום מתן הרישיון. החברה לא תעסוק אלא בפעילויות הקבועות ברישיון שיתן לה  30- הרישיון היה ל

  על פי חוק.

) היו אחד מהצעדים אשר קבעו ב מתווה עיבוי 2049שים (עד לשת  15 - החברה ביוער כי הארכת רישיון 

  לעיל.  6.3.1ההון של החברה, כמתואר בסעיף 

  - הוראות כלליות לעיין ביצוע הרישיון  . 6.36.4.2

במסגרת הוראות הרישיון קבעו שורה של הוראות כלליות לאופן ביצוע חובות החברה מכוח הרישיון, 

מתן השירותים תקוט החברה בכל הצעדים הדרושים, לרבות ביצוע עבודות חיבור ) לשם אכדלקמן: (

) בביצוע הרישיון בוהתאמה, כדי לאפשר את השימוש התקין, הכל בהתאם להוראות הרישיון וכל דין; (

תפעל החברה במתכות של חברת יהול והולכת גז ולא כחברה מבצעת. עם זאת לחברה הותר להעסיק 

) התקשרות עם גלעיל; ( 6.30 ףלצורך הפעלת המערכת או תחזוקתה. לפרטים ראו סעי עובדים מטעמה

) דלהלן; ( 6.27.3.4חברת ייעוץ מקצועית לקבלת הייעוץ הדרוש למילוי הוראות הרישיון. לפרטים ראו סעיף 

) העסקת הלעיל; ( 6.14על החברה לפעול לעדכוה הטכולוגי של מערכת ההולכה. לפרטים ראו סעיף 

) שמירה על יקיון והפחתת מפגעים לציבור ופגיעה באתרים ועובדים וקבלים מורשים ומוסים; (

  היסטוריים.  

ת, התוכיות והמפרטים בהמשך לכך קבע פרק ספציפי הקובע את אופן ביית המערכת, החוקים, התקו

שעל החברה לעמוד בהם, כמו גם תיקוים ושיויים שרשאית לבצע רשות הגז הטבעי. החברה גם אחראית 

רך ביצוע העבודות, העברה, ולקבלת כל היתרי הביה, האישורים, הרישיוות ויתר ההיתרים הדרשים לצ

המפרטים התוים והתרשימים; הכת שיוע והספקה של מבים מתקים וציורות; תיעוד מלא של כל 

יומן תקלות מפורט; הבטחה כי בוצעו כל הבדיקות הבחיות ומבחי בקרת האיכות, שירותי מעקב איכות 

וכד'; החברה תבטיח הקמת מערכת סיבים אופטיים ככל שהדבר דרוש לצורך ההקמה וההפעלה של 

  המערכת. 

בבעלות מלאה ובלעדית של המדיה או מי שהמדיה כמפורט לעיל, מערכת ההולכה על כל מתקיה תהיה 

תורה, ורשאית המדיה להורות כי הבעלות במערכת תועבר גם לחברה. כל עוד לא הועברה הבעלות, החברה 

  לא תעביר, תמכור, תשעבד, תעקל או תבצע כל עסקה אחרת במערכת ההולכה או בכסי המערכת. 

  - הפעלת המערכת  . 6.36.4.3

במערכת או חלק ממה אלא לאחר שקיבלה אישור השלמה מאת המהל.  החברה לא תתחיל בהזרמת גז

אישור המהל כאמור ייתן לאחר שהמהל וכח בין היתר על יסוד דיווחים ואישורים של החברה ושל 

החברה המקצועית כי התקיימו כל תאי הבטיחות, המומחיות, המקצועיות, ובקרת האיכות הדרושים. יחד 

הושלם בהצלחה, החברה תקבל אישור הפעלה  commissioning- המהל כי תהליך ה עם זאת, במידה ווכח

  זמי, ותפעל תוך כדי להשלמת מלוא הפרטים החסרים. 

החברה תכין והל מפורט להפעלת המערכת ולתחזוקתה וכן הלים לשעת חירום, אשר יאושרו על ידי רשות 

תיות של המערכת וכן הלים בדבר שחרור יזום של הגז הטבעי. הוהל יכלול ביצוע בדיקות קבועות ותקופ

  גז טבעי בתחות גז. 

בכל מקרה של תקלה בתפעול תדאג החברה לתיקוה בהקדם האפשרי. ככל שהדבר דרוש על החברה לדאוג 

כי צוות חרום מטעמה יגיע למקום התקלה תוך שעה מקבלת ההודעה על קיום התקלה ויפעל לתיקוה 

  בהקדם האפשרי. 

תבטיח באופן סדיר את בטיחות המערכת המשמשת לפעילותיה לפי הרישיון. החברה גם תפעיל  החברה

מוקד חירום לעייי בטיחות לרבות תקלות ודליפות גז שיפעל במשך כל שעות היממה ובמשך כל השה 

  וייתן מעה לפיות חירום. 

  - דרישות ביטחון ופעילות בשעת חירום  . 6.36.4.4

  המוחות ע"י הגורמים המחים.רי הוראות הביטחון החברה דרשת למלא בקפדות אח
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה תגיע להסכם עם משרד הביטחון המסדיר ושא של פטור מאחריות 

למדית ישראל ולעובדיה לעיין זקים שייגרמו למערכת, לרכוש הקשור למערכת, לעובדים המפעילים 

בקשר עם פעילות המערכת הביטחון בשטחים המוגדרים בתמ"א אותה או לצד ג' הקשור לפעילותה, שייגרם 

כשטחים בטחויים. למען הסר ספק מדובר בתאי להקמה והפעלה של כל מקטע. יובהר כי החברה ומשרד 

   הבטחון טרם הגיעו לכלל הסכמה בעיין וכי טרם חתם בין הצדדים הסכם כאמור.

ממיות החברה תועבר לגורם מהמגזר הפרטי תחויב  5%- בהקשר זה קבע ברישיון, כי במקרה שהבעלות ב

החברה להעמיד ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת מילוי הוראות הרישיון או התחייבויותיה דלעיל כפי 

  שיקבע המהל. 

  - תאים לאספקת שירותים  . 6.36.4.5

כדאיות כלכלית בחיבורם של צרכים בתוואי המפורט בספח א' החברה לא תהיה רשאית לטעון כגד אי 

מיליון  12 - מטר מעוקב שעה ו 2000לרישיון. החברה תהיה רשאית לחבר רק צרכים שביקושם יעלה על 

מטר מעוקב לשה לחיבור ספציפי. החברה תתקשר בהסכם התחברות בסיסי או בהסכם הולכה לפי העיין 

הל רשאי להודיע לחברה על עם גורמים שכאלו בהתאם להל. המוסח הסכם כללי שאושר על ידי המ

הסכמים או סוגי הסכמים וספים עם ספק, בעל רישיון, או צרכן אשר לדעת המהל דרשים לשם ביצוע 

חובות החברה על פי הרישיון. המהל יאשר את וסח ההסכמים מראש ובכתב אם ראה כי הם משמשים בין 

החוק ומטרות החברה: הפעלה יעילה וכלכלית של משק הגז הטבעי לרבות שיקולים היתר להשגת מטרות 

של התפתחות משק זה; התחברות שוויוית וגישות למערכת ההולכה; קיום יעיל של חובות החברה על פי 

הרישיון לרבות מתן שירותים ברמה בטיב ובאיכות שדרשת על פי הרישיון; קביעה ואכיפה של תקי 

הסדרי בטיחות אותים; הבטחת קיומה של תחרות יעילה בין ספקי גז, ובין בעלי רישיוות הבטיחות ו

  חלוקה ומחלקים; כדאיות כלכלית לבעל הרישיון.

  - תעריפים ופרסומם  . 6.36.4.6

התעריפים אותם זכאית החברה לגבות מלקוחותיה הים בהתאם להחלטת מועצת רשות הגז הטבעי 

הרישיון. לעיין אופן קביעת התעריפים ועדכום, ראו סעיף  בהתאם לפרמטרים שקבעו על ידי ומכוח

  לעיל.  6.20.3

  - פיקוח, בקרה ודיווח  . 6.36.4.7

החברה מחויבת בעריכת והגשת דוחות שוים לרשות הגז, לרבות דוחות כספיים שתיים ורבעויים, מאזן, 

  דוח רווח והפסד, דוח תזרים מזומים.

שיקבע המהל, תגיש החברה לרשות הגז דו"ח שבו תפורט אחת לרבעון, או בתדירות סבירה אחרת כפי 

התקדמות עבודות הביה של מערכת ההולכה. דו"ח ההתקדמות יכלול את שעשה בפועל, את עבודות 

המתוכות לרבעון הקרוב ולוח הזמים המתוכן לביצוען וכן השוואה אל מול לוחות הזמים הכללי 

ות ההקמה, ואל מול הרבעון הקודם, וכן כל פרט, תון או מידע והמפורט כפי שקבעו ברישיון, ובתוכי

  היכול לדעת החברה, להשפיע באופן מהותי על התקדמות עבודות הביה של המערכת.

אחת לחודש, או בתדירות סבירה אחרת כפי שיקבע המהל, תגיש החברה לרשות דו"ח הזרמת גז. דו"ח זה 

, מספר הצרכים המחוברים, וסוגיהם, פירוט לגבי הספקים, יכלול פירוט של כמות הגז שהוזרם במערכת

הצרכים, כמויות הצריכה השעתית המקסימלית, וכן את פירוט הכסות והוצאות החברה באותו החודש 

  פי דין.- והכל כפי שידרוש המהל, אלא אם החברה מועה לעשות כן על

מהותית מהמפרטים המאושרים ומתכית  החברה תגיש דו"חות מיידים בקשר עם כל אירוע המהווה חריגה

ההקמה להקמת מערכת ההולכה, בקשר עם תכית ההפעלה המאושרת של המערכת או בקשר עם כל אירוע 

חריג או לא מתוכן שיכול להיות לו השפעה מהותית על ההקמה או ההפעלה של מערכת ההולכה, בין אם 

  תכוית וכן מכל בחיה אחרת. מבחיה פיסית, בין אם מבחיה כספית, בין אם מבחיה

החברה תגיש דוחות מיידיים על כל תקלה במערכת שגרמה לשיבוש אספקת הגז ו/או תקלה בטיחותית 

  שגרמה או עלולה הייתה לגרום לזק לגוף או לרכוש, או לשיבוש משמעותי באספקת הגז.
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   - ערבות ומטרתה  . 6.36.4.8

לדרוש כי החברה תמציא, במועד שתידרש, התקיימה עילה לביטול הרישיון או להגבלתו, רשאי השר 

כחלופה לביטול הרישיון להתלייתו או להגבלתו, ולצורך הבטחת מילוי תאי הרישיון, ערבות בקאית בלתי 

ידי בק ישראל לטובת מדית ישראל. הערבות תחודש מעת לעת כל - מותית, בשקלים חדשים, שיתה על

ל ביטול הרישיון או סיומו, למשך שתיים לאחר המועד בו ייכס זמן שרישיון זה יהיה בתוקף וכן במקרה ש

  מיליון דולר ארה"ב. 10 - ביטול הרישיון לתוקף או תסתיים תקופת הרישיון. סכום הערבות יהיה שווה ל

  - ביטול, הגבלת או שיוי הרישיון וסיום הרישיון  . 6.36.4.9

יו של הרישיון, להוסיף עליהם או השר, בהסכמת שר האוצר ובהתייעצות עם המועצה, רשאי לשות את תא

  לגרוע מהם.

מקרים שבהם קיים צורך חיוי בשיוי או ביטול תאי ברישיון לשם  , בין היתר,יראו במקרים הבאים

הגשמת מטרות החוק: בעקבות שיויים טכולוגיים או סביבתיים; שיוי במדייות הממשלה בתחום הגז 

ברה; לשם קידום התחרות, היעילות וההגה על הצרכים; אם הטבעי או משק הארגיה; לצורך הפרטת הח

  .חח"ייבוטל, מכל סיבה שהיא, ההסכם עם 

ולאחר שתן לחברה הזדמות להשמיע את  ארגיההמהל, בהתייעצות עם מועצת הגז ובאישור שר ה

טעותיה, רשאי לבטל בכל עת את הרישיון לפי תום תקופתו או להגבילו, אם ראה כי התקיים אחד מאלה: 

החברה חרגה באופן מהותי מאמות המידה; הועברו אמצעי שליטה או שהועברה השליטה בחברה ביגוד 

ת הזמים שקבעו לצורך הקמת המערכת; החברה להוראות החוק; החברה חרגה באופן מהותי מלוחו

הפסיקה או הגבילה את הזרמת הגז ברציפות במערכת שלא כדין; החברה חדלה להעסיק את החברה 

   המקצועית ביגוד להוראות הרישיון. יובהר כי עילות אלו הן בוסף לעילות המופיעות בחוק.

עם ביטול הרישיון, תעביר החברה למדיה או בהתאם לחוק משק הגז הטבעי, לרישיון ולהסכם המסגרת, 

  למי שהיא תורה, ללא תמורה, את מערכת ההולכה. 

  ,11תקבל מכתב מיום 2006במסגרת הפקת אגרות החוב של החברה שבוצעה לראשוה בחודש דצמבר 

ת והחשב הכללי, שהופה לאמן לאגרו הארגיה, מכ"ל משרד ארגיהחתום על ידי שר ה 2007בפברואר 

"), לפיו לא יועברו זכויות השימוש במערכת ההולכה אלא מכתב הגוף החליףהחוב (סדרה א') של החברה ("

  "):הגוף החליףלגורם אשר תקיימו לגביו ההוראות הבאות ("

הגוף החליף יהיה בעל רישיון הולכה לתקופה שאיה פחותה מיתרת תקופת הרישיון כפי שהיא במועד 

החתימה על המכתב או תקופה של שתיים לאחר המועד הקבוע להחזר ההלוואה על פי לוח הסילוקין של 

לטובת אגרות החוב כמוך מבייהן. הגוף החליף יתקשר בשטר אמות עם האמן ויפיק אגרות חוב 

מחזיקי אגרות החוב, הדומים בעיקר תאיהם המהותיים של שטר האמות ואגרות החוב (לרבות לעיין 

הביטחוות שהועמדו על פיהם), וייטול על עצמו את יתרת החוב למחזיקי אגרות החוב, כפי שתהיה באותו 

  מועד, כגד ביטול אגרות החוב סדרה א' שהפיקה החברה. 

ד') תקבלו מכתבים - חבות אגרות החוב הוספות שביצעה החברה (סדרות א', ב', ג' ובמסגרת הפקות והר

מהגורמים האמורים המופים לחברה ולאמן הרלווטי והמאשרים כי ההתחייבות שיתה במכתב הגוף 

   החליף לגבי אגרות החוב (סדרה א') תחול לטובת סדרת אגרות החוב הוספת לפי העיין.

  - ביטוח שיפוי אחריות ו . 6.36.4.10

רשיון זה וכל הוראה שיתה בהתאם לסמכות לפי דין, היתר או אישור שייתו לחברה על פי החוק, חוק 

הבטיחות, רשיון זה וכל דין אחר, לא יטילו על המדיה או כל רשות מרשויותיה אחריות כלפי חברה, 

  האמורים. עובדיה, קבליה וכל צד ג' אחר, ולא ישמשו עילה לתביעה של מי מאלה כלפי

החברה תשפה את המדיה, לרבות כל רשות מרשויותיה ועובד מעובדיה, בשל כל חיוב כספי שהם יחויבו בו 

כלפי צד שלישי כתוצאה ממעשה או מחדל רשלי של החברה על פי הרשיון, וזאת על פי פסק דין סופי שאיו 

ת בהן שאו מי מאלה במסגרת יתן לערעור בהליך שהחברה צד לו, ובשל כל הוצאות משפטיות ואחרו

ההליך ה"ל, ובלבד שיתה לחברה הודעה עם היוודע הזק ו/או האירוע ו/או התביעה במסגרתה הוטל 
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החיוב הכספי, ויתה לחברה הזדמות אותה להתגון במסגרת ההליך בגיו הוטל החיוב כאמור. שיפוי 

  לפי סעיף זה יבוטח בידי החברה בביטוח אחריות.

  - שוות  . 6.36.4.11

(ד) לחוק.  17החברה תשלם תמלוגים ככל שחובת תשלום תמלוגים תיקבע לגביה בהתאם להוראות סעיף 

השר יהיה רשאי לקבוע, מעת לעת, כי מטעמי ביטחון, ושאי משרה ובעלי תפקידים מסוימים בחברה יהיו 

מתאים. השר יהיה רשאי אזרחים ישראלים או תושבי ישראל, וכי כולם או חלקם יהיו בעלי סיווג בטחוי 

לקבוע כי הוראות אלו יחולו בהתאמה גם על כל קבלן המועסק בביית מערכת ההולכה או בהפעלתה. 

  החברה מתחייבת לפעול לכך שהוראות דומות יכללו במסגרת כל הסכם עם קבלן משה שיועסק כאמור.

שהוא יכלול מקטעים וספים (חלקם  עדכון לספח א' של רישיון החברה, כך כס לתוקף 2017ביולי  9ביום 

 - : הכפלת מקטע שורק , ובכלל זהבהתקיים תאים מסוימים) המהווים חלק מתכיות הפיתוח של החברה

הקו הירוק, אות  - גבול ירדן, מקטע עפולה  - רמת חובב, מקטע דוברת  - קרית גת, הכפלת מקטע קרית גת 

   ת.גבול ירדן והכפלת המקטע תל קשיש דובר - הכיכר 

כון למועד תשקיף זה, הרישיון לא הותלה או בוטל והחברה לא קיבלה הודעה כי היא איה עומדת בתאי 

  מתאיו.

 החלטות מועצת הגז הטבעי  . 6.36.5

מכוח הסמכות שיתה לה בהתאם לחוק משק הגז הטבעי, מקבלת מועצת הגז הטבעי, מעת לעת, החלטות 

  להסדרת הפעילות במשק הגז הטבעי, לרבות החברה, כבעלת רישיון הולכה.  הוגעות

היתר, הוסדרו על ידי המועצה, וביחס לחברה באופן ישיר, תעריפי ההולכה ותעריפי החיבור (לרבות  בין

וחיבור בעלי רישיון חלוקה), לרבות מגוי ההצמדה ואופן קביעתם (ראו סעיף  PRMSהקמת תחות 

ל); גמישויות לעיין סטייה מקיבולת ואיזון; אופן מימון קווים לצרכים מרוחקים על ידי בעל לעי 6.20.3

רישיון הולכה באזור חלוקה גב; ושא התקת מוים לצרכי הגז הטבעי (אמות מידה, כללים והוראות 

   לעיין חיבור צרכים); ואופן מימון פרויקטי ייצוא.

לטות בכל הוגע לפעילות משווקים ובעלי רישיון חלוקה, הרחבת קיבלה המועצה שורה של הח כןכמו 

  הקיבולת של הגז הטבעי המועבר על ידי ספקי הגז הטבעי, ועוד.

לדוחות הכספיים של החברה ליום  1אודות החלטות בעלות השפעה מהותית על החברה ראו באור  לפרטים

  . 2017בדצמבר  31

  חוק הגז (בטיחות ורישוי), תקות וצווים שהוצאו מכוחו  . 6.36.6

חוק הגז (בטיחות ורישוי), לרבות התקות והצווים המוצאים מכוחו, מסדירים שורה של היבטים הקשורים 

 בבטיחות הטיפול בגז ובמתקי גז, ובכלל זה גז טבעי. 

את בטיחות הביצוע של עבודות  היתר מסדירה הרגולציה בתחום זה את בטיחות ההולכה של גז טבעי; בין

מהל לעייי בטיחות הגז  ארגיהגז, בהתאם לסוגי הגז ולמתקי הגז השוים. בהתאם לחוק מיה שר ה

"). בהתאם לכך, כל מתקן גז שאיו מתקן גז לצריכה עצמית מחויב בקבלת היתר המהל(בסעיף זה: "

גם לכל שיוי יסודי העשה במתקן הרלווטי. מטעם המהל, ובהתאם לכך יש לקבל את אישורו של המהל 

היתרו של המהל יתן לאחר שהאחרון שוכע כי השימוש במתקן יהיה באופן שאין בו סיכון לאדם או 

 6.37.3לפי כל חיקוק. אישורי ההשלמה אשר ותת רשות הגז לפי סעיף לרכוש וכי תקיימו תאי הבטיחות 

הותקן מיתקן גז כאמור ללא היתר או שלא לפי  136מבוססים בין היתר גם על הוראות אלה.לתשקיף זה, 

תאים שבהיתר, או במידה ומצא המהל כי טעמי בטיחות מחייבים זאת, רשאי המהל לתת הוראה 

                                                      

 בטיחות( הגז חוק לפי הדרש כהיתר גם ההשלמה לאישור מתייחסת הגז רשות לחברה היום עד שוהעברו ההשלמה אישורי וסח ולאור החברה ידיעת למיטב   136

  ).ורישוי
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ביוי  18רוקן את המיתקן מגז, ללא דיחוי, ולאסור את השימוש בו לצרכי גז. ביום למחזיק במיתקן הגז ל

המוסיפה סקציות פליליות  2012- ), התשע"ב4פורסמה הצעת חוק הגז (בטיחות ורישוי) (תיקון מס'  2012

 3ד על התקה או הפעלה ללא קבלת היתר או ביגוד לתאיו, הן על החברה והן על ושאי המשרה בחברה (ע

  שות מאסר).

על האמור לעיל מסדירה החקיקה בתחום זה את היבטי הבטיחות בהפעלת מתקי הגז, כאשר המהל  בוסף

  רשאי להורות לבעל או למחזיק של מיתקן גז כאמור להכין תכית בטיחות של המיתקן לפי החיותיו. 

 כבעלתוע עבודות גז, ואולם החברה, חוק הגז (בטיחות ורישוי) מסדיר בוסף את הצורך בקבלת רישיון לביצ

רישיון הולכה מכוח חוק משק הגז הטבעי, ובהתאם לחריג הקבוע בחוק הגז (בטיחות ורישוי) איה מחויבת 

  בקבלת רישיוות מיוחדים כאמור. 

, כמי שמקימה מתקים להולכת גז טבעי, מחויבת גם לעמידה בהוראות צו הגז (בטיחות ורישוי) החברה

צו זה קובע תקים שבהתאם להם תבוצע עבודת ההקמה של  .1997- הולכת גז טבעי), התש"ז(מיתקים ל

קרקעיים (מוסדר בתקן - מתקי גז טבעי וביצוע עבודות גז, לרבות עומק הכיסוי המזערי של הציורות התת

הישראלי תקן וב "NEN 3650 "Requirements for Steel Pipeline Transportation Systemsההולדי 

  לעמידות מבים ברעידות אדמה. -  413; וכן תקן ישראלי 5564ת"י 

- כמו כן כפופה החברה להוראות תקות משק הגז הטבעי (יהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), תשע"ז

(ב) לחוק משק הגז הטבעי. תקות אלה מקות לשר סמכויות מסוימות לגבי 91, אשר קבעו מכח סעיף 2017

  .הגז הטבעי בשעת חירום הפעלת משק

  חוק התכון והביה ותקות מכוחו . 6.36.7

פעילותה כפופה החברה להוראות דיי התכון והביה. מתקי החברה כפופים להוראות סביבתיות  במסגרת

החלה על הקמת מערכת ההולכה בהתאם לאמור  37שוות הקבועות בתוכיות מתאר (לרבות תמ"א 

ברישיון) ובהיתרי ביה. בוסף, במסגרת הליכי תכון מתקים חדשים דרשת החברה לעתים לבצע חוות 

 ידי רשויות התכון והסביבה.- פי כללים והחיות היתים על- דעת סביבתיות, על

תן לחברות מצרף את החברה לפטור מהיתרי ביה, כפי שי לחוק התכון והביה )ד(261 עיףסכאמור לעיל, 

למתקים ילווים מקבלת היתר בייה גם קובעות פטור  וצעו מכוח החוקבשהתקות ממשלתיות אחרות. 

מיועץ לפי חוות דעת  כדוגמת תחות הגפה שלהן פרמטרים מתאימים לתקות האמורות. ,רכת ההולכהלמע

גם  תעודת השלמהמקבלת פטור  חל באופן רטרואקטיבי ומעיקשהתקבלה בחברה, החוק  משפטי חיצוי,

   .טרם כיסת החוק לתוקףעבור מתקים אשר הקמתם החלה ב

ו לחוק התכון 119 הגשת בקשה להיתר ביה, החברה פועלת לפי סעיף מחייביםלמתקים אשר ביחס 

והביה מתייחס במפורש לרישוי מתקי גז. הסעיף קובע כי היתר להקמת מיתקן גז (כהגדרתו בחוק משק 

הגז הטבעי) למעט מתקי גז בלחץ מוך מאוד, ייתן בידי רשות הרישוי למתקי גז טבעי שתורכב מיושב 

וזית לתכון ולביה ואשר יהיה היושב ראש, מתכן המחוז ומהדס הועדה המקומית ראש הועדה המח

  שבתחומה מצא מיתקן הגז.

בהתאם לתקות התכון והביה (רישוי מתקי גז טבעי), המסדירות באופן ספציפי את מתן ההיתרים 

על בקשה להיתר יחתמו מספר גורמים פרט למבקש, גז, תוגש בקשה להיתר לרשות הרישוי לגז.  למתקי

  .2003- תשס"גהבהתאם לקבוע בתקות התכון והביה (רישוי מתקי גז טבעי), 

לו  הרשאי להגיש לרשות הרישוי לגז התגדות לבקשה להיתר בתוך עשרים ימים מיום שהומצא כסבעל 

  הבקשה להיתר או מיום הפרסום האמור. הודעה בדבר הגשתה

רשות הרישוי לגז בהתגדות תתקבל על פי שיקולים תכויים הובעים מהוראות החוק, התקות  החלטת

  ימים ממועד הגשת הבקשה להיתר. 60לפיו והתכיות החלות בכס, והיא תיתן לא יאוחר מתום 

לתי רשות רישוי לגז רשאית לתת היתר, לסרב לתתו, לתקו, לשותו, להתלותו או לבטלו עקב מתן פרטים ב

  כוים, וכן להתות בו תאים.
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תוקפו של היתר להקמת מיתקן גז הוא לשלוש שים מיום הוצאתו, ואולם רשות הרישוי לגז רשאית, 

מיוחדים שיירשמו, לתת היתר לחמש שים, אם שוכעה כי היקפו או מורכבותו של ההיתר  מטעמים

  מחייבים זאת.

היתר תיחשב כבטלה בתום שתיים מהיום שבו מסרה למבקש הודעה על  החלטת רשות הרישוי לגז בעין

אישור הבקשה אם במשך התקופה האמורה לא הוצא ההיתר וכן תוקפו של ההיתר יפקע אם העבודה 

  העולה על שה.  לתקופהלהקמת מתקן הגז הופסקה 

 הסכם המסגרת עם המדיה . 6.36.8

  להלן.  6.38.3לפרטים ראו סעיף 

 איכות הסביבה . 6.36.9

לחוקים ותקות בושא הגת הסביבה, כאשר החברה חשופה בהקשר זה לשי  כפופה החברהפעילות 

סיכוים עיקריים: האחד, פגיעה בקרקעות ובוף במסגרת הקמת מערכת ההולכה; השי, התרחשותו של 

אירוע אשר יוביל לפליטת גז טבעי לאוויר ואשר עשוי להביא לסיכון בטיחותי. כמו כן כפופה החברה 

) (למידע וסף בעיין סיכוים סביבתיים ורגולציה סביבתית ראו ISO 14001ות הסביבה (להוראות תקן איכ

לעיל). לחברה הלים מסודרים בתחום זה על מת להקטין את חשיפתה. כך למשל, בכל הוגע  6.35.1סעיף 

 לעבודות ההקמה, מחייבת החברה את הקבלי הביצוע לבצע את עבודות ההקמה בהתאם להוראות ספח

 סביבתי שקבע מראש. 

   דיי עבודה . 6.36.10

, החברה כפופה לכלל הוראות דיי העבודה במדית ישראל החלים על עובדיה ועובדי הקבלן כמעסיקה

בהתאם להוראות חוק החברות הממשלתיות, החברה כפופה לכללי ממשלת . בוסף, המועסקים בשירותיה

התאים הסוציאליים הלווים לתפקידם, ישראל בכל הוגע לקביעת רמות השכר של עובדי החברה, 

ובהתאם להסכמים של החברה. כמו כן,  ההטבות והמעקים המועקים להם ויתר תאי העבודה שלהם

החברה כפופה לאישור הממוה על השכר, לכל שיוי בשכרם או בתאי עבודתם של העובדים וזאת מכוח 

ה ממשלתית, לא תסכים לשיויים בשכר, בתאי , לפיו חבר1985- לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 29סעיף 

ולא תהיג שיויים או הטבות  הפרישה או הגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה

כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הוהג לגבי כלל עובדי המדיה, או לאחר שתקבל אישור משר 

   .האוצר, או גורם שהוסמך על ידו

 בהתאם, וחקיקת המשה מכוחה. 1970- החברה כפופה גם להוראות פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל

  ) פעמים בשה. 8להוראות חקיקה זו מיתה החברה ועדת בטיחות אשר מתכסת לכל הפחות שמוה (

- בוסף, החברה עוה להגדרת המוח "מפעל חיוי" הקבועה בחוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז

לכך כפופה להוראות חוק זה, המסדיר את ושא מתן השירותים החיויים, כגון אלו  ובהתאם, 1967

  המועקים על ידי החברה, בין היתר בעתות חרום.

 6.30לפרטים אודות עובדי החברה, עובדי קבלן המעיקים לחברה שירותים והקמת וועד עובדים ראו סעיף 

  לעיל.

 דיי מכרזים . 6.36.11

לה , קופת חולים ומוסד להשכדתיתהמדיה, כל תאגיד ממשלתי, מועצה חוק חובת המכרזים, קובע כי 

שירותים,  גבוהה, לא יתקשרו בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, או לביצוע עבודה, או לרכישת

 - משלתי" הוגדר כ. לעיין זה, "תאגיד מפי מכרז פומבי הותן לכל אדם הזדמות שווה להשתתף בו- אלא על

 בת ממשלתית, או תאגיד שהוקם בחוק". - "חברה ממשלתית, חברת

") קובעות הוראות בדבר הליכי המכרזים "תקות חובת המכרזים( 1993- , התש"גהמכרזיםתקות חובת 

 מעריכת מכרז. פטורוסיבות בהן יש 
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יהם חל חוק חובת המכרזים, לצד ההוראות הכלליות של תקות חובת המכרזים, החלות על כל הגופים על

חובת המכרזים, אשר היו פרק מיוחד העוסק בהתקשרויות של חברה ממשלתית  לתקותהותקן פרק ה' 

וחברה בת ממשלתית. פרק זה, מחיל על חברות ממשלתיות וחברות בות ממשלתיות (וסף או במקום 

  ההוראות הכלליות) חובות והוראות המיוחדות להן.

, ותקות 1995 - ל, חלות על החברה תקות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ), תש"הבוסף לאמור לעי

"). תקות חובת שיתוף פעולה תעשייתי(" 2007 - חובת המכרזים (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), תשס"ז

בהתאם לתקות חובת שיתוף פעולה תעשייתי מחויבת החברה לכלול במסמכי מכרז לרכישת ציוד או 

עבודה, מעל שווי מסוים, הוראה בדבר מחויבות של ספק חוץ, אם יזכה במכרז, לקיים שיתוף פעולה לביצוע 

תעשייתי לפי תקות אלה, למעט אם יתן פטור מלא או חלקי לעין זה מראש על ידי הרשות לשיתוף פעולה 

  . 137תעשייתי הפועלת במשרד התמ"ת

החוק יחולו ככל שאין סותרות התחייבות של המדיה חוק חובת המכרזים קובע כי התקות שקבעו לפי 

  באמה בילאומית.

קובע איסור על התקשרות במכרז  2012- בהקשר זה יצוין כי חוק המאבק בתכית הגרעין של איראן, תשע"ב

עם מי שוועדה מיוחדת הכריזה עליו כגורם זר מסייע כהגדרתו בחוק ומי שהוועדה המיוחדת הכריזה עליו 

המקיים קשר עסקי עם איראן וכ"ל לגבי גורמים הקשורים לתאגידים אלה. הדבר עשוי להביא כגורם זר 

לצמצום מסוים של הגורמים עמם יכולה החברה להתקשר לרכישת צרת ומתקים, שרובם המכריע גורמים 

  זרים.     

 ,והל פעילות ועדת המכרזים יין אישור התקשרויות לרבותימיים לעהלים פ והל רכש ופרוטוקול לחברה

  זכויות חתימה. 

הוכרה החברה כ"זרוע ביצוע" בתחום הקמה והפעלת מערכת הולכת הגז הטבעי  2013לובמבר  17ביום 

בישראל על ידי החלטה של צוות בו חברים המהל הכללי של משרד ראש הממשלה, המהל הכללי של משרד 

"). בתקות חובת המכרזים, צוות המכ"לים"האוצר, החשב הכללי ומהל רשות החברות הממשלתיות (

  קבע כי משרד ממשלתי רשאי לערוך התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית, אם תקיימו בה שי אלה: 

צוות המכ"לים, בשים לב לעקרוות השוויון, השקיפות, טוהר המידות והחיסכון, תוך מזעור   (א)

) כי 1מים השוים, קבע אחת מאלה: (הפגיעה בתחרות הקיימת ובאפשרות לפתח תחרות בתחו

החברה הממשלתית מהווה על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע 

לביצוע מטלות ישירות ומוגדרות של הממשלה, בתחומי פעילות שבהם אין לחברה הממשלתית 

יבה של החברה שבה אין תחרות או בתחומי פעילות הקשורים באופן שאיו יתן להפרדה לפעילות ל

) כי החברה הממשלתית מהווה, על פי מסמכי היסוד שלה ועל פי 2( אולחברה הממשלתית תחרות; 

החלטת הממשלה שהקימה אותה, זרוע ביצוע של הממשלה, בתחומי היהול, וכי קיימות סיבות 

משלה מיוחדות שבשלהן הפעילות באמצעותה היא חיוית לשם הגשמת מטרת מדייות של המ

  בצורה המיטבית;

  - וכן 

, אלא אם כן 1975- החברה איה חברה בהפרטה כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה  (ב)

קבע החשב הכללי כי התקשרות מסגרת בין החברה שבהפרטה ובין המשרד חיוית להמשך פעילותה 

  או לקידום החלטת ההפרטה.

 ומעמד החברה כחברה ממשלתית הוראות חוק החברות הממשלתיות . 6.36.12

                                                      

 או, הארץ מתוצרת טובין רכישת או ידע העברת, ופיתוח מחקר, השקעות, מקומית משה התקשרות של בדרך יהיה תעשייתי פעולה שיתוף, לתקות בהתאם   137

 לכך ובהתאם ישראל מדית של הגומלין רכש יהול על מופקדת זאת רשות. מראש תעשייתי פעולה לשיתוף הרשות שאישרה אחרת בדרך או, בארץ עבודה

  . בישראל גומלין לרכש זרות חברות של מהתחייבויותיהן הובעות תעשייתי פעולה שיתוף של פעילויות ותאום בקרה, מעקב, לייזום פועלת היא
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כון למועד התשקיף, החברה היה "חברה ממשלתית" כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות. כחברה 

חוק החברות הממשלתיות והתקות שהותקו מכוחו.להלן תיאור  להוראותממשלתית, כפופה החברה 

לחוק  2פי סעיף - יות. עלתמציתי של ההוראות העיקריות החלות על החברה מכוח חוק החברות הממשלת

החברות הממשלתיות, פקודת החברות וחוק החברות יחולו על החברה, וכל זאת בכפוף להוראות חוק 

 החברות הממשלתיות. 

 138השקעות בחברה: . 6.36.12.1

  .הכסת של ועדת הכספים באישור אלא בחברה הממשלה תשקיע ממשלתית, לא חברה היה החברה עוד כל 

 אישור הממשלה:פעולות והחלטות הטעוות  . 6.36.12.2

לחוק החברות הממשלתיות, מספר החלטות של חברה ממשלתית טעוות את  11בהתאם להוראות סעיף 

) שיוי 3) הגדלת הון המיות הרשום של החברה; (2) שיוי במטרות החברה; (1( 139:אישור הממשלה

מיות כשהיא  ) הקצאה של מיות החברה או הסכמה להעברת4בזכויות הצמודות למיות של החברה; (

אם יש בהן כדי להביא לשיוי מהותי ביחסי הכוחות בין חברי החברה או כדי  - דרושה לפי מסמכי היסוד 

או יותר מן הערך הקוב של הון המיות או מכוח ההצבעה בחברה או זכות למות  10%להקות לחבר חדש 

) הפקת איגרות חוב היתות 6( ידי החברה; - ) הפקת מיות בכורה היתות לפדיון על5דירקטור; (

להמרה במיות, והמרה במיות של איגרות חוב שהוצאו בלי זכות המרה או של הלוואה שקיבלה החברה; 

) חידוש 8) הפיכת החברה מחברה שאיה פרטית לחברה פרטית או מחברה פרטית לחברה שאיה פרטית; (7(

) הקמת חברה, לבד או עם 9יזוג עם חברה אחרת; (ארגוה של החברה, פירוקה מרצון, פשרה, סידור או מ

אחרים, ורכישת מיות בחברה קיימת, למעט רכישת מיות בבורסה בידי חברה שרכישה כזאת היא בין 

עיסוקיה הרגילים; סברה החברה כי פעולה או עסקה איה טעוה אישור ורשות החברות הממשלתיות 

לרבות תאגיד אחר, וכן  - " חברה" - הממשלה; לעין זה חלקה על כך, תובא הפעולה או העסקה לאישור 

לרבות המשך התקשרות, לביצוע התקשרות,  ""מיזםמיזם אשר מתקיימים לגביו התאים שיקבע שר האוצר; 

) זכות א9; (פעילות כלכלית, ובלבד שיש בה כדי להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה

התחייבות שטלה על עצמה חברה אשר יכול שיהיה בה כדי להגביל, במישרין או  שהעיקה חברה או

בתפקידה השלטוי ובין במעמדה כבעלת מיות בחברה, לרבות בקשר עם ביצוע בעקיפין, את הממשלה, בין 

זכות או " - שיויים מביים והפרטה, קידום התחרות והסדרת העף שבו פועלת החברה; לעין זה 

לרבות זכות או התחייבות ולפיה מעשה או מחדל של הממשלה, שאיו בשליטת החברה, יקה  ":התחייבות

) הצעת יירות ערך לציבור על פי תשקיף, אם סברה רשות ב9לצד שלישי סעדים ותרופות גד החברה; (

החברות הממשלתיות כי כתוצאה מפרסום התשקיף עלולה המדיה, בהיותה בעלת שליטה בחברה, לחוב 

) 10ריות לזק שייגרם מחמת פרט מטעה שהיה בתשקיף, לפי חוק יירות ערך, והודיעה על כך לחברה; (באח

) התחייבות 11ב); (9) עד (1פעולה כבעלת מיות בחברת בת ממשלתית באחד העיים האמורים בפסקאות (

  ).10) עד (1לאחת הפעולות האמורות בפסקאות (

 140עוות גם הן אישור הממשלה, והן תובאה לפי השרים,החלטות כאמור של חברה בת ממשלתית ט

  141באמצעות החברה האם, לשם השגת אישור זה.

החלטה של חברה ממשלתית למכור מיות שהיא מחזיקה בחברה בת ממשלתית שלה, טעוה אף היא אישור 

   142הממשלה ואישור ועדת הכספים של הכסת.
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לרבות גיוס חוב וסף ע"י הרחבה של סדרות אגרות החוב יוער כי, במסגרת טילת התחייבויות עתידיות (

א) לחוק החברות הממשלתיות, 9(א)(11הקיימות של החברה), החברה תידרש לבחון את תחולתו של סעיף 

  .ככל שתבקש לכלול תיות העשויות להגביל את המדיה כאמור בו

 : החלטות עסקיות וייעוד רווחים בחברה ממשלתית . 6.36.12.3

 פיהםלחוק החברות הממשלתיות, חברה ממשלתית תפעל לפי השיקולים העסקיים שעל  4פי סעיף - על

והגת לפעול חברה לא ממשלתית, זולת אם קבעה לה הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכסת, שיקולי 

 היה החברהכל עוד  יובהר כי פעולה אחרים. שיקוליפעולה אחרים. כון למועד התשקיף, לא קבעו לחברה 

 החברה תפעל לפיהן החלטות לקבל רשאית הכסת, של הכספים ועדת באישור משלה,מה חברה ממשלתית,

  .גם לאחר מועד פרסומו של תשקיף זה אחרים פעולה שיקולי לפי

לחוק החברות הממשלתיות יחולו בשיויים  9הוראות סעיף  ,הממשלתיות החברות(ה) לחוק 9פי סעיף - על

לחוק החברות הממשלתיות כאמור לעיל.  4המחויבים גם כשהחליטה הממשלה החלטה בהתאם לסעיף 

האמור קובעות, בין היתר, כי הממשלה תהיה חייבת לקות את המיות של שאר בעלי  9הוראות סעיף 

  היתות לפדיון. המיות שרצום בכך, למעט מיות בכורה 

הממשלתיות, החלטת דירקטוריון בדבר ייעוד רווחים של החברה או בדבר  החברות(ג) לחוק 33פי סעיף - על

חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, טעוה אישור רשות החברות. אם חלקה רשות החברות על החלטת 

 פי החלטת רשות החברות כפי שאישרה אותה הממשלה. - הדירקטוריון, תפעל החברה על

(ג) לחוק החברות 33- (א) ו4הממשלתיות קובע כי סעיפים  א לחוק החברות63על אף האמור לעיל, סעיף 

לא יחולו על חברה אשר הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכסת, החליטה שטעמים של  הממשלתיות

הצעת מיות לציבור מחייבים שלא להחילן עליה. כון למועד תשקיף זה, הממשלה לא קיבלה החלטה 

(ג) לחוק החברות הממשלתיות ימשיכו לחול על החברה כל עוד 33- (א) ו4כאמור, ולפיכך הוראות סעיפים 

  היא חברה ממשלתית.  

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בדבר מדייותה לעין יעוד רווחים  1985בדצמבר  12ביום 

בחברות ממשלתיות. בהתאם לחוזר, אין לראות בדו"חות הכספים השתיים כמאושרים כל עוד לא יתן 

(ג) לחוק החברות הממשלתיות לעיין יעוד 33כתב של רשות החברות הממשלתיות לפי סעיף אישור ב

  הרווחים הכלול בהם. 

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר וסף בעיין יעוד רווחים בחברות  1997בפברואר  9ביום 

דרך הכוה לחוק החברות הממשלתיות וה 33ממשלתיות. במסגרת החוזר הובהרו הוראותיו של סעיף 

להציג את יעוד הרווחים בדו"חות הכספיים השתיים, שעה שקיימת מחלוקת בושא בין דירקטוריון 

החברה ורשות החברות הממשלתיות. בין היתר, הובהר כי המוח "יעוד רווחים" היו מושג רחב יותר 

שווה כסף כדיבידד ו/או מדיבידד. יעוד רווחים כולל, בין השאר, החלטה להקצות או לא להקצות כסף או 

החלטה ליעד רווחים לקרות החברה או להעבירם לקבוצת רווחים שטרם יועדו או לכל מטרה אחרת. כמו 

כן, הובהר כי כל עוד לא אושרה החלטת הדירקטוריון בדבר יעוד רווחים על ידי רשות החברות 

ן להציג את המלצת הממשלתיות, או הוכרעה המחלוקת בידי השרים או ראש הממשלה, לא ית

הדירקטוריון בעיין יעוד רווחים כהחלטה מחייבת בדו"חות הכספיים. בוסף, הוצגה מדייותה הכוללת של 

רשות החברות הממשלתיות ליעוד רווחים לתשלומי דיבידדים, שאושרה על ידי שר האוצר ומיושמת החל 

כדלקמן: מדייות רשות החברות  (בכפוף למגבלות מיוחדות אם קיימות על פי כל דין) 1995משת 

דיבידד מרווחים שוטפים  )א(הממשלתיות מחלקת את הרווחים מהם ישולמו הדיבידדים לשי סוגים: 

מהרווח הקי השוטף התקופתי לפי תשלום  60% - חברות שירותים ציבוריים  –ל הבא אשר ישולם לפי הכל

מהרווח הקי השוטף התקופתי לפי תשלום בווס  50% -  בווס מתוך הרווחים לעובדים. חברות אחרות

לגבי כל חברה רלווטית תוגש דרישה ספציפית.  - דיבידד מרווחים צבורים  )ב(מתוך הרווחים לעובדים. 

גובה הדיבידד יקבע תוך התחשבות בהוראות מסמכי היסוד של החברה, הוראות כל דין ובתוים הבאים: 

ות; אמצעים זילים; צבר המזומים; תזרים המזומים (פחת+רווח); מוף צרכי ההשקעה בשים הקרוב

  פיסי קיים/רצוי והון חוזר דרוש ואפשרות של הפרטת החברה. 
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  לעיל. 6.4 לפרטים וספים בדבר ההוראות שחלות על החברה לעיין חלוקת דיבידד ראו סעיף

 דוחות כספיים בחברות ממשלתיות: . 6.36.12.4

(א) לחוק החברות הממשלתיות קובע, כי על הדירקטוריון לדאוג 33(ג) להלן, סעיף  כאמור בס"ק ) א( 

לעריכת מאזן, דוח רווח והפסד כולל ייעוד רווחים, דוח משאבים ואופן השימוש בהם ובחברות 

) לחוק החברות 1(א33פי סעיף - דוחות כספיים מאוחדים. על - ממשלתיות שיש להן חברות בות 

ר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים, לקבוע כי חברות ממשלתיות הממשלתיות, רשאי ש

מסוימות יגישו גם דוחות שתיים, תקופתיים ומידיים בהתאם להוראות חוק יירות ערך. כמו 

(ב) קובע, כי שר האוצר רשאי לחייב חברה ממשלתית בעריכת דוח וסף ולקבוע מועד 33כן, סעיף 

רות הממשלתיות (דוח וסף בדבר הפעולות שקטו להגשתו. בהתאם, הותקו תקות החב

פיהן - , על2005- והמצגים שיתו להבטחת כוות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), תשס"ו

חברות ממשלתיות מחויבות לצרף לדוחות הכספיים דוח וסף בדבר הפעולות שקטו והמצגים 

יון, ובו יכללו הצהרות חתומות שיתו להבטחת כוות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטור

פרדות של כל ושא משרה החתום על הדוחות. כמו כן, הותקו מכוח הסעיף האמור, תקות 

החברות הממשלתיות (דוחות וספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על דיווח כספי), 

שלתיות פיהן, יחויבו חברות ממ- על ),תקות החברות הממשלתיות"(בסעיף זה " 2007- תשס"ח

מסוימות, ובהן החברה, לצרף לדוחות הכספיים דוח וסף בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על 

הדיווח הכספי, שבו יפורטו החולשות המהותיות, אם קיימות, וייכללו הצהרות חתומות של כל 

ושא משרה החתום על הדוחות, וכן דוח של רואה החשבון המבקר של החברה שיכלול את חוות 

בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על דיווח כספי בחברה ובדבר חולשות מהותיות שהוא דעתו 

 זיהה.

תקות (" 1970- פי תיקון לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל- על

, חלה חובה על כל התאגידים המדווחים, אשר 2009בובמבר  24"), שאושר ביום הדיווחים

אביב להצהיר על אפקטיביות - ם למסחר בבורסה ליירות ערך בתליירות הערך שלהם רשומי

  הבקרה הפימית שלהם, על הדיווח הכספי והגילוי.

ועד לאפשר ליו"ר רשות יירות ערך להפעיל את  2010באוקטובר  7תיקון וסף שקבע ביום 

משלתית, ג'(ו') לתקות הדיווחים, לקבוע כי חברה מ38 - ב'(ו') ו9סמכותו, בהתאם לסעיפים 

שהיה גם חברה מדווחת לפי חוק יירות ערך, המיישמת את תקות רשות החברות הממשלתיות, 

  תדווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית במתכות הקבועה בתקות רשות החברות.

יוער כי בכוות החברה לפות ליו"ר רשות יירות ערך בבקשה שיפעיל את סמכותו, בהתאם 

, על מת 1970- ג(ו) לתקות יירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל38- ב(ו) ו9לסעיפים 

שהדיווח בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית של החברה, כחברה ממשלתית, יהיה בהתאם 

שלתיות (דוח וסף בדבר הפעולות שקטו והמצגים שיתו להבטחת לתקות החברות הממ

ותקות החברות הממשלתיות   -2005כוות הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), התשס"ו

כך שהחברה  2007- (דוחות וספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על דיווח כספי), התשס"ח

  הבקרה הפימית גם בהתאם לתקות יירות ערך.לא תידרש להגיש דוח וסף בדבר אפקטיביות 

בהקשר זה יצוין כי על החברה חלה החובה להכין דוחות כספיים רבעויים בהתאם לשטרי 

האמות של סדרות אגרות החוב שהפיקה, למעט אם אישרה רשות החברות הממשלתיות 

  אחרת.

החברה דרשת, בין  143כמו כן, בהתאם לחוזר רשות החברות הממשלתיות בדבר הגשת דו"חות

  היתר, להגיש דו"חות כספיים רבעויים. 

                                                      

  .1-5-2013 כספיים דוחות, וכספים חשבואות חוזר - הממשלתיות החברות רשות חוזר   143
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א לחוק החברות הממשלתיות קובע, כי וסף על הוראות כל דין, רשאי שר האוצר לקבוע, 33סעיף  ) ב( 

בהתייעצות עם שר המשפטים, וביחס לחברה ציבורית, בהתייעצות עם רשות יירות ערך, לפי 

כספיים של חברה ממשלתית שלגביה קבע כי היא  הצעת רשות החברות, כללים לעריכת דוחות

 ותת שירות חיוי לציבור.

ב לחוק החברות הממשלתיות קובע, כי במקרה בו ראתה רשות החברות כי איטרס 33סעיף  ) ג( 

ציבורי מחייב זאת, רשאית היא להורות לחברה ממשלתית על דרך הצגת פרטים בדוחות 

גישו לפי כל דין, ובלבד שהוראות לעיין זה לא הכספיים או בכל דוח אחר שהחברה דרשת לה

קבעו בכללים, בדין או בעקרוות החשבואיים המקובלים ובכללי הדיווח המקובלים; וכן 

רשאית היא, אם ראתה כי איטרס ציבורי מחייב זאת, להורות לחברה לגלות את עמדת רשות 

ממשלתיות מסמיך את בית ג לחוק החברות ה33החברות ולתאר את המחלוקת בדוחות. סעיף 

המשפט המחוזי, לבקשת רשות החברות, לצוות על חברה ועל ושאי משרה של חברה שלא פעלה 

ד 33ב, שיפעלו בהתאם להוראות האמורות. כמו כן, סעיף 33- א ו33בהתאם להוראות סעיפים 

ש לחוק החברות הממשלתיות קובע אילו סקציות רשאית רשות החברות לקוט כלפי יושב רא

 ב. 33- א ו33הדירקטוריון ומכ"ל חברה ממשלתית שלא פעלה בהתאם להוראות סעיפים 

כון למועד תשקיף זה, ולמיטב ידיעת החברה, היא מיישמת את הוראות רשות החברות 

 הממשלתיות כאמור, ככל שחלות עליה. 

  הממשלתיות  החברות רשות . 6.36.12.5

 ותייעץ שר האוצר, באמצעות לממשלה, תייעץ החברות רשות כי 144קבע, הממשלתיות החברות בחוק

 לכלל המשותפים בעייים החיות הממשלה לפי תטפל הממשלתיות; לחברות הוגעים בעייים לשרים

 לחברות הוגעות ההמדי המלצות מבקר מילוי אחר תעקוב ;או לסוגי חברות הממשלתיות החברות

 אחר ברציפות תעקוב עסקיהן; ביהול ממשלתיותלחברות  ותסייע תייעץ במילוין; ותסייע ממשלתיות

 ומדייות הכספי מצבה עסקיה, מהלך מטרותיה, הגשמת החברות הממשלתיות, מן אחת כל של הפעילות

 ואת החומר עליו ממשלתית מחברה לה המוגשים דוחות תבדוק לשרים; ממצאיה על שלה ותודיע השכר

 מיזוג, פירוק, של ובביצוע בהקמה ותסייע תטפל ולשרים;עליהם לחברה  הערותיה ותעיר הדוחות מבוססים

 הפרטה בעייי שרים לוועדת תייעץ ממשלתיות; חברות של מיות ומכירת ארגון חידוש, סידור, פשרה,

 תמלא ;בקרב עובדי חברות ממשלתיות תפעל לקידום ולהשגת ייצוג הולם הפרטה; החלטות בביצוע ותטפל

חוק  פי- על לה המיועד אחר תפקיד וכל השרים או הממשלה שיטילו עליה לגבי חברה ממשלתית כל תפקיד

 החברות הממשלתיות.

שיהיה רשאי ציג מטעמה.  ממשלתית של חברה דירקטוריון ישיבת לכל לשלוח רשאית החברות רשות

זכות  לו ולא תהיה החוקי אלא שלא ייחשב במין דירקטור, כשל להשתתף בישיבה ומעמדו בה יהיה

  . הצבעה

 דירקטורים מטעם המדיה  . 6.36.12.6

 מיוי דירקטורים מטעם המדיה ) א( 

" או המדיה דירקטור מטעםהמדיה בחברה ממשלתית (בסעיף קטן זה: " מטעםדירקטור 

") מתמה בידי השרים לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מיויים שהרכבה דירקטור"

 ותפקידיה מפורטים בחוק החברות הממשלתיות.

  כדירקטור מטעם המדיהכשירות לכהוה  ) ב( 

 לשמשחוק החברות הממשלתיות קובע תאי כשירות לכהוה כדירקטור, סייגים לכשירות 

 כדירקטור, משך הכהוה, תאי כהוה והוראות בדבר פקיעת כהות דירקטורים והשעייתם. 

                                                      

 .הממשלתיות החברות לחוק 56 עד 51 סעיפים   144
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כשיר לכהן כדירקטור בחברה, תושב ישראל שמלאו א לחוק החברות הממשלתיות, 16פי סעיף - על

הוא בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות ) א: (שה לפחות, ושתקיים בו אחד מאלה 25לו 

הוא בעל סיון של חמש שים לפחות באחד מאלה, או שהוא בעל ) ב; (המויים בסעיף האמור

בתפקיד בכיר בתחום היהול ) ) :1סיון מצטבר של חמש שים לפחות בשיים או יותר מאלה

בכהוה ציבורית בכירה או בתפקיד בכיר ) 2; (על היקף עסקים משמעותיהעיסקי של תאגיד ב

בתפקיד בכיר בתחום ) 3; (בשירות הציבורי בושאים כלכליים, מסחריים, יהוליים או משפטיים

(א), כשיר לכהן כדירקטור 1א16פי סעיף - על אף האמור, עלעיסוקיה העיקריים של החברה. 

ואר אקדמי שי או שלישי, אף אם לא מתקיים בו האמור בחברה ממשלתית גם מי שהוא בעל ת

(ב), בחברה ממשלתית שהמדיה 1א16פי סעיף - על ) לחוק החברות הממשלתיות.1א(16בסעיף 

(א) 1א16) דירקטורים, לא יעלה מספר הדירקטורים כאמור בסעיף 6ממה בה לא יותר משישה (

) 2על שי ( –) דירקטורים לפחות 7(), ובחברה ממשלתית שהמדיה ממה בה שבעה 1על אחד (

  ) מהם יהיה בעל תואר אקדמי שלישי.1דירקטורים, ולפחות אחד (

לחוק החברות הממשלתיות, לכל חברה ממשלתית יתמה דירקטור אחד לפחות  2א16פי סעיף - על

שהוועדה לבדיקת מיויים מצאה שהוא בעל מומחיות חשבואית ופיסית, כמשמעותה בסעיף 

ק החברות. השרים יהיו רשאים למות דירקטורים לחברה ממשלתית לפי חוק החברות לחו 240

לחוק החברות הממשלתיות באותה  2א16הממשלתיות, אף אם טרם מוה דירקטור לפי סעיף 

  חברה, ובלבד שלא יהיה בכך כדי למוע את מיויו.

) אבחברה: ( דירקטור(א) לחוק החברות הממשלתיות, אלה אים כשירים לכהן כ17על פי סעיף 

עובד החברה ומי שמועסק בשירותה, למעט המהל הכללי וציג ) ב; (שר, סגן שר וחבר הכסת

) אדם גשל עובדי החברה, יושב ראש הדירקטוריון לא ייחשב כעובד החברה לעין זה; ( בחר

ר באותה עיים עם תפקידו כדירקטו- מקרב הציבור, אשר עיסוקיו האחרים עלולים ליצור יגוד

מהל רשות החברות ועובדיה, זולת אם מצאת החברה בהליך של פירוק או חיסול ) ד; (חברה

מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת ) ה; (עסקיה

- תשמ"גפי פקודת החברות [וסח חדש], - מי שפסול לכהן כדירקטור בחברה על) ו; (את אי מיויו

 . פי כל דין אחר- , או על1983

 כלכליתא לחוק החברות הממשלתיות, לא יתמה אדם לדירקטור, אם יש לו זיקה 17פי סעיף - על

לחברה או לתאגיד קשור לחברה, או אם יש לו קשר אישי לההלת החברה או לההלת תאגיד 

 כמשמעות מוחים אלה בחוק החברות הממשלתיות.  קשור לחברה

מצאה הועדה לבדיקת מיויים כי במידה ולמועמד ג לחוק החברות הממשלתיות, 18יף פי סע- על

 זיקהלכהות דירקטור, יושב ראש דירקטוריון או מהל כללי בחברה כחברה ממשלתית, יש 

אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה, לא תמליץ על מועמדותו זולת אם מצאה כי יש 

י פעולתה של החברה, או שקיימים לגביו שיקולים של כשירות לו כישורים מיוחדים בתחומ

 . מיוחדת אחרת בוסף לתאי הכשירות הדרשים לפי חוק זה לאותה כהוה

כמו כן רשאית ועדה לבדיקת מיויים, אף אם מתקיימים במועמד תאי הכשירות הקבועים בחוק 

ד לתפקיד, בשים לב, בין החברות הממשלתיות, לייעץ לשרים בדבר מידת התאמתו של המועמ

היתר, לצרכיה של החברה, לגודלה, להרכב הדירקטוריון וליכולת המועמד להקדיש את הזמן 

 הראוי לתפקיד. 

של היועץ המשפטי לממשלה שכותרתה "מיויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים  6.5000החייה 

וחלה גם על מיוי דירקטור ציבוריים", דה במיויים בחברות ממשלתיות ובתאגידים ציבוריים 

) דירקטור של חברה 1מטעם המדיה ומהל כללי בחברות ממשלתיות. להלן עיקרי ההחיה: (

ממשלתית חב לה חובת אמוים ועליו לפעול לטובת החברה ולא לטובת עצמו או לטובת בעל 

גם על  המיות שמיהו. העיקרון בדבר איסור על הימצאות במצב של חשש ליגוד עייים חל

) 2יגוד העייים האישי של ושאי המשרה וגם על יגוד עייים מוסדי, וכל מקרה ייבחן לגופו; (

אין מקום לכך שעובדי מדיה בדרגות הבכירות ביותר, שהם בעלי הסמכה לקבל החלטות 
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מהותיות הוגעות לחברה ממשלתית, יכהו כדירקטורים באותה חברה. בהחיה קבעו מגבלות 

) מיוי העשה בשל קרבה או 3ות גם לגבי עובדי מדיה אחרים, וחריגים למגבלות אלה; (וספ

זיקה או תלות לגורם הממה בדרגה הותת יסוד לחשש סביר של טייה פסולה, הוא מיוי 

ג לחוק החברות הממשלתיות איו אוסר על מיוי בעלי זיקה פוליטית, עסקית 18) סעיף 4פסול; (

משרי הממשלה, אך קובע מבחן אובייקטיבי, לפיו מועמד שיש לו זיקה כאמור או אישית לשר 

צריך להיות בעל כישורים מיוחדים בתחומי פעילותה של החברה, או שקיימים לגביו שיקולים 

של כשירות מיוחדת אחרת בוסף לתאי הכשירות הדרשים לפי חוק החברות הממשלתיות 

ו מוציא את תחולתם של עקרוות המשפט הציבורי בדבר ג אי18לאותה כהוה. כמו כן, סעיף 

) הגישה המתבקשת היא, שהצעת מועמדים בעלי זיקה לא תהיה 5הפסול שבמיויים פוליטיים; (

כדבר שבשגרה, אלא במקרים חריגים וכאשר מיויים אלה ראויים למעלה מכל ספק בשל תרומה 

ירקטור חיצוי בחברות שההחיה חלה עליהן ) עוד קבע בהחיה, כי ד6ייחודית וכבדה ביותר; (

שהן גם חברות ציבוריות, איו דירקטור מטעם המדיה ולכן פרק ג' לחוק החברות הממשלתיות 

איו חל על מיויו. עם זאת, הצעה של מועמד לתפקיד דירקטור חיצוי, או הצבעה בעד מועמד זה 

ט המהלי. דרישת הכשירות בחוק או אחר באסיפה, היא פעולה מהלית הכפופה לכללי המשפ

מהווה מערכת ראויה של דרישות סף למיוי, לפיכך אין זה ראוי, כי שרים יציעו מועמד לכהות 

דירקטור חיצוי, או יצביעו בעד מיויו, אלא אם אושר בידי הוועדה לבדיקת מיויים לפי 

  הכללים ההוגים לגבי דירקטור מטעם המדיה.

, שכותרתה "מיוי דירקטורים בחברות 2008ביולי  27ממשלה מיום של ה 3849החלטה מספר 

המשך דיון" קבעה אף היא כללים  - ממשלתיות, בחברות בת ממשלתיות ובחברות מעורבות 

) איש ציבור המועמד 1לעיין כשירות דירקטורים ומיויים. ההחלטה קבעה, בין היתר, כי: (

שלתית או חברה מעורבת, אשר מתמה לתפקיד דירקטור בחברה ממשלתית, חברה בת ממ

לחוק החברות הממשלתיות  )1א(16בדבר השכלה המויה בסעיף בהתאם לתאי הכשירות 

(כמפורט לעיל), יתמה לתפקיד רק אם בוסף הוא בעל סיון של שתיים לפחות בתחום השכלתו, 

רשאי לקבוע, ) מהל רשות החברות 2בתחום היהול או בתחום עיסוקה העיקרי של החברה; (

בהתייעצות עם השר האחראי על עייי החברה (כאמור לעיל, השר האחראי על עייי החברה 

), לגבי דירקטורים שאים עובדי מדיה, תאי התאמה שעיים מומחיות ארגיההוא שר ה

וכשירות מקצועית, בהתחשב, בין היתר, בתחומי העיסוק של החברה, היקף פעילותה והרכב 

) ממספר הדירקטורים המירבי בחברה. תאי 1/3יון שלה, אשר יחולו על עד שליש (הדירקטור

ההתאמה האמורים יחייבו את השרים בבואם למות דירקטורים; בהמשך להחלטת הממשלה, 

מהל רשות החברות את קביעתו בדבר הגרעין הוהלי של החברה כך  2015עדכן בחודש פברואר 

ון חברי דירקטוריון כדלקמן: דירקטור אחד בעל סיון שבחברה יכהו, החל ממועד העדכ

דירקטור אחד אשר כיהן  ;שים לפחות ותואר אקדמי רלווטי 5ומומחיות בתחום הפיסי של 

ומעלה; דירקטור ₪  יליוןמ 100או מכהן בתפקיד בכיר (סמכ"ל ומעלה) בתאגיד בהיקף כספי של 

) 3(שים לפחות 5תחום עיסוקה של החברה של אחד שהוא משפטן בעל יסיון בתחום מסחרי או ב

לחוק  )3(ב)(ג)(18עשתה הועדה לבדיקת מיויים שימוש בסמכות הייעוץ התוה לה לפי סעיף 

החברות הממשלתיות (כמפורט לעיל בסעיף זה) והעבירה המלצותיה לשרים בכתב, יפעלו השרים 

ומקות בכתב לוועדה לבדיקת בהתחשב בהמלצות הועדה. השרים רשאים להעביר הסתייגויות מ

  מיויים, אם הם אים מסכימים להמלצותיה.  

 הוראות לעיין גמול והוצאות לדירקטורים מטעם המדיה ) ג( 

לחוק החברות הממשלתיות מסמיך את שר האוצר, בהתייעצות עם רשות החברות  19יף עס

ובאישור ועדת הכספים של הכסת, להתקין תקות בדבר הגמול וההוצאות שישולמו לדירקטור. 

בהתאם, הותקו תקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב 

"). תקות גמול דירקטורים בחברות ממשלתיות(" 1994 - ש"ד הציבור בחברות ממשלתיות), הת

תקות גמול דירקטורים בחברות ממשלתיות מסדירות את גובה הגמול שישולם לדירקטורים 

ואופן חישובו, מקרב הציבור בחברה (למעט אם הוא עובד של החברה או עובד של גוף מתוקצב) 
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 .8ורות אשר למועד תשקיף זה היו סיווג בהתאם לסיווגה של החברה לפי הקבוע בתקות האמ

לפי תקות הגמול, דירקטור כאמור יהיה זכאי לגמול בעד כהותו בדירקטוריון, שתשלם לו 

החברה, לפי מספר ישיבות דירקטוריון או ישיבות של ועדות הדירקטוריון בהן השתתף. תקות 

פים, שאם יתקיימו, ישולם הגמול קובעות הוראות וספות לעיין מועד התשלום ותאים וס

. לעיין זה, אא ראו לדירקטורים וליו"ר הדירקטוריון גמול שתי, עד לתקרה הקבועה בתקות

  .6.35.25.12סעיף 

לחוק החברות עוסק בהסדרת תאי כהוה והעסקה של ושאי משרה בחברות ציבוריות  20תיקון 

א 267"). בהתאם לכך, סעיף ת תגמולמדייוובחברות איגרות חוב (כהגדרתן בחוק החברות) ("

לחוק החברות קובע כי דירקטוריון חברה ציבורית או פרטית שהיא חברת איגרות חוב יקבע 

מדייות תגמול בחברה אשר תהא טעוה אישור האסיפה הכללית. יחד עם זאת, על החברה חלות 

. תקות אלו 2013- תקות החברות (הקלות לעיין החובה לקבוע מדייות תגמול), התשע"ג

מאפשרות לחברה המפיקה לראשוה יירות ערך לציבור לקבוע מדייות תגמול לראשוה עד 

חודשים מן המועד שבו הפכה החברה לחברה ציבורית או לחברה פרטית שהיא חברת  9תום 

איגרות חוב. בוסף, מאפשרות התקות לחברה, כחברה ממשלתית או כחברה בת ממשלתית, 

מים הקבועים בתקות, שלא לאשר את מדייות התגמול באסיפה הכללית. כמו כן, בתאים מסוי

התקות מאפשרות לוועדת התגמול או לדירקטוריון של חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית 

שלא לפרט במדייות התגמול עייים המפורטים בחלק א' בתוספת הראשוה א' לחוק החברות 

בחלק ב' לתוספת האמורה, ביחס לרכיבים במדייות התגמול ולא לקבוע בה הוראות כמפורט 

אשר קבעו בהחיות מכוח חוק החברות הממשלתיות או אושרו בידי רשות החברות הממשלתיות 

לחוק יסודות  29מכוח החוק האמור, או שקבעו בתאי העסקה קיבוציים שאושרו לפי סעיף 

ול דעת לגבי היקף או סכום תגמול באותם התקציב, והכל באופן שאיו מותיר בידי החברה שיק

  עייים. 

 דירקטורים מקרב העובדים . 6.36.12.7

, 1977- התשל"ז בתקות החברות הממשלתיות (כללים לקביעת ציג בחר מקרב עובדי החברה כדירקטור),

") ותאי כשירות. ציג בחרקבעו דרכי בחירה של ציג מטעם עובדי החברה המוצע להתמות כדירקטור ("

הבחירה של ציגים בחרים, ותאי כשירות ספציפיים, אשר אים זהים  ותהליךהתקות קובעות את אופן 

  א לחוק לגבי דירקטור מטעם המדיה. 16לכללי הכשירות הרגילים הקבועים בסעיף 

ם. כון למועד לפי התקות האמורות ציג בחר ייקבע כדירקטור רק בחברה המעסיקה לפחות מאה עובדי

לפרטים עובדים באמצעות חברת כוח אדם.  25עובדים על תקן חברה ובוסף  91התשקיף, הועסקו בחברה 

והחובות  1996- חוק העסקת עובדים על ידי קבלי כוח אדם, התש"ו תגבור ובדברוספים בדבר עובדי 

  . לעיל 6.30.3החלות על החברה מכוחו ראו סעיף 

  הדירקטוריוןהוראות לעיין הרכב  . 6.36.12.8

שי  על יעלה(ד) לחוק החברות הממשלתיות, מספר הדירקטורים מבין עובדי המדיה לא 17על פי סעיף 

לפרטים אודות הרכב הדירקטוריון ראו  ) מכלל חברי הדירקטוריון שתמו כציגי הממשלה.2/3שלישים (

 פרק ז' לתשקיף זה.

 ממשלתית כחברהבהרכב הדירקטוריון של החברה לחוק החברות הממשלתיות,  1א18 - א ו18 פיםעל פי סעי

לרבות האוכלוסיה  לייצוגה של האוכלוסייה הערביתכן ו ייתן ביטוי הולם לייצוגם של בי שי המיים

השרים ימו לדירקטוריוים של , 1362(א) בהחלטת ממשלה מס'  :בהקשר זה קבע .הדרוזית והצ'רקסית

, 50% החברות הממשלתיות דירקטורים מבי המין שאיו מיוצג באופן הולם, וזאת עד להשגת ייצוג בשיעור

) כי השרים 7(ערב/ 735בהחלטת ממשלה מס' ); וכן (ב) 11.3.2007עד תום שתיים מיום קבלת ההחלטה (

  ל חברה ממשלתית.יפעלו לכך שיכהן דירקטור אחד לפחות מקרב האוכלוסייה הערבית בדירקטוריון של כ

כון למועד התשקיף, הרכב הדירקטוריון של החברה איו עומד בייצוג הולם לבי שי המיים כמפורט 

  לעיל.



 107-ו'

לייצוגם של אשים עם בדירקטוריוים של חברות ממשלתיות ייתן ביטוי הולם  2א18יוער כי על פי סעיף 

  .ל בי האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשיםשל מי שהוא או שאחד מהוריו ולדו באתיופיה, ש מוגבלות

צפויים לסיים את כהותם בדירקטוריון החברה ביום  בשימוליצויין כי ה"ה ורית חום, פיה דבורין ואלי 

  . 2018באפריל  11

  חובות מסירת מידע למדיה . 6.36.12.9

לחוק החברות הממשלתיות קובע כי דירקטור חייב, על אף כל דין אחר, למסור לשרים ולרשות  20 סעיף

 החברות, לפי דרישתם, ידיעות על עיי החברה ועל פעולותיו בה. 

  תקופת כהוה ופקיעתה . 6.36.12.10

(ג) לחוק החברות הממשלתיות, כתב המיוי יימסר לדירקטור מאת השרים, לאחר - (ב) ו18פי סעיפים - על

חוות דעתה של הוועדה לבדיקת מיויים, והעתקו יימסר לחברה באמצעות רשות החברות  קבלת

  הממשלתיות. תוקף המיוי הוא מיום מסירת כתב המיוי לחברה, זולת אם קבע בו מועד אחר. 

דירקטור יתמה לתקופה של לא יותר משלוש שים מתחילת לחוק החברות הממשלתיות קובע כי  21סעיף 

  .יו. דירקטור שחדל לכהן יכול להתמות מחדשתוקף מיו

, בקרות תמהדירקטור יחדל לכהן, לפי תום התקופה שלה לחוק החברות הממשלתיות קובע כי  22סעיף 

) הוא עדר מארבע ישיבות רצופות של בהתפטר במסירת כתב התפטרות לשרים; () הוא א: (אחד מאלה

אם השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, קבעו,  הדירקטוריון או משש ישיבות תוך שה, זולת

בצר ממו למלא תפקידו והשרים, לאחר התייעצות ) ג; (בהודעה לחברה, שהייתה סיבה מוצדקת להיעדרות

הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה הוא ) דעם רשות החברות, הודיעו על כך לחברה; (

) תקיימה בו אחת הסיבות הפוסלות אדם מלהיות הפסקת כהותו; (קלון או היא מחייבת, לדעתו, ה

רשות החברות, או השרים לאחר התייעצות עם רשות החברות, ראו, שאיו ממלא תפקידו ) ו; (דירקטור

רשות החברות קבעה כי הוא איו ממלא את תפקידו ) ז; (כראוי והעבירו אותו, בהודעה לחברה, מכהותו

ועה של החלטת הפרטה, או פעל במעשה או במחדל בדרך הפוגעת ביכולת החברה באופן המקדם את ביצ

  ה לחוק החברות הממשלתיות.59ד או 59לקיים הוראה או דרישה שיתו כדין לפי סעיפים 

שתמה בהיותו עובד המדיה או עובד בחברה ממשלתית אחרת, וחדל להיות עובד כאמור, יחדל  דירקטור

חברות הודיעה על כך לחברה, אולם רשאים השרים, לאחר התייעצות עם רשות לכהן מן היום שרשות ה

 .החברות, לאשר מחדש מיויו

מעסקת  מתחייבמכרה הממשלה מיות שהחזיקה בחברה ממשלתית, יחדלו לכהן הדירקטורים, אם הדבר 

 המכירה, מן היום שהרשות הודיעה עליו לחברה. 

היה דירקטור חשוד בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה  לחוק החברות הממשלתיות, 23 סעיףעל פי 

 .יש עמה קלון, רשאים השרים להשעותו בהודעה לחברה, ורשאים הם למות ממלא מקום לתקופת השעייתו

  השלמת מיין חוקי . 6.36.12.11

החוקי לישיבות הדירקטוריון הוא רוב חבריו, ובהם  לחוק החברות הממשלתיות, המין 28פי סעיף  - על

לפחות דירקטור אחד מטעם המדיה; ההחלטות יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות 

  יכריע יושב הראש; והכל כשאין הוראה אחרת במסמכי היסוד.  - שקולות

בישיבותיו  להשתתףון הרשאים א לחוק החברות הממשלתיות, פחת מספר חברי הדירקטורי23על פי סעיף 

החברים מן המספר המזערי  מספרימים, או פחת  30- מהמין החוקי לישיבותיו, ומצב זה משך למעלה מ

ימים, רשאית הממשלה, בהתייעצות עם הועדה לבדיקת  60- הקבוע בתקון החברה ומצב זה משך למעלה מ

  .למת המין החוקימיויים, למות דירקטור או דירקטורים במספר הדרוש להש

  הוראות לעיין דירקטוריון חברה ממשלתית . 6.36.12.12

 יושב ראש הדירקטוריון ) א( 
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לחוק החברות הממשלתיות קובע, כי הדירקטוריון של חברה ממשלתית יבחר באחד  24 סעיף

לאחר התייעצות עם הועדה  השריםמחבריו ליושב ראש הדירקטוריון, ובחירתו טעוה אישור 

לבדיקת מיויים. הממשלה רשאית למות יו"ר דירקטוריון מבין חבריו, אם ראתה צורך בכך 

 .ולאחר שועצה בוועדה לבדיקת מיויים

שמתקיים חוק החברות הממשלתיות קובע שכשיר לכהן כיושב ראש דירקטוריון של החברה מי 

ות לעיין כשירות דירקטורים מטעם המדיה א לחוק החברות הממשלתי16בו האמור בסעיף 

(ראו סעיף  ) לסעיף האמור2) ואחד התאים שבפסקה (1ובלבד שמתקיימים בו התאי שבפסקה (

, )1א(16יים בו התאי האמור בסעיף יתן לבחור במי שלא מתק חריגיםלעיל). במקרים  6.36.12.6

אם מתקיימים בו התאים הקבועים בחוק לעיין זה, והועדה לבדיקת מיויים אישרה שקיימים 

 .המהל הכללי של החברה לא יהיה יושב ראש הדירקטוריוןימוקים מיוחדים לבחירה כאמור. 

חייב, על אף כל דין אחר, למסור לשרים ולרשות, אחת לששה חדשים  הדירקטוריוןיושב ראש 

ובכל עת לפי דרישת השרים או הרשות, דין וחשבון בכתב על פעולות החברה ועל עבודת 

יות העבודה וטיוטת הדוחות . כן עליו להגיש להם את הצעת התקציב, תכהדירקטוריון

  הכספיים, לפי הדיון בהם.

  .החברה יו"ר דירקטוריוןמר איתן פדן ככון למועד תשקיף זה, מכהן 

, החליט דירקטוריון החברה לאשר את הרחבת פעילות יו"ר החברה 2018למאי  16 ביום

לאישור והעסקתו כיו"ר פעיל בהיקף של חצי משרה, לתקופה של שה. החלטה זאת כפופה 

  האסיפה הכללית. 

  עבודת הדירקטוריון ) ב( 

ישיבות הדירקטוריון של החברה יתקיימו לפי צרכי לחוק החברות הממשלתיות קובע כי  26סעיף 

, זולת אם קבעו השרים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, לחודשייםהחברה ולפחות אחת 

כמו כן, על הדירקטוריון לקיים ישיבה מיוחדת אם  של החברה. עסקיהמועדים אחרים לפי טיב 

כך השרים, רשות החברות, או כל אחד מהדירקטורים. יושב ראש הדירקטוריון יזמן את  דרשו

הזמה לישיבות  ישיבות הדירקטוריון ויקבע זמן, מקומן וסדר יומן בכפוף לאמור בחוק.

לכל ישיבה ציג שיהיה רשאי הדירקטוריון תימסר גם לרשות החברות, והיא רשאית לשלוח 

להשתתף בישיבה ומעמדו בה יהיה כשל דירקטור, אלא שלא ייחשב במיין החוקי ולא תהיה לו 

 זכות הצבעה.

סיכומיהן יהיו , אשר הדירקטוריון רשאי להקים מבין חבריו ועדות קבועות או לעיין מסוים

אחרת. למען הסר ספק,  וזאת אלא אם הורה הדירקטוריוןבבחית המלצות לדירקטוריון, 

החלטות ועדת הביקורת בעייים המסורים להחלטתה לפי חוק החברות יהוו החלטות ולא 

המלצות ועדה כאמור. בוסף, הדירקטוריון רשאי לאצול סמכויות לאחד, לאחדים או לוועדה 

מבין חבריו או למהל הכללי והכל פרט לסמכויות האמורות להלן שאין יתות להאצלה 

המויות בחוק החברות הממשלתיות) ולסמכות שהממשלה החליטה או שהשרים הודיעו לחברה (ו

הדירקטוריון ימה ועדת ביקורת א לחוק החברות הממשלתיות, 29על פי סעיף  .שאין לאצלה

 . מבין חבריו, שמספר חבריה לא יפחת משלושה

 תפקידי הדירקטוריון  ) ג( 

לחוק החברות הממשלתיות קובע שורה של עייים שהדירקטוריון של חברה ממשלתית  32סעיף 

 חייב להכריע בהם, ואין באפשרותו לאצול סמכויות אלו. 

(א) לחוק החברות הממשלתיות, על הדירקטוריון לדאוג לעריכת דוחות 33כמו כן, לפי סעיף 

ודות דוחות כספיים בחברות ממשלתיות כמפורט בחוק החברות הממשלתיות (לפרטים אכספיים 

  לעיל). 6.36.4.7ראו סעיף 
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בדבר החלטות להעסיק קרובי משפחה (בהתאם לתקות  בוסף, הדירקטוריון מקבל דיווחים

), דיווחים רבעויים 2005- החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה

לעיין התקשרויות החברה בפטור מחובת מכרז פומבי (במסגרת ועדת הביקורת, מכוח תקות 

חרים ומכח חוזרי רשות החברות), חובת המכרזים) וכן מוטלת עליו החובה (מכח מעשי חקיקה א

לדון בושאים שוים, דוגמת ייצוג הולם בחברה של בי העדה האתיופית, בי העדה הדרוזית 

ואשים עם מוגבלויות], קביעת מדייות יהול סיכוים, קביעת מדייות לקידום היבטים 

טוריון החברה פועל סביבתיים בפעולות החברה ודיון בדוחות מבקר המדיה אודות החברה. דירק

  בהתאם לאמור לעיל. 

 גמול לדירקטורים ) ד( 

גמול הדירקטורים מקרב הציבור קבע, בהתאם לסיווגה של החברה על פי הסכומים הקובים 

לדירקטור מקרב הציבור בחברות  והוצאות בתקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול

("תקות הגמול הממשלתיות"), כאשר סיווגה של החברה למועד  1994- ממשלתיות), התש"ד

עם הפיכתה של החברה לחברת איגרות חוב, גמול הדירקטורים החיצויים  .8התשקיף היו 

    שישולם יהיה על פי תקות הגמול הממשלתיות. 

  לפרק ח'. 8.1.8גמול כאמור ראו סעיף לפירוט הסכומים ששולמו בדבר ה

 השתתפות מי שאים חברי דירקטוריון בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו ) ה( 

השתתפות מי שאים חברי פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר בדבר  2012ביוי  6- ביום ה 

דירקטוריון, . בחוזר קבע ביו היתר כי: בישיבות דירקטוריון בישיבות הדירקטוריון ובוועדותיו

בוסף לדירקטורים שמוו כדין, מותרת השתתפותו של ציג רשות החברות הממשלתיות, 

. אין מקום להשתתפותם של 1975- (ב) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה27בהתאם לסעיף 

גורמים וספים בישיבות הדירקטוריון וועדותיו, כגון עובדי החברה או עובדי משרדי הממשלה. 

אם הוזמו אותם גורמים לצורך הצגת עמדתם בושא מסוים, ולא כחלק מהפעילות זאת, אלא 

השוטפת של הדירקטוריון, ויובהר כי אין בכך כדי למוע את השתתפותם של ושאי משרה 

בכירים בחברה (כגון, מכ"ל, סמכ"ל כספים, יועץ משפטי, מבקר הפים וכיו"ב), ככל 

תם של הגורמים האמורים בישיבות הדירקטוריון דרשת שדירקטוריון החברה החליט כי וכחו

  באופן קבוע, לצורך הצגת עמדתם המקצועית.

  המהל הכללי . 6.36.12.13

המיוי טעון לחוק החברות הממשלתיות, המהל הכללי מתמה על ידי הדירקטוריון, כאשר  37לפי סעיף 

ה למות את המהל . אולם רשאית הממשלאישור השרים לאחר התייעצות עם הועדה לבדיקת מיויים

החוק קובע שכשיר הכללי אם ראתה צורך בכך, ויחולו הוראות חוק החברות הממשלתיות גם לעיין זה. 

לחוק  (ג)37אמור בסעיף כ תאי הכשירות בו מיםשמתקיילכהן כמהל כללי של חברה ממשלתית, מי 

) לחוק החברות 1א(16ר החברות הממשלתיות. במקרים חריגים יתן לבחור במי שלא מתקיים בו האמו

הממשלתיות (איו בעל תואר אקדמאי באחד המקצועות המים בסעיף האמור), אם מתקיימים בו התאים 

ולא  הקבועים בחוק לעיין זה, והועדה לבדיקת מיויים אישרה שקיימים ימוקים מיוחדים לבחירה כאמור

 .מתקיימים בו סייג מהסייגים הקבועים באותו סעיף

המהל הכללי אחראי ליהול שוטף של עייי החברה במסגרת התקציב השתי ותכיות הפעולה של החברה 

ידי הדירקטוריון ובמסגרת החלטות הדירקטוריון. האסיפה הכללית רשאית להגביל או לסייג - שקבעו על

  את סמכויות המהל הכללי, וכך גם הדירקטוריון. 

ובע כי המהל הכללי חייב להודיע לדירקטוריון, ללא דיחוי, על כל לחוק החברות הממשלתיות ק 41סעיף 

  עיין מהותי שבחברה שוגע לתפקידי הדירקטוריון. 

 יםהמוי ד מהמקריםאחבקרות תפקע המהל הכללי כהותו של לחוק החברות הממשלתיות,  42לפי סעיף 

בעבירה שלדעת היועץ , הרשעה : התפטרות, החלטה של הדירקטוריון או הממשלהםובייה ,באותו סעיף

לממשלה יש עמה קלון או שהיא מחייבת לדעתו את הפסקת כהותו של המכ"ל, או פירוק של  המשפטי
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הדירקטוריון רשאי להשעות את המהל הכללי לחוק החברות הממשלתיות,  43כמו כן, לפי סעיף  .החברה

והדירקטוריון חייב להשעותו אם הוגש גדו אם ראה יסוד לחשד שעבר עבירה פלילית שגרמה לחברה זק, 

  .כתב אישום בשל עבירה אשר לדעת היועץ המשפטי לממשלה מצדיקה השעייתו

(ב) לחוק החברות הממשלתיות, במקרים בהם פקעה כהות המכ"ל או שהוא 43- (ג) ו42על פי סעיפים 

או עד לתום  37לפי סעיף  הושעה מתפקידו, רשאי הדירקטוריון למות מכ"ל בפועל עד שיתמה מכ"ל

תקופת השעייתו של המכ"ל. בהתאם להחיית היועץ המשפטי לממשלה, מיוי מכ"ל בפועל טעון אישור 

רשות החברות והחלטת הועדה לבדיקת המיויים כי מתקיימים בו תאי הכשירות הדרשים לפי חוק 

  החברות הממשלתיות. 

משלתיות חוזר שכותרתו "הליך איתור מהל כללי בחברה פרסמה רשות החברות המ 2017ביואר  4ביום 

ממשלתית ובחברה בת ממשלתית" אשר ועד לרכז ולהציג עקרוות, ורמות ופרקטיקה הוגעים להליך 

איתור מהל כללי בחברה ממשלתית ובת ממשלתית, כפי שקבעו בפסיקה, בהחיות היועץ המשפטי 

ידי הרשות בעיין זה. החוזר - ובפרקטיקה המוהגת עללממשלה, בחוזרי רשות החברות הממשלתיות 

מפרט, בין היתר, את תאי הסף, הקריטריוים הקשיחים שלב הראיוות, לרבות המשקלות שייתו לכל 

  אחד משלבי ההליך.

 בעלי תפקידים מיוחדים בחברה ממשלתית . 6.36.12.14

 רואה חשבון  ) א( 

 הדיווחלחוק החברות הממשלתיות מסדירים את ושא מיויו, שכרו, חובות  44-46סעיפים 

וההחלפה של רואה חשבון בחברות ממשלתיות. ההחלטה של אסיפה כללית של חברה ממשלתיות 

בדבר מיוי רואה חשבון טעוה אישור של רשות החברות. בכללי החברות הממשלתיות (מיוי 

, קבעו כללים בדבר דרכי המיוי וביטולו, משך הזמן 1994 - תש"ד רואי חשבון ושכרם), ה

פי התקות האמורות מותה - לכהוה ושכר של רואה חשבון, שאיו עובד החברה, לפי העיין. על

  ועדה שתפקידה להמליץ על המיוייים והשכר שישולם.  

יוי רואה חשבון התאם לכללי רשות החברות הזכרות לעיל, התקופה הכוללת של מבככלל, 

מבקר לא תעלה על שש שים רצופות או תחול עד תום האסיפה השתית שאחרי האסיפה 

 145השתית שתמה בה רואה החשבון המבקר, על פי המאוחר.

 לשריםרואה החשבון של חברה ממשלתית דרש, על אף כל דין אחר, למסור לדירקטוריון, 

ולרשות, על פי דרישתם, ידיעות על עייי החברה, לערוך ביקורות מיוחדות ולמסור דוחות על 

  תוצאותיהן.  

 החשבון, פרסמה רשות החברות חוזר שכותרתו "והל העסקת רואי 2014ביואר  19ביום 

המבקרים את החברות הממשלתיות ושכר טרחתם". החוזר כולל תעריפים לשעת עבודות ביקורת 

ירה, תעריפים לשעת עבודות מומחה, העסקה של רואה חשבון בעיסוק שאיו עבודת ביקורת וסק

תלות כתוצאה מעיסוק אחר), - וסקירה בהתאם לתקות רואי חשבון (יגוד עייים ופגיעה באי

  .2008- תשס"ח

הסדרת הממשק בין רואה החשבון , פרסמה רשות החברות חוזר שכותרתו "2014במרץ  17ביום 

". החוזר מסדיר חברות ממשלתיות לבין רשות החברות הממשלתיות לבין החברות הממשלתיות המבקר

הממשק שבין רואה החשבון המבקר לבין הרשות לבין החברות הממשלתיות בושאים שוים טרם את 

בין היתר, ע"י הסדרת מתכות הדוחות אותם דרש רואה  ,ביצוע עבודת הביקורת, במהלכה ובסיומה

 - רואי חשבון ושכרם) התש"ד מבקר להגיש לרשות בהתאם לכללי החברות הממשלתיות (מיויהחשבון ה

  ואופן הגשתם לרשות. 1994

                                                      

 המצורף, החברה של הדירקטוריון לדוח 4 סעיף ראו וספים לפרטים. לא התקיימו אסיפות כלליות של בעלי המיות בחברה 2010משת  החליוער כי    145

  .זה לתשקיף
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בוסף, חברה ממשלתית לא תבטל מיויו של רואה החשבון תוך תקופת כהותו אלא לאחר 

  שרשות החברות תה לו הזדמות להשמיע את דבריו לפיה ואישרה את ביטול המיוי.

  מבקר פימי ) ב( 

בחוק החברות הממשלתיות מסדירים את מיויו וסמכויותיו של מבקר פימי  א48-49 סעיפים

בחברות ממשלתיות. הדירקטוריון של חברה ממשלתית ימה לחברה מבקר פימי, זולת אם 

אישרה רשות החברות שהיקף פעולות החברה או אופיין איו מחייב מיוי של מבקר פימי. 

ליו"ר  כפוףיקבע את תפקידיו וסמכויותיו של המבקר הפימי, והוא יהיה  הדירקטוריון

הדירקטוריון ולמכ"ל. דוחותיו והצעותיו של המבקר הפימי יוגשו לדירקטוריון. לעיין המבקר 

  . 6.36.17הפימי ותחולת חוק הביקורת הפימית על החברה, ראו סעיף 

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שעיו והל ביקורת פימית  1992ביולי  1ביום 

 1992- בחברות ממשלתיות ובות ממשלתיות. החוזר כולל את חוק הביקורת הפימית, התש"ב

. כמו כן, החוזר קובע את 1992- ואת החוק לעידוד טוהר המידות בשרות הציבורי, התש"ב

 בדיקה בחברה ממשלתית וכן את סמכויותיו של המבקר הפימי.   הושאים אשר אים טעוי

, פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו "מיוי מבקר פימי 2014במאי  22ביום 

חוזר הרשות לעיין מיוי ואיכות ובדיקת איכות הביקורת הפימית בחברות הממשלתיות" ("

ן היתר, חיזוק מעמדו של מבקר הפים בדרך ) הכולל הוראות שמטרתן, ביהביקורת הפימית"

של חיזוק עצמאותו ואי תלותו בחברה הממשלתית המבוקרת על ידו (כדוגמת ההוראה לפיה לא 

יתן לקצוב את כהותו של מבקר פים), שיפור איכות הביקורת הפימית בחברה ואופן ביצוע 

שות לעיין מיוי ואיכות הביקורת בדיקת איכות הביקורת הפימית על ידי גורם חיצוי. חוזר הר

לעיין מיוי  2010במרץ  12ומיום  2008במרץ  2הפימית החליף וביטל את חוזרי הרשות מיום 

  מבקר פים. 

  סמכ"ל כספים ) ג( 

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מעודכן בושא מיוי ושא המשרה  2014ביוי  8ביום 

משלתיות, הקובע את אופן מיוי ושא המשרה הבכיר הבכיר ביותר בתחום הכספים בחברות המ

ביותר בתחום הכספים בחברה ממשלתית. סמכ"ל הכספים של החברה מועסק במסגרת הסכם 

עבודה אישי בוסח אחיד, המוכתב על ידי רשות החברות הממשלתיות, בהתאם לחוזר רשות 

קבע אף הוא על ידי  . שכר סמכ"ל הכספים2001ובמבר  7מתאריך  2001/1החברות מספר 

  רשות החברות על פי דירוג החברה, כגזרת משכרו של המכ"ל ובהתאם לאישור הדירקטוריון. 

  ן.להל6.36.12.15לפרטים וספים בדבר הליכי בחירת פקידים בכירים בחברה ראו סעיף 

  .לעיל (ב)6.36.12.14לפרטים בדבר המבקר הפימי של החברה ראו סעיף 

 יועץ משפטי ) ד( 

לחוק החברות הממשלתיות קובע כי המיוי של יועץ משפטי לחברה ממשלתית, יהיה  47סעיף 

חבר כסת לא יהיה יועץ משפטי לחברה ולא יהיה שותף טעון אישור של רשות החברות. 

בכללי החברות הממשלתיות בשותפות או בעל מיות בתאגיד שהוא יועץ משפטי של החברה. 

, קבעו כללים בדבר דרכי המיוי וביטולו, משך 1992- (מיוי יועצים משפטיים ושכרם), התש"ב

רה, לפי העיין. על פי התקות האמורות הזמן לכהוה ושכר של יועץ משפטי, שאיו עובד החב

  . פועלת ועדה שתפקידה להמליץ למהל רשות החברות על המיויים והשכר שישולם

, שעייו "היועץ 2013במרץ  7מיום  2013-4-1בוסף, כללה רשות החברות בחוזר הרשות 

שר ימה על המשפטי הפימי בחברה ממשלתית" את הצורך במיוי יועץ משפטי פימי לחברה, א

העובדים הבכירים בה, ואת חשיבות מיויו במיוי קבע. לפרטים בדבר היועץ המשפטי הפימי 

 .הלןל (ד)6.36.12.14של החברה ראו סעיף 

 בא כוח המדיה באסיפה הכללית ) ה( 
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השרים ימו את בא כוח המדיה להשתתפות לחוק החברות הממשלתיות,  50על פי סעיף 

. הודעה על מועד של בהןולהצבעה באסיפה הכללית של החברה מכוח המיות שהמדיה מחזיקה 

אסיפה כללית תימסר לרשות החברות לפחות שבועיים מראש, זולת אם הסכימה רשות החברות 

לתקופה קצרה יותר. השרים רשאים, לאחר התייעצות עם רשות החברות, לתת לבא הכוח האמור 

ת . כון למועד התשקיף החלטות האסיפה הכלליהוראות בדבר אופן הצבעתו באסיפה הכללית

  .2010בובמבר  4השתית האחרוה התקבלו ביום 

 הוראות לעיין בחירת פקידים בכירים . 6.36.12.15

, ממשלתיותבחברות  146הממשלתיות) לחוק החברות 4(א)(32מיויים של פקידים בכירים כמשמעם בסעיף 

יעשו בהתאם להוראות תקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס"ה 

פי התקות, על דירקטוריון חברה ממשלתית לאמץ והל בדבר תאי הכשירות ואופן הבחירה של - . על2005 - 

   פקידים בכירים בחברה, אשר יערך על פי הוראות התקות ולהגישו לאישור רשות החברות. 

המלצת לעיין זה, יודגש כי דירקטוריון החברה הוא הגורם המאשר את המיוי של הפקיד הבכיר, על פי 

  המהל הכללי. 

פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר שכותרתו: "קבלת מידע על הרשעות והליכים  2013במרץ  7ביום 

פליליים במיוי פקידים בכירים" אשר ועד להביא לידיעת החברות הממשלתיות את התיקון לתקות 

, המאפשר, 2012- ק), התשע"בהמרשם הפלילי ותקות השבים (שיויים בתוספת הראשוה והשלישית לחו

  .פקיד בכירבין היתר, למכ"ל החברה הממשלתית לקבל מידע מהמרשם הפלילי לגבי מיוי של 

יו"ר פעיל, מכ"ל  –עיסוק וסף  פרסמה רשות החברות הממשלתיות חוזר מעודכן בושא 2014ביוי  9ביום 

הוהל בא להסדיר עיסוק וסף של בכיר, בהתאם לתכליות העומדות ביסוד ההגבלות של עיסוק  .ובכירים

  וסף של בכירים בשירות הציבורי.

  לעיל.  (ג)6.36.12.14לפרטים וספים בדבר מיוי ושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים ראו סעיף  

  הוראות לעיין העסקת קרובי משפחה . 6.36.12.16

(בסעיף זה:  2005 - הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה), תשס"ה  החברותתקות 

"), קובעות כללים והלים בדבר העסקתם של קרובי משפחה (כהגדרתם בתקות) של עובדים התקות"

  המועסקים בחברות ממשלתיות. 

  - שלו פי התקות, חברה ממשלתית לא תקבל אדם לעבודה, אם עובד באותה חברה קרוב משפחה - על

המועסק בה בתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או בתפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר הגבוהות   ) 1(

  בחברה בכל סולם שכר ההוג בחברה;

כשהתפקיד המוצע לו הוא לתפקיד בכיר כמשמעותו בחוק או תפקיד המדורג באחת משש דרגות השכר   ) 2(

  הגבוהות בחברה בכל סולם שכר ההוג בחברה;

  מכלל עובדי החברה. 5%ושיעור קרובי המשפחה המועסקים בחברה עולה על   ) 3(

על אף האמור, קבע בתקות שרשאית החברה לקבל לעבודה אדם שהוא המועמד המתאים ביותר למשרה 

 תחרותי,התאים המפורטים בתקות, בייהם, שהמועמד בחר בהליך פומבי, שוויוי ותקיימו לגביו

משפחתו המועסקים בחברה והמהל הכללי ויועצה המשפטי של החברה אישר את בי על המועמד הצהיר ו

תקיות ההליך הפומבי והימוקים לבחירה ודיווח על כך מסר לדירקטוריון, ואם קבעה הרשות כי אין 

בחברה מידע מלא על העסקת קרובי משפחה לפי דרישת התקות אזי גם ועדת הביקורת של הדירקטוריון 

  את תקיות ההליך הפומבי והימוקים לבחירה, ודיווח על כך יימסר לדירקטוריון החברה.תאשר 

                                                      

  .שיקבעו אחרים תפקידים וושאי החברה מזכיר, הפימי המבקר, הכספים עייי מהל, האגפים מהלי, הכללי למהל והסגים המשה, הכללי המהל   146
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מכלל עובדי החברה, תאשר ועדת  5%בחברה שבה שיעור קרובי המשפחה המועסקים בחברה עולה על 

הביקורת של הדירקטוריון כי למועמד שבחר כישורים מיוחדים ביחס לשאר המועמדים בהליך הבחירה 

תפקידו בחברה וכן תאשר את תקיות ההליך הפומבי ותמסור דיווח על כך לדירקטוריון החברה; למילוי 

מכלל עובדי החברה יאשר גם הדירקטוריון, לאחר  10%עלה שיעור קרובי המשפחה המועסקים בחברה על 

מילוי אישור ועדת הביקורת, כי למועמד שבחר כישורים מיוחדים ביחס לשאר המועמדים בהליך הבחירה ל

  תפקידו בחברה. 

אף האמור לעיל, לא יועסק עובד בחברה ממשלתית אם ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או  ועלככלל, 

 לקשרי עבודה ביו לבין קרוב משפחה שלו העובד בחברה או שההעסקה עלולה לעורר חשש ליגוד עייים. 

 שקלטוהחברות את מספר קרובי המשפחה  עוד קבע, כי החברה חייבת לציין בדוח השתי שלה לרשות

בשה החולפת ותפקידיהם, את מהות קרבתם לעובדים ואת תפקידם. בוסף, עליה לציין את המספר הכולל 

כון למועד תשקיף זה לא מועסקים בחברה קרובי משפחה של מי  של קרובי המשפחה המועסקים בחברה.

  מעובדיה.

קבע כי "קשרי  2008 - בתקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) (תיקון), תשס"ח

עבודה" יהיו עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצה, קביעת הלים וביצוע מטלה או פרויקט 

עת או ועד וכן קרבת משפחה לממלאי תפקידים באגף כ"א, יחידת החשב, ביקורת פימית, יחידת המשמ

  עובדים.

קבע כי בכל  2014- בתקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר העסקת קרובי משפחה) (תיקון), תשע"ד

הוגע לחובות הדיווח, ייחשבו בן דוד, בת דוד, בן דודה, ובת דודה כ"קרובי משפחה". כמו כן קבע כי 

בהתאם לדרישות התקות, תאשר  בחברה בה לפי קביעת הרשות אין מידע שלם על העסקת קרובי משפחה

ועדת הביקורת של הדירקטוריון את תקיות ההליך הפומבי והימוקים לבחירה, ותדווח על כך 

המועמד לתפקיד אחר בחברה או מועמד לקידום כן קבעו הוראות בדבר חובת עובד  .החברהלדירקטוריון 

לפי טופס הקבוע בתוספת, וחובת  בדרגה, למסור לחברה הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה

עובד חברה למסור לחברה, מדי שה בשה, הצהרה בדבר קרובי משפחה המועסקים בחברה לפי הטופס 

  שבתוספת. 

 ייצוג הולם . 6.36.12.17

כחברה ממשלתית, כפופה החברה להוראות בדבר ייצוג הולם למגזרים שוים בקרב עובדיה, בהתאם 

אשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאשים עם  לסיבות העיין, כך לדוגמא לייצוגם של

(ראו פירוט  1951- ייצוגן של שים בהתאם לחוק שיווי זכויות האישה, תשי"א 1998- מוגבלות, התש"ח

לעיל) ולייצוגם של אדם שהוא או אחד מהוריו ולדו באתיופיה או שהוא בן העדה  6.36.12.17בסעיף 

  הדרוזית בהתאם לחוק החברות הממשלתיות.  

סוקרת את  של היועץ המשפטי לממשלה שכותרתה "ייצוג הולם למגזרים מסוימים", 1.1503בוסף, החיה 

הוראות הדין הרלווטיות לייצוג הולם של מגזרים מסוימים, בין היתר, בחברות ממשלתיות. ההחיה דה 

) ייצוג אוכלוסיה בלרבות היקף החובה לאתר מועמדות באופן אקטיבי; ( - ) ייצוג שים אבסוגיות כדלקמן: (

) ייצוג האוכלוסייה הדרוזית או בי ד( - ו) ייצוג אשים עם מוגבלות גערבית (לרבות דרוזית וצ'רקסית); (

העדה האתיופית. כון למועד תשקיף זה, החברה איה עומדת באופן מלא בהוראות הדין לעיין ייצוג הולם 

  אולם פועלת לתקן זאת.

מחה את דירקטוריון החברה לקיים דיון בושא  2014ביוי  17בוסף, חוזר בושא שכר ותאי עבודה מיום 

החברה להעסקת אשים עם מוגבלות. במסגרת הדיון תגיש ההלת החברה לאישור הדירקטוריון  מדייות

יעדים בושא והדירקטוריון יחה את הההלה לפעול לעמידה ביעדים שיקבע. החלטות הדירקטוריון בושא 

ם עם יועברו לרשות החברות הממשלתיות יחד עם תוים בדבר המצב הקיים בחברה בוגע להעסקת אשי

מוגבלות: מספר עובדי החברה אשר הם בגדר אשים עם מוגבלות בחברה (ללא שם) והדירוג שלהם בחברה. 

אחת לשה, יעלה ושא ייצוג הולם של אשים עם מוגבלות על סדר יומה של ישיבת דירקטוריון החברה 

לשה הקרובה. כל חברה וידוו בה בסוגיות שעולות בחוזר זה, לגבי העשה בחברה בשה שחלפה והמתוכן 
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מתבקשת לבוא בדברים עם הציבות לשוויון לקביעת יעד העסקה רצוי המתאים לאותה חברה. כון למועד 

  תשקיף זה, טרם קיים דירקטוריון החברה דיון בושא.

 ממשלתית  מחברה מידע קבלת . 6.36.12.18

  החברות לרשות מידע ) א( 

רשות הסמיכה לכך, השמי לרבות  החברות לחוק החברות הממשלתיות, רשות 55פי סעיף - על

 מהמהל המדיה, מטעם ממשלתית וכן מדירקטור מחברה לדרוש תפקידה, מילוי , לצורךרשאים

 מידע בשירותיה, מועסק או בחברה שעובד מכל מי ממשלתית, ובאמצעותו, חברה של הכללי

  כאמור.חברה  של ובמסמכים ברשומות לעיין חברה ממשלתית, ורשאית היא וחומר בעייי

, 2005 - בידי הרשות), תשס"ה  בודק הסמכת בדבר הממשלתיות (כללים החברות תקות פי- על

 להסמיך בודק היא רשאית בדיקה, ביצוע החברות, לצורך מילוי תפקידה, על רשות החליטה אם

ובמסמכים של החברה, ולדרוש מהחברה, או מהמויים בסעיף זה לעיל, מידע  ברשומות לעיין

י החברה.וחומר בעיין, לרבות לפי מתאים, בעל מקצוע יהיה בודק יירואה דין, עורך הע 

אלה. כון למועד תשקיף זה לא מוה  שקבעו בתקות התאים פי- על ויועץ כלכלי, שמאי חשבון,

  לחברה בודק כאמור.

 הרחב  לציבור מידע ) ב( 

ציבורית ובכלל זה על חברה ") חל על רשות חוק חופש המידע(" 1998- חוק חופש המידע, התש"ח

ממשלתית וחברה בת ממשלתית, למעט חברות שהוצאו מתחולת חוק חופש המידע באופן מלא או 

פי קביעת שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכסת. כון למועד - חלקי, על

לפיכך תשקיף זה, החברה לא הוחרגה באופן מלא או חלקי מתחולת הוראות חוק חופש המידע ו

  הוא חל עליה.

 מרשות מידע לקבל תושב מוקית זכות חוק חופש המידע קובע, כי לכל אזרח ישראלי או

המידע. עם החלת חוק חופש המידע על החברה, היא פעלה ליישומו  חופש לחוק ציבורית, בהתאם

ם ולהטמעת הוראותיו. בוסף, קטה החברה בפעולות הבאות: מיוי רפרטים יחידתיים, פרסו

באיטרט בדבר אופן הפייה לחברה לקבלת מידע, מיפוי סוגי המידע על איכות הסביבה 

שברשות החברה ומיוי ועדת היגוי לגיבוש מדייות חופש המידע בחברה. בהתאם להוראות חוק 

חופש המידע, מיה מכ"ל החברה "ממוה על חופש המידע", אשר אחראי ליישום הוראות חוק 

  ה. חופש המידע בחבר

מידע בסיבות  לקבלת בקשה לדחות רשאית החברה המידע, חופש חוק להוראות בהתאם

 החוץ המדיה, ביחסי בביטחון שהמידע כאמור יפגע יש חשש מידע כאשר למסור ולא מסוימות,

 הביטחון בושא ששר מידע ביחס לכל או בביטחוו או בשלומו של אדם, הציבור, ובביטחון שלה

 וכן כל )1981 - תשמ"א  הגת הפרטיות, בחוק בפרטיות (כמשמעותה פוגע גילויוכי  147בצו קבע

  דין. פי - על שאין לגלותו מידע

במקרים מסוימים, ובין  מידע למסור שלא רשאית בהתאם לחוק חופש המידע, החברה בוסף,

 פרטי אודות או עיצוב בשלבי מדייות אודות תפקודה התקין, מידע את לשבש היתר, מידע שעלול

 גיעה לו שאין פימי של החברה יהול אודות מידע או אדם מחוץ לחברה, גוף ומתן עם משא

מסחרי או סוד מקצועי או שהוא בעל ערך כלכלי שפרסומו עלול לפגוע  סוד שהוא לציבור, מידע

  המידע. חופש בחוק וספות שקבעו בסיבות מידע למסור רשאית שלא וכן פגיעה ממשית בערכו,

כסו לתוקף תקות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון  2010דש ספטמבר בחו

לפיהן קבע, כי על רשות ציבורית להעמיד לעיון הציבור מידע שמקורו  2009- הציבור), התשס"ט

בדיווח או באיסוף מידע לגבי חומר, ריח או קריה שמדדו או פלטו לאוויר, לקרקע, למים או 

                                                      

 . זה בושא החברה לגבי צווים קבעו לא ,התשקיף למועד כון, החברה ידיעת למיטב   147
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החברה  סוג העלול לגרום למפגע סביבתי, בדרכים ובמועדים שקבעו בתקות ה"ל.לים והם מ

עומדת בדרישות התקות ה"ל, בין היתר באמצעות הקמת דף תוכן ייעודי באתר האיטרט 

  המכיל את המידע הדרש וכן מיוי ממוה על יישום הוראות חוק חופש המידע.

  החברה כחברה ממשלתיתחוקים, תקות וצווים אחרים החלים על  . 6.36.13

 התקציב  יסודותחוק  . 6.36.13.1

חברה ממשלתית חשבת ל"גוף מתוקצב", כהגדרתו בחוק יסודות התקציב. לפיכך, חלות על החברה מספר 

 הוראות, אשר עיקריהן מפורטים להלן: 

לחוק יסודות התקציב, החברה לא יכולה להסכים לשיויים בשכר,  29בהתאם להוראות סעיף  ) א( 

בגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא תהיג שיויים בתאי פרישה או 

או הטבות כאמור, אלא בהתאם למה שהוסכם או הוהג לגבי כלל עובדי המדיה או באישורו של 

  148שר האוצר.

לחוק  29על אף האמור בכל דין, כל הסכם או הסדר בטל במידה שהוא וגד את הוראות סעיף  ) ב( 

לחוק יסודות  29יסודות התקציב. ראה שר האוצר כי גוף מתוקצב לא קיים את הוראות סעיף 

התקציב, רשאי הוא להפחית סכום השווה לסכום ששולם עקב כך מן הסכומים שיש להעבירם 

דיה לפי כל דין, ורשאי הוא להפסיק או להפחית כל מעק או השתתפות לאותו גוף מתקציב המ

שהגוף היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה, כל עוד מבצע הגוף תשלומים ביגוד להוראות 

 סעיף זה. 

על החברה כגוף מתוקצב למסור למהל הכללי של משרד האוצר לפי דרישתו, כל מידע שיש בו  ) ג( 

 צורך למטרות מעקב אחר ביצוע חוק יסודות התקציב או חוק תקציב שתי; 

על החברה כגוף מתוקצב למסור לממוה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר מידע אחת  ) ד( 

 לשה, במועד ובאופן שייקבעו בתקות.

החל לפעול לראשוה בית דין משמעתי לשיפוט עובדי המדיה ועובדי גופים  2011בשת 

מתוקצבים ותמכים, שהוקם מכוח חוק יסודות התקציב. יתן להעמיד לדין משמעתי בבית 

הדין, בין היתר, עובד גוף מתוקצב שביצע עבירות משמעת לפי חוק יסודות התקציב וכן, כל מי 

היה מהל כללי, חשב, גזבר, מהל חשבוות או פקיד של הגוף המתוקצב  שבשעת ביצוע העבירה

) הוא קט 2) העבירה עברה שלא בידיעתו; (1האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח אחת מאלה: (

  אמצעים סבירים להבטחת מיעת העבירה. 

 1951- חוק שיווי זכויות האישה, תשי"א . 6.36.13.2

, ייתן ציבוריממשלתית, ובוועדות המכרזים והמיויים של גוף ציבורי, הכולל חברה  בגוףעל פי חוק זה, 

  ביטוי הולם בסיבות העין, לייצוגן של שים. החברה מקיימת את הוראות החוק האמור.

 יישוב סכסוכים בין החברה לבין המדיה או חברות ממשלתיות אחרות . 6.36.14

של היועץ המשפטי לממשלה, תביעה אזרחית על ידי המדיה גד חברה ממשלתית לא  6.1201החייה  לפי

תוגש אלא לאחר קבלת אישור אחד מאלה: היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדיה, המשה לפרקליט 

רך המדיה או מהל המחלקה האזרחית בפרקליטות המדיה. תחילה ייעשה יסיון ליישוב הסכסוכים בד

של משא ומתן, תיווך, מתן חוות דעת משפטית או בדרך אחרת, ואם הסכסוך לא ייושב תוך זמן סביר 

 . יחליט היועץ המשפטי לממשלה באשר להמשך

של היועץ המשפטי לממשלה מתווה דרך פעולה לפיה מן הראוי להימע ככל שיתן  6.1202 החייה

שפטיים בעייים אזרחיים בין חברה ממשלתית לבין מהתדייויות בבית משפט לצורך יישוב סכסוכים מ
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המדיה או תאגיד שהוקם על פי דין או חברה ממשלתית אחרת ומן הראוי שחברה ממשלתית תעשה כל 

על פי ההחיה, חברה ממשלתית שלא עלה מאמץ ליישב סכסוך כזה שלא על ידי הגשת תביעה לבית משפט. 

מבקשת להגיש תביעה, תודיע על כך למהל רשות החברות  בידה ליישב את הסכסוך בדרך אחרת, והיא

המשפט, בדרכים המפורטות בהחיה. ככל - הממשלתיות אשר יפעל ליישוב הסכסוך מחוץ לכותלי בית

שהסכסוך לא יושב בתוך זמן סביר, יפה מהל רשות החברות הממשלתיות את הסכסוך לטיפולו של היועץ 

לא יושב הסכסוך בתוך זמן סביר, יחווה היועץ המשפטי לממשלה המשפטי לממשלה או מי שיסמיך לכך. 

- אם הסיבות מחייבות לפות באופן דחוף לבית .את דעתו בפי הצדדים בשאלה כיצד יש לפעול בהמשך

המשפט כדי לא להחמיץ מועד שקבע בחיקוק או למוע שיוי המצב או זק רציי אחר, ייעשה מאמץ 

 - את הזק, לפי העיין. ואם תברר שאין זה אפשרי, יתן יהיה לפות לביתלהאריך את המועד או למוע 

 .המשפט כדרש בסיבות העיין, ומיד לאחר מכן לקוט בצעדים ליישוב הסכסוך כמפורט לעיל

 יישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בעייי תשתיות . 6.36.15

ויה בתוספת הראשוה, עוסק לחוק החברות הממשלתיות, החל על החברה כחברת תשתית המ 3פרק ח'

קובעות כי בסכסוכים בין  3ביישוב סכסוכים בין חברות ממשלתיות בעייי תשתיות. הוראות פרק ח'

חברות ממשלתיות בעייי תשתית, ובייהם סכסוכים בעיין תיאום לגבי עבודות תשתית, היקפן של 

הדרש בעד ביצוע עבודות תשתית, תיאום עבודות תשתית, לוחות הזמים לביצוע עבודות תשתית, התשלום 

לגבי מעבר בשטחים המוחזקים בידי חברת תשתית וסכסוך אחר המעכב או עלול לעכב עבודות תשתית, 

") שתוקם לצורך זה, כאשר לוועדה ליישוב סכסוכים ליישוב הוועדהתפסוק ועדה ליישוב סכסוכים ("

 , אלא אם כן החליטה שלא לפסוק בסכסוך.סכסוכים הסמכות הבלעדית לדון ולפסוק בסכסוך כאמור

הוועדה ליישוב סכסוכים רשאית לתת תוקף של הכרעה סופית לפשרה שכל הצדדים לסכסוך הסכימו לה. 

הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים יתת לערעור ברשות באמצעות שאלה משפטית בלבד לבית 

ות המשפט לעייים מהליים. הכרעה סופית של הוועדה ליישוב סכסוכים שלא הוגשה עליה בקשת רש

 ערעור במועד הקבוע לכך או שלא התקבלה לגביה רשות ערעור, כדין פסק דין סופי של בית משפט. 

 מבקר המדיה וציב תלוות הציבור . 6.36.16

  מבקר המדיה  . 6.36.16.1

"), מכפיף כל "גוף מבוקר" חוק מבקר המדיה[וסח משולב] (" 1958 - חוק מבקר המדיה, התשי"ח 

היא גוף מבוקר  ממשלתית, וקובע, בין היתר, כי: כל חברה כהגדרתו בחוק לביקורתו של מבקר המדיה

אשר יעמוד לביקורתו של מבקר המדיה; גוף מבוקר כפוף להוראות שוות בדבר המצאת מסמכים וידיעות 

וחלה עליו החובה למות צוות לתיקון הליקויים ולקבל החלטות בקר עם תיקון הליקויים שיימצאו 

להגיש תלוה לציב תלוות הציבור על גוף מבוקר וכי הציב יהיה רשאי, על פי החוק אדם רשאי  בבקרה;

  במקרה שמצא כי התלוה מוצדקת, להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לתיקוו.

א, במסגרתו כללו שי פרקים אשר סקרו את 63פורסם דו"ח מבקר המדיה מס'  2012באוקטובר  17ביום 

אחד בחן את הליכי ההתקשרויות בחברה, והשי עסק בהיבטים בטיחותיים בתפעול ה - פעילות החברה 

מערכת ההולכה. פרק כללי של הדו"ח במסגרתו בחה היערכות הממשלה לביטוח רכוש מפי אסוות, גע 

 גם בהיערכותה של החברה לביטוח כאמור, כחלק מהגופים הממשלתיים שסקרו. 

החברה הגיבה בצורה רחבה ומפורטת על ממצאי הדו"ח כבר בשלבי הטיוטה, ולאחר פרסומו לציבור בחה 

לעומק את הליקויים אשר הועלו בו ופעלה לתיקום בהקדם, כאשר כון למועד תשקיף זה, רובן ככולן של 

מפקח הכללי באגף הערות המבקר יושמו בפועל, ובהמשך לכך מתקיים מעקב אחר תיקון הליקויים על ידי ה

  ביקורת המדיה. 

 .א אשר ושאו הבטחת אספקת גז טבעי64פורסם דו"ח מבקר המדיה מס'  2013באוקטובר  15ביום 

  לעיל. 6.8.3.6לפרטים וספים אודות דוח הביקורת כאמור ביחס להולכת הגז הטבעי ראו בסעיף 

 ציב תלוות הציבור  . 6.36.16.2
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כאמור, "גוף  פי חוק מבקר המדיה, רשאי ציב תלוות הציבור לברר תלוות גד החברה בהיותה,- על

מבוקר" וזאת בשל מעשה או מחדל או פיגור בעשייה הפוגע במישרין במתלון עצמו, או המוע ממו 

במישרין טובת האה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המוע ממו במישרין טובת האה והמתלון 

יש תלוה בעייו, או קיבל, להחת דעתו של ציב תלוות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להג

אף מעשה הפוגע במישרין בזולת או המוע ממו במישרין טובת האה.  –כשהמתלון הוא חבר הכסת 

 ממצאי ציב תלוות הציבור על הבירור שעשה והמלצותיו לתיקון ליקויים מועברים לגוף המבוקר.

החברה וכן בקשר עם מבקר  ציבות תלוות הציבור בחברה אחראית לטיפול בתלוות והשגות לקוחות

  המדיה בעיין זה. 

 חוק הביקורת הפימית . 6.36.17

") חל, בין היתר, על גוף מבוקר הפימית הביקורת חוק(" 1992- הפימית, התש"ב הביקורתחוק 

) לחוק מבקר המדיה. הוראות וספות בחוק הביקורת הפימית חלות על החברה 9(5בסעיף  כמשמעותו

  מכח חוק החברות. 

  ידי מבקר פימי. - הפימית, בכל גוף ציבורי תקוים ביקורת פימית על הביקורתפי חוק - על

אם  זולת פימי, מבקר למות לחברה ממשלתית חברה דירקטוריון פי חוק החברות הממשלתיות, על- על

 הדירקטוריון פימי. מבקר של מחייבים מיוי אים או אופיין החברה פעולות שהיקף החברות רשות אישרה

ראש הדירקטוריון  ליושב כפוף יהיה הפימי המבקר הפימי. המבקר תפקידיו וסמכויותיו של את יקבע

לדירקטוריון. החברה מיתה מבקר פימי, לפירוט וסף  והצעותיו דוחותיו את ויגיש הכללי, ולמהל

  .2017צמבר בד 31.ג . בדוח הדירקטוריון לתקופה שסתיימה ביום 5אודותיו ראו סעיף 

  אבטחת ובקרת איכות . 6.36.18

הקמת מערכת הולכת הגז, תפעולה ואחזקתה מתבצעות בהתאם לרשיון החברה, הוראות חוק משק הגז 

כפי שאומץ בצו הבטיחות (גז ורישוי)  NEN 3650, חקיקה רלווטית וספת וכן התקן ההולדי הטבעי

וכן אימצה באופן וולוטרי את התקן  5664התקן הישראלי ת"י , 1997- (מתקים להולכת גז טבעי), התש"ז

  . DVGW–הגרמי לתפעול ואחזקה 

) ואיכות סביבה 18001, בטיחות (ת"י 149) 9001ISOכמו כן החברה מוסמכת ופועלת בהתאם לתקי איכות (

)14001ISO .( 14001 ISO יהול סביבתי, לצורך הסדרת   הואה כלים לדבותי, המקתקן על בסיס הת

להם השפעה על הסביבה בפעילות ארגוים או מפעלים. מדיות רבות כיום בעולם מתות ההיבטים שיש 

ייבוא של מוצרים אליהן בהסמכת המפעל המייבא למערכת יהול זו, דרישה שביותר ויותר ארצות עשית 

- תאי מקדים והכרחי לפעילות בהן, כולל תאי סף מקדים לאפשרות הגשת מועמדות במכרזים בין

  .לאומיים

 הגבלים עסקיים . 6.36.19

 כובלים הסדרים לעיין , לרבות1988- ח"העסקיים, התשמ ההגבלים חוק הוראות למכלול כפופה החברה

ומיזוגים. כפי שפורט לעיל בהרחבה, כון למועד תשקיף זה החברה היה הגוף היחיד לו יתן רישיון 

בהתאם, ככל שמשמעות הדבר היה כי החברה מהווה מוופולין, חלים על  150להולכת גז טבעי בישראל.

  החברה גם ההוראות לעיין מוופולין מכוח חוק הגבלים העסקיים. 

  1998- ציבוריים, תש"ח בגופים הביטחון להסדרת חוק . 6.36.20
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 -  ציבוריים, התש"ח בגופים הביטחון להסדרת לחוק החמישית ובתוספת השיה בתוספת מויה החברה

 של ביטחויים במתקיה הסדרים לעיין מיוחדות הוראות הקובעזה,  חוק להוראות כפופה , ובכך1998

 לממוה חיויות, מקה מערכות ממוחשבות וממוה בטחון ממוה למות החברה את מחייב החברה. החוק

 להחיות בהתאם לפעול החברה את אבטחה בחברה, ומחייב פעולות לביצוע שוות סמכויות הביטחון

  מידע. אבטחת פעולות בעין ,מערך הסייבר הלאומי אבטחה פיזית ולהחיות פעולות בעין המשטרה

  חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות  . 6.36.21

חוק (" 2013- אושר בכסת החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות תשע"ד 2013בדצמבר  9 ביום

"). במסגרת החוק, הוקמה "הועדה לצמצום הריכוזיות" בה חברים הממוה על ההגבלים הריכוזיות

העסקיים (כיו"ר הוועדה), מכ"ל משרד האוצר או ראש אגף במשרד האוצר וראש המועצה הלאומית 

  לכלכלה או אחד מסגיו.

". על פי ריכוזיכגורם חוק הריכוזיות קובע מספר תאים אשר בהתקיים אחד מהם יוגדר גוף מסויים כ"

בדצמבר  11ביום  לראשוה רשימת הגורמים הריכוזיים עליהם חל חוק הריכוזיות כאמור, אשר פורסמה

", וזאת בשל העובדה שהיקף הפעילות המצטבר שלה, או של קבוצת גורם ריכוזי, מהווה החברה "2014

  151הפעילות באותו התחום. המחזיקים שאליה היא משתייכת, בתחום תשתית חיוית, עולה על מחצית מכלל

בהתאם לחוק הריכוזיות, ככל שהחברה תבקש לבצע התקשרות עם צד שלישי, במסגרתה תקצה החברה 

זכות (לרבות בהתקשרות חוזית) בתחום אשר מוגדר בחוק הריכוזיות כאחד מתחומי תשתיות חיוית, יהיה 

התייעצות עם הוועדה לצמצום על ועדת המכרזים של החברה לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקיים ב

  הריכוזיות במסגרת אישור ההתקשרות.

בהתאם לחוק הריכוזיות, במקרה שבו עומדת לדיון החלטה לביצוע הפרטה בחברה ממשלתית לפי הוראות 

(ב) לחוק החברות הממשלתיות, דרשת רשות החברות הממשלתיות להתייעץ עם הוועדה לצמצום 59סעיף 

חוות הדעת או התזכיר מטעמה, לעיין האפשרות להקצות זכויות בחברה  הריכוזיות בטרם תגבש את

  הממשלתית לגורם ריכוזי.

חוק הריכוזיות קובע כי מאסדר רשאי שלא להקצות זכות לגורם ריכוזי. כן קובע החוק כי מאסדר המבקש 

להקצות זכות לגורם ריכוזי לא יעשה כן אלא לאחר ששקל שיקולי ריכוזיות כלל משקית בהתייעצות עם 

דר בתחום הוועדה לצמצום הריכוזיות. המשמעות אפוא היא שאם החברה תבקש לקבל זכות חדשה ממאס

תשתית חיוית שבו אין היא פועלת כיום, ולחלופין אם תזדקק להארכת הרישיון הקיים שלה, יהיה על 

המאסדר לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית במתכות האמורה אם יבקש להקצות לה או להאריך לה את 

  הזכות. 

צה לו זכות, אלא אף גורם בהיותה חברה ממשלתית, עשויה החברה להיות לא רק גורם שמבקש כי תוק

מאסדר לפי חוק הריכוזיות. בהתאם לחוק הריכוזיות, בכובעה כגורם מאסדר, ככל שהחברה תבקש 

תחום מ תשתית חיוית, יהיה על ועדת המכרזים של החברה ב התקשרות להקצות זכות לגורם ריכוזי

דה לצמצום הריכוזיות בשלב תחול עליה חובת התייעצות עם הוועו לשקול שיקולי ריכוזיות כלל משקית

  .מוקדם ככל האפשר

לחוק הריכוזיות תדרוש  10, ככל שהתקשרות עם צד שלישי כוללת הקצאת זכות כהגדרתה בסעיף בוסף

הקצאה זו גם שקילת שיקולי תחרות עפית. במקרה בו הזכות האמורה מופיעה ברשימת הזכויות שפורסמה 

תדרוש הקצאת הזכות גם התייעצות עם הממוה על  3.9.2017על ידי הממוה על הגבלים עסקיים ביום 

  הגבלים עסקיים.  

עץ עם הוועדה לצמצום הריכוזיות בטרם תגבש את חוות ווכמו כן, על רשות החברות הממשלתיות להי

(ב) לחוק החברות הממשלתיות לעיין הצעה לאשר החלטה שבלעדיה לא תוכל 11דעתה לממשלה לפי סעיף 

  בתחום תשתית חיוית וסף."החברה לפעול 

                                                      

  .הריכוזיות לחוק) 2)(א(4 סעיף הוראת ראו   151
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 1996- חוק משק החשמל, התש"ו . 6.36.22

") מגדיר את תפקידה של הרשות חוק משק החשמל(" 1996- לחוק משק החשמל, התש"ו 30סעיף 

חשמל כמי שאחראית על קביעת התעריפים, כהגדרתם בחוק משק החשמל. לעיין  - לשירותים ציבוריים 

, שהיה חח"ים, בין היתר, כל סוגי התשלומים המשולמים לזה, תעריפים כהגדרתם בחוק משק החשמל הי

כאמור לקוחה של החברה, על ידי צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רישיון ייצור עצמי כהגדרתם בחוק 

 האמור. יוער, כי לשיוי בתעריפים כאמור עשויה להיות פקות לעיין הביקושים לגז טבעי.

  על החברה כחברה ממשלתיתחוקים, תקות וצווים וספים החלים  . 6.36.23

וסף על האמור לעיל, כחברה ממשלתית חלות עליה חובות וספות גם מכח חוקים אחרים החלים על גופים 

  ציבוריים, כאמור לעיל.

  חוקים, תקות וצווים החלים על גופים ותאגידים המצאים בקשר עם החברה

לטוריות שחלות על גופים ותאגידים החברה אף עשויה להיות מושפעת בעקיפין מחקיקה והחלטות רגו

עם החברה והפועלים במסגרת משק הגז הטבעי. בין היתר יתן למות הוראות חקיקה  בקשרהמצאים 

בדבר חיפושי פט וגז טבעי, אשר יש בהן כדי להשפיע על הגורמים העוסקים בחיפושי גז טבעי ועל כמויות 

דוגמא, החלטות הוועדה לבחית המדייות הגז הטבעי אשר תיועדה לשימוש המשק הישראלי (ל

הרישיון והחקיקה הוגעת למשק החשמל  וועדת שישסקי; - הפיסקאלית בושא משאבי פט וגז בישראל 

בארץ (עיקר השימוש של לקוחות החברה בגז הטבעי היו לייצור חשמל), כך למשל, עיכובים בקבלת 

  יים לעכב התחברות של לקוחות למערכת;גרציה עשו- החלטות בתחום יצרי חשמל פרטיים וקו

 היתרים ואישורים . 6.37

 רישוי עסקים . 6.37.1

תקות , 1974- צו רישוי עסקים (עסקים טעוי רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"דלחוק רישוי עסקים,  בהתאם

דרשת החברה לקבל רישיון , רישוי עסקים (מפעלים מסוכים), ותקות 2006- ורישוי), תשס"ו בטיחותהגז (

הוסרה הדרישה לקבלת רישיון עסק לקווי ההולכה בשל עדכון צו רישוי  2013להקמת מתקי גז. בשת עסק 

, במסגרתו הוסרה הדרישה לרישיון עסק לצורך שיוע גז 2013- עסקים (עסקים טעוים רישוי), התשע"ג

משטרה ואישור סדרת ושא הרישוי כרוכה בעמידה בדרישות כיבוי אש והד בטבלה). ה 2.1טבעי בצרת (ס' 

הפעלת מתקי החברה ללא רישיון עסק  הרשות המקומית לתכיות, בהתאם לתקים העדכיים ביותר.

  מהווה עבירה על חוק רישוי עסקים ועלולה להביא להפסקת פעילות המתקים. 

אישרה הממשלה את עקרוות הרפורמה החדשה ברישוי עסקים, וזאת בהמשך , 2017בדצמבר  3ביום 

הממשלה בדבר הפחתת הרגולציה במשק. הרפורמה מתייחסת לרישוי דיפרציאלי, לוח זמים להחלטת 

  קצוב למתן רישוי, העברת אחריות לבעל העסק על בסיס תצהיר וחיזוק האכיפה. 

התשקיף לחברה רישיוות עבור כל מיתקיה. יישום הרפורמה לא תשפיע בצורה מהותית על כון למועד 

  העסק למתקי החברה.הליך קבלת רישיוות 

  תעודות גמר . 6.37.2

, דרשת החברה בהגשת 1970- בהתאם לתקות התכון והביה (בקשה להיתר, תאיו ואגרות), התש"ל

בקשה להוצאת תעודות גמר, לכלל מתקי הגז שהקימה מתוקף היתרי ביה, המעידה כי עבודות ההקמה 

ום הגישה החברה בקשות להוצאת תעודות בוצעו בהתאם להיתרי הבייה שהופקו לשם ההקמה. כון להי

הוציאה עבורם היתרי  חח"י, למעט מתקים ש2016גמר לכל תחות הגז אשר הקמתם הושלמה עד שת 

תעודות גמר   .37כון למועד תשקיף זה תקבלו ביה, לפיכך עומדת בדרישות החוק בעיין מתקים אלה

   מתקי הגז שהקימה החברה. 60מתוך 
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, לא דרש היתר ביה לצורך 2015צרת, בהתאם לתיקון בחוק התכון והביה מסוף שת ביחס לקווי ה

שקיבלה החברה, לא דרש להגיש בקשה  מיועץ משפטי חיצוי,הקמתם ולפיכך ובהתאם לחוות דעת 

  .וקווים חדשים קיימיםלקווים  להוצאת תעודת גמר

בהתאם לחוק משק הגז הטבעי, רשאי הממוה לאסור או להגביל בצו את השימוש במתקן הגז וכן להורות 

לרוקן את מתקן הגז ככל ומתקן הגז האמור הוקם ללא אישור / היתר או בחריגה מהיתר, הדרשים על פי 

  דומות ווספות.  חוק משק הגז הטבעי או על פי חוק התכון והביה. חוק התכון והבייה כולל סקציה

  אישורי השלמה . 6.37.3

לרישיון, החברה לא תתחיל בהזרמת גז במערכת ההולכה, או כל חלק ממה,  37.1בהתאם להוראות סעיף 

אלא לאחר שקיבלה אישור השלמה מאת המהל, וזה ייתן לאחר שוכח המהל, בין היתר, על יסוד 

יידרשו), כי התקיימו מספר תאים, לרבות דיווחים ואישורים של החברה ושל החברה המקצועית (ככל ו

לעיין הקמת המערכת בהתאם לתכית האב ותוכיות ההקמה המפורטות; עמידה בתאי בטיחות דרשים; 

הקמה בידי קבלים בעלי מומחיות ומקצועיות מתאימים; קיומו של תיעוד מלא וסיומו בהצלחה של הליך 

לאסור או להגביל בצו את בדבר זכותו של הממוה  "). לפרטיםאישורי השלמה(" commissioning- ה

  לעיל. 6.36.3השימוש במתקי הגז הטבעי בגין אי עמידה בהוראות חוק משק הגז הטבעי ראו סעיף 

שהקמתם סתיימה ואשר מופעלים כיום בידי החברה, קיבלה  PRMS- ביחס למקטעי ההולכה ותחות ה

שהוגשה בקשה  מתקים ומקטעים 44מתקים ומקטעים מתוך  34החברה אישורי הזרמה קבועים עבור 

עבור שאר  2019במאי  1, וכן קיבלה החברה הארכת תקופת אישורים זמיים להזרמה עד לתאריך לגביהם

המתקים, כאשר עד למועד זה התחייבה החברה לפעול על מת להשלים את ביצוע העבודות והדרישות 

 152בהתאם להערות רשות הגז הטבעי, וזאת לצורך קבלת אישורי השלמה קבועים לכלל מתקי הגז הטבעי.

  בהתאם לכך, כון למועד תשקיף זה יש בידי החברה אישור הזרמה תקף לכלל המתקים מרשות הגז.

  .החברה פועלת לשם קבלת אישורי הזרמה קבועים עבור כלל המתקים והמקטעים

 הסכמים מהותיים . 6.38

  להלן ההסכמים המהותיים שהחברה היא צד להם:

 הסכם ההולכה לירדן עם ובל ארג'י . 6.38.1

 לעיל. 6.10.3.2.2לפרטים ראו סעיף 

  רישיון החברה  . 6.38.2

 לעיל. 6.36.4 לפרטים בדבר עיקרי החובות והמגבלות מכוח הרישיון ראו סעיף

 הסכם המסגרת עם המדיה . 6.38.3

בדצמבר  31ב לדוחות הכספיים של החברה ליום 18לפרטים בדבר הסכם המסגרת עם המדיה ראו ביאור 

2017 .  

  153ההסכם המשולש . 6.38.4

  .2017בדצמבר  31החברה ליום א לדוחות הכספיים של  18לפרטים ראה ביאור 

                                                      

 עם בקשר החברה של מחדל או מעשה בשל כלשהו בתשלום תחויב והמדיה במידה לפיה הוראה כוללים הזמיים ההזרמה אישורי כי יצוין זה בהקשר   152

  .כאמור תשלום בגין מטעמה מי או המדיה את החברה תשפה, הזמי ההזרמה אישור לפי החברה פעילות

 פברואר מחודש ותוספת) השייה התוספת( 17.7.2007 מיום תוספת), הראשוה התוספת( 2005 דצמבר מחודש תוספת: תוספות שלוש חתמו זה להסכם   153

 .הכספיים לדוחות) א(18.1 ביאור ראו ותוספותיו ההסכם על וספים לפרטים). השלישית התוספת( 2009
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 חח"יהסכם ההולכה עם  . 6.38.5

 לעיל.  6.20.4.2ראו סעיף  לפרטים

 הסכם גרי לאספקת צרת למקטעי ההולכה . 6.38.6

  לעיל. 6.27.2לפרטים ראו סעיף 

 ההסכם עם החברה המקצועית  . 6.38.7

 כללי

לעיל, מוטלת על החברה חובה להתקשר עם חברה מקצועית, בעלת ידע ויסיון מוכח  6.8.2כמפורט בסעיף 

בתחום הגז הטבעי, לצורך קבלת הייעוץ הדרוש למילוי תפקידיה על פיה הרישיון, לרבות בושא הקמת 

ת תכושא מערכת ההולכה והפעלתה, הכים בחיות למתכספטואלי ובסיסי של המערכת, מתן הון קו

תכון מפורט של המערכת, פיקוח ובקרה על הקמתה וכן הדרכת והסמכת עובדי החברה או מי מטעמה 

  במכלול ושאים קשורים.

 E.onליוותה את החברה חברת  2012באוגוסט  31ועד ליום  2004בהתאם לכך, החל מחודש מאי 

Engineering .יקה לה את שירותי הייעוץ הדרושים כמפורט לעילדסה זרה, והעה חברת השהי ,  

 J P Kenny, ולאחר השלמתו של מכרז, התקשרה החברה בהסכם עם חברת 2012באוקטובר  25ביום 

Caledonia Ltd. ")J P Kenny Caledoniaה שם החברה לבהמשך שו) ,(" - Wood Group Kenny 

Caledonia אף היא חברה זרה, בהסכם למתן שירותי ייעוץ ופיקוח על הפרויקטים הקשורים במערכת ,(

  הולכת הגז. 

 היקף השירותים

מעביד, שירותי - לחברה, כקבלן חיצוי וללא יחסי עובד J P Kenny Caledoniaבהתאם להסכם, תספק 

התכון, ההקמה, התפעול ייעוץ מקצועי הכוללים, בין היתר, תמיכה מקצועית וליווי בכל תהליכי 

והתחזוקה של מערכת ההולכה לרבות סקירה ואישור מסמכי תכון והקמה לאורך כל שלבי העבודות וייצוג 

החברה בדיוים מקצועיים מול גורמי פיקוח וצדדים שלישיים אחרים וסקירת פרוצדורות במסגרת 

וליווי של הליכים  PRMS– ההקמה, בדיקות פימיות במסגרת הליכי התכון וההקמה של תחות ה

"). כמו כן רשאית החברה לדרוש את העמדתם של שירותים וספים, השירותיםתחרותיים (בסעיף זה: "

אשר חלקם  J P Kenny Caledoniaהכרוכים בתשלום וסף. השירותים יועמדו לחברה באמצעות עובדי

שאית, מעת לעת, לדרוש את יגיעו לישראל וזהותם תאושר מראש על ידי החברה כאשר החברה תהא ר

לספק את השירותים בהתאם  J P Kenny Caledoniaהחלפתו של עובד מסוים. במסגרת ההסכם התחייבה 

לסטדרטים הגבוהים ביותר כפי שמיושמים בפרויקטים בילאומיים דומים, ותוך עמידה, בין היתר, בכלל 

 J P Kenny Caledonia. כן התחייבה NEN3650התקים האירופאיים המתאימים, לרבות התקן ההולדי 

להקים וליישם מערכת מתאימה להבטחת איכות במתן השירותים ויצירת ההלים הדרשים ליהול, הקמה 

    ותחזוקה של מערכת ההולכה.

 התמורה

לתשלום בהתאם לטבלת תעריפים שקבעה כתלות  J P Kenny Caledoniaבתמורה לשירותים, תהא זכאית 

 J Pבטיבם ובאיכותם של העובדים מטעמה באמצעותם יתים השירותים, כגון המהל הכללי מטעם 

Kenny Caledonia  הל תפעול. כן תישא החברה בעלויותהל הקמה ומהאחראי על מתן השירותים; מ

בהשגת האישורים הדרשים  J P Kenny Caledoniaהשהייה של עובדים אשר ימוקמו בישראל ותסייע ל 

שים  5 - ולאחר כ 2017(בספטמבר  שים 7- לצורך כך. להערכת החברה, בהחה כי תקופת ההסכם תהא ל

לשתיים וספות  J P Kenny Caledoniaאישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות עם מתחילת ההתקשרות, 

ובהחה כי מעת לעת יידרשו שירותים וספים בהיקף מסוים, אזי התמורה הכוללת  ,ללא תוספת תקציב)

  ₪. מיליון  40- המירבית על פי ההסכם תעמוד על סך של כ
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הין מידע צופה פי עתיד,  J P Kenny Caledonia הערכות ותחזיות החברה בדבר היקף התמורה הכוללת שתשולם ל

עשויות שלא להתממש ו/או להתממש באופן שוה מתחזיות החברה, וזאת כבשל כהגדרת המוח בחוק יירות ערך, אשר 

השפעתם של גורמים שלישיים שאים תלויים בחברה, כגון עיכובים בביצוע העבודות, הטלת פרויקטים וספים על ידי 

 J P Kennyהמדיה וכדומה, העשויים להשית על החברה צורך בשירותים וספים ובהיקפים גדולים יותר מצד 

Caledonia.  

 תקופת ההסכם

את מתן  J P Kenny Caledonia) שים או עד למועד בו תשלים 5קבע לתקופה של חמש ( המקורי ההסכם

) שים על החברה להחליט האם ברצוה להאריך את ההסכם 3השירותים, לפי המוקדם, כאשר לאחר שלוש (

 J- ) יום. ל30לתקופה של שתיים וספות, שה אחת בכל פעם, בכפוף להודעה מוקדמת של לפחות שלושים (

P Kenny Caledonia ה האפשרות לסיים את ההסכם רק במקרה של הפרה מהוית תית של ההסכם ותוך

 יום.  60מתן הודעה מוקדמת של לפחות 

בשתיים וספות, שה   J P Kenny Caledoniaאישרה ועדת המכרזים את ההתקשרות עם 2017בספטמבר 

  אחת בכל פעם, ללא תוספת תקציב.

 ערבות ושיפוי

ממחיר השירותים הכולל. כמו כן  10%ערבות בגובה של  J P Kenny Caledoniaבהתאם להסכם העמידה 

תשפה את החברה בגין כל הפסד ו/או  J P Kenny Caledoniaקבעה במסגרת ההסכם חובת שיפוי לפיה 

מהתמורה  50%זק שייגרם לה כתוצאה ממחדל שלה ו/או של מי מטעמה, וזאת עד לסכום מקסימאלי של 

לא תחול  50%- בגין מתן השירותים. המגבלה כאמור של ה J P Kenny Caledoniaהכוללת לה תהא זכאית 

ו/או מי מטעמה.  J P Kenny Caledoniaבמקרה של תרמית ו/או הפרה מהותית מכוות של ההסכם מצד 

 J P Kennyחודשים לאחר סיום מתן השירותים. כן העיקה  24התחייבות השיפוי כאמור תהא בתוקף עד 

Caledonia חודשים לאחר סיום מתן  24קשר עם מתן השירותים, אף היא לתקופה של עד לחברה אחריות ב

  השירותים.

 אי תחרות; שמירת סודיות וקיין רוחי

למשך תקופת ההסכם ולתקופה של  J P Kenny Caledoniaכן כולל ההסכם הוראות בדבר אי תחרות מצד 

  עד שה לאחר מכן, וכן הוראות בדבר שמירת סודיות וקיין רוחי, כמקובל. 

 הסכם ההתחברות להזרמת גז טבעי במתקן הקבלה באשדוד   . 6.38.8

 לעיל.  6.27.1.2לפרטים ראו סעיף 

  רשות מקרקעי ישראלטיוטת הסכם המסגרת עם  . 6.38.9

החברה מצויה במשא ומתן מול רשות מקרקעי ישראל לעיין הסדרת זכויות החברה במתקים שהוקמו, 

מוקמים או יוקמו על מקרקעי המדיה. כון למועד התשקיף, עדיין לא חתם הסכם עם רמ"י אך, על פי 

שימוש בגין זכויות החכירה וה לרמ"י במסגרת ההסדרה האמורההכולל הערכת החברה, אומדן התשלום 

מסתכם  ,ועד לתום תקופת הרישיון החל ממועד קבלת החזקה במקרקעין כאמור ,במקרקעין האמורים

  :אשר טרם סוכם . להלן יפורטו עיקרי המתווהברמת החברה) איו מהותי(אשר ₪ של עשרות מיליוי  ךלס

ם לה מטרת ההסכם המתגבש היה להסדיר את זכויותיה וחובותיה של החברה במקרקעין הדרושי . 1

לצורך הקמת מערכת ההולכה, תפעולה ותחזוקתה, וכן כל פעולה אחרת שאושרה בהתאם לחוק משק 

 הגז ו/או הרישיון.

) החכרת מקרקעין המיועדים 1כמו כן, במסגרת המתווה תוסדרה, בין היתר, הסוגיות הבאות: ( . 2

של החברה, כגד תשלום דמי חכירה  בחוזה חכירה מהוון, עד לתום תקופת הרשיון PRMSלתחות 

) הרשאת 2( - כמתואר להלן. זכות החכירה תתן לחברה רק בשכבות הקרקע והאוויר הדרשות; וכן 

הרשאת השימוש  שימוש במקרקעין המיועדים למערכת ההולכה, לצורך הקמה, תחזוקה ושימוש.

שים ובלבד שהרישיון  25שים שתתחדשה מעת לעת עד לתקופה כוללת של  5תהיה לתקופות של 
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שיתן לחברה יעמוד בתוקפו כל אותה העת והשימוש במקרקעין ובמתקים שעליהם יהיה זהה 

  להסכמה המקורית, וזאת כגד תשלום דמי שימוש כמתואר להלן.

כמו כן, ההסכם כולל מגבלות שוות אשר חלות על החברה בקשר עם השימוש במקרקעין האמורים,  . 3

ל זכויות המדיה לעשות שימוש במקרקעין שהועקו בהן זכויות (למעט כגון: (א) שמירה ש

המקרקעין שמשמשים למתקים עיליים) לכל צורך שהוא, מלבד טיעה; (ב) החברה איה רשאית 

לבקש שיויי ייעוד המקרקעין, לייעוד שאיו מעוגן במטרות הרישיון וחוק משק הגז; (ג) זכויות 

ה על פי המתווה המתגבש, אין יתות לשעבוד קבוע ולא תעשה בהן השימוש והחכירה שיתו לחבר

 כל עסקה.

תשלם החברה  PRMSבתמורה לזכויות החכירה החברה בגין המקרקעין עליהן מוקמות תחות  . 4

דמי חכירה מהווים בהתאם למפתח אשר יגובש בין הצדדים בשיתוף עם השמאי הממשלתי  לרמ"י

בהסכם או בהתאם לשומה פרטית שיערוך השמאי הממשלתי ולחברה תעמוד הזכות להשיג על אותה 

 שומה. 

בתמורה לזכויות השימוש בגין המקרקעין עליהן מוקמות תחות הגפה החברה תשלם לרמ"י דמי 

 שיקבע בין הצדדים. לא ישולמו לרמ"י דמי שימוש בגין התשתיות הקוויות. שימוש כפי 

החברה תהא רשאית לקזז מדמי החכירה ו/או מדמי השימוש (המתוארים לעיל), כספים ששילמה 

  ממקורותיה לצורך הפקעת ו/או פדיון זכויות במקרקעין מצדדים שלישיים. 

 י אגב פעולות של החברה.המתווה כולל הוראות שיפוי ופיצוי שיגרמו לרמ" . 5

ההסדרה האמורה בגין זכויות החכירה הוראות טיוטת ההסכם המתוארות לעיל ובכלל זה העלויות המתוארות בקשר עם 

מידע צופה פי עתיד, כהגדרת המוח בחוק יירות ערך, אשר התממשותו איה וודאית וזאת הין  והשימוש במקרקעין

  .החברהתלות בגורמים שאים בשליטת  לאור

 הליכים משפטיים . 6.39

 31ליום לדוחות הכספיים  18המשפטיים המהותיים שהחברה היא צד להם ראו ביאור  ההליכיםלעין 

  . 2017בדצמבר 

  על פי ההסכם המשולש בירורהליך  . 6.39.1

להקים את המקטע הימי של מערכת ההולכה, ובכלל זה לשמש  חח"יבמסגרת ההסכם המשולש, הוטל על 

כמממת ומהלת הפרויקט, וכן כמזמית העבודות של הפרויקט. בין הצדדים להסכם תגלעו מחלוקות 

בוגע לליקויים בביצוע הקמת  חח"יבוגע להקמת המערכת הימית, כשלחברה ולמדיה טעות כגד 

במילוי תפקידיה מכוח ההסכם המשולש  חח"ישיה ו/או מחדליה של המערכת הימית אשר גרמו על ידי מע

, מגד, וגעות להכרה בעלויות והוצאות וספות שגרמו לה במסגרת הקמת חח"יכאמור לעיל. טעות 

המערכת הימית. בהמשך לכך, הועברה המחלוקת להכרעה אצל מהל רשות החברות, אשר מוה לשמש 

יש  קיימו מגעים לצורך הגעה לפשרה מוסכמת ביחס לסכסוך כאמור. והחברה חח"יכ"מכריע" בעיין. 

לציין כי כל הסכמה בין החברות כפופה לאישור המדיה. עיקרי ההבות בין הההלות של החברות, אשר 

  :טרם הובאו לאישורי הדירקטוריון של שתי החברות, הים כדלקמן

מיליון דולר ארה"ב, אשר יהוו חשבון  264בהקמת המערכת הימית בסך של  חח"יהכרה בעלויות  ) א( 

מיליון דולר ארה"ב כפי שהוכר עד כה על  223זאת, חלף הסך של  154סופי ומוחלט עבור הפרויקט.

מיליון דולר ארה"ב תידרש החברה לשלם  41155- ידי הגוף המוסמך. מתוך ההפרש כאמור בסך של כ

                                                      

  .שלישיים וצדדים קבלים גם כמו, במקרקעין זכויות ובעלי מעבידים של עתידיות ותביעות ועומדות תלויות לתביעות ביחס בודדים חריגים למעט   154

 264( לעיל שתוארה כפי ההקמה העלות בין הפער כן ועל, הימי הקו עבור ב"ארה דולר מיליון 250 של בעלות הכספיים בדוחותיה הכירה החברה כי יובהר   155

 לעיל שתוארה העלות בין ההפרש סך שהם ב"ארה דולר מליון 41 על ולא בלבד ב"ארה דולר מיליון 14 על עומדת בספרים שהוכרה העלות לבין) ח"ש מליון

   ). ב"ארה דולר מליון 223( המוסמך הגוף ידי על שהוכר הסכום לבין) ב"ארה דולר מליון 264(
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) ימים ממועד אישור הפשרה 30פי קיזוז עלויות) בתוך שלושים (מיליון דולר ארה"ב (ל 14- כ

על ידי החברה בהתאם למגון התשלום הקיים להחזר  חח"יהמוצעת ואילו היתרה תשולם ל

, ובהתאם צפויה החברה לרשום חח"יתשלומים (פריסה בהתאם ללוח הסילוקין של החזר הלוואת 

  ולר ארה"ב).מיליון ד 3- גידול בעלויות השתית בסך של כ

שבוצעו  Rock Dumping - מיליון דולר ארה"ב בגין עבודות ה 10תעביר לחברה סך של  חח"י ) ב( 

 2בעיין זה, וכן סכום וסף של  חח"יבחציות הקו הימי, אשר יהוו סילוק סופי של התחייבויות 

וד מיליון דולר ארה"ב אשר ישולם לחברה בגין העלות העודפת בהקמת מתקן הקבלה הקבוע באשד

  .חח"ישהוקם על ידה כקבלן משה של 

  שים וספות. 6הארכת תוקפה של התוספת השלישית להסכם המשולש לתקופה של  ) ג( 

  שאלת הסדרת תעודות הגמר ואישורי ההשלמה למערכת הימית. ) ד( 

עם חתימת הסכם הפשרה, יתחייבו ויצהירו הצדדים כי הם מוותרים, זה כלפי זה, על כל טעה   ) ה( 

ו/או דרישה בקשר עם הפרויקט שוא ההסכם המשולש, שעילתן וצרה טרם מועד חתימת הסכם 

  הפשרה.

חתימתו וכיסתו לתוקף של הסכם הפשרה היו מידע צופה פי עתיד כהגדרתו בחוק יירות ערך 

וודאות כי יקרה. כיסתו לתוקף של הסכם הפשרה כפוף לאישור המדיה וכן אישור  ואין

  הדירקטוריון של שתי החברות.

למיטב ידיעת החברה, במידה ויוכרו לחח"י תוספות תקציביות הרי שתוספות אלו צריכות להיות 

אין ש, ככל שיוכרו לחח"י תוספות וספות משולמות בהתאם להסכם המשולש והתוספות לו.

  156החברה תפה למועצה בבקשה לבחון עדכון בתעריף ההולכה. מוכרות היום

טיוטת הסכם ההבות בין שתי החברות שלחה לרשות החברות ולמשרד האוצר לאישור אולם לא תקבלה 

  התייחסותם.

   יעדים ואסטרטגיה עסקית . 6.40

 חזון   . 6.40.1

רואה בפעילותה תרומה כלכלית וסביבתית ראשוה במעלה עבור המשק הישראלי. החברה שמה לה  החברה

למטרה ולערך עליון לפעול למימוש הפוטציאל העצום הגלום בתחום הגז הטבעי, לקידום המשק הישראלי 

את  באמצעות פיתוח מתמיד ותפעול מקצועי ומהימן של מערכת ההולכה. החברה שואפת להמשיך ולהוביל

תחום הולכת הגז הטבעי למען כל אחד מלקוחותיה, ולמען הצבתו של המשק הישראלי בחזית תחומי 

חברתיות הארגיה והתשתית, תוך התאמת פעילותה לתאי השוק המשתים ולתמורות כלכליות, 

  כך: לשםוטכולוגיות בארץ ובעולם, 

 הטבעי; החברה תהווה גורם מרכזי בתהליך הרחבת המשתמשים בישראל בגז 

 ;החברה מחויבת בהולכה של גז טבעי ללקוחותיה באופן המקצועי, האמין והבטיחותי ביותר 

 ;יםה לביקושים עתידיים ולקליטת גז טבעי מספקי גז בהתאם למיקומים שוהחברה תפעל לספק מע 

 ;ת ישראלולוגיות מתקדמות להולכת הגז הטבעי ברחבי מדיהחברה מחויבת ביישום אמצעים וטכ 

 ולוגי שלה את המסד המרכזי להמשך החדרת תחום הולכת הגז הושי והטכחברה רואה בהון הא

הטבעי בישראל והעצמתו, תוך שאיפה ליצור אצל עובדיה הרגשת גאווה ושייכות, ועידוד מחויבות 

 ויצירתיות;

                                                      

  ₪. כי כון למועד התשקיף הוכרו עלויות בהיקף של כמיליארד  יוער   156
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  כס לאומי ואסטרטגי, ותפעל לשמרוצבר בתחום הגז הטבעי כהחברה מכירה בידע המקצועי ה

 להרחיבו כל העת;ו

 ת הסביבה ותפעל לשימורה ולשיפורה בכל עתהחברה אחראית לאיכות ולהג. 

אלה תוך שמירה על החוק ועקרוות מיהל תקין, שאיפה לפיתוח בר קיימא ואחריות חברתית  וכל

  וסביבתית. 

  מטרות עיקריות   . 6.40.2

העצום בגז הטבעי עליה  החברה, על מת להמשיך בקידום המשק הישראלי ומימוש הפוטציאל להערכת

  לפעול לצורך השגת המטרות הבאות בשים הקרובות: 

 ה לביקושים, אשר צפויים לגדול, לגז טבעי; להמשיךולתת מע  

 י הגז הטבעי; הרחבתכמות צרכ  

 ות ה המשךהקמת תח -PRMS   ;ים הישירים של החברה ועבור חברות החלוקהעבור הצרכ  

 י החברה; שמירהות גבוהה של מערכת ההולכה ומתקעל רמת אמי  

 על רמת בטיחות גבוהה; שמירה  

 י המערכת; שמירהעל רמת שביעות רצון גבוהה של צרכ  

פיתוח תשתיות ההולכה תוך שימת דגש על יכולת האספקה של המערכת  המשך אלו יושגו באמצעות מטרות

 PRMSבתרחישי ביקוש וצריכה שוים ובהתאם לדרישות הצרכים השוים של המערכת, הקמת תחות 

באיכות גבוהה עבור חברות החלוקה והצרכים הישירים, ביצוע תחזוקת מערכת ההולכה בהתאם 

גופים בילאומיים במידת הצורך, קיום הכשרות לביסוס היכולות לפרוצדורות החברה תוך הסתייעות ב

  המקצועיות של העובדים, תוך מתן דגש על עמידה בתקי איכות ובטיחות גבוהים ביותר.

   צפי להתפתחות בשה הקרובה . 6.41

החברה, בהתאם להוראות רישיון החברה, לרבות עלויות ההשקעה לפרטים בדבר פרויקטים בהקמה של 

  לעיל.6.10.3 - ו 6.10.2וביצוע פרויקטים אלו, ראו סעיפים  בהקמתהמשוערות 

כון למועד פרסום התשקיף אין לחברה תוכיות החורגות ממהלך העסקים הרגיל, שהחברה החליטה לבצען 

הקרובה, ואשר עשויה להיות להן השפעה מהותית על מצב עסקי החברה ועל תוצאות  השהבמהלך 

  פעולותיה. 

ין כי כון למועד התשקיף מצויה החברה בשלבים ראשויים של בחית אפשרויות להקמת מתקן קליטה יצו

 CNG (Compressed Natural Gas) - ימי, כמו כן מבצעת צעדים ראשוים בתחום חיבורי תחות תדלוק ב

מור למערכת ההולכה ובפרט חיבור מסוף אוטובוסים עתידי של חברת "מטרופולין" באז"ת כפ"ס כא

לפעילויות כאמור כפופה להוראות רישיון החברה  לעיל, בהתאמה. כיסה 6.10.1.3- ו 6.10.1.2בסעיפים 

האישורים הדרשים על פי כל דין ובכלל זה חוק החברות הממשלתיות. כון למועד תשקיף זה  ולקבלת

  השקיעה החברה סכומים בהיקף זיח לצורך בחיה ראשוית, עסקית וכלכלית, של אפשרויות אלו. 

 שיויים חריגים בעסקי החברה . 6.42

לא ידוע על שיויים חריגים בעסקיה, לרבות במהלך פעילותה הרגילה, בתקופה שלאחר מועד  לחברה

 הדוחות הכספיים ועד למועד פרסום תשקיף זה.

 אירוע או עיין החורגים מעסקי התאגיד הרגילים . 6.43
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קים ידיעת החברה, לא קיים כל אירוע או עיין שלא ידון בסעיפים לעיל לעיל החורגים ממהלך העס למיטב

הרגיל של החברה בשל טיבם, היקפם או תוצאתם האפשרית ואשר יש להם או עשויה להיות להם השפעה 

  מהותית על החברה. 

  דיון בגורמי סיכון  . 6.44

מושפעים ,סיכוים מהווים חלק בלתי פרד מהסביבה העסקית ומתהליכי העבודה והיהול העסקי בחברה

סיכוים תפעוליים, סיכוים קטגוריות של סיכוים;ומתחלקים למספר  ופימיים חיצוייםמגורמים 

הקשורים בתקיה, חקיקה, ציות  על החברה; מדייות הממשלההשפעת פיסיים, סיכוים הקשורים ב

תהליך מתבצע  בושא יהול סיכוים, 2009/1ורגולציה. בהתאם להחיות המובאות בחוזר רשות החברות 

למועד התשקיף, החברה סיימה את הכת סקר הסיכוים וכתיבת  יהול סיכוים ברמת כלל החברה. כון

מדייות ליהול סיכוים פרטיים, ומבצעת יהול סיכוים כולל, הכולל, בין היתר, פיתוח "מדייות על" 

ליהול הסיכוים ברמת כלל החברה וביית תיקי סיכון עבור הסיכוים המהותיים בחברה, לרבות 

ים: קביעת האחריות לבעלות על הסיכון, לזיהויו, להערכתו, לטיפול בו ולדווח התייחסות למרכיבים הבא

ומעקב אודותיו, וכן יתוח סביבת הבקרה והתגובות לטיפול בסיכוים שזוהו; יצירת מבה ארגוי תומך 

  ליהול סיכוים, תהליכי יהול סיכוים וביית מגוי דיווח.

ידי החברה מתארת את תהליכי המפתח הדרשים ליהול כלל - שהוכה עלהתכית הכללית ליהול סיכוים 

הסיכוים בחברה, וכוללת את האסטרטגיה והיעדים ליהול הסיכוים, חלוקת תפקידים ותחומי אחריות 

  בחברה וכן את השיטה ותהליכי העבודה לזיהוי, הערכה, דיווח, יטור, בקרה וטיפול שוטף בסיכוים.

התכית הכללית ליהול הסיכון הין זיהוי ומיפוי סיכוי המפתח של החברה, דירוג מטרות העבודה של 

  בין היתר: קביעת סיכוי מפתח וביית תכית טיפול לסיכוים אלו; הסיכוים,

 מזעור הפסדים הובעים מסיכוים להם חשופה החברה; ) א( 

 התאמת מסגרות של סמכות ואחריות לתרבות הארגוית; ) ב( 

 חלק מתהליכי העבודה הקיימים בחברה;יהול הסיכוים כ ) ג( 

 קיום בקרות אפקטיביות ופעולות להפחתת הסיכוים, בהתאם לדרגת הסיכון; ) ד( 

  יצירת תשתית להערכה מתמשכת של הסיכון על בסיס זיהוי אידיקטורים מוגדרים.  ) ה( 

  להלן יובא תיאור גורמי הסיכון של החברה:

   גורמי סיכון מאקרו

  חקיקה ורגולציה בתחומי פעילות החברה  . 6.44.1

, הן מעצם תחום עיסוקה של פעילותה המסדירה אתפעילותה של החברה תלויה במידה רבה ברגולציה 

עקיפה החלה על , מרגולציה מושפעת החברהבוסף . החברה והן מעצם היותה של החברה חברה ממשלתית

מים משיקים לפעילות החברה, כגון חיפוש והפקה על תחו גורמים אחרים במשק הגז והמשפיעה, בין היתר,

    של גז, חלוקת ושיווק גז, הפקת חשמל וארגיה, וכדומה.

  לעיל.  6.35.13לפירוט בדבר מגבלות ופיקוח על פעילות החברה ראו סעיף 

אי עמידה בחוקים ותקות (קיימים או חדשים) החלים על החברה, כמו גם הוראות רישיון החברה, עלולה 

להביא לביטול רישיוה או להתלייתו, להשתת קסות כבדים על החברה, להוצאת צווים אישיים גד 

  ה. מהלים בכירים בחברה, להגשת כתבי אישום פליליים גד מי מאלה ואף לפגיעה תדמיתית קש

בוסף, העלויות הכרוכות בעמידה בהוראות הדין השוות החלות על החברה הן עלויות מהותיות. החברה 

איה יכולה לחזות האם הוראות הדין השוות החלות עליה ישתו בעתיד באופן אשר עלול להשפיע לרעה על 

כות בעתיד בציות מצבה של החברה. החברה איה יכולה לחזות את העלויות אשר עשויות להיות כרו

להוראות הפיקוח הקיימות על החברה או בציות לחוקים, תקות וכללים חדשים שיותקו ועשויים לחול 
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עליה. לעלויות האמורות עשויה להיות השפעה שלילית על פעילותה העסקית ותוצאותיה הכספיות, בעיקר 

בתעריף או שאם יוכרו בו, לא יוכרו אם עלויות העמידה או אי העמידה ברגולציה הרחבה לא יוכרו במלואן 

  בו במועד. 

כמו כן, כפופה החברה להוראות ופיקוח מצד רשות הגז הטבעי והמועצה, לרבות אישורם לתכון, ביצוע 

הפרויקטים, ואישורים להשלמת הפרויקט והזרמת הגז ללקוח, כאשר אי קבלת אישורים מצד גורמים אלו 

בקשר עם ביצוע פרויקטים (למשל, הוספת אלמטים בפרויקט במועד, כמו גם הצבת דרישות וספות 

מסוים), עלולה להקשות על החברה בפעילותה. כמו כן יחסי כפיפות כאמור, עלולים להביא לאי הסכמות 

בתהליכי העבודה של החברה מול רשות הגז הטבעי והמועצה בושאים כגון: תכון וביצוע פרויקטים 

ף ההולכה, עיכובים בקבלת אישורים בקשר עם מתקי הגז הטבעי והצבת וקידום פרויקטים חדשים, תערי

דרישות וספות מצד הרשות לאחר אישור הליכי תכון וביצוע פרויקטים. לגורם סיכון וסף בדבר קביעת 

  .6.44תעריפי הולכת הגז הטבעי על ידי המועצה, ראו סעיף 

יוער כי מהלכים ממשלתיים למתן רשיוות הולכה לגורמים וספים בתחום הולכת הגז הטבעי עשויים 

  לפגוע בתח השוק של החברה. 

ת על תוצאותיה יודגש כי לשיויים רגולטורים, בין היתר כמפורט לעיל, עשויה להיות השפעה משמעותי

  הכספיות של החברה.

  מצב ביטחוי, גיאופוליטי וכלכלי בישראל וסביבתה . 6.44.2

המצב הכלכלי, הפוליטי והביטחוי במדית ישראל משפיע באופן ישיר על החברה, אשר פעילותה היה 

בישראל. למן הקמתה, מצויה מדית ישראל בתקופות מתיחות, וסכות של מלחמה כוללת או מוגבלת, כמו 

גם תרחישים של פעולות איבה שוות, מרחפים מעליה תדירות. הכסים המשמשים את החברה בפעילותה, 

  הפרוסים בכל רחבי הארץ עלולים להיפגע מפעולה מלחמתית כזו או אחרת המכוות כגד המדיה.

לפגוע  אירועים ביטחויים ופעולות מלחמתיות כגד המדיה או תרחיש של פעולות איבה שוות, עלולים

. פגיעה חבלית במתקי החברה תפגע בכושר ההולכה ה בכל אחד ממקטעי ההולכה ומכסיהבפעילות החבר

שלה ובפרויקטים בהם מעורבת החברה, ועלולה לפגוע ביכולתה לספק גז ללקוחותיה באופן רציף ואמין, 

. להערכת החברה, טין שלהוכן לפגוע במוי לפגוע ביכולתה לעמוד בפרויקטים וביעדים הקבועים ברישיוה

או אירועים ביטחויים אחרים, וזאת לרבות בשל  , סייברמתקיה עלולים להוות יעד להתקפות טרור

רגישות מערכת הולכת הגז מבחיה לאומית, כספק חומר גלם לייצור חשמל ושירותים חיויים אחרים, 

כון למועד  ,ליקותו הרבה. לא קיימתובשל היותו של הגז העובר במערכת בעל פוטציאל זק והרס בשל ד

גז טבעי בלחץ גבוה והקמת מקטעי הולכה. לכך יש חלופה לחברה בכל הקשור להולכתו של  ,תשקיף זה

להוסיף את החשש מהתרחשותם של אירועי טרור אשר יכווו כגד ספקיות ומפיקות הגז הטבעי, דבר אשר 

לכה ובכסי החברה כאמור, בין אם עשו בשוגג ובין עשוי להשפיע גם כן על החברה. פגיעות במערכת ההו

  אם עשו במתכוון, עשויות גם לפגוע בתכיות העתידיות ובפריסה העתידית של מערכת ההולכה. 

החברה מאבטחת את מתקיה ומקבלת החיות ואישורים מגורמים מורשים בושאים ביטחויים שוים 

שטרת ישראל, הרשות הלאומית להגת הסייבר, השב"כ, לרבות רשות חירום לאומית, משרד הביטחון, מ

  משרד התשתיות והארגיה, פיקוד העורף ואחרים. 

ככלל,  157ידי החברה מחריגות דרך כלל זקים שמקורם בטרור ומלחמה.- פוליסות הביטוח הרכשות על

ן זקי טרור זקים אלו אמורים להיות מכוסים באמצעות קרן מיוחדת שמעמידה מדית ישראל לפיצוי בגי

קיים ספק לגבי  6.26.11.1ומלחמה ואשר הוקמה מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים. כמפורט בסעיף 

זכאותם של גופים ציבוריים מהקרן המיוחדת וושא זה מצוי בדיוים של ועדה שהוקמה לצורך זה. למיטב 

כי  . ככל שייקבע בעתידידיעת החברה, כון למועד התשקיף, טרם פורסמו המלצותיה של הועדה ה"ל

החברה לא זכאית לתשלום ממס רכוש בכל הוגע לתשלום זקי מלחמה, או שסכומי הפיצוי שייקבעו 

                                                      

 .ב"ארה דולר מיליון 146 של אחריות לגבול עד ומלחמה טרור מפעולות כתוצאה הימי מהקו רווחים אובדן המכסה ביטוח פוליסת לחברה, זאת עם יחד   157
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או שהיא מצפה לקבלם, יהיה בכך  פי הוראות הדין- להם זכאית החברה כיום על לחברה יהיו מוכים מאלה

כמו כן, עשויה החברה להיות מושפעת  כדי להגדיל את חשיפת החברה ביחס לסיכוי טרור ומלחמה.

ממהלכים פוליטיים הקשורים בישראל, כגון החלטת גורמים מסוימים שלא לספק לחברה ו/או לשחקים 

  האחרים במשק הגז הטבעי שירותים ו/או חומרי גלם. 

  אסוות טבע  . 6.44.3

 158יבשה ובים,מערכת הולכת הגז הטבעי ומתקיה פרוסים כיום ברחבי מדית ישראל וכוללים ציורות ב

. מתקים אלו חשופים לפגיעת איתי הטבע ובכלל זה PRMSומתקים עיליים, כגון: תחות הגפה ותחות 

מדית ישראל מצויה באזור אשר  עלולים להיזק באירוע דוגמת רעידת אדמה שעלול לפקוד את האזור.

משתות לאורך ההיסטוריה. מטבעו היו אזור המועד לרעידות אדמה. אירועים שכאלו התרחשו בעוצמות 

במקרה של רעידת אדמה בסדר גודל משמעותי ביותר קיימת סכה לשלמות מערכת ההולכה. יחד עם זאת, 

ועל מת למזער את החשיפה הקיימת במקרה שכזה רוכשת החברה ביטוח לכיסוי זק למערכת ההולכה 

  כתוצאה מרעידת אדמה. 

בוסף, החברה ערוכה להתמודדות עם אירוע חירום בגז הטבעי לרבות כתוצאה מרעידות אדמה. לחברה 

 2017) ווהל יעודי להתמודדות עם רעידות אדמה (אשר עודכן בשת 2016והל חירום שעודכן לאחרוה (

אדמה, ומצטרף לוהל החירום של החברה), במסגרתו בחו התרחישים האפשריים במקרה של רעידת 

השפעתם על מתקי החברה ודרכי טיפול לשיקום המערכת. כמו כן, מתבצעים תרגולים עתיים לבחית 

  התמודדות החברה עם אירוע מסוג זה.

וזקי מזג אוויר אחרים, עשויים לגרום לסחיפת הקרקע באזורים בהם הוחו תשתיות  זאת ועוד, שטפוות

- החברה מתחת לפי הקרקע. סחיפת הקרקע באזורים כאמור עלולה לחשוף את הציור ולהוביל לאי

 יציבותו ואף לפגיעה בו. כמפורט להלן, לפגיעה בציור כרוכים זקים אגביים רחבים.   

מערכת ההולכה, אשר מתקי כאמור לעיל, חשופה החברה למקרי שריפות בקרבת  בוסף לאסוות טבע

עלולות להתפשט ולהביא לפגיעה במערכת ההולכה ו/או להשבתתה, או לפגיעה בציוד ומלאי מאוחסים של 

  החברה וכן לזק סביבתי כתוצאה מפגיעה במערכת.

  פיסיים  םסיכוי . 6.44.4

, לסיכוי אשראי, לתודות בשערי הריבית ולשיוי בשערי החברה חשופה, כחלק ממהלך העסקים הרגיל

 חח"ילשיוי בהתחייבות הדולרית ל יביאהחליפין של מטבע חוץ. כך למשל, שיוי בשער החליפין של הדולר 

במסגרת ההסכם המשולש כפי שמופיעה בדוחות הכספיים של החברה. כמו כן, לחשיפה לעיל השפעה וספת 

ין התקבולים השקליים לבין ההתחייבויות במטבע החוץ. כך, פיחות בשער על החברה בשל ההבדל שב

החליפין של השקל לעומת מטבעות החוץ העיקריים בהם קובות התחייבויות החברה עלול להגדיל את 

הוצאות החברה (פיסיות ואחרות) ולהביא לפגיעה בתוצאותיה. בוסף, עלייה בשערי הריביות השוררות 

ר משמעותית את ההלוואות אשר אותן דרשת החברה ליטול כדי לממן את פעילותה ואת בשוק עלולה לייק

תוכית הפיתוח שלה, ולפיכך להשפיע לרעה על תוצאות החברה, על מצבה הפיסי ולעיתים אף על יכולתה 

  לממן מקטעי הולכה חדשים.

בשיעור  יויים משמעותייםש, וכן מבה התעריף כמו כן, יובהר כי לאור רמת המיוף בו מצויה החברה

  האיפלציה במשק עשויה לגרום לפגיעה משמעותית בתוצאותיה הכספיות של החברה בתקופה תוה.   

  או עיכוב בתשלומים על ידי לקוחותיה. הובעת מאי תשלום בגין אשראי לקוחות בוסף, לחברה חשיפה

 פיסיים גזרים ובעסקאות הגה.כדי להקטין את הסיכוים כאמור עושה החברה שימוש במכשירים 

בהתאם ביצעה החברה עסקאות החלף (לטובת החלפת הלוואות דולריות לשקליות על מת לגדר את 

                                                      

. והתקיה הסביבה הקרקע לתאי בהתאם, בודדים מטרים מספר של משתה בעומק, האדמה לפי מתחת המכריע ברובה מוחת ביבשה העוברת הצרת   158

 .  תקשורת כבלי לחציית בקודות כגון ספציפיות בקודות למעט, הים לקרקעית מתחת ברובה הוחה הימית הצרת
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הסיכוים העלולים לבוע משיויים בשיעורי הריבית והשער) להגה בגין החשיפות האמורות ביחס 

קשר עם הלוואת חח"י ועסקאות ההחלף שיתה לחברה על ידי חח"י (לפרטים וספים בלהלוואה הדולרית 

) לפרטים וספים אודות גורמי הסיכון 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים של החברה ליום  25ראו ביאור 

  להלן.  6.44של החברה והשפעתם על פעילותה ראו סעיף 

כמו כן, וקטת החברה בפעולות וספות בהתאם למתווה עיבוי ההון של החברה. לפרטים וספים ראו סעיף 

  לעיל.  6.3.1

  יהוסף על האמור, לחברה חשיפה להפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מיהול שגוי של השקעות

, מכל סיבה שהיא ולרבות בשל גורמי הסיכון המויים בחלק זה, יודגש כי שיוי לרעה במצבה של החברה

  עשוי להביא להרעה במצבה הפיסי של החברה לכדי כך שלא תוכל לעמוד בהתחייבותיה.

  מערכות מידע ואבטחת מידע . 6.44.5

באבטחת המידע (כגון פילת  החברה סמכת בפעילותה על מערכות מידע. תקלות במערכות מידע וכשלים

ידי פריצה למערכות המחשוב של החברה עלולות לגרום לשיבוש ופגיעה - שרתים ותחות עבודה), לרבות על

במידע ובתפעול השוטף של המערכות התומכות בפעילות החברה, לרבות פגיעה במערכת השליטה והבקרה 

הגז ללקוחותיה, לאובדן מידע עסקי, על מערכת ההולכה אשר עלולה להקשות על ההחברה את אספקת 

ולהסב עלויות מהותיות בגין תפעולה השוטף של המערכת ושיקום מערכות המידע של החברה. בוסף, 

החברה,  במערכותשל החברה עלולה לגרום לפגיעה  (לרבות, תקיפת סייבר) פגיעה מכוות במערכות המידע

  מידע שבידי החברה. לזליגת מידע לגורמים לא מורשים ולפגיעה בשלמות ה

החברה פועלת למיעת כשלים במערכות המידע, בין היתר באמצעות מגוי גיבוי ואבטחה ומגוים 

  למיעת כשלים במערך המחשוב שלה.

  .הלאומית להגת הסייברבהקשר זה יצויין כי החברה מוחית על ידי הרשות 

  גורמי סיכון עפיים

  והסכמי ההולכהקביעת תעריפי הולכת הגז הטבעי  . 6.44.6

הכסות החברה מבוססות על תעריף הולכת גז טבעי ועל תעריפי חיבור הגבים מלקוחות החברה. בהתאם 

ידי מועצת הגז הטבעי. - לחוק משק הגז הטבעי, התעריפים כאמור ודרכי עדכום קבעים באופן בלעדי על

מו גם תוכיתה העסקית, מצבה הפיסי של החברה, הכסותיה, רווחיה ותזרים המזומים שלה, כ

מושפעים אפוא באופן מהותי מרמת התעריפים כאמור. לפירוט וסף בדבר אופן קביעת התעריפים ועדכום 

  לעיל. 6.20.3ראו סעיף 

 או תפעול במסגרת התעריף או שיוי בתחזית הביקושיםהו ההקמההכרה מצד המועצה באיזה מעלויות - אי

עלול, בסיבות מסוימות, להוביל לקשיי זילות, שיוי החלטותיה בדבר אופן קביעת התעריף או שיעורו, 

שהחברה חבה בהם המהווה הפרה של הוראות  הפסקת פיתוח מקטעים חדשים ואי עמידה ביחסי כיסוי

  . שטרי האמות של החברה

 ףבהם מתקשרת החברה כפו תחברותוהסכמי הה הסכמי ההולכההכללי של  וסחהבדומה לאמור לעיל, 

החברה מחויבת להתקשרות על פיהם בלבד. הוראות הסכם ההולכה תוים לבדיקה  .לאישור המהל

להרע את מצבה של  ושיויים תקופתיים עליהם רשאי להורות המהל, כאשר שיויים כאמור עשויים

 . החברה

  גיוס הון ומימון . 6.44.7

חוב בהיקפים משמעותיים ביותר, בין היתר עקב הצורך לממן את תוכית  ושירות גיוס ,לחברה צורכי מימון

  ההשקעות של החברה בהתאם לרישיוה. 

  ידי החברה עשה ברובו עד למועד התשקיף באמצעות הפקות פרטיות של חוב בישראל.  - גיוס החוב על
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ההולכה המאפשר עמידה  תעריףיכולתה של החברה לגייס את החוב הדרש לה תלויה בגורמים רבים, בהם: 

השוק בשוקי ההון בארץ ובעולם, שיעורי ריבית, זמיות  תאי 159 החברה,ביחסי הכיסוי של אגרות החוב של 

אשראי מבקים או מלווים אחרים, אמון המשקיעים בחברה, דירוגי האשראי של החברה, ההצלחה 

יטחויים, המשפטיים והפוליטיים העסקית של החברה וביצועיה הפיסיים, וכן התאים הכלכליים, הב

בישראל, וכוות הממשלה לספק לחברה אישורים הדרשים (ככל שדרשים) לגיוסי חוב. ככל ולא תצליח 

החברה לגייס את מלוא החוב הדרש לה לפעילותה ולעמידה בהוראות הרישיון עשויה להיות לכך השפעה 

רה עלולה להוביל לאי יכולת בהעמדת האמצעים לרעה על עסקי החברה ותוצאותיה. פגיעה בזילות החב

  הכספיים למימון תוכיות החברה. 

בוסף, הגדלת המיוף הפיסי של החברה לצורך מימון הפרויקטים העתידיים עלולה להוביל לעלייה 

ואף לפגוע ביכולת החברה לגייס חוב כאמור ככול שהמיוף הפיסי יפגע בדירוג איגרות  במחיר גיוס החוב

של החברה. לעיין דירוג האשראי של החברה בסמוך למועד  חוב של החברה כפי שמצוין בשטרי האמותה

  לתשקיף. ב'תשקיף זה ראו פרק 

החברה חשופה למגון סיכוים הוגעים לשיוי ביחסים הפיסים אליהם היא מחויבת מכוח שטרי כמו כן, 

  האמות לאגרות החוב שהופקו על ידיה. 

  הסביבהאיכות  . 6.44.8

פעילות החברה כפופה לחוקים ותקות בושא הגת הסביבה. החמרה רגולטורית בושאים סביבתיים, כמו 

גם עתירות מצד ארגוי איכות הסביבה במסגרת פרויקטי החברה, עלולה להיות בעלת השפעה על מועדי 

אישורי השלמה הקמת מקטעי ההולכה כמו גם על עלויות ההקמה של אותם מקטעים ועל יכולת קבלת 

להפעלת אותם מקטעי הולכה, ומשכך עשויה להיות בעלת השפעה על פעילות החברה ועל תוצאותיה 

העסקיות. כמו כן, החברה חשופה לגרימת מפגעים סביבתיים עקב פעילותה ולתביעות מצד ארגוי איכות 

 הסביבה. 

בסמיכות לאזורים ולמתקים רגישים,  מטבעם, מתקי הגז הים מתקים רגישים אשר לעיתים ממקומים

מפעלים פטרוכימיים וכן בסמיכות לתשתיות אחרות כגון פסי רכבת, כבישים, צרת מים  ,כגון תחות כח

עשויה להוביל לפגיעה  ופט ועוד. פגיעה שתתרחש במתקי גז המוקמים באיזורים רגישים כאמור,

  סביבתית, ברכוש ובפש.   

  כשלים וליקויים במערכת . 6.44.9

פגיעה בצרת על ידי צד  למתקיה,לרבות החברה חשופה להתרחשותם של כשלים וליקויים הקשורים

במקרה של כשלים  .או תקלות טכיות (כגון חשמל ובקרה) תחזוקה לא מתאימה ,שלישי (בזדון או בשגגה)

כמו  ימיםכאמור עלול הדבר להביא לפגיעה ביכולת ההולכה של החברה במקטעים מסוימים וללקוחות מסו

ל ש. תיקון תקלות רחבות היקף כרוך בעלויות ישירות ועקיפות גבוהות גם, פגיעה בסביבה, בפש או רכוש

יודגש כי תיקון תקלות במתקי החברה בים עשוי ציוד, חלקי חילוף, עבודת מומחים, קבלים ועובדי חברה. 

  לארוך פרק זמן ממושך ולהיות כרוך בעלויות גבוהות מאוד.

תפעול כון, יטור רציף של תוים, הקפדה על תחזוקה חזויה וקטת בשורה של פעולות ובהן; החברה 

ותחזוקה מתוכת במרווחים המומלצים ורכש של ציוד אמין, המבוסס על טכולוגיות מוכרות, כמו גם 

יעילים להערכת החברה, אמצעים המהווים,  ,וכן זיהוי זיהומי קרקע הים אבטחה סדירה של המתקים

  להפחתת סיכון כשלים כאמור.

, לאחר שלב החברה חשופה למגוון סיכוים הוגעים לכשלים בביצוע פעולות טכיות על ידי עובדיםבוסף, 

ההקמה, בתפעול המערכת. כשלים כאמור עשויים לבוע מאי הקפדה על הלים ו/או הפרתם, טעויות אוש, 

                                                      

 .לעיל 6.20.3התעריף ראה סעיף  קביעת לאופן   159
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וע מהדרכות חלקיות או בהסמכה מקצועית בלתי ממצה ועוד. פערים מקצועיים אשר בין היתר עשויים לב

  כשלים כאמור, עשויים לגרום לפציעות ובמקרי קיצון אף למוות וכן לשיבוש באספקת הגז הטבעי ללקוחות.

זאת ועוד, במסגרת העבודות שהחברה מבצעת עשויים בשוגג להיפגע מתקי גז פעילים. כך למשל החברה 

ז במסגרת עבודות העשות בו (תחזוקה, הפה, הגזה, עבודות הרחבה וכו') או חשופה לפגיעה במתקן מוג

לפגיעה בפעילות הזרמת הגז. פגיעה  או בהתחברות אליו וכתוצאה מכך גם לפגיעה גופיתבסמוך לו או 

במתקי הגז הפעילים כתוצאה מהתממשות מי מבין הסיכוים כאמור, יכול שתביא לזקים משמעותיים הן 

  ן ברכוש. בפש וה

  ספקי ציוד  . 6.44.10

מקור מרבית הציוד המהותי למערכת ההולכה אותו רוכשת החברה היו בחו"ל וקיימת חשיבות רבה לאופן 

ההובלה והאחסון של הציוד, כמו גם זמיות אספקתו. תקלות בכל הוגע לזמיות הציוד ולמועדי אספקתו, 

ביכולתה של החברה לעמוד ביעדיה ולביצוע  כמו גם תקלות תחבורה פוטציאליות, עלולות להביא לפגיעה

לחברה אין תלות מהותית בספק ציוד הפרויקטים אותם היא מקדמת בלוחות הזמים להם היא מחויבת. 

מסוים, ובמידת הצורך יהיה באפשרותה לפות לספקי ציוד אחרים לאספקת הציוד הדרש לה. עם זאת, 

ספק את הציוד הדרש בהתאם להסכם עמו עלולה חוסר יכולת של ספק מסוים עמו התקשרה החברה ל

לגרום לחברה לעיכוב בלוחות הזמים להם היא מחויבת במסגרת פרוייקטי הקמה מסוימים ועלויות 

  וספות.  

  סיכוים ייחודיים לחברה

  ספקי גז טבעי  . 6.44.11

באספקת : כשלים וליקויים באספקת הגז הטבעי, כגון החברה חשופה לעלויות ישירות ועקיפות שמקורן

של אספקת הגז ועוד. יודגש כי לכשלים וליקויים באספקת הגז כתוצאה  או חלקית הגז או עצירה מוחלטת

מתקלות או שיבושים אצל ספקי הגז הטבעי כאמור, השפעה ישירה על החברה בשל הרכב תעריף ההולכה 

ריף ההולכה ראו סעיף המתבסס, בין היתר, על כמות הגז הטבעי שהחברה מוליכה בפועל. לעיין הרכב תע

בוסף, לחברה חשיפה הובעת מהזרמת גז המתקבל מספקי הגז, שאיו תואם את מפרט הגז  לעיל. 6.20.3

  הקבוע בהסכם ההולכה, דבר העשוי לגרום לפגיעה במערכת ההולכה ו/או זקים ללקוחות החברה. 

הטבעי המסופק במדית הגז  ותעיקר כמ בהקשר הזה יצויין כי כון להיום ספק הגז הוכחי מספק את

באמצעות ציור בודד ותחת קבלה יחידה, ובכך  ישראל (למעט אספקת גז דרך המצוף הימי), ממאגר תמר

קיים סיכון ביחס לאמיות אספקת הגז הטבעי למדית ישראל, אשר, במקרה של תקלה, חבלה או כשל אחר 

על החברה. זאת, בשל מצב שבו לקוחות החברה, עשויים, במקרה של תקלה  עשויות להיות לו השלכות

  כאמור, שלא לצרוך גז ולא לעשות שימוש במערכת ההולכה במשך תקופה ארוכה יחסית. 

יוער כי עיכוב בפיתוח מאגרים אשר אמורים לספק גז באמצעות מערכת ההולכה (בייהם: לוויתן, כריש 

  החברה וצמיחתה בטווח הארוך.ותין) עשוי לפגוע בהכסות 

 כיסוי ביטוחי . 6.44.12

החברה רוכשת פוליסות ביטוח על מת לבטח את כסיה ואת אחריותה כלפי גורמים שלישיים בגין 

פעילותה. עם זאת, הכיסוי הביטוחי שרוכשת החברה היו מוגבל, ובכלל זאת איו כולל כיסוי לאירועים 

זקי מלחמה וטרור אמורים להיות מכוסים על  - מה וטרור מסוימים (כגון: זקים הובעים מאירועי מלח

הובעים מאירועים אלה). יצוין, כי אין כל ודאות שהכיסויים ו/או גבולות ידי הקרן לפיצוי בגין זקים 

האחריות בפוליסות מכסים את כל הסיכוים הכרוכים בפעילות החברה. לפרטים בדבר פוליסות הביטוח 

 לעיל.  6.26.11.2סעיף בהן התקשרה החברה, ראו 

 אי עמידה בתקציב ועלויות בלתי צפויות . 6.44.13
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חריגה מתקציב בפעילות השוטפת או בפעילות ההקמה, בין אם ובע מכשל פימי או מהחלטות חיצויות 

לרבות, כשלים ביהול, ו/או בתכון ו/או בביית התקציב. כך למשל, החברה חשופה לעלויות הובעות 

במתקי מערכת מגורמי הסיכון הבאים: תכון לקוי של תקציבים, עלויות וספות בשל תקלות או כשלים 

  ההולכה, טעויות באומדון בביית התקציב, עיכוב בהקצאת תקציב החברה וכד'.

במסגרת תכוו של כל פרויקט מביאה החברה בחשבון עלויות בלתי צפויות בשיעור מסוים, המתווספות 

הקשורות לאומדן עלויות אותו פרויקט. אותן עלויות בלתי צפויות מתחלקות בדרך כלל לעלויות ספציפיות 

בעלויות ההקמה, ועלויות כלליות, כגון התייקרות תשומות, ממצאים בלתי צפויים בתוואי הפרויקטים 

(ארכיאולוגיה, תשתיות וכדומה) ועלויות בלתי צפויות בכל הוגע להסדרי מקרקעין, לרבות דרישה לתשלום 

יהן דרשת החברה להגיע עם לחוק משק הגז, אל 28פיצויים מופרזים עבור ירידת ערך הקרקע ע"פ סעיף 

בעלי הקרקעות. בוסף, החברה עשויה להיות חשופה לעלויות בלתי צפויות כתוצאה מהתגדותם של בעלי 

קרקעות, גופי תשתיות או תושבים לפעולותיה. אותן עלויות, אשר מעצם טבען הין בלתי צפויות, משתות 

 והות מאלו שתכה. מפרויקט לפרויקט ועלולות להשית על החברה עלויות גב

  שיויים במחירי הפלדה  . 6.44.14

צרת הולכת הגז, בה משתמשת החברה לצורך הקמת מקטעי ההולכה, היה צרת מפלדה, ברובה המכריע 

  . Hot Rolled Coils (HRC)מסוג 

ככל ומחירי הפלדה יעלו, יביא הדבר לייקור עלויות ההקמה של מקטעי ההולכה עליהם אמוה החברה, 

קביל לייקור כאמור לא יחול עדכון בתעריפים להם זכאית החברה מלקוחותיה, עלול הדבר ובמידה ובמ

  לפגוע בתוצאות החברה ובתוכיותיה העסקיות.

 תלות בלקוח מהותי  . 6.44.15

ההכסות מחח"י  לעיל. להערכת החברה שיעורי 6.20.4חח"י היה לקוח מהותי של החברה, כמפורט בסעיף 

כיסתם של יצרי חשמל פרטיים למשק החשמל בישראל,  המשך וזאת עם, לקטון בשים הקרובות שויע

להמשיך ולהישאר לקוח מהותי בעתיד  חח"יצפויה  . יחד עם זאתכמו גם של צרכי גז מהותיים וספים

 למיטבהראה לעין. להשלמת התמוה יצויין כי לחח"י ישה גם השפעה עקיפה על הכסות החברה הואיל ו

שהים לקוחות החברה, הים ספקי חשמל של חח"י.  (או חלק מהם) י החשמל הפרטייםיצרידיעת החברה, 

עשויה להיות בעלת השפעה  או צמצום בפעילותה אל מול החברה חח"יהכלכלית של  הביכולת שיוי

  מהותית על החברה. 

 רישיון עסק, תעודות השלמה ואישורים סטטוטוריים  . 6.44.16

, , היתרי בייה, אישורי השלמה או מפרטים תכיותאישורי כגון אי קבלת אישורים סטטוטוריים במועד, 

רישיון עסק למתקים, עלולה לפגוע בפעילותה השוטפת של החברה ובפרויקטים אותם היא מקימה, לעכב ו

את ביצועם ואף להביא להפסקתם. על פי הרגולציה אליה החברה כפופה, החברה דרשת לקבלת רשיון עסק 

 PRMS - לעיין זה יודגש כי, לחברה רישיוות עסק עבור כל תחות ה .PRMSבכל הקשור למתקי 

   הפעילות.

כמו כן, כון למועד פרסום תשקיף זה החברה הגישה את כל הבקשות לקבלת תעודות הגמר ביחס לתחות 

החברה פועלת אל מול הרשויות השוות לקבלת תעודות גמר כאמור.  2016גז שהקמתם הסתיימה עד לשת 

יתר על כן, כון למועד תשקיף זה מצויה החברה גם בעיצומו של הליך אל מול מהל התכון להשלמת כלל 

, החברה מחזיקה בתעודות 2017הפרוצדורות הדרשות לשם הפקת תעודות גמר כאמור. כון לסוף דצמבר 

ות הגז הטבעי ומתקי ההגפה). החברה ממשיכה לפעול אל מול רש PRMSגמר עבור כמחצית מהמתקים (

   לעיל). 6.37.3בהליך לקבלת אישורי ההשלמה (כמצוין בסעיף 

   ממשקים מול בעלי זכויות במקרקעין . 6.44.17
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לתביעות מצד בעלי זכויות בקרקע ו/או מחוברים בקרקע,  החברה חשופה, מאופי פעילותה כחברת תשתית,

זכויות זאת ועוד החברה עשויה להיתקל בהתגדות של בעלי  160תביעות לירידת ערך או זק לקרקע.לרבות 

עשוי . במקרים מסוימים הדבר או בחזקתם לכיסת החברה לקרקעות המצויות בבעלותם ,קרקעות כאמורב

הזכויות הליכים אלו מול בעלי את יכולת החברה להיכס לקרקע מסוימת לצורך התחלת עבודות.  לעכב

זמן רב ולהביא לעיכובים בהקמת מערכת ההולכה. עיכובים כאמור  קרקעות עשויים לעיתים לארוךב

בהקמת מערכת ההולכה, עשויים לגרום להפסדים כספיים ואף לחשוף את החברה לתביעות מצד לקוחות 

  . ההתקשרות איתם בשל אי עמידה בתאי

  ממשקים מול חברות תשתית ורשויות . 6.44.18

ן יההסכמות מחברות תשתית אחרות שתשתיותהקמתם של חלק ממתקי החברה דורשת תיאומים ו/או 

כמו כן, הקמה של מתקי החברה עשויה להיות כרוכה ממוקמות בסמוך לתשתיות מתוכות של החברה. 

בתיאומים ו/או הסכמות מול רשויות המדיה, דוגמת: קק"ל, משרד הביטחון, רשות הטבע והגים ורשות 

אמור עשוי לגרום לעיכוב בלוחות הזמים של פרויקטים הצורך בקבלת הסכמות ו/או תיאומים כהעתיקות. 

  .ולעלויות וספות מסוימים

 הכרוך בעבודות במהלך הקמת פרויקטים סיכון . 6.44.19

החברה חשופה, בין היתר, לסיכוים הבאים: תקלות / ליקויים / כשלים  הקבלן במהלך הקמת פרוייקט

וסר יצול אופטימאלי של משאבים וחריגה ת הקמה, לרבות חריגה מלוחות זמים; חוביהול וביצוע עבוד

  מתקציב הפרויקט; העדר הלי עבודה מתאימים וליקויים בתהליכי הפיקוח והבקרה במהלך הפרויקט. 

כמו כן, החברה חשופה למגוון סיכוים הוגעים לכשלים בביצוע פעולות טכיות על ידי עובדים בשלבי 

וכיוצ"ב. סיכון כאמור  אי הקפדה על הלים, הפרתםמ לבוע, בין היתר, עשוי ההקמה. מקור סיכוים אלו

  היו משמעותי ביחס לחברה, בייחוד בשל היקף עבודות התשתית בהן מעורבת החברה ומורכבותן.

לאור אופיים של מתקי הגז השוים וקרבתם לאתרים רגישים (שלעיתים הים בעלי חשיבות אסטרטגית 

שות של הסיכוים כאמור עשויה להיות כרוכה פגיעה משמעותית בצדדים למדית ישראל), להתממ

  שלישיים, לרבות פגיעה ברכוש (ובכלל זה במתקים בקרבתם ממקומים מתקי הגז) ובגוף.

, עשויה החברה להיות חשופה, כחברה ממשלתית, לטעות ולהליכים משפטיים ביחס להתהלותה כןכמו 

  .המכרזיםבקשר עם הליכים הכפופים לדיי 

 הון אושי ויחסי עבודה . 6.44.20

החברה פועלת בתחום פעילות ייחודי המחייב התמחויות מקצועיות ייחודיות. כפועל יוצא החברה עשויה 

  להיתקל בקשיים באיתור כוח עבודה בעל היכולות הידרשות לצורך פעילותה. 

כן ו מיקור חוץ וכוח אדם , חברותשוכרת ותי שירותיםהחברה  ,החברהלאור אופי פעילותה של כמו כן 

מתכות העסקה כאמור עשויה להיות כרוכה בחשיפות שוות לחברה בכל הקשור  קבלי מקצוע חיצויים.

  .לעיל 6.30.6.3לפרטים אודות סכסוך עבודה שהוכרז בחברה, ראה סעיף  לדיי עבודה.

 בטיחות וגהות . 6.44.21

 היה סביבת עבודה מורכבת החושפת את העובדים בה הקמת מתקי ההולכה, תחזוקתם והולכת הגז בהם

סכת  לסיכוים הבאים: דליפת גז, עשויים להיחשף העובדים בסביבה כאמור לסיכוים שוים. כך למשל,

שריפה, פיצוץ, חום / קור, כוויה, חק/חוסר בחמצן, רעש, חשמל, חשיפה לחומרים מסוכים, שפך חומרים 

העובדים  הלכדות. יתרה מכך,ו קריה מיית מסוכים, עבודה בגובה, פילה מגובה, פילה במישור,

  בודתם.  עשויים להיפגע בגוף ו/או בפש מכלים שוים המשמשים אותם בע בסביבה ה"ל

                                                      

 ושא של ומתמיד מסודר הליך דורש הדבר ואולם החברה של הכוללת ברמה מהותיים בסכומים אים קרקע בעלי לאותם המשולמים הפיצויים היקף, כה עד   160

  .זה
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  של כל גורם סיכון על החברה ומידת השפעתווג סי . 6.44.22

סיכוי מאקרו, סיכוים עפיים וסיכוים  - בטבלה להלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם 

פי מידת ההשפעה העשויה להיות - מיוחדים של החברה, אשר דורגו, בהתאם להערכת ההלת החברה, על

 :להם על פעילות החברה

 

ידת ההשפעה של גורם הסיכון על עסקי מ
 החברה

השפעה 
 גדולה

השפעה 
 ביוית

השפעה 
 קטה

 סיכוים מאקרו כלכליים

   X חקיקה ורגולציה בתחומי פעילות החברה

מצב ביטחוי, גיאופוליטי וכלכלי בישראל 
    X  וסביבתה

  X  אסוות טבע

    X  סיכוים פיסיים

    X  מערכות מידע ואבטחת מידע

 גורמי סיכון עפיים

קביעת תעריפי הולכת הגז הטבעי והסכמי 
    X  ההולכה

  X    גיוס הון ומימון

    X  איכות הסביבה

    X  כשלים וליקויים במערכת

  X    ספקי ציוד

 סיכוים ייחודיים

    X  ספקי גז טבעי

  X  כיסוי ביטוחי

   X  אי עמידה בתקציב ועלויות בלתי צפויות

   X   שיויים במחירי הפלדה

    X  תלות בלקוח מהותי

רישיון עסק, תעודות השלמה ואישורים 
   X   סטטוטוריים

    X  ממשקים מול בעלי זכויות במקרקעין 

   X    ממשיקים מול חברות תשתית ורשויות

     X  סיכון הכרוך בעבודות במהלך הקמת פרוייקטים

     X  הון אושי ויחסי עבודה

     X  וגהותבטיחות 
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  21מתוך  1עמוד        

  

 

  דוח דירקטוריון על מצב עייי החברה
  31.12.2017לתקופה שסתיימה ביום 

  
") מתכבד בזה להגיש את דוח הדירקטוריון לשה החברהדירקטוריון חברת תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("

  "). תקופת הדיווח(" 2017צמבר, בד 31שסתיימה ביום 

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -  'חלק א

  תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית . 1

  

כחברה ממשלתית בעירבון מוגבל, בבעלות מלאה של  2003ביולי,  23החברה התאגדה בישראל ביום 

- חברה וכלכלה (קביט חברתישל ועדת השרים לעייי  22מדית ישראל, וזאת בהתאם להחלטה חכ/

אשר צורפה לפרוטוקול החלטות הממשלה וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה  2003ביולי,  16כלכלי) מיום 

  ").החלטת הממשלה) ("22(חכ/ 649ומספרה הוא  2003באוגוסט,  7ביום 

בהתאם להחלטת הממשלה, הוקמה החברה במטרה לעסוק בהקמה, תחזוקה והפעלה של מערכת הולכת 

רישיון להקמה ולהפעלה  2004באוגוסט,  1הגז הטבעי במדית ישראל, ובהתאם לכך הועק לחברה ביום 

של מערכת הולכת גז טבעי, לרבות הפעולות הלוות להקמה ולהפעלה ופעילויות וספות שהותרו ברישיון 

משק הגז חוק (" 2002- , התשס"ב"), כפי שתוקן מעת לעת, בהתאם לחוק משק הגז הטבעיהרישיון("

שה,  30לתקופה של  2015בובמבר,  23, ואשר תוקפו קבע, בהתאם לתיקון מיום ")החוק" או "הטבעי

  . 20341ביולי,  31הצפויה להסתיים ביום 

, עוסקת החברה בתכון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת 2004ממועד תחילת פעילותה, בשת 

מערכת ההולכה כאמור כוללת קווי ציורות להולכה של גז טבעי,  הגז הטבעי בלחץ גבוה בישראל. הולכת

ביבשה ובים, מתקים הקשורים אליהם תחות קבלה ותחות להפחתת לחץ הגז מלחץ גבוה ללחץ מוך 

  ").מערכת ההולכהותחות הגפה לאורך התוואים של חלקי המערכת ("

 ,6.26, 6.20, 6.39, 6.10, 6.6, 6.1.2פים לפרטים וספים בדבר תיאור החברה וסביבתה העסקית ראו סעי

  לפרק ו' לתשקיף זה.  . 6.36- ו  6.35 ,6.30

  

  מצב כספי    . 2

  

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים 
  

  : להלן תוים עיקריים מתוך סעיפי הדוח על המצב הכספי של החברה
  

     כסים שוטפים

 
  

  

סך   ליום (באלפי ש"ח)
  השיוי
(אלפי 
  ש"ח)

%  
  השיוי

לעיקרי השיויים בסעיפים דלעיל  הסברים
  2016בדצמבר  31לבין  2017בדצמבר  31בין 

31 
בדצמבר 

2017  

31 
בדצמבר 

2016  

מזומים 
ושווי 

  מזומים
542,764  705,691  )162,927(  )23.1%(  

מיליוי  638- הקיטון ובע מפעילות שוטפת כ
מיליוי  472- ש"ח בקיזוז פעילות השקעה כ

מיליוי  322- כשל ש"ח, בקיזוז פעילות מימון 

                                                 
א לחוק משק הגז הטבעי, לפיו רשאים שר האוצר ושר 11בהקשר זה, כי הרישיון הועק לחברה בהתאם להוראות סעיף יצוין,  1

 .  באישור חריג ובהתקיים בין היתר, צרכים דחופים של משק הארגיה בישראל, להעיק רישיון הולכה לחברה ממשלתית ,הארגיה
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ש"ח ובקיזוז השפעת השיויים בשערי 
מיליוי ש"ח (ירידה  7- החליפין בסך של כ

  במזומים).

פיקדוות 
  לזמן קצר

 -  20,007  )20,007(  )100.0%(  
הדיווח שוחררו כספים מפיקדוות בתקופת 

  לתקופות של שישה ותשעה חודשים.

יירות ערך 
סחירים 

  שלא יועדו
91,919   -  91,919  100.0%  

החברה  השקיעה, 2017חודש מרץ מ החל
מכוח כספים חופשיים (כספים ללא הגבלות 

שטרי האמות אגב גיוסי החוב) באמצעות 
 מהלי תיקים. בהתאם לאמור, הושקעו כון

מיליוי  92- סך של כ 2017בדצמבר,  31ליום 
ש"ח ביירות ערך באפיקים הרלווטיים על פי 

  מדייות ההשקעות.

  236.5%  55,520  23,471  78,991  לקוחות
הגידול ובע בעיקר מהכסות דמי חיבור 

גבול ירדן (ירדן  - לקבל בגין מקטע דוברת 
  צפון).

חייבים 
ויתרות 

  חובה
14,673  16,227  )1,554(  )9.6%(  

כוללת בעיקר  2017בדצמבר,  31היתרה ליום 
הוצאות מראש והוצאות ריבית מראש בסך 

מיליוי ש"ח וחייבים בגין מתקי  9- של כ

PRMS י ש"ח 5- חלוקה בסך של כמיליו* .
ובע בעיקר  2016בדצמבר,  31הקיטון לעומת 

מקיטון ביתרת ההוצאות מראש (בעיקר בגין 
  יתרת מע"מ).

סה"כ 
כסים 
  שוטפים

728,347  765,396  )37,049(  )4.8%(    

  

מיליוי ש"ח קיימת יתרת התחייבות  5- חלוקה בסך של כ PRMSכגד הסכום של החייבים בגין מתקי  *

מיליוי ש"ח). בוסף, בגין מתקי  2- סך של כ -  2016בדצמבר,  31בסכום זהה בסעיף הזכאים (ליום 

PRMS י ש"ח בסעיף חייבים אחרים לזמן ארוך ויתרה בסכום  17- קיימת יתרה בסך של כ ,חלוקהמיליו

מיליוי ש"ח). רישום  21- סך של כ -  2016בדצמבר,  31זהה בסעיף הכסות מראש לזמן ארוך (ליום 

חלוקה וזאת על פי  PRMSחשבואי זה בא להקביל מחד את זכאות החברה להכסות בגין הקמת מתקי 

  השלמת הפרויקטים ומגד דחיית הכסות אלו, שכן טרם החלה הזרמת הגז במתקים אשר בהקמה.אחוזי 

  
  כסים לא שוטפים

  

סך   ליום (באלפי ש"ח)
  השיוי
(אלפי 
  ש"ח)

%  
  השיוי

הסברים לעיקרי השיויים בסעיפים 
 31לבין  2017בדצמבר  31דלעיל בין 

  2016בדצמבר 
31 

בדצמבר 
2017  

31 
בדצמבר 

2016  

מזומים 
ושווי 

מזומים 
מיועדים 

ויירות ערך 
סחירים 
  מיועדים

296,098  291,505  4,593  1.6%  

כון לתאריך המאזן, החזיקה החברה, 
בסכומים המשמשים כבטוחות לבעלי 

, CAPEXאגרות החוב (קרן חח"י, 
קרות שירות חוב, קרן תפעול 
 ותחזוקה), כבטוחה להסכם עם חח"י

בהתאם להוראות התוספת השייה 
וכבטחוות לעסקאות  להסכם המשולש

בדצמבר,  31הגידור. הגידול לעומת 
ובע בעיקר מעדכון שביצעה  2016

החברה מול אמן אגרות החוב סדרה א' 
בהתאם להוראות שטרי האמות 

מיליוי ש"ח ששוחררו) וכן  23(סה"כ 
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  התחייבויות שוטפות
  

  

  ליום (באלפי ש"ח)
  סך השיוי

(אלפי 
  ש"ח)

%  
  השיוי

הסברים לעיקרי השיויים בסעיפים 
 31לבין  2017בדצמבר  31דלעיל בין 

  2016בדצמבר 
31 

בדצמבר 
2017  

31 
בדצמבר 

2016  

חלות 
שוטפת של 
  אגרות חוב

91,667  92,710  )1,043(  )1.1%(  

הקיטון ובע משיויים בחלויות 
השוטפות לפי לוחות הסילוקין (בגין 

גידול בסך של  - אגרות החוב סדרה א' 
מיליוי ש"ח ובגין אגרות החוב  9- כ

מיליוי  10- קיטון בסך של כ - סדרה ג' 
  ש"ח).

חלות 
שוטפת של 

אשראי 
  חח"י

51,496  57,110  )5,614(  )9.8%(  
ובע  2016בדצמבר,  31הקיטון לעומת 

מירידת שער החליפין של הדולר 
  ).9.83%- בתקופה (כ

הגידול ובע בעיקר מספקי מערכת   4.5%  2,228  50,004  52,232ספקים 

                                                 
  .(עלויות הקמה ביכוי הוצאות פחת) העלות המופחתת של מערכת ההולכה 2

מגידול בעקבות רווחים בתקופה. מגד 
הגדלה של הביטחוות בגין  בוצעה

מיליוי ש"ח)  24- עסקאות הגידור (כ
  בעקבות ירידת שער הדולר בתקופה.

בוסף, יש לציין כי חל גידול ביתרת 
יירות הערך הסחירים המיועדים וזאת 
בשל העברתם לראשוה של קרות שרות 
חוב אגרות החוב סדרה ג' וסדרה ד', 

ת מיליוי ש"ח, מפיקדוו 92- כבסך של 
האמים ליהול מהלי תיקים אשר 

  פועלים מטעם החברה ובפיקוחה.

חייבים 
  אחרים

17,300  20,661  )3,361(  )16.3%(  
הצגה חשבואית של חייבים בגין דמי 

הסבר  וחיבור חלוקה לזמן ארוך (רא
  לעיל במסגרת הכסים השוטפים).

רכוש קבוע, 
  טו

9,720  10,114  )394(  )3.9%(    

רישיון 
והקמת 
מתקי 

PRMS2  

4,924,667  4,699,703  224,964  4.8%  

 2017ההשקעה במקטעי הולכה בשת 
מיליוי ש"ח  425- הסתכמה בסך של כ

בגין מקטעי  2017והוצאות הפחת בשת 
 196 - ההולכה הסתכמו בסך של כ

 380- כלעומת השקעה של ש"ח, מיליוי 
 162- כוהוצאות פחות של  מיליוי ש"ח
   .2016בשת  מיליוי ש"ח

 2017בשת  PRMS- ההשקעה במתקי ה
מיליוי ש"ח  44- הסתכמה בסך של כ

בגין מתקי  2017והוצאות הפחת בשת 

 48- הסתכמו בסך של כ PRMS- ה
 49- כ, לעומת השקעה של מיליוי ש"ח
 45- כ והוצאות פחות של מיליוי ש"ח
  .2016בשת  מיליוי ש"ח

סה"כ 
כסים לא 

  שוטפים
5,247,785  5,021,983  225,802  4.5%    
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וותי 
  שירותים

  ההולכה (קבלי ההקמה).

הפרשות, 
זכאים 
ויתרות 

  זכות

288,468  225,161  63,307  28.1%  

כוללת  2017בדצמבר,  31היתרה ליום 
מיליוי  159- הוצאות לשלם בסך של כ

ש"ח, הכסות מראש בגין קיבולת בסך 
מיליוי ש"ח, הכסות מראש  35- של כ

בגין דמי חיבור (חלות שוטפת של 
ההכסות מראש לזמן ארוך בגין דמי 

מיליוי ש"ח, מוסדות  49- חיבור) כ
 - (בעיקר מס הכסה ומע"מ) בסך של כ

 7- מיליוי ש"ח, עובדים בסך של כ 33
מיליוי ש"ח וזכאים בגין מתקי 

PRMS י 5- חלוקה בסך של כמיליו 
  ).ש"ח (ראה חייבים ויתרות חובה

ובע  2016בדצמבר,  31הגידול לעומת 
בעיקר מעלייה ביתרת הוצאות לשלם 

מיליוי ש"ח (בעיקר  28- בסך של כ
בגין הפרשה להשקעות והוצאות 

ם בגין הלוואת אופיק ריבית לשל
והלוואת ברקליס) ובוסף עלייה 
בהכסות מראש בגין דמי חיבור בסך 

מיליוי ש"ח בגין מתקים  6- של כ
חדשים שהחלו לפעול. כמו כן, עלייה 

מיליוי ש"ח  14- במוסדות בסך של כ
  בגין גידול בהפרשה למס הכסה.

מכשירי 
  גידור

17,181  13,849  3,332  24.1%  
ובע  2016בדצמבר,  31לעומת הגידול 

בעיקר מירידת שער החליפין של 
  ).9.83%- הדולר בתקופה (כ

סה"כ 
התחייבויות 

  שוטפות
501,044  438,834  62,210  14.2%    

  
  

   התחייבויות לא שוטפות
  

  

סך   ליום (באלפי ש"ח)

  השיוי

(אלפי 

  ש"ח)

%  

  השיוי

הסברים לעיקרי השיויים בסעיפים 

 31לבין  2017בדצמבר  31דלעיל בין 

  2016בדצמבר 

בדצמבר  31

2017  

בדצמבר  31

2016  

  )2.9%(  )91,821(  3,123,814  3,031,993  אגרות חוב

הקיטון ובע מפירעוות קרן של 
אגרות החוב סדרה א' ואגרות החוב 

 2017סדרה ג' בחודשים יוי ודצמבר 
 46- מיליוי ש"ח ו 47- בסך של כ

וכן מהפחתת  מיליוי ש"ח, בהתאמה,
מיליוי  6- עלויות גיוס בסך של כ

ש"ח. מגד, השפעה מקזזת בגין 
 6- ) בסך של כ0.3%עליית המדד (

מיליוי ש"ח וקיטון בחלויות 
  מיליוי ש"ח. 1- השוטפות בסך של כ

  )19.4%(  )102,245(  527,000  424,755  אשראי חח"י

 התחייבותהמשקפת את ה יתרה
בהתאם להסכם המשולש  לחח"י

המתייחס למימון הקמת הקו הימי. 
התחייבות החברה בגין אשראי חח"י 

 31היה דולרית. הקיטון לעומת 
ובע מפירעוות קרן  2016בדצמבר, 

בסך של  2017בחודשים יוי ודצמבר 
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מיליוי  26- מיליוי ש"ח וכ 26- כ
ש"ח, בהתאמה, וכן מירידת שער 

) 9.83%- כהדולר בתקופה (ירידה של 
מיליוי ש"ח ומגד  57- בסך של כ

 2- הפחתת עלויות גיוס בסך של כ
מיליוי ש"ח וסיווג חלות שוטפת של 

מיליוי ש"ח (בשל שיוי בשער  6- כ
  החליפין של הדולר).

הלוואה 

מתאגיד 

  בקאי

הגידול ובע מעליית המדד בתקופה   0.3%  162  53,771  53,933
  ).0.3%- (כ

הכסות 

מראש לזמן 

  ארוך

868,563  646,282  222,281  34.4%  

הגידול ביתרת ההכסות מראש 
ובע  2016בדצמבר,  31לעומת 

מדחיית דמי חיבור של מתקים אשר 
טרם הופעלו או אשר החלו לפעול 

 280- גידול של כ - במהלך התקופה 
מגד הפשרה של  ,מיליוי ש"ח

הכסות בגין פרויקטים שפועלים 
מיליוי ש"ח והקטת  47- בסך של כ

הכסות מראש בשל חשבון סופי עם 
מפעלי ים המלח (אזור התעשייה רמת 

מיליוי ש"ח  4- חובב) בסך של כ
וסיווג חלויות שוטפות בגין מתקים 

 6- אשר החלו לפעול בסך של כ
  *מיליוי ש"ח.

ראה הסבר לעיל במסגרת   23.9%  21,441  89,551  110,992  מכשירי גידור
  ההתחייבויות השוטפות.

    )4.6%(  )3,682(  80,216  76,534  מסים דחים

סה"כ 

התחייבויות 

  לא שוטפות

4,566,770  4,520,634  46,136  1.0%    

  
הכסות מדמי חיבור זקפות על ידי החברה בדוח רווח והפסד, בגין אותם מתקים שהופעלו בלבד, החל  *

ממועד הפעלתם. הכסות מדמי חיבור בגין מתקים שטרם הופעלו דחות על ידי החברה עד למועד 

). החל ההפעלה (ומסווגות עד למועד זה כהכסות מראש לזמן ארוך במסגרת ההתחייבויות הלא שוטפות

ממועד הפעלת המתקן רשמת הכרה בהכסות ואלו זקפות, מאותו המועד, לדוח רווח והפסד בהתאם 

לאמור לעיל. הפחתת הכסות מראש בגין דמי חיבור, בגין אותם מתקים שהופעלו בלבד, בוצעה לפי אורך 

) PRMS- מתקי ה שה או עד סוף תקופת הרישיון כמוך (במקביל לתקופת ההפחתה של 18חיים המשקף 

  מיליוי ש"ח. 47- בסך של כ 2017והסתכמה בשת 

  הון עצמי

 31לדוחות הכספיים ליום  19לפרטים אודות הרכב ההון העצמי של החברה ושיויים שחלו בו ראו באור 

  .2017בדצמבר, 

הכסות בגין חוזים עם לקוחות על יתרת העודפים של  -   IFRS-15ןלפרטים בדבר ההשפעה הצפויה של תק

  .2017בדצמבר,  31בדוחות הכספיים ליום  3.2ראה באור  2018ביואר,  1החברה ליום 

  

 תוצאות הפעילות בתקופות המדווחות  . 3

 

 להלן תוים עיקריים בגין דוחות הרווח והפסד של החברה: 3.1
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לעומת  2017בדצמבר,  31להלן יתוח עיקרי השיויים בסעיפי דוח רווח והפסד לשה שהסתיימה ביום  3.2

 :2016בדצמבר,  31השה שהסתיימה ביום 

  הכסות 

הכסות החברה מדמי הולכת גז טבעי מוכרות בתקופת הדיווח אשר בה סופק הגז הטבעי למשתמשים, 

  כאשר: 

שעות  730- לשעה מוכפלות ב BTUהכסות מדמי קיבולת מחושבות לפי קיבולת מוזמת במיליוי  . 1

 לחודש ובתעריף הקיבולת אשר אושר על ידי המועצה לעייי משק הגז הטבעי.

הכסות מהזרמה מחושבות על בסיס כמות הגז המועברת ובהתאם לתעריף ההזרמה אשר קבע על  . 2

 .")המועצה(" הטבעי ידי המועצה לעייי משק הגז

משיעור התעריף מעודכן בהתאם  100%, מבה ההצמדה של תעריף ההולכה: 2012החל מחודש יואר 

  למדד הידוע ביום האחרון לחודש הצריכה. 

 31בדוחות הכספיים ליום  14ז'1באור לפרטים בדבר החלטת המועצה בוגע לעדכון תעריף ההולכה, ראה 

  .2017בדצמבר, 

  הכסות מקיבולת והזרמה 

 
 הפרש 2016 2017

  % השיוי
 אלפי ש"ח

  4.1% 21,784  531,408  553,192 הכסות

  )15.8%( )42,690(  )269,688(  )312,378( הוצאות הפעלה

  )8.0%(  )20,906(  261,720  240,814  רווח גולמי

     49.3%  43.5%  % מהמכירות

  0.8%  163  )21,061(  )20,898( הוצאות ההלה וכלליות

  7.8%  45  577  622  הכסות אחרות, טו

  )8.6%( )20,698(  241,236  220,538 רווח תפעולי

      45.4%  39.9%  % מהמכירות

  2.4%  2,661  )111,606(  )114,267(  הוצאות מימון, טו

  )18.0%( )23,359(  129,630  106,271  רווח לפי מסים על ההכסה

  )21.7%(  )4,607(  )21,257(  )25,864(  מסים על הכסה

  )25.8%( )27,966(  108,373  80,407  רווח קי
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 494- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ 506- הסתכמו לסך של כ 2017ההכסות מקיבולת והזרמה בשת 

. הגידול מיוחס בעיקר למתקים חדשים אשר החלו לפעול  בקיזוז הכסות 2016מיליוי ש"ח בשת 

  מחריגות בתקופה המקבילה אשתקד אשר לא היו בתקופה הוכחית.

דוחות ב י'26דבר חוב חח"י לחברה בגין חריגות מקיבולת והגדלת קיבולת מאולצת ראו ביאור לפרטים ב

  .2017 ,בדצמבר 31הכספיים של החברה ליום 

  הכסות מדמי חיבור 

מיליוי ש"ח  38- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ 47- הסתכמו לסך של כ 2017ההכסות מדמי חיבור בשת 

  בעיקר למתקים חדשים אשר החלו לפעול.. הגידול מיוחס 2016בשת 

  הוצאות הפעלה 

מיליוי ש"ח  270- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ 312- הסתכמו לסך של כ 2017הוצאות ההפעלה בשת 

. הגידול מיוחס בעיקר להוצאות פחת בגין מקטעים ומתקים אשר עדיין לא פעלו בתקופה 2016בשת 

ארוה  הוצאותבגידול  (בעיקר במקטע הצפוי), תחזוקת המערכתהמקבילה אשתקד וכן לגידול בעלויות 

  וגידול בעלויות שמירה וביטחון בגין הפעלת המקטע המזרחי.

  להלן הרכב הוצאות ההפעלה:

  

  רווח גולמי 

הקיטון ברווח הגולמי בין התקופות בע בעיקר מגידול בהוצאות פחת בעקבות מתקים חדשים אשר 

  החלו לפעול בקיזוז גידול בהכסות ממתקים חדשים.

  הוצאות ההלה וכלליות 

  הרכב הוצאות ההלה וכלליות:להלן 

 
 הפרש 2016 2017

  % השיוי
 אלפי ש"ח

  9.4% 4,497 48,030 52,527 הוצאות תחזוקת מערכת

  9.3% 1,379 14,779 16,158 שכר עבודה ולוות

  17.8%  36,814 206,879 243,693 פחת והפחתות

  15.8%  42,690 269,688 312,378 סה"כ

 
 הפרש 2016 2017

  % השיוי
 אלפי ש"ח

 )9.2%( )811( 8,809 7,998 שכר עבודה ולוות

 )2.3%( )112( 4,785 4,673 שירותים מקצועיים

 2.9% 68 2,301 2,369 שכר דירה ואחזקה

  3.1% 67 2,131 2,198 פחת והפחתות

  6.9% 55 798 853 אחזקת רכב

  14.0% 131 936 1,067 ומחשובתקשורת 
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  רווח תפעולי

הקיטון ברווח התפעולי בע בעיקר מגידול בהוצאות פחת בעקבות מתקים חדשים אשר החלו לפעול 

  בקיזוז גידול בהכסות ממתקים חדשים.

EBITDA3  

מיליוי  450- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ 466- הסתכם בסך של כ 2017של החברה בשת  EBITDA- ה

. הגידול ובע בעיקר מגידול בהכסות בתקופת הדיווח לעומת התקופה המקבילה 2016ש"ח בשת 

  אשתקד. 

  הוצאות מימון 

מיליוי ש"ח  138- של כ הסתכמו לסך 2017הוצאות המימון טו (ללא הוצאות מימון שהווו) בשת 

  .2016מיליוי ש"ח בשת  139- לעומת סך של כ

  להלן פירוט הוצאות והכסות המימון של החברה, בחלוקה לסעיפים עיקריים:

  

  הערות 
  הפרש 2016 2017

 % השיוי
 אלפי ש"ח

 OPIC 1  12,300  10,872  1,428 13.1%ריבית הלוואת 

  24.6%  422  )1,717(  )1,295(   הכסות ריבית, טו

 )484.1%( )6,477(  )1,338(  )7,815(  2 רווח מיירות ערך סחירים

  8.0%  10,542  131,323  141,865  3 ריבית והצמדה אשראי לזמן ארוך

  415.8% 35,953  8,646  44,599  4 הפסד מעסקאות הגה (כולל ריבית)

  )OPIC(  5  )57,159(  )9,638(  )47,521(  )493.1%הפרשי שער אשראי חח"י (

 709.7% 6,480  913  7,393    הפרשי שער פיקדוות במט"ח

  )649.5%(  )1,773(  )273(  )2,046(    הפרשי שער ספקים במט"ח

  42.1% 149  354  503    עמלות ואחרות

 )0.57%( )797(  139,142  138,345    סה"כ הוצאות מימון, טו ללא היוון

 )12.6%( )3,458(  )27,536(  )24,078(  6  מימון שהוון בתקופה

 2.4% 2,661  111,606  114,267    סה"כ הוצאות מימון, טו לאחר היוון

  

  :פירוט וסף לטבלה והסברים לשיויים העיקריים

בהתאם לתוספת הראשוה להסכם המשולש, מחויבת החברה בגין  -  OPICריבית הלוואת  . 1

 - לצורך הקמת הקו הימי במסגרת הלוואה אשר לקחה על ידי חח"י מ התחייבות חח"י

                                                 
3 EBITDA - י ריבית רווחפחת והפחתות ,מסים ,לפ.  

  11.6% 17 147 164 ביטוחים

  36.6% 422 1,154 1,576  אחרות

  )0.8%( )163( 21,061 20,898 סה"כ
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CITIBANK ושאת ריביתה ,LIBOR+0.6% פרעת ב תיים שווים,  30- ואשרתשלומים חצי ש

ובע מעליית  OPIC. הגידול בהוצאות המימון בגין ריבית הלוואת 2010בדצמבר,  17החל מיום 

 ) ומגד השפעה מקזזת בגין ירידת שער הדולר55.77%- שיעור ריבית הליבור (ממוצע משוקלל כ

 . בשת הדיווח, לעומת התקופה המקבילה אשתקד

הסתכמו  2017הכסות המימון בגין רווח מיירות ערך סחירים בשת  - רווח מיירות ערך סחירים  . 2

הגידול . 2016מיליוי ש"ח בשת  1.4- מיליוי ש"ח לעומת הכסות מימון בסך של כ 7.8- בסך של כ

מיליוי ש"ח (ראה  91.9בהכסות ובע מגידול בהשקעות ביירות ערך סחירים לא מיועדים בסך 

יירות ערך סחירים לא מיועדים) ומהעברת קרות שרות החוב אגרות החוב סדרה ג'  2.2סעיף 

 .2017מהלי תיקים החל מחודש מרץ  מיליוי ש"ח, מפיקדוות האמים ליהול 92- וסדרה ד', כ

הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין יתרת מ ובע השיוי - ריבית והצמדה אשראי לזמן ארוך  . 3

 2017אגרות החוב וההלוואה מתאגיד בקאי. הוצאות המימון בגין אשראי לזמן ארוך בשת 

. הגידול ובע 2016מיליוי ש"ח בשת  131- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ 142- הסתכמו בסך של כ

) לעומת הירידה בתקופה 0.3%- עור מדד המחירים לצרכן במהלך התקופה (עלייה של כמעלייה בשי

 12- ), סך ההשפעה של השיוי במדד בין התקופות היו כ0.3%- המקבילה אשתקד (ירידה של כ

מיליוי ש"ח (קיטון בהוצאות ריבית לאור  2- מיליוי ש"ח ומגד קיטון בהוצאות ריבית בסך של כ

 ג').- אגרות החוב סדרה א' ופירעוות של קרן 

 250- ) בהיקף של כSWAPעסקאות החלף (בתקופת הדוח החברה ביצעה  - הפסד מעסקאות הגה  . 4

מיליוי דולר, לשם גידור השיויים בשער החליפין של הדולר ובריבית הליבור על הלוואת חח"י. 

עבודת הערכת שווי על פי התקיה הבילאומית עסקאות ההגה מוצגות לפי שווין ההוגן על פי 

אשר בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוי, כאשר השיויים מוצגים זקפים לדוח רווח והפסד. הגידול 

ובע בעיקר מירידת שער הדולר בתקופה  2016לעומת שת  2017בהפסד מעסקאות ההגה בשת 

עלייה במדד ) ובוסף 1.46%- ) לעומת ירידה מוכה יותר בתקופה המקבילה אשתקד (כ9.83%- (כ

 ).0.3%- ) לעומת ירידה בתקופה המקבילה אשתקד (כ0.3%- בתקופה הוכחית (כ

(הלוואה  הכסות המימון בגין הפרשי שער אשראי חח"י - ) OPICהפרשי שער אשראי חח"י ( . 5

 10- מיליוי ש"ח לעומת הכסות מימון בסך של כ 57- הסתכמו בסך של כ 2017דולרית) בשת 

. הגידול בהכסות המימון ובע בעיקר כתוצאה מירידה בשער הדולר 2016מיליוי ש"ח בשת 

) לעומת ירידה מוכה יותר בשער הדולר בתקופה המקבילה אשתקד 9.83%- בתקופה (ירידה של כ

 ).1.46%- ה של כ(יריד

  מדד על פי מקטעים שבהקמה. - מימון שהוון  . 6

   מסים על הכסה

 21- מיליוי ש"ח לעומת הוצאות בסך של כ 26- הסתכמו בסך של כ 2017הוצאות מסים על הכסה בשת 

  . 2016מיליוי ש"ח בשת 

אודות המיסוי  ). לפרטים וספים25% -  2016(בשת  24%היו  2017שיעור מס החברות בישראל בשת 

לדוחות הכספיים ליום  24החל על החברה, לרבות פייה לקבלת אישור מקדמי מרשויות המס ראה באור 

  .2017בדצמבר,  31

  רווח כולל
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 108.4- מיליוי ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ 80.4- הסתכם בסך של כ 2017הרווח הכולל בשת 

  .2016מיליוי ש"ח בשת 

  זילות ומקורות מימון    . 4

 כללי 4.1

הפעילות השוטפת של החברה ממומת בעיקר מתזרים מזומים מפעילות שוטפת. לצורך מימון פעילות 

ההשקעה, גייסה החברה אגרות חוב (סדרה א', סדרה ג' וסדרה ד'). במהלך תקופת הדיווח לא בוצעו 

בין היתר  גיוסים וספים. יש לציין כי טילת אשראי על ידי החברה כפופה לאישורים רגולטורים שוים,

מכוח הסכם המסגרת עם המדיה, וכן לעמידה בהוראות חוק החברות הממשלתיות וזאת טרם טילת 

  האשראי.

  אגרות חוב  4.2

 31מיליוי ש"ח (ליום  3,124- הסתכמה לסך של כ 2017בדצמבר,  31יתרת אגרות החוב של החברה ליום 

' ובחלק  3מיליוי ש"ח). לעיין דירוג אגרות החוב של החברה ראה סעיף  3,217- סך של כ 2016בדצמבר, 

  להלן. 

 זילות ותזרים  4.3

- , לעומת יחס שוטף של כ1.45- עמד על כ 2017בדצמבר,  31היחס השוטף של החברה ליום  -  4יחס שוטף

  .2016בדצמבר,  31ליום  1.74

מיליוי ש"ח, לעומת  227- הסתכם לסך של כ 2017בדצמבר,  31ההון החוזר של החברה ליום  -  5הון חוזר

  .2016בדצמבר,  31מיליוי ש"ח ליום  327- סך של כ

 בתקופת הדיווח תזרימי מזומים  4.4

 726- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ  -635כון ליום המאזן, לחברה יתרות כספיות זמיות בהיקף של כ

. יתרות כספיות זמיות משמעותן מזומים, פיקדוות לזמן קצר 2016בדצמבר,  31מיליוי ש"ח ליום 

טחוות למכשירי גידור ו/או ויירות ערך סחירים אשר אים מיועדים כבטחוות לבעלי אגרות החוב, ב

  בפיקדון מיועד לחח"י.

  פעילות שוטפת

מיליוי  638- בסך של כ 2017תזרימי המזומים אשר בעו מפעילות שוטפת של החברה הסתכמו בשת 

. הגידול ובע בעיקר מעלייה בתקבולים בגין דמי 2016מיליוי ש"ח בשת  480- ש"ח לעומת סך של כ

  מיליוי ש"ח. 155- חיבור בסך של כ

  פעילות השקעה

מיליוי  472- בסך של כ 2017תזרימי המזומים אשר שימשו לפעילות השקעה של החברה הסתכמו בשת 

. הגידול ובע בעיקר מעלייה בפעילות ההשקעה 2016מיליוי ש"ח בשת  379- ש"ח לעומת סך של כ

) ומגידול בהשקעה PRMSקמת מתקי מיליוי ש"ח (רישיון וה 38- במזומן בכס הבלתי מוחשי בסך של כ

מיליוי ש"ח, אשר קוזזה כתוצאה משחרור  157- ביירות ערך סחירים (מיועדים ולא מיועדים) בסך של כ

  מיליוי ש"ח. 74- פיקדוות (מיועדים ולא מיועדים) בסך של כ

                                                 
 . כסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות -יחס שוטף  4
  .כסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות -ן חוזרהו 5
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  פעילות מימון

מיליוי  322- בסך של כ 2017תזרימי המזומים אשר שימשו לפעילות מימון של החברה הסתכמו בשת 

. הגידול ובע בעיקר מפרעון של אגרות חוב בהיקף 2016מיליוי ש"ח בשת  301- ש"ח לעומת סך של כ

  מיליוי ש"ח (בהתאם ללוחות הסילוקין של אגרות החוב). 24- גדול יותר בסך של כ

  

  אזהרה ביחס לתעודות ההתחייבות שבמחזור   סימי  . 5

  לתקות. 14(ב)10כון למועד הדוח, לא התקיימו בחברה אף אחד מסימי האזהרה המפורטים בתקה 

  

  היבטי ממשל תאגידי -  'בחלק 

  דירקטורים בעלי מומחיות חשבואית ופיסית . 1

דירקטורים בעלי מומחיות , טרם קבעה החברה מהו המספר המזערי של כון למועד אישור דוח זה

חשבואית ופיסית, לרבות דירקטורים חיצויים, בהתחשב באופי ובהיקף פעילות החברה, וה"ל ייקבע 

  ., ככל שיתרחשבסמוך להפיכת החברה לתאגיד מדווח

הודיעה רשות החברות הממשלתיות לחברה כי הוועדה לבדיקת מיויים של  2015במרץ,  3יצוין כי ביום 

 8צאה את הדירקטורית ורית חום כדירקטורית בעלת מומחיות חשבואית ופיסית, וכי ביום הרשות מ

הודיעה רשות החברות הממשלתיות לחברה כי הוועדה לבדיקת מיויים של הרשות  2017בחודש מאי 

  מצאה את הדירקטור איתן פדן כדירקטור בעלת מומחיות חשבואית ופיסית.

  דירקטורים בלתי תלויים . 2

כון למועד אישור דוח זה, לא מכהים בחברה דירקטורים בלתי תלויים, כהגדרת מוח זה בחוק החברות, 

, והחברה לא אימצה הוראה בעיין זה בתקוה. ה"ל ייקבע בסמוך להפיכת החברה 1999- התש"ט

  ככל שיתרחש.לתאגיד מדווח, 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה  . 3

 כללי 3.1

וריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה. כמו כן, אישר דירקטוריון החברה דירקט

"), אשר בוחת את הדוחות הכספיים טרם ועדת הכספים" או "הוועדההקמת ועדת כספים ("

  העברתם לדירקטוריון החברה.

ה"ה: ורית חום (יו"ר הועדה), פיה דבורין, אלי בשימול,  וחברי הוועדה היבמהלך שת הדיווח, 

). לפרטים אודות חברי 2017במאי,  21שי פרמיגר ואיתן פדן (אשר מוה כחבר דירקטוריון ביום 

  .פרק ז' לתשקיף זההוועדה וכן יתר חברי הדירקטוריון, ראה 

רה, סמכ"ל הכספים של החברה כן וכחים בדיוי ועדת הכספים רואה החשבון המבקר, מכ"ל החב

  והמבקר הפימי של החברה.

  2017בדצמבר  31הליך אישור הדוחות הכספיים ליום  3.2
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על ידי דירקטוריון  2017בדצמבר,  31במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה ליום 

הדירקטוריון החברה, הועברה טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיום של חברי 

  ) ימים לפי מועד הישיבה הקבועה לאישור הדוחות.3שלושה (

  :היה כרוך במספר ישיבות 2017בדצמבר  31אישור הדוח הכספי ליום 

התקיים דיון עקרוי ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות בועדת הכספים ודיון  2018במרץ,  22ביום 

הוצגו הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, לרבות כללי בטיוטת הדוחות הכספיים. במסגרת הדיון 

עסקאות שאין במהלך העסקים הרגיל, ככל שישן, ההערכות המהותיות והאומדים הקריטיים 

השיויים שחלו בה  שיושמו בדוחות הכספיים, סבירות התוים, המדייות החשבואית שיושמה,

אות בדוחות הכספיים ובמידע הלווה.ויישום עקרון הגילוי ה  

בוסף ערכו דיון ויתוח מקיפים אודות הדוחות הכספים על באוריהם והערכות שווי מהותיות, יתוח 

הפעילות העסקית ודיון בוגע לסעיפים ושיויים מהותיים בדוח התקופתי. בישיבה כחו כלל חברי 

  הוועדה.

קטוריון לאשר את התקיימה ועדת כספים וספת בה הוועדה המליצה לדיר 2018במרץ,  29ביום 

 ., למעט מר שי פרמיגרבישיבה כחו כלל חברי הוועדה .2017בדצמבר,  31הדוחות הכספיים ליום 

לעמדת הדירקטוריון, לאור זהות חברי הדירקטוריון וחברי ועדת הכספים, המלצות ועדת הכספים 

  ן. הועברו זמן סביר לפי הדיון בדירקטוריו

למעט מר שי  בה כחו כלל חברי הדירקטוריון, 2018במרץ,  29בישיבת הדירקטוריון שתקיימה ביום 

בה כחו  2018במאי,  28בישיבת דירקטוריון וספת שהתקיימה ביום ו פרמיגר ומר יחזקאל ליפשיץ

ים דוו הדוחות הכספיים לאחר סקירתם של מכ"ל החברה וסמכ"ל הכספ כלל חברי הדירקטוריון

באופן מפורט את עיקרי הדוחות הכספיים, הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, התוצאות הכספיות, 

המצב הכספי ותזרים המזומים של החברה והוצגו תוים על פעילות החברה תוך השוואה לתקופות 

קודמות. בישיבת הדירקטוריון כח גם רואה החשבון המבקר של החברה אשר הוסיף את הערותיו 

הסבריו באשר לשיויים המהותיים בתקופת הדוח ועיקרי המדייות החשבואית אשר יושמו בעריכת ו

  הדוחות הכספיים. כמו כן כחו המבקר הפימי והיועץ המשפטי של החברה.

  .2017בדצמבר,  31הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 הבקרה הפימית על הדיווח הכספי 3.3

בפיקוח ובאישור הדירקטוריון, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פימית אותה על הההלה 

דיווח כספי בחברה. בקרה פימית על דיווח כספי היא תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון 

לגבי מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים למטרות חיצויות, בהתאם לכללי חשבואות 

ם והוראות חוק החברות הממשלתיות. בשל המגבלות המובות שלה, מערכת בקרה פימית על מקובלי

  דיווח כספי איה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה מוטעית בדוחות הכספיים תימע או תתגלה.

 פרטים אודות רואי החשבון המבקרים ושכרם . 4

אלמגור זוהר ושות' היו רואה החשבון המבקר את החברה החל ממועד מיויו  רואי החשבון ברייטמן

  . 2004בחודש יואר 

לחוק החברות הממשלתיות וחוזרי רשות החברות הממשלתיות מסדירים את ושא מיויו,  44-46סעיפים 

  שכרו, חובות הדיווח וההחלפה של רואה חשבון המבקר בחברות ממשלתיות.
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לא התקיימו אסיפות כלליות של בעלי המיות בחברה. לפיכך, רואה החשבון  2010 יצוין כי החל משת

המבקר של החברה מוה לאחרוה באסיפה הכללית של בעלי המיות של החברה אשר התקיימה בחודש 

  2010.6ובמבר 

המליצה הוועדה למיוי רואי חשבון  2015 בספטמבר 7מידע שמסר לחברה, ביום בהתאם ל כמו כן,

- כללי החברות הממשלתיות (מיוי רואי חשבון ושכרם), התש"ד מכוח סמכותה לפיחברות ממשלתיות, ב

, למות את זיו האפט כרואה החשבון המבקר של החברה, אולם, כאמור לעיל, האסיפה הכללית של 1994

ושא מיה בושא זה, בשל הליך ביקורת של מבקר המדיסה ולא קיבלה החלטה בוי רואי החברה לא כו

  חשבון בחברות ממשלתיות.

 (א).6.35.25.14לפרטים וספים בדבר רואה החשבון של החברה, חובת המיוי והחקיקה החלה, ראו סעיף 

  לפרק ו' של תשקיף זה. 

   :, מפורטת לפי שעות סוג מתן השירותים2016-2017להלן טבלת שכר טרחת רואה החשבון המבקר לשים 

    

  *) כולל סכומים שטרם שולמו.(

בהתאם להתקדמות עבודת במהלך שת הביקורת משולמים לרואה החשבון המבקר מקדמות שוטפות 

הביקורת והסקירה השוטפות, בגין שירותים הקשורים לביקורת ובגין שירותי מס וזאת עד התקרה 

הקבעת בגין עבודות אלו. יתרת התשלום (ביכוי המקדמות ששולמו) משולמת בתום שת הביקורת לאחר 

  אישור רשות החברות.

 גילוי בדבר המבקר הפימי  . 5

 

 פרטי המבקר הפימי 5.1

 

  רו"ח קובי בון  שם המבקר

תאריך תחילת 
  כהותו

  2010יואר 

הכישורים 
המכשירים את 
המבקר הפימי 
  לביצוע תפקידו

המבקר הפימי היו רואה חשבון מוסמך, בעל תואר ראשון בחשבואות 
 וכלכלה ותואר שי במשפטים. שותף במשרד רואי חשבון בון ויספלד

ושות' המתמחה בביקורת פימית בארגוים, בעל יסיון רב בתחום 
  הביקורת.

למיטב ידיעת החברה וכפי שמסר לה על ידי המבקר הפימי, המבקר 
הפימי עומד בהוראות חוק החברות הממשלתיות וחוזריו ובהוראות סעיף 

  .1992- לחוק הביקורת הפימית, התש"ב 8
על ידי המבקר הפימי, המבקר הפימי למיטב ידיעת החברה וכפי שמסר 

איו מחזיק ביירות ערך של החברה או של גופים הקשורים אליה, ואין לו 

                                                 
כי על רואה החשבון המבקר להתמות (ב) לחוק החברות קובע (למעט במקרים חריגים שאים חלים על החברה) 154סעיף  6

 (א) לחוק החברות קובע כי חברה תקיים אסיפה60בכל אסיפה כללית שתית של בעלי המיות של החברה. כמו כן, סעיף 
   שתית בכל שה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים לאחר האסיפה השתית האחרוה. כללית

 2017 (* 2016  

  שעות  אלפי ש"ח  שעות  ש"חאלפי 

  1,587  289  2,040  367 ביקורת וסקירת דוחות כספיים

SOX 151  843  155  925  

  140  24  72  12 דוחות מס, מס שוטף וושאים שוים

 2,652  468 2,955  530 סה"כ
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  עסקים מהותיים עם החברה או עם גוף הקשור אליה.
המבקר הפימי איו עובד של החברה (או של גוף קשור אליה) והוא מעיק 

קורתו, עזר המבקר שירותי ביקורת פימית כותן שירותים חיצוי. בבי
  בעובדי משרדו, כדוגמת אשי ביקורת ומערכות מחשוב.

  דרך המיוי

מיויו של המבקר הפימי בוצע בעקבות הליך תחרותי שוהל על ידי ועדת 
איתור מיוחדת שהורכבה ממספר חברי הדירקטוריון. מיויו אושר על ידי 

מיויו: זהותו וועדת הביקורת והדירקטוריון. בין הימוקים לאישור 
ויסיוו של המבקר הפימי, השכלתו וכישוריו ויסיוו הרב של המבקר 
הפימי בביקורת פימית, צוות הביקורת וכן זהות התאגידים בהם מכהן 
המבקר הפימי כמבקר פימי בהתחשב בין השאר בסוג התאגיד, גודלו, 

  היקף פעילותו ומורכבות פעילותו.

  זהות הממוה
רגויים של המבקר הפימי הים יו"ר הדירקטוריון ומכ"ל הממוים הא

  החברה, כפי שקבע בתקון החברה ובחוק החברות הממשלתיות.

  תכית עבודה
  

תכית העבודה השתית והתלת שתית של הביקורת הפימית מגובשת על 
ידי המבקר הפימי ביחד עם מכ"ל החברה ומוצגת בפי ועדת הביקורת 

טרם הבאתה לאישור סופי של הדירקטוריון בכל שה  לדיון ואישור
במהלך חודש ובמבר. ההליך מבוצע על פי לוחות הזמים שקבעה רשות 

אושרה בוועדת  2017החברות הממשלתיות. התוכית השתית לשת 
הביקורת של הדירקטוריון ובדירקטוריון החברה. עבודת הביקורת 

 מבוצעת על פי תכית זו.

מאפשרת ביצוע ביקורת על כלל פעילויות החברה אחת תכית העבודה 
לשלוש שים כפי הדרש על ידי רשות החברות הממשלתיות ובהתאם 

  לסקר סיכוים שערך על ידי המבקר הפימי אחת לשלוש שים.

  היקף העסקה

שעות (שת  3,779- הסתכמה ב 2017היקף העסקת המבקר הפימי בשת 
ות העבודה של המבקר הפימי קבע על ידי שעות). היקף שע 3,787 -  2016

המבקר הפימי וההלת החברה ואושר על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון 
החברה. לא צומצם היקף העבודה ביחס לתוכית הביקורת המקורית 

  שהוצגה.
 - 2016אלפי ש"ח (שת  787- הסתכמו בכ 2017סך הוצאות הביקורת בשת 

דירקטוריון החברה, אין לתגמול מבקר הפים אלפי ש"ח). להערכת  798- כ
השפעה על שיקול דעתו המקצועי. למבקר הפים לא יתו יירות ערך 

  כחלק מתאי העסקתו.

  עריכת הביקורת

המבקר הפימי עורך את הביקורת בהתאם לתקי ביקורת פימית של 
לשכת המבקרים הפימיים, הוראות חוק הביקורת הפימית וחוק 

החיות רשות החברות הממשלתיות, והל הביקורת הפימית של החברות, 
רשות החברות הממשלתיות ווהל העבודה של החברה בדבר עבודת 

  המבקר הפימי, סמכויותיו ודרכי פעולתו.
המבקר הפימי מוה כציב תלוות בחברה. מלבד תפקיד זה הוא איו 

רה העלולות מבצע מטלות וספות לתפקידו כמבקר פימי במסגרת החב
  לפגוע בעבודת הביקורת הפימית.

  גישה למידע

במהלך עבודת הביקורת, הומצאו למבקר הפימי המסמכים והמידע 
לחוק הביקורת הפימית וכן יתה למבקר גישה  9כדרש לפי סעיף 

חופשית למערכות המידע של החברה לרבות לתוים כספיים לצורך 
וועדת הביקורת, מבקר הפים עומד עבודתו. להערכת הדירקטוריון 

  בדרישות שקבעו בחקיקה ובתקים המקצועיים.

  

  דין וחשבון המבקר הפימי 5.2

המבקר הפימי מגיש מידי חצי שה דוח חצי שתי על עבודת צוות הביקורת הפימית. הדוח כולל 

בוסף מגיש יוי. - סיכום של כל הדוחות ומסמכי הביקורת שהופצו במהלך מחצית השה יואר

המבקר דוח שתי הכולל דיווח לגבי כלל פעילות הביקורת הפימית של אותה השה. הדו"ח השתי 

והחצי שתי מוגשים ליו"ר הדירקטוריון (במידה וקיים), ליו"ר ועדת הביקורת של הדירקטוריון, 

  למכ"ל החברה ולרשות החברות הממשלתיות.



  
  21מתוך  15עמוד        

  

 

ביקורות בהתאם לתכית העבודה השתית לשת  2017צוות הביקורת הפימית ביצע במהלך שת 

וכן ביקורות בושאים וספים. הממצאים, המשמעותיים וההמלצות אשר הועלו בעבודת  2017

  הביקורת, דווחו במסגרת דוחות הביקורת.

  

תקיימו דיוים בוועדת הביקורת בממצאי הביקורת הפימית  2018ועד לחודש יואר  2017בשת 

  ):2016אים (לרבות דוחות ומטלות משת במועדים הב

  

  ושא  מס"ד

רמת הסיכון 

כפי שדורג 

בסקר 

  הסיכוים

  סטאטוס
הפצת טיוטת 

  דוח ביקורת

דיון 

בוועדת 

  ביקורת

  הערות

  גמול דירקטורים   . 1
בהתאם לחוזר 

  הרשות
  -   26/2/2017  הסתיים 

לא דרש 

לעלות 

  לדיון

2 .   

דוח שתי על עבודת 

הביקורת הפימית 

)2016(  

בהתאם לחוזר 

  הרשות
  -   9/2/2017  1/2/2017  הסתיים

3 .   

דוח חצי שתי על 

עבודת הביקורת 

  )2017הפימית (

בהתאם לחוזר 

  הרשות
  -   23/7/2017  הסתיים 

לא דרש 

לעלות 

  לדיון

  2/8/2017  הסתיים  גבוהה  אבטחת מידע   . 4
30/11/20

17  
 -  

5 .   

 - אגף משאבי אוש

יהול ציי רכב ובטיחות 

  בתחבורה

  11/6/2017  הסתיים  גבוהה
30/11/20

17  
 -  

6 .   
העסקת יועמ"ש 

  )2016חיצויים (

בהתאם לחוזר 

  הרשות
  -   4/6/2017  הסתיים

לא דרש 

לעלות 

  לדיון

7 .   
 - מחלקת ביטחון

 ביטחון ואבטחה
  גבוהה מאוד

ממתין לדיון 

  מכ"ל  
4/12/2017   -   -  

8 .   
דוח מעקב יהול 

  ושימור חיובי לקוחות
 -  

ממתין לדיון 

  מכ"ל  
17/12/2017   -   -  

9 .   

איכות  - אגף הדסה

סביבה ופיתוח בר 

  קיימא

  ביוית 

דוח לדיון מכ"ל 

יופץ בימים 

  הקרובים

23/7/2017   -   -  

10 .   
סיעות  - אגף כספים

  לחול
  ביוית 

ממתין לתגובות 

  מבוקרים
31/12/2017   -   -  

11 .   
דוח מעקב הלוואות 

  עובדים
 -  

ממתין לתגובות 

  מבוקרים
28/12/2017   -   -  

  יהול הסיכוים בחברה   . 12
בהתאם לחוזר 

  הרשות

ממתין לתגובות 

  מבוקרים
24/1/2018   -   -  

13 .   
תקציב  - אגף כספים

  ודוחות כספיים
  -   -   בתהליך ביקורת  גבוהה

צפי להגשת 

טיוטה 



  
  21מתוך  16עמוד        

  

 

  ושא  מס"ד

רמת הסיכון 

כפי שדורג 

בסקר 

  הסיכוים

  סטאטוס
הפצת טיוטת 

  דוח ביקורת

דיון 

בוועדת 

  ביקורת

  הערות

במהלך 

חודש 

2/2018.  

14 .   

השתתפות בישיבות 

הדירקטוריון והוועדות 

 השוות

  -   -   מבוצע באופן שוטף  - 

15 .   
יהול ומעקב אחר 

 החלטות ועדת הביקורת

 -  
  -   -   מבוצע באופן שוטף

  

ממצאי דוחות הביקורת הפימית ידוים באופן שוטף בוועדת הביקורת, מבקר הפים עורך יהול 

  ומעקב שוטף אחר יישום החלטות הוועדה בושא הממצאים. 

  הערכת הדירקטוריון את פעילות המבקר הפימי 5.3

הביקורת, היקף, אופי ורציפות הפעילות ותכית העבודה של להערכת דירקטוריון החברה וועדת 

המבקר הפימי של החברה הים סבירים בהתחשב במבה הארגוי, במהות פעילויותיה העסקיות 

  ובהיקפן, ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפימית.

  גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי של התאגיד -  'גחלק 

  שימוש באומדים . 1

ת הדוחות הכספיים, בהתאם לכללי חשבואות מקובלים דרשת הההלה להשתמש באומדים בעריכ

והערכות המשפיעים על התוים בדבר כסים מותים והתחייבויות תלויות שיתן להם גילוי בדוחות 

הכספיים, וכן על תוי הכסות והוצאות בתקופות הדיווח. התוצאות עשויות להיות שוות מאומדים 

  . 2017בדצמבר  31חות הכספיים ליום לדו יט'2. לפירוט בדבר אומדים אלה ראו את ביאור אלה

לדוחות  25), ראה באור SWAPמיליוי דולר (במקור) ( 250לחברה מספר עסקאות החלף בהיקף של 

 IAS 39, עסקאות אלו אין עומדות בכללי IFRS- ). בהתאם לתקי ה2017בדצמבר,  31הכספיים ליום 

ליישום חשבואות גידור. לפיכך, טופלו מכשירים אלו כמכשירים גזרים אשר מדדים מדי תקופה בשווי 

  הוגן דרך רווח או הפסד.

 רישום זכויות בכסים . 2

  בפרק ו לתשקיף זה. 6.26.2ראו סעיף 

 התחייבויות בגין יחסי עובד מעביד . 3

- , התשכ"גןפיטורי פיצויי לחוק בהתאם מחושבת לעובדיה מעביד עובד יחסי סיום בשל החברה התחייבות

 החברה מהלים. כל עובדי ביטוח פוליסותי יד על ומכוסה ההעסקה ") והסכמיחוק פיצויי פיטורין(" 1963

פיטורין. בהתאם לכך, ולאור ביצוע הפרשות  פיצויי לחוק 14סעיף  על העסקה הסכמי במסגרת חתומים
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כאמור, אין מבצעת החברה אקטואריה בקשר עם ההתחייבויות הקיימות בגין יחסי  14בהתאם לסעיף 

  עובד מעביד. 

לפרק ו' בתשקיף  6.30.3לפרטים וספים בדבר התחייבויות החברה בשל יחסי עובד מעביד, ראו את סעיף 

  זה.

 אירועים לאחר שת הדיווח . 4

  חות הכספיים. לדו 28ראו ביאור מספר להתייחסות בדבר אירועים לאחר שת הדיווח 

  הערכות שווי -  'דחלק 

ערכה הערכת שווי עדכית לחוזי  2017בדצמבר,  31במסגרת עריכת הדוחות הכספיים של החברה ליום 

). 2018במרץ,  25(הערכת השווי כאמור יתה ביום  (Cross-Currency Swaps)מטבעות - ההחלף ריבית בין

של רשות יירות ערך (כפי  105-23הערכת השווי כאמור, סווגה, בהתאם למבחים הקבועים בעמדה משפטית 

), כהערכת שווי מהותית. פרט להערכת שווי זו לא היתה לחברה הערכת שווי 2014שעודכה בחודש יולי 

ה בגדר הערכת שווי מהותית או מהותית מאוד, אשר שימשה בסיס לים בדוחות כלשהי אשר היתו

  .  2017בדצמבר,  31הכספיים ליום 

  

  ב לתקות: 8להלן פרטים אודות הערכת שווי זו, בהתאם לאמור בתקה 

  

  פרטים  ושא

  זיהוי ושא ההערכה
  מטבעות - הערכת שווי הוגן של חוזי החלף ריבית בין 

)Cross Currency Swaps(  

  .25.03.2018; הערכת השווי חתמה ביום 31.12.2017  עיתוי ההערכה

שווי ושא ההערכה סמוך 
  לפי מועד ההערכה

  .30.9.2017אלפי ש"ח כון ליום  136,114- כ

שווי ושא ההערכה 
  שקבע בהתאם להערכה

  אלפי ש"ח. 128,173- כ

  זיהוי המעריך ואפיוו
העבודה בוצעה "). אופטימייזחברת אופטימייז יהול סיכוים בע"מ ("

  על ידי פרופ' צבי ויר. למעריך השווי לא קיימת תלות בחברה.

  מודל ההערכה
חישוב השווי ההוגן של כל עסקה על ידי ביית סדרת התשלומים 
העתידיים של כל צד בכל עסקת החלף והיוום באמצעות שיעורי ההיוון 

  המתאימים, תוך ביצוע התאמות לסיכוי אשראי.

שלפיהן ביצע ההחות 
  מעריך השווי את ההערכה

תזרימי מזומים צפויים המחושבים על בסיס עקום ריביות סוואפ 
איפלציה  - בדולר אמריקאי, עקום ריביות סוואפ בש"ח, עקום סוואפ 

  בש"ח ועקום סוואפ מרווח בסיס בין הדולר לש"ח.
כמו כן התאמות לסיכוי אשראי בוצעו על סמך מרווח האשראי של 

רה בהלוואות קיימות ועל בסיס מרווח האשראי באגרות חוב החב
  סחירות של הצדדים שכגד.

  

  תכיות רכישה -  'החלק 

לא ביצעה החברה רכישות או  2017כון למועד דוח זה לא קיימות תכיות רכישה בחברה. במהלך שת 

  מכירות של יירות הערך שלה. 
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  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב -  'וחלק 

  ) 31.12.2017להלן פרטים בדבר תעודות ההתחייבות במחזור שהפיקה החברה (כון ליום  . 1

                                                 
  .מעת לעתשל סדרות אגרות אשר בוצעו  כולל הרחבות  7
  .2017בובמבר,  22מגון הפירעון המוקדם באגרות החוב (סדרה ג') וסף במסגרת תיקון שטרי האמות שבוצע בתאריך  8
   .1.1.2018מיום  החברה, החלתהייה אגרות החוב (סדרה ד') יתות לפדיון מוקדם על ידי ככל ותתרחש, בכפוף לרישומן למסחר של אגרות החוב (סדרה ד') ברשימה הראשית בבורסה,  9

  סדרה

מועד 
הפקה  
לראשו

  ה

שווי קוב 
בעת הפקת 

   7הסדרה
(באלפי 

  ש"ח)

 שווי קוב

כון ליום 
31.12.201

7  
(באלפי 

  ש"ח)

סך 
התמורה 
שהתקבל

  ה
(באלפי 

  ש"ח)

  
השווי קוב 

משוערך 
ליום 

31.12.2017  
(באלפי 
  ש"ח) 

ריבית 
  שצברה
(באלפי 

  ש"ח)

סוג 
ריבית 

ושיעורה 
או 

  וסחתה

מועדי 
תשלום 

  הקרן

מועדי 
תשלום 
  הריבית

פירוט 
הצמדת 
הקרן 

והריבית 
  ותאיה

זכות 
לפדיון 
  מוקדם

יתן 
להמרה 

או 
למימוש 

לייר 
  ערך אחר

ערבות 
לתשלום 

התחייבויות 
על פי שטר 

  האמות

אגרות 
החוב 

(סדרה 
  א')

12.200
6  

1,099,525  884,954  1,201,580  1,059,580  325  

5.6%  
  קבועה

צמודה 
למדד 
המחירי

  ם 

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש 
  2012יוי 

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש 
דצמבר 

2007  

הצמדה 
מלאה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

  לא לא לא

אגרות 
החוב 

(סדרה 
  ג')

12.2011  846,020  813,871  900,051  832,982   -  

4.8%  
  קבועה

צמודה 
למדד 
המחירי

  ם 

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש 
  2016יוי 

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש 
  2012יוי 

הצמדה 
מלאה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

  לא  לא  8כן

אגרות 
החוב 

(סדרה 
  ד')

4.2014  1,174,532  1,174,532  1,207,500  1,174,532   -  

2.95%  
  קבועה

צמודה 
למדד 
המחירי

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש 

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש 

הצמדה 
מלאה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

  לא  לא  9כן*
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  .2017בדצמבר,  31י' בדוחות הכספיים ליום 1לעיין הרחבת אגרות החוב סדרה א', סדרה ג' וסדרה ד' ראה באור 

  

 20- מיליוי דולר כהלוואה ל 250- מיליוי דולר מתוך סכום של כ 223- עד ליום המאזן סך של כ בהתאם לתוספת להסכם המשולש, משך על ידי חח"י - אשראי חח"י 

תשלומים  30- . קרן ההלוואה פרעת ב0.6%בתוספת מרווח של  LIBORשה בגין הקמת המקטע הימי. הלוואה זו היה דולרית והיא ושאת ריבית שתית בשיעור של 

. תשלומי הריבית בגין ההלוואה משולמים מראש כל שישה חודשים מיום לקיחת ההלוואה. תשלומי הקרן והריבית 2010צמבר, בד 17חצי שתיים שווים החל מיום 

 31א' לדוחות הכספיים ליום  18.3לפרטים בדבר הליך בירור עפ"י ההסכם המשולש ראה ביאור  חלים על החברה על פי התאים שקבעו בתוספת להסכם המשולש.

  .2017בדצמבר, 

  

  

  

  

  2014יוי   2019יוי   ם 
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תיאור הכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ולטובת מחזיקי אגרות החוב  . 2

 (סדרה ג') ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')

לפרק א'  1.4.7לטובת מחזיקי אגרות החוב ראו סעיף לפרטים אודות הכסים המשועבדים 

  בתשקיף זה.

  דירוג אגרות החוב של החברה  . 3

לפרק א' בתשקיף  1.4.7ראו סעיף  דירוג אגרות החוב סדרה א', סדרה ג' וסדרה ד'אודות  לפרטים

  זה.

  (סדרה ד')- קיום תאי אגרות החוב (סדרה א'), (סדרה ג') ו . 4

) השים שקדמו למועד דוח זה, עמדה החברה בכל התאים 3למועד דוח זה ובמהלך שלוש (

וההתחייבויות המהותיות לפי שטר האמות לאיגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ג') 

ואגרות החוב (סדרה ד'), ולמיטב ידיעתה לא התקיימה עילה להעמדת אגרות החוב (סדרה א', סדרה 

הבטוחות שיתו להבטחת התשלום למחזיקי אגרות החוב ג' וסדרה ד') לפירעון מיידי או למימוש 

כאמור, והחברה לא קיבלה הודעה מהאמן לאיגרות החוב (סדרה א', סדרה ג' וסדרה ד') בדבר אי 

  עמידתה בתאים ובהתחייבויות לפי שטר האמות כאמור.

 דרישת האמן לכיוס אסיפת מחזיקים ושיוי תאי אגרות החוב . 5

ידי - ידי האמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו/או על- החברה לא דרשה על 2017שת  במהלך

ו/או  ')דידי האמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה - ו/או על האמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')

יצוין כי בסוף  לביצוע פעולות שוות ובכלל זה כיוס אסיפת מחזיקי אגרות החוב של איזה מהסדרות.

. לפרטים ד') - החברה יזמה תיקון לשטרי האמות לסדרות אגרות החוב (סדרה א', ג' ו 2017שת 

   לפרק א'. 1.4.6וספים ראו סעיף 

 מידע וסף . 6

השוות של החברה, רשאי האמן של כל אחת  החוב אגרותבהתאם לשטרי האמות של סדרות 

ות אגרות החוב שהוא אמן לה, אך ורק מסדרות אגרות החוב להעמיד לפירעון מיידי כל אחת מסדר

  בקרות אירועים המפורטים בשטר האמות.

  

  

  
                            ____________________                                 ______________________  
  מכ"ל - שמואל תורג'מן                       יו"ר הדירקטוריון - איתן פדן   

  

  

  

   .2018, במאי 29תאריך אישור הדוח: 
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  31.12.2017תוספת לדוח הדירקטוריון ליום 
  

  דירקטוריון החברה . 1

ישיבות של ועדות  26ישיבות. כמו כן, התקיימו  11- התכס הדירקטוריון ל 2017במהלך שת 

 4 - ישיבות, ועדת הלים וכ"א  6 - ישיבות, ועדת הכספים  6 - הדירקטוריון (ועדת הביקורת 

  ישיבות). 5 - ישיבות וועדת בטיחות, בטחון וסייבר  5 - ישיבות, ועדת יהול סיכוים 

. בהתאם להחלטת האסיפה הכללית חברים 4כון למועד אישור הדוח, דירקטוריון החברה מוה 

(במסגרתה שוה תקון החברה) מספר חברי הדירקטוריון בחברה לא יעלה על  2004במרץ,  18מיום 

          עובדי מדיה. 4, מתוכם 9

 5למידע אודות חברי הדירקטוריון וושאי המשרה בחברה כון ליום אישור הדוח ועיסוקם במהלך 

  ז' לתשקיף זה.השים האחרוות ראו את פרק 

 יישום תכית לשעת חירום . 2

, החברה קטה במסגרת היערכותה של החברה ליישום תכית מודעות ומוכות לחירום בחברה

והל מצבי  ובשג ;הלי החרום באגפי החברה ; רועווועדת ההיגוי בפעולות הבאות: כוסה

- היערכות לחרום פגש עבודה בושא פקודת; קוים מתרגיל שולחי למ"מ; בוצע הכוות

ממשקי עבודה עם ; תואמו תרגיל "קודת מפה" וביצוע הכותערכו  ;משטרה/מחלקת החבלה

; בוצע תרגיל חירום ארצי של החברה; כוסה וועדת היגוי המרד"מים של מחוזות משטרת ישראל

הרצאות ; הועברו מפגשי תיאום שוטפים מול גורמי משטרה וכוחות ההצלהחירום; התקיימו 

תרגילי כוות פימיים של אגפים בתג"ז קוימו  ;רב משטרת ישראל וכוחות ההצלה והחירוםבק

  הדרכות ייחודיות. וצעוב ;ומב"טים מרחביים
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 ' ז ק  ר ה - פ ר ב ח ה ת  ל ה    ה

 החברהההלת  . 7

   דירקטוריון החברה 7.1

  שם  איתן פדן

  מס' זיהוי  058105222

  תאריך לידה  1.4.1963

, ת"א 58177קריית עתידים, מגדל עתידים, ת.ד 
6158101  

  
  דין- מען להמצאת כתבי בית

  תיות  ישראל

וחבר הועדות כספים, ה יו"ר ועדתהדירקטוריון "ר יו
ובטיחות, ביטחון  יהול סיכוים ,הלים וכוח אדם

  .וסייבר

חברות בוועדה מועדות 
 הדירקטוריון

  לא

מכהן כדירקטור בלתי  האם
תלוי או דירקטור חיצוי (ואם 

האם הוא בעל מומחיות  –כן 
חשבואית ופיסית או כשירות 
מקצועית והאם הוא דירקטור 

  חיצוי מומחה)

  לא
בד של החברה או האם היו עו

או של  השל חברה קשורה של
  הבעל עיין ב

  כהוהתחילת  (כיו"ר) 3.12.2017(כדירקטור)  21.5.2017

אויברסיטת  –ביהול וכלכלה  B.A.בוגר תואר ראשון 

מאויברסיטת מצ'סטר והקריה  MBAת"א. בוגר 
  האקדמית אוו.

  השכלה

 מן הציבור. דירקטור

שימש כמכ"ל חברת השיכון חלמיש, מכ"ל אגל מזרח 
אירופה ומכ"ל בסס"ח. כמו כן, כיהן כדירקטור 

ברה הישראלית בחברות שוות, בייהן קצא"א, הח
לביטוח סיכוי סחר חוץ, אקסלס, מגדל קופות גמל 

  (פלטיום) החברה לפיתוח קיסריה ועוד.

  עיסוק בחמש השים האחרוות

חברה לפיתוח קיסריה, חברה לכסי קיסריה, אקסלס 

  יהול השקעות

כדירקטור בחברות  ןמכה

  הבאות

  כן

 שהחברה דירקטור הוא האם
 מומחיות כבעל אותו רואה

 לצורך ופיסית חשבואית
 שקבע המזערי במספר עמידה

 סעיף לפי הדירקטוריון
  החברות לחוק) 12(א)(92

  אין
קרבה משפחתית לבעל עיין 

 בתאגיד

  שם  שי פרמיגר

  מס' זיהוי  024486904

  תאריך לידה  5.8.1969

  דין- מען להמצאת כתבי בית  תל אביב 9שאול אביגור 

  תיות  ישראל

, כספים: הועדות וחבר הסיכוים יהול ועדת"ר יו
  אדם וכוח והלים ביקורת

חברות בוועדה מועדות 
  הדירקטוריון
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  לא

האם מכהן כדירקטור בלתי 
תלוי או דירקטור חיצוי (ואם 

האם הוא בעל מומחיות  –כן 
חשבואית ופיסית או כשירות 
מקצועית והאם הוא דירקטור 

  חיצוי מומחה)

  1לא
בד של החברה או האם היו עו

או של  השל חברה קשורה של
  הבעל עיין ב

  תחילת כהוה  3.11.2015

מהמכללה למיהל במשפטים  LL.Bבוגר תואר ראשון 

  .מאויברסיטת בר אילן במהל עסקים MBA  ותואר שי
  השכלה

  האחרוותעיסוק בחמש השים   .ישראל בע"מ ERNמכהן כמכ"ל  2013מיולי החל 

  
כדירקטור בחברות  ןמכה

  הבאות

  לא

האם הוא דירקטור שהחברה 
רואה אותו כבעל מומחיות 
חשבואית ופיסית לצורך 

עמידה במספר המזערי שקבע 
הדירקטוריון לפי סעיף 

  ) לחוק החברות12(א)(92

  אין
קרבה משפחתית לבעל עיין 

  בתאגיד

  שם  ליפשיץ יחזקאל

  מס' זיהוי  032387482

  תאריך לידה  04.11.1975

  דין- מען להמצאת כתבי בית  ירושלים 14אש ארטום 

  תיות  ישראל

  ועדת הביקורת  יו"ר
חברות בוועדה מועדות 

 הדירקטוריון

  לא

האם מכהן כדירקטור בלתי 
תלוי או דירקטור חיצוי (ואם 

האם הוא בעל מומחיות  –כן 
חשבואית ופיסית או כשירות 
מקצועית והאם הוא דירקטור 

  חיצוי מומחה)

   הארגיהעובד משרד  –כן 
בד של החברה או האם היו עו

או של  השל חברה קשורה של
  הבעל עיין ב

31.12.2017  

בתקופה שתחילתה (כמו כן, כיהן כדירקטור בחברה 

  )18.8.2017ביום וסיומה  30.7.2014 ביום

  תחילת כהוה

בעל תואר ראשון במדעי המחשב ומהל עסקים ותואר 
העברית  האויברסיטהשי במהל עסקים מטעם 

  בירושלים
  השכלה

  עיסוק בחמש השים האחרוות  .הארגיהבמשרד  ומים ארגיה תשתיותסמכ"ל 

  חבר מועצת רשות המים
כדירקטור בחברות  ןמכה

  הבאות

                                                             
) באי.אר.אן 40% - המחזיקה, למיטב ידיעת החברה, באגרות חוב שהפיקה החברה, היה בעלת מיות (כ, מ"בע החזקות מבטחים מורה   1

באופן שיקה למורה גם זכות למיוי רב חברי  באופציה להגדלת החזקותיה באי.אר.אן"); מורה גם מחזיקה .אר.אןאיישראל בע"מ ("
 לבין החברה בין גובשלאור האמור לעיל,  . כון למועד תשקיף זה, מר שי פרמיגר מכהן כמכ"ל אי.אר.אן.הדירקטוריון באי.אר.אן

  ורי להיווצרות יגוד עייים מהסיבות המתוארות לעיל.איון החשש הלכא הקובע הסדרים שמטרתם ,עייים יגוד הסדר הדירקטור
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  לא

דירקטור שהחברה  האם הוא
רואה אותו כבעל מומחיות 
חשבואית ופיסית לצורך 

עמידה במספר המזערי שקבע 
הדירקטוריון לפי סעיף 

  ) לחוק החברות12(א)(92

  אין
קרבה משפחתית לבעל עיין 

 בתאגיד

  שם  שחאדה שארבל

  מס' זיהוי  034810622

  תאריך לידה  24.5.1978

  דין- מען להמצאת כתבי בית  2020000, שפרעם, אלעין שכות

  תיות  ישראל

יו"ר ועדת בטיחות, בטחון וסייבר. חבר הועדות ביקורת 
  .ח אדםוהלים וכ

חברות בוועדה מועדות 
 הדירקטוריון

  לא

האם מכהן כדירקטור בלתי 
תלוי או דירקטור חיצוי (ואם 

האם הוא בעל מומחיות  –כן 
חשבואית ופיסית או כשירות 
מקצועית והאם הוא דירקטור 

  חיצוי מומחה)

   עובד משרד הארגיה –כן 
ד של החברה או האם היו עוב

או של  השל חברה קשורה של
  הבעל עיין ב

  תחילת כהוה  3.11.2015

בטכיון  MBAמיהל עסקים ו .M.Scהדסה אזרחית  
  חיפה.

  השכלה

  עיסוק בחמש השים האחרוות  במשרד הארגיה.  מהל אגף א' מחצבות ומכרות 

 -  
כדירקטור בחברות  ןמכה

  הבאות

  לא

האם הוא דירקטור שהחברה 
רואה אותו כבעל מומחיות 
חשבואית ופיסית לצורך 

עמידה במספר המזערי שקבע 
הדירקטוריון לפי סעיף 

  ) לחוק החברות12(א)(92

  אין
משפחתית לבעל עיין קרבה 

 בתאגיד

   ושאי משרה בכירה בחברה 7.2

  שמואל תורג'מן  שם

  011531761  מס' זיהוי

  24.7.1969  תאריך לידה

בחברה ובחברת בת  תפקיד
  של החברה

  מכ"ל

- מען להמצאת כתבי בית
  דין

  58177), ת.ד. 8קרית עתידים, מגדל עתידים (ביין 

  ישראל  תיות

  1.5.2005  תחילת העסקה בחברה

  22.4.2010  תחילת כהוה (כמכ"ל)

  בוגר הטכיון בהדסה אזרחית  השכלה
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עיסוק בחמש השים טרם 
  העסקתו בחברה

שים בחברת  10החל כמתכן בחברת תה"ל ובהמשך היה 
השים  5- מקורות בתפקיד מהדס קווים ארציים. ב

האחרוות טרם תחילת העסקתו בחברה עבד כמהל מחלקת 
  אזרחית במשרד הראשי של חברת מקורות.הדסה 

  עיסוק בחברה

. מוה 2005במאי  החברההחל עבודתו כסמכ"ל ההדסה של 
. במהלך כהותו 2008כמשה למכ"ל החברה בספטמבר 

  כמשה למכ"ל כיהן פעמיים כמכ"ל החברה בפועל.

  .2010מכהן כמכ"ל החברה החל מאפריל 

בעל עיין בחברה או בן 
ושא משרה  משפחה של

בכירה או של בעל עיין 
  בחברה

  אין

  דיאל סובל  שם

  012702932  מס' זיהוי

  20.01.1968  תאריך לידה

בחברה ובחברת בת  תפקיד
  של החברה

  מכ"ל כספים ורכשס

- מען להמצאת כתבי בית
  דין

תל אביב,  58177), ת.ד. 8קרית עתידים, מגדל עתידים (ביין 
6158101  

  ישראל  תיות

תחילת כהוה והעסקה 
  בחברה

1.1.2014  

 מאויברסיטת ת"א. ובחשבואות בכלכלהרו"ח, תואר ראשון   השכלה

עיסוק בחמש השים טרם 
  העסקתו בחברה

יועץ עסקי ופיסי לחברות ציוד רפואי וארגיות מתחדשות. 
סמכ"ל חברת סולר ביי יורסלף בע"מ, סמכ"ל כספים 

 ופעילות חברת טרה ויטה איק'

בעל עיין בחברה או בן 
משפחה של ושא משרה 
בכירה או של בעל עיין 

  בחברה

  אין

  ג'יי אפשטיין  שם

  22822563  מס' זיהוי

  28.02.1967  תאריך לידה

בחברה ובחברת בת  תפקיד
  של החברה

  פיתוח עסקימסחרי ומהל 

- מען להמצאת כתבי בית
  דין

תל אביב,  58177), ת.ד. 8עתידים, מגדל עתידים (ביין  קרית
6158101  

  ישראל  תיות

תחילת כהוה והעסקה 
  בחברה

5.2.2004  

, תואר שי  Rutgersמאויברסיטתתואר ראשון בכלכלה   השכלה
   .מאויברסיטת ת"א בכלכלה

עיסוק בחמש השים טרם 
  העסקתו לחברה

  הארגיה והמים התשתיות,ראש עף בכיר (כלכלה) במשרד 

בעל עיין בחברה או בן 
משפחה של ושא משרה 
בכירה או של בעל עיין 

  בחברה

  אין

  חיים מוסקוביץ  שם

  023063613  מס' זיהוי

  24.08.1967  לידה תאריך

  סמכ"ל הקמהבחברה ובחברת בת  תפקיד
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  של החברה

- מען להמצאת כתבי בית
  דין

תל אביב,  58177), ת.ד. 8עתידים, מגדל עתידים (ביין  קרית
6158101  

  ישראל  תיות

  26.10.2005  תחילת העסקה בחברה

תחילת כהוה (כסמכ"ל 
  ההקמה)

2.9.2010  

בטכיון ותואר  מגמת מים וקרקע בהדסה חקלאית, .B.Sc  השכלה
  שי במהל עסקים במכללה האקדמית קרית אוו.

השים טרם עיסוק בחמש 
  העסקתו בחברה

  יהול ופיקוח על פרויקטים בחברת "דה הדסה בע"מ

מהדס ביצוע ומהל פרויקטי מיהור בדחיקה ותשתיות 
  טמג"ש" בע"מ –בחברות "גלש"ט 

  עיסוק בחברה

כמהל פרויקטים באגף  2005החל עבודתו בחברה בשת 
  .ההקמה

  .2008כיהן כממלא מקום סמכ"ל הקמה החל מאוגוסט 

 .2010מכהן כסמכ"ל הקמה החל מספטמבר 

בעל עיין בחברה או בן 
משפחה של ושא משרה 
בכירה או של בעל עיין 

  בחברה

  אין

  שלומי זעירא  שם

  22562185  מס' זיהוי

  27.08.1966  לידה תאריך

בחברה ובחברת בת  תפקיד
  של החברה

  סמכ"ל תפעול

- מען להמצאת כתבי בית
  דין

תל אביב,  58177), ת.ד. 8עתידים, מגדל עתידים (ביין  קרית
6158101  

  ישראל  תיות

  1.8.2005  תחילת העסקה בחברה

תחילת כהוה (כסמכ"ל 
  התפעול)

25.8.2011  

בהדסת  .M.Sc - בהדסת מים וקרקע, או' בן גוריון  .B.Sc  השכלה
  סביבה.

עיסוק בחמש השים טרם 
  העסקתו בחברה

תכון וליווי  חברהויהול פרויקטים באגף ההדסה בהדסה 

 ,phase 1,2,3 )pipeline, valve stationsהקמה של 

PRMS's ה קתודית עםון/ליווי ביצוע של מערכות הגתכ (
חברות התכון / הקבלן / ההקמה, יהול מכרז ההקמה של ה 

 - PRMS  ,שר, צפית, אגן, רמת חובב חחי) ים המוקמים כעת
 רותם, רמת חובב א.ת., חחי חיפה, בז"ן, חחי אלון תבור).

  עיסוק בחברה

  החל עבודתו בחברה כמהל פרויקטים באגף ההדסה.

  כיהן כממלא מקום סמכ"ל התפעול. 2009החל מאוקטובר 

  מכהן כסמכ"ל התפעול. 2011החל מאוגוסט 

בחברה או בן בעל עיין 
משפחה של ושא משרה 
בכירה או של בעל עיין 

  בחברה

  אין

  שלמה קרסר  שם

  058675356  מס' זיהוי

  17.03.1964  לידה תאריך

בחברה ובחברת בת  תפקיד
  של החברה

  סמכ"ל הדסה



   6-ז  

- מען להמצאת כתבי בית
  דין

תל אביב,  58177), ת.ד. 8קרית עתידים, מגדל עתידים (ביין 
6158101  

  ישראל  תיות

תחילת כהוה והעסקה 
  בחברה

1.5.2011  

  בהדסה אזרחית, הטכיון. .B.Sc  השכלה

עיסוק בחמש השים 
האחרוות טרם העסקתו 

  בחברה

מהל אגף תכון ברכבת ישראל ומהל אגף דרכים ותשתיות 
  בתה"ל.

בעל עיין בחברה או בן 
משפחה של ושא משרה 
בכירה או של בעל עיין 

  בחברה

  אין

  גלעד שי  שם

  031858590  מס' זיהוי

  8.11.1974  לידה תאריך

בחברה ובחברת בת  תפקיד
  של החברה

  המשה למכ"ל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה

- מען להמצאת כתבי בית
  דין

תל אביב,  58177), ת.ד. 8קרית עתידים, מגדל עתידים (ביין 
6158101  

  ישראל  תיות

  10.5.2005  בחברהתחילת העסקה 

  תחילת כהוה
 – 16.12.2010כיועץ משפטי ומזכיר החברה;  – 1.11.2008

כמשה  – 14.4.2016כסמכ"ל משפט ומיהל ומזכיר החברה; 
  למכ"ל, היועץ המשפטי ומזכיר החברה

  השכלה
בוגר לימודי תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון במיהל 

  ., מהמרכז הביתחומי הרצליהעסקים

עיסוק בחמש השים טרם 
  העסקתו בחברה

עו"ד במשרד ש. הורוביץ ושות', עו"ד ברשות החברות 
 הממשלתיות.

  עיסוק בחברה

  החל עבודתו כעו"ד בלשכה המשפטית של החברה.

כיועץ המשפטי ומזכיר החברה החל מחודש ובמבר כיהן 
2008.  

החל מחודש ומזכיר החברה  הליכסמכ"ל משפט ומכיהן 
  .2010דצמבר 

בעל עיין בחברה או בן 
משפחה של ושא משרה 
בכירה או של בעל עיין 

  בחברה

  אין

  קובי בון  שם

  056080344  מס' זיהוי

  9.10.1959  תאריך לידה

בחברה ובחברת בת  תפקיד
  של החברה

  המבקר הפימי

- מען להמצאת כתבי בית
  דין

  2000ביין אשדר  53יגאל אלון 

  השלושה)(פית רחוב  7קומה 

  61092ת"א מיקוד 

  ישראל  תיות

  19.1.2010  תחילת כהוה

  השכלה
ט, תואר שי - תואר ראשון כלכלה וחשבואות או' העברית י

)LLMבר 'אילן.- ) משפטים או 

 1989שותף בכיר במשרד רו"ח "בון ויספלד ושות'" מאז עיסוק בחמש השים 
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האחרוות טרם מיויו 
  בחברה

  עצמאי.

עיין בחברה או בן בעל 
משפחה של ושא משרה 
בכירה או של בעל עיין 

  בחברה

  אין

  קובי ברכה  שם

  033159237  מס' זיהוי

  19.9.1976  תאריך לידה

בחברה ובחברת בת  תפקיד
  של החברה

  מהל מחלקת חשבות ופיסים

- מען להמצאת כתבי בית
  דין

  6158101, ת"א 58177קריית עתידים, מגדל עתידים, ת.ד 

  ישראל  תיות

  תחילת כהוה
מהל מחלקת חשבות  – 4.2014חשב חברה,  – 10.2011

  ופיסים

 בראיית התמחות - )B.B( עסקים במהל ראשון תואר"ח, רו  השכלה
 למיהל המכללה, חשבון

עיסוק בחמש השים 
האחרוות טרם מיויו 

  בחברה

, פורר קוסט(   Ernst & Young –"ח, מהל צוות ביקורת רו
  "ח)רו, קסיררגבאי את 

בעל עיין בחברה או בן 
משפחה של ושא משרה 
בכירה או של בעל עיין 

  בחברה

  אין

  חתימה עצמאייםמורשי  7.3

בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה בעיין סמכויות חתימה ובהתאם לוהל החברה בעיין זה אין בחברה 

   יירות ערך.מורשי חתימה עצמאיים, כהגדרת המוח בחוק 

  פרטים וספים 7.4

   , רואי חשבון.ושות' רואה החשבון של החברה: ברייטמן זוהר אלמגור

  .משרד עורכי דין -  עורכי דין ההפקה: יגאל ארון ושות'

   .6158101יפו, - תל אביב ,58177ת.ד.  ),עתידיםמשרדה הרשום של החברה: קריית עתידים (בין 

   לדירקטוריון המתייחסות החברה של ההתאגדות תקון הוראות תמצית 7.5

והמזערי של הדירקטורים,  רביילהלן יובאו הוראות תקון ההתאגדות העיקריות המתייחסות למספר המ

דרכי מיויים או בחירתם, משך וסיום כהותם, שכרם ומיוי ועדות של הדירקטוריון והסמכויות שיתן 

להעיק להן. הוסח להלן היו תמציתי ואיו מהווה תחליף לעיון בוסח המלא של התקון. יודגש, כי 

הממשלתיות, כמו גם להוראות הקוגטיות מסמכי ההתאגדות של החברה כפופים להוראות חוק החברות 

  .)בחוק החברות (כל עוד הללו אין עומדות בסתירה להוראות חוק החברות הממשלתיות

 מספר המרבי והמזערי של הדירקטורים 7.5.1

ככל שתהיה החברה חברת אגרות חוב, אזי  .9ולא יעלה על  3- מספר חברי הדירקטוריון בחברה לא יפחת מ

  .(ככל שמיוי כאמור דרש על פי הדין) קטורים חיצוייםדירשי יכלול מספר זה 

 דרכי מיויים או בחירתם 7.5.2

 )4( ארבעה דירקטורים בחברה יתמו על ידי בעלי המיות באמצעות כתב מיוי שיימסר לחברה,

, כפי שיקבע שר הארגיהשי דירקטורים מקרב עובדי משרד  -  מהדירקטורים יהיו עובדי מדיה, מהם



   8-ז  

ושי דירקטורים יהיו מקרב עובדי משרד האוצר, כפי שיקבע שר האוצר, והכל בכפוף להוראות  הארגיה

כל עוד החברה היא חברה ממשלתית, יתמו הדירקטורים, לרבות דירקטורים  חוק החברות הממשלתיות.

ות חיצויים, בידי השרים, באופן ובכפוף לתאי הכשירות, לסייגים ולהוראות שבחוק החברות הממשלתי

ובחוק החברות ותקופת כהותם וסיום כהותם יהיו בהתאם לקבוע בחוק החברות הממשלתיות ובחוק 

  החברות, לפי העיין. 

 חוק להוראות ובכפוף בהתאם ייעשה ומיויו הדירקטוריון ראש ליושב מחבריו באחד יבחר הדירקטוריון

 .החברות וחוק הממשלתיות החברות

 .בחברה דירקטור יהיה לא החברה של הכללי המהל

פעולות העשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדה שמותה על ידי הדירקטוריון או על ידי איזה 

תהייה חוקיות אפילו אם תגלה לאחר  –אדם הפועל כדירקטור או כממלא מקום או כשליח של דירקטור 

על כאמור לעיל או שכולם או מקצתם היו מכן שהיה פגם במיויים של דירקטור כזה או של אדם הפו

פסולים, כאילו כל אחד ואחד מהאשים אלה תמה כדין והיה ראוי להיות דירקטור או ממלא מקום או 

 שליח, כפי שהמקרה יחייב.

או אם תתפה משרת  יםדירקטורה אחד מבין אם לא יתמה לעיל (ובכלל זה  7.5.1בסעיף על אף האמור 

יהיו ), מדירקטור, בין אם בקביעות ובין באורח זמי, למלא את תפקידו כדירקטור דירקטור או אם בצר

. פחת מספרם 3- הדירקטורים הותרים רשאים לפעול בכל דבר, כל עוד לא פחת מספר הדירקטורים מתחת ל

וי מהאמור לעיל, יהיו רשאים הותרים לזמן אסיפה כללית, או לפעול בעייים חיויים שאים סובלים דיח

  בלבד.

 שכר הדירקטורים 7.5.3

גמול והוצאות, בהתאם  , לרבות לדירקטורים החיצויים (ככל שימוו כאלה)החברה תשלם לדירקטורים

  לחוק החברות הממשלתיות.

 הדירקטוריון סמכויות 7.5.4

סמכויות הדירקטוריון יהיו בכפוף לחוק החברות ולחוק החברות ממשלתיות והוא יהיה רשאי להפעיל כל 

במסגרת מטרות החברה, אשר לא הוקתה בחוקים האמורים או בתקון החברה לאורגן אחר. סמכות, 

  .בעייים מסוימים המצויים בתקון החברה תפעל החברה על פי החלטת האסיפה הכללית

החברה רשאית לפעול להקצאת מיות או יירות ערך המירים למיות על פי החלטה של אסיפה הכללית 

הדירקטוריון יהיה רשאי מזמן לזמן לפי שיקול דעתו, ללא צורך בקבלת החלטת ור לעיל, למרות האמ בלבד.

   .2יתות להמרה למיות או לאופציות למיותשאין  אגרות חובאסיפה כללית, להקצות 

האסיפה הכללית רשאית ליטול סמכויות התוות לדירקטוריון ולהפעילן לעיין מסוים או לפרק זמן 

  טילת סמכויות כאמור תיעשה לפי הצעת רשות החברות הממשלתיות, בצירוף חוות דעתה.מסוים, 

  הוהל בפעולת הדירקטוריון 7.5.5

ישיבות הדירקטוריון יתקיימו לפי צרכי החברה ולפחות אחת לחודשיים, זולת אם קבעו השרים, לאחר 

 התייעצות עם רשות החברות, מועדים אחרים.

דת לפי דרישת השרים, רשות החברות, או אחד הדירקטורים. ישיבה כאמור הדירקטוריון יקיים ישיבה מיוח 7.5.6

תתקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם דרש לקיימה תוך זמן קצר יותר. בישיבה ידוו בעייים 

 המפורטים בדרישה והחלטותיה יובאו מיד לידיעת השרים ורשות החברות.

                                                             
 אישורקבלת  לשם הרלווטיים המסמכים כל ידה על יוגשו החברה"י ע חוב אגרותגיוס  בטרםלהסכם המסגרת עם המדיה,  11לסעיף  בהתאםכי  יובהר   2

 או מי שהוסמך על ידו לשם כך. הכללי החשב של ובכתב מראש
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. לעיל לאמורהדירקטוריון ויקבע זמן, מקומן וסדר יומן, בכפוף  יושב ראש הדירקטוריון יזמן את ישיבות 7.5.7

  בהעדר יושב ראש או אם בצר מיושב הראש לעשות כן, יהא המהל הכללי של החברה מוסמך לעשות כן.

הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבר, זמן סביר לפי כיוסה. בהודעה יצוין מועד הישיבה והמקום 

בו תתכס, וכן פירוט סביר של הושאים שעל סדר היום. ההודעה תוכל להיות בעל פה, בשיחה טלפוית, 

  מראש למזכיר החברה.  בכתב או ע"י דואר אלקטרוי או פקס והיא תימסר לדירקטור על פי הפרטים שמסר

המיין החוקי לישיבות דירקטוריון הוא רוב חברי הדירקטוריון. ההחלטות יתקבלו ברוב דעות של  7.5.8

 המשתתפים בהצבעה.

הדירקטוריון רשאי במקרים חריגים ודחופים, לפי שיקול דעתו של יושב ראש הדירקטוריון ובהסכמת  7.5.9

ובלבד שיתה על כך הודעה מראש לציג רשות  הדירקטורים, לקבל החלטות אף ללא התכסות בפועל,

 החברות.

 הדירקטוריון איו רשאי לקיים ישיבות באמצעי תקשורת כלשהם, אלא בהתאם לוהל שיאושר על ידי  7.5.10

  .רשות החברות

 כן אם אלא העדרו בעת ישיבה כיוס על הודעה לקבל זכאי יהיה לא כלשהי בעת מהארץ שיעדר דירקטור 7.5.11

 .דעותהו למסירת מען מסר

 ועדות הדירקטוריון והסמכויות שיתן להעיק להן 7.5.12

בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות וחוק החברות, הדירקטוריון רשאי לעיין מסוים להאציל 

מסמכויותיו או חלק מהן לועדות קבועות או לעיין מסוים, המורכבות מחבר או מחברים של הדירקטוריון 

") כפי שימצא לכון, והוא יכול מדי פעם בפעם לבטל מסירת סמכות זו. סמכויות הדירקטוריון וועדות("

 שלא יתן להאצילן בהתאם להוראות כל דין יהיו לשם המלצה בלבד. 

 ידי על שיקבעו ההוראות כל אחרי למלא בסמכויותיה השימוש בשעת חייבת דירקטוריון ועדת כל

 לפי תתהלה, חברים יותר או משיים המורכבת, כזו ועדה כל של והפעולות הישיבות. הדירקטוריון

 מן המחויבים בשיויים, הדירקטוריון של והפעולות הישיבות לעיין החברה בתקון הכלולות התקות

  .העיין

בכפוף להוראות חוק החברות הממשלתיות, החלטה שהתקבלה או פעולה שעשתה בועדת דירקטוריון, 

כהחלטה שהתקבלה או פעולה שעשתה בדירקטוריון, אלא אם כן קבע אחרת על ידי הדירקטוריון  הכמוה

  בכתב המיוי של הועדה או שעל פי כל דין סמכות הועדה מוגבלת להמלצה בלבד.

יושב ראש הדירקטוריון  .חבריה לא יפחת משלושהאשר מספר הדירקטוריון ימה ועדת ביקורת מבין חבריו, 

  .הביקורת בר בועדתלא יהיה ח

לחוק  275עד  268- ו 255על אף האמור לעיל, תוקפן של החלטות ועדת הביקורת בעייים המויים בסעיפים 

  החברות, יהיה בהתאם לקבוע בחוק החברות.

ככל שיידרש על פי דין, הדירקטוריון ימה מבין חבריו ועדת תגמול וכן ועדה לבחית דוחות כספיים. הרכב 

שירות החברים בה, המיין החוקי לכיוסה, אופן התהלות ישיבותיה, תפקידיה וסמכויותיה כל ועדה, כ

יהיו בהתאם להוראות חוק החברות ותקותיו. ועדת הביקורת של החברה, ככל שיתקיימו בה תאי 

 הכשירות הקבועים לצורך כך בחוק החברות, יכולה לשמש גם כוועדת התגמול ו/או כוועדה לבחית הדוחות

  הכספיים.

 כאמור ישיבה לכל לשלוח רשאית והיא החברות לרשות גם תימסר וועדותיו הדירקטוריון לישיבות הזמה

 ולא החוקי יןיבמ יחשב שלא אלא, דירקטור כשל יהיה בה ומעמדו בישיבה להשתתף רשאי שיהיה ציג

 .הצבעה זכות לו תהיה

  ביטוח ושיפוי ושאי משרה בחברה 7.5.13
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"), או לתת היתר לשיפוילעת ובכפוף לכל דין, לשפות ושא משרה בה בדיעבד ("החברה רשאית, מעת  7.5.14

חבות, תשלום או הוצאה שהוטלה    ") ושא משרה בה, בשלהתחייבות לשיפוימראש לשיפוי ("   התחייבות

 עקב פעולה שעשה בתוקף היותו ושא משרה בחברה, לרבות בכל אחד מאלה:   עליו או שהוציא,

שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שיתן בפשרה או פסק חבות כספית   .א

)(א) לחוק יירות 1ד(א)(52בורר שאושר בידי בית משפט ולרבות תשלום לפגע הפרה כאמור בסעיף 

) זה תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים 1ערך, ובלבד שהתחייבות לשיפוי על פי סעיף קטן (

פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי, וכן לסכום או לאמת מידה שהדירקטוריון לאור 

קבע כי הם סבירים בסיבות העיין, וכן שבהתחייבות לשיפוי יצויו האירועים שלדעת הדירקטוריון 

צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות, וכן הסכום או אמת המידה אשר 

  ון קבע כי הם סבירים בסיבות העיין;הדירקטורי

הוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא ושא משרה עקב חקירה או הליך   .ב

שהתהל גדו בידי רשות המוסמכת להל חקירה או הליך (ובכלל כך הליך אכיפה מהלי), ואשר 

כספית כחלופה להליך פלילי, או הסתיים בלא הגשת כתב אישום גדו ובלי שהוטלה עליו חבות 

שהסתיים בלא הגשת כתב אישום גדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאיה 

  דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; 

   –בפסקה זו 

משמעו סגירת התיק לפי  –"סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בעין שפתחה בו חקריה פלילית" 

חוק סדר הדין  –(בסעיף קטן זה  1982- לחוק סדר הדין הפלילי [וסח משולב], התשמ"ב 62עיף ס

  לחוק סדר הדין הפלילי. 231הפלילי), או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי לממשלה לפי סעיף 

חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה להליך פלילי, לרבות  –"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" 

, קס על עבירה שקבעה כעבירת קס לפי 1985- קס מיהלי לפי חוק העבירות המיהליות, התשמ"ו

 הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או כופר;

הוצאות התדייות סבירות, לרבות שכר טרחה עורך דין, שהוציא ושה משרה או שחויב בהן בידי בית     .ג

או בשמה או בידי אדם אחר, או באישום פלילי שממו זוכה,  משפט, בהליך שהוגש גדו בידי החברה

  או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאיה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

כל החלטה בדבר היתר לשיפוי ושא משרה בדיעבד, וכן כל החלטה בדבר התחייבות לשיפוי ושא משרה  7.5.15

אישור מראש    מראש וכן כל החלטה על התקשרות בביטוח ושאי משרה, טעוה, בוסף לאישור לפי כל דין,

  של האסיפה הכללית. 

בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה החברה רשאית להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של ושא משרה בה,  7.5.16

  שעשה בתוקף היותו ושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

  הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;  .א

הפרת חובת אמוים כלפי החברה, ובלבד שושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להיח   .ב

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

  ובת אדם אחר;חבות כספית שתוטל עליו לט  .ג

הוצאות התדייות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין, שהוציא ושא המשרה, בקשר עם הליך   .ד

  אכיפה מהלי שהתהל בעייו;

  )(א) לחוק יירות ערך.1ד(א)(52תשלום לפגע ההפרה כאמור בסעיף   .ה

בחוזה לביטוח או להחלטת החברה המתירה לחברה להתקשר  החברה לא יהיה תוקף להוראה בתקון 7.5.17

או להחלטה המתירה לשפות ושא משרה בשל אחד החברה אחריותו של ושא משרה בה, להוראה בתקון 

  מאלה:



   11-ז  

) לחוק 2(261הפרת חובת אמוים, למעט לעין שיפוי וביטוח בשל הפרת חובת אמוים כאמור בסעיף   .א

  החברות;

  ברשלות בלבד; הפרת חובת זהירות שעשתה בכווה או בפזיזות, למעט אם עשתה  .ב

  פעולה מתוך כווה להפיק רווח אישי שלא כדין;  .ג

  קס, קס אזרחי, עיצום כספי או כופר שהוטל עליו;  .ד

- ; ו(ד)7.5.16; (ב)7.5.14; אהליך אכיפה מהלי שהתהל בעייו, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיפים  . ה

  לעיל. (ה)7.5.16

כאמור לושא משרה, יכולה שתהיה בתוקף גם לאחר שושא  התחייבות ביחס לשיפוי וביטוחהיובהר כי  7.5.18

 המשרה חדל מלכהן בחברה, וזאת בכפוף לכל דין.

 הממשלתיות החברות לחוק היסוד מסמכי כפיפות 7.6

ממשלתית, קובע הוראות המתייחסות לעייים על החברה כחברה  החל, הממשלתיות החברות חוק

לחוק החברות הממשלתיות קבע כי אין בכוחם של  3המובאים לעיל ממסמכי היסוד של החברה. בסעיף 

מסמכי היסוד כדי לגרוע מהוראות חוק החברות הממשלתיות. לפיכך יש לקרוא את האמור לעיל כפוף 

  .זה לתשקיף' ו פרק של 6.36.12בסעיף רות בחוק החברות הממשלתיות שעיקרן מובא האמו להוראות
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  תמלוגים לבעלי עיין ולושאי משרה בכירה בחברה 8.1

 תגמולים לושאי משרה בכירה 8.1.1

) בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין ושאי המשרה 5להלן פירוט התגמולים שיתו לכל אחד מחמשת (

בשים בדצמבר  31) החודשים שהסתיימו ביום 12ים עשר (בשבחברה, ואשר יתו להם בקשר עם כהותם 

  :)(הסכומים בש"ח 2016-2017
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  :2017 לשת

  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  סה"כ
  תפקיד  שם

היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  התאגיד

  *מעק  שכר
תשלום 
מבוסס 

  מיות

דמי 
  יהול

דמי 
  ייעוץ

  אחר  עמלה
גילום 

  שווי רכב
  ביגוד  הבראה

  טלפון 

  אישי
אשל 

  בכירים
הפרשות 
  סוציאליות

שמואל 
  מן'תורג

  716,293.14  136,659.84  2,536.5  2,400  4,314  5,936  -   -   -   -   -   -   114,090  450,356.8  -   מלאה  מכ"ל

  שי גלעד

משה 
למכ"ל, 
יועמ"ש 
ומזכיר 
  החברה

  680,639.13  131,743.3  1,201.6  1,800  4,314  5,936  -   -   -   -   -   -   107,805.33  427,838.9  -   מלאה

קרסר 
  שלמה

סמכ"ל 
  הדסה

  653,029.41  131,679.79  1,304.4  1,800  3,668  5,936  -   -   -   -   -   -   80,802.32  427,838.9  -   מלאה

זעירא 
  שלומי

סמכ"ל 
  תפעול

  589,124.86  122,457.97  501.3  1,800  3,668  5,936  -   -   -   -   -   -   71,958.39  382,803.2  -   מלאה

מוסקוביץ 
  חיים

סמכ"ל 
  הקמה

  624,264.48  122,911.03  -   1,800  3,668  5,936  43,788.25  -   -   -   -   -   63,358  382,803.2  -   מלאה

  

  :2016 לשת

  תגמולים אחרים  תגמולים בעבור שירותים  פרטי מקבל התגמולים

  סה"כ
  תפקיד  שם

היקף 
  משרה

שיעור 
החזקה 

בהון 
  התאגיד

  *מעק  שכר
תשלום 
מבוסס 

  מיות

דמי 
  יהול

דמי 
  ייעוץ

  אחר  עמלה
גילום 

  שווי רכב
  ביגוד  הבראה

טלפון 
  אישי

אשל 
  בכירים

הפרשות 
  סוציאליות

שמואל 
  מן'תורג

  715,899.45  136,721.15  476  2,400  4,279  5,894  -   -   -   -   -   -   115,772.54  450,356.76  -   מלאה  מכ"ל

  שי גלעד

משה 
 1למכ"ל,

יועמ"ש 
ומזכיר 
  החברה

  653,323.43  130,612.92  142.80  1,800  3,424  5,894  -   -   -   -   -   -   94,869.74  416,579.97  -   מלאה

קרסר 
  שלמה

סמכ"ל 
  הדסה

  644,724.27  130,609.08  707.43  1,800  3,424  5,894  -   -   -   -   -   -   79,895.16  422,394.6  -   מלאה

זעירא 
  שלומי

סמכ"ל 
  תפעול

  587,509.54  123,998.52  -   1,800  3,424  5,894  -   -   -   -   -   -   69,589.78  382,803.24  -   מלאה

מוסקוביץ 
  חיים

סמכ"ל 
  הקמה

  610,367.92  120,204.17  884  1,800  3,424  5,894  30,978.42  -   -   -   -   -   64,380.13  382,803.2  -   מלאה

  .קודמת קלאדרית שה בעבור הים המעק סכומי* 

                                                           

1
 .2016מכהן כמשה למכ"ל החל מחודש אפריל    
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  :מקבלי התגמולים המפורטים לעילשל בדבר תאי הכהוה והעסקה הוראות כלליות  8.1.2

 קוב בהסכם ההעסקה יתווספותוספות יוקר בהתאם להסכם הקיבוצי הכללי שבין לשכת  לשכר ה

, כפי שישוה או התיאום של הארגוים הכלכליים לבין הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

המשכורת השכר הקוב בהסכם בצירוף תוספות היוקר יקרא יחדיו להלן: " .יתוקן או יוחלף מעת לעת

  ".הכוללת

  והיא תתעדכן בכפוף להחלטת הדירקטוריון למדד המחירים לצרכן המשכורת הכוללת תהיה צמודה

פעם בשה בחודש יואר אך ורק על פי השיוי במדד ביכוי תוספות היוקר אם שולמו, מאז מועד 

משכורת ושאי המשרה העדכון האחרון של השכר ובהתאם להוראות רשות החברות הממשלתיות. 

 עת כגזרת משכר המכ"ל.הבכירה קב

  קובה בהסכם טלפוןהוצאות אחזקה ושימוש קו  החזרלזכאותייד עד מכסה ה ייח וכן טלפון. 

  העבודה לצרכי"ל ובחו הכללי) החשב  בהתאם להוראות( בארץ ארוחות בגין"ל אש הוצאות החזר . 

 החברה ידי על רכב העמדת לחלופין אובהוצאות רכב  להשתתפות זכאות. 

 קבעה במכסה ביגוד לקצובת זכאותהלי(עפ"י  בהסכם ש בחברה שיחולו לסכומים ובהתאם החברה 

 .)לעת מעת

 תית חופשהימי  22- ל זכאותהלים ביטוחו השתלמות קרן, שס משיעורי  כמקובל היאו הפרשה לקרן פ)

ההפרשה לקרן פסיה אים על פי הדין אלא מיטיבים, שכן על חוזי ההעסקה של ושאי המשרה הבכירה 

 .)2011חלות ההפרשות שקבעו בהסכם המסגרת משת 

 ושאי מחלה דמי זכאותו בחברה הבכירה המשרה להראשון מהיום החל, אלא הדין פי על אי. 

 והל, על פי דיןב לקבוע מעברלדמי הבראה  זכאות ושא חברהב. 

 י ביטוחעבודה כושר אבדן מפ (הליםלמבוטחים באמצעות ביטוח מ). 

 אישיות הקשורות לתפקיד הוצאות בגין הוצאות להחזר זכאות.  

 למשך, כמקובל, תחרות אי כןובמהלך תקופת ההעסקה והן לאחריה,  הןסודיות  שמירת בדבר הוראות 

" משמעו המועד מועד הפסקת העבודה בפועל". בפועל העבודה הפסקת ממועד חודשים 12 של תקופה

 . בפועל וכמועד סיום עבודת החברהשייקבע על ידי דירקטוריון 

 החברה עובדי יתר על החל, מיוחד קיבוצי הסכם של תחולה היעדר. 

 ושאי המשרה הבכירה בחבר הדירקטוריוןפיטורין בשיעורים מוגדלים:  פיצויפיצויי  הרשאי לאשר ל

פיצויים מוגדלים  100%רשאי לאשר למכ"ל עד  הדירקטוריון ,פיטורין בשיעורים מוגדלים. כך

פיצויים  50%(משכורת אחת וספת בגין כל שת עבודה) וושאי משרה בכירים האחרים בחברה עד 

   מוגדלים (חצי משכורת וספת בגין כל שת עבודה). 

  :מקבלי התגמולים המפורטים לעילאודות התאים להם זכאים וספים פרטים  8.1.3

, עומדת משכורתו 31.12.2017כון ליום  .2005יוי החל את עבודתו בחברה בחודש  שמואל תורג'מן 8.1.3.1

עשה לתקופה בלתי קצובה וקבע עמו ההעסקה  הסכםש"ח,  37,529.73) על סך של יסוד החודשית (ברוטו

חודשים ממועד הפסקת העבודה  3, של ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת בו כי כל צד רשאי להפסיק את

 בפועל.

, עומדת משכורתו החודשית 31.12.2017כון ליום  .2005מאי החל את עבודתו בחברה בחודש  שי גלעד 8.1.3.2

עשה לתקופה בלתי עמו ההעסקה  הסכם, משכר המכ"ל) ₪95% ( 35,653.24 של) על סך יסוד (ברוטו
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חודשים ממועד  3של  בו כי כל צד רשאי להפסיק את ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמתקצובה וקבע 

 הפסקת העבודה בפועל. 

, עומדת משכורתו החודשית 31.12.2017כון ליום  .2011מאי החל את עבודתו בחברה בחודש  קרסר שלמה 8.1.3.3

עשה לתקופה בלתי עמו ההעסקה  הסכם, משכר המכ"ל) ₪95% ( 35,653.24 ) על סך שליסוד (ברוטו

חודשים ממועד  3, של קצובה וקבע בו כי כל צד רשאי להפסיק את ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת

 הפסקת העבודה בפועל. 

, עומדת משכורתו 31.12.2017כון ליום  .2005אוגוסט החל את עבודתו בחברה בחודש  זעירא שלומי 8.1.3.4

עשה לתקופה עמו ההעסקה  הסכם, משכר המכ"ל) 85%(₪  31,900.27) על סך של יסוד החודשית (ברוטו

חודשים  3של  בלתי קצובה וקבע בו כי כל צד רשאי להפסיק את ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת

 . ממועד הפסקת העבודה בפועל

, עומדת משכורתו 31.12.2017כון ליום . 2005אוקטובר  החל את עבודתו בחברה בחודש מוסקוביץ חיים 8.1.3.5

עשה לתקופה עמו ההעסקה  הסכם, משכר המכ"ל) ₪85% ( 31,900.27 ) על סך שליסוד החודשית (ברוטו

חודשים  3של  בלתי קצובה וקבע בו כי כל צד רשאי להפסיק את ההסכם בכפוף למתן הודעה מוקדמת

 ממועד הפסקת העבודה בפועל. 

 הוראות בדבר תגמול תלוי ביצועים 8.1.4

רשות החברות הממשלתיות חוזר בושא מדייות תשלום בווס בחברות  פרסמה 2013ביוי  2ביום 

ממשלתיות עסקיות לפיו קבע כי הבווס ישולם לעובדים מיד לאחר העברת הדיבידד למדיה. מטרת 

החוזר לקבוע כללים למתן בווסים בחברות עסקיות, באופן שיבטיח כי תשלום הבווס לעובדים ישמש כלי 

בדים על הצטייות והצלחה מוכחת של החברה תוך שימת דגש על דיפרציאליות בחלוקה, יהולי לתגמול עו

ובתאי שלא יעלה על שתי משכורות פסיויות לעובד. בהתאם לחוזר, עלות הבווס לחברה לא תעלה על 

  מהרווח השתי הקי עפ"י הדוחות הכספיים המאושרים של החברה. 10%

בדבר עקרוות למודל  ,2017-7-3חוזר את ות החברות הממשלתיות פרסמה רש 2017 בספטמבר 17ביום 

חוזר זה מחליף את חוזר . ואילך 2017, המתייחס לשת תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות הממשלתיות

ואת מכתב  3.11.2015הרשות עקרוות למודל תגמול ותמרוץ עובדים בכירים בחברות הממשלתיות מיום 

, 2.6.2013. תקציב תגמול הבכירים יחולק לפי חוזר מדייות הבווס מיום 19.1.2015המצויות מיום 

ות בווס בחברות מתוך תקציב הבווסים לפי חוזר מדיי - כמפורט להלן: עד לגובה של שתי משכורות 

 שולםיתרת תקציב המעקים, קרי תשלום של מעל לשתי משכורות לפי העיין, ת ממשלתיות עסקיות;

  .   2.6.2013ייעודי פרד. על שאר העובדים ימשיך לחול חוזר מדייות הבווס מיום  מתקציב

בחוזר קבע בין היתר כי עקרוות התגמול הם: תשלום משתה, מבוסס ביצועים, התלוי במידת העמידה  8.1.5

ייתן על  ביעדי החברה, יעדי האגף, יעדי העובד והערכת העובד (לפי העיין) ובפילוג "פעמון" כפוי; התשלום

בסיס הערכות העובדים הבכירים. הערכות אלו יהיו בפילוג "פעמון" כפוי; כחלק ממודל התגמול יקבעו 

מדדים ויעדים ל: חברה, אגפים, ועובדים בכירים בהתאם לעיין ובמידת האפשר; ככל היתן, היעדים יהיו 

של המעק בהתאם לחוזר זה לא הסכום הממוצע אובייקטיבים ופשוטים לחישוב, מאתגרים אך ברי השגה. 

) מתקרת המעק שקבע הדירקטוריון כפול אחוז העמידה ביעדי החברה, ובכל מקרה 2/3יעלה על שי שליש (

 .מהעובדים הבכירים יהיו זכאים למעק 10% - רק כלחוזר, וכן כי  לא יעלה על התקרות הקבועות בסעיף יא

בתאי שהחברה מקיימת את משכורות פסיויות  6.2ד כי הגובה המקסימאלי של המעק יהיה ע עוד קבע

ומעלה, בשה שבגיה  5%) תשואת הרווח הקי השתי להון היא אהתאים המצטברים כמפורט להלן: (

 5%של  להון תה לחברה תשואת רווח קיי) בשה שקדמה לשה בגיה משולם הבווס היבמשולם הבווס. (

תקציב החברה המאושר ע"י הדירקטוריון צופה  - ה משולם הבווס לשה שלאחר השה בגי )גומעלה. (

לא  (ה)חברה שאיה מתוערפת ו/או מוגדרת כזרוע ביצוע של המדיה.  )דומעלה. ( 5%תשואת רווח קי של 
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תותר חלוקת בווס לעובדים אם לא חולק דיבידד למדית ישראל בגין השה שבגיה מבוקש הבווס, אלא 

מהל רשות החברות הממשלתיות. הבווס ישולם לעובדים רק לאחר העברת הדיבידד  באישור חריג של

אם החברה לא תקיים אחד או יותר מהתאים המפורטים לעיל, הגובה המקסימאלי של המעק  למדיה.

היות והחברה איה מקיימת את תאי (ד) לעיל, הגובה המקסימאלי של  משכורות פסיויות. 3.2יהיה עד 

משכורות פסיויות, ובמידה ולא יתקיים ביחס לשה מסוימת אחד התאים האחרים,  4.8יהיה עד  המעק

תיתן מסגרת עלות וספת למעק בוסף, משכורות פסיויות.  3.2הגובה המקסימאלי של המעק יהיה עד 

הזכאים כפול סכום המשכורת הפסיוית החודשית של כלל העובדים  10%לא תעלה על אשר מצויות 

  מסך העובדים הבכירים בחברה. 25%תחולק לעד , ואשר לתשלום התגמול ע"פ מודל זה

במתכותו טרם עדכוו החברה אישרה תכית תגמול ותמרוץ של מעק שתי על בסיס חוזר רשות החברות  8.1.6

במסגרת התכית כאמור, קבעו יעדים ומשקולות לצורך חישוב המעקים. בשים  2017.2בספטמבר  17 - ב

; יעדי האגף 50%היו כדלקמן: יעדי חברה בשיעור לקביעת המעק השתי המשקולות  2017 - ו 2016

. ביחס למכ"ל 30% -  20%, והערכה אישית בשיעור 30% -  20%שבאחריות ושא המשרה הבכיר בשיעור 

התכית מוסיפה תאי סף של יכולת תזרימית לתשלום . 20%והערכה אישית  80%ברה יהיו קבע כי יעדי ח

 . 70%המעק ועמידה בכלל יעדי החברה בשיעור של 

 ההוראות המפורטות בסעיף זה לעיל, חלות על עובדי החברה הרלווטיים.

  תגמולים לבעלי עיין 8.1.7

המקבלים ו, 8.1.1אים כללים בסעיף אשר אין בחברה בעלי עיין, שאים דירקטורים ושאים המכ"ל 

, וזאת למעט יו"ר דירקטוריון החברה, אשר שכרו תגמול בקשר עם שירותים שיתו כבעלי תפקיד בחברה

קרב הציבור ר מקבע בהתאם לקבוע בתקות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטו

  .")תקות הגמול בחברות ממשלתיות(" 1994- בחברות ממשלתיות), תש"ד

 גמול דירקטורים 8.1.8

 לתקות 5- ו 4 תקות לפי המרבי הסכום על עולה איו(קרי,  מהמקובל חורג שאיו הדירקטורים גמול 8.1.9

 לפי הקבוע הסכום על עולה ואיו 2000- "סהתש), חיצוי לדירקטור והוצאות גמול בדבר(כללים  החברות

(למעט יו"ר הדירקטוריון) הסתכם לסך של  2017 - ו 2016 בשים לדירקטורים ששולם) תקות לאותן 7 תקה

(הסכומים אים כוללים מע"מ). שכרם של הדירקטורים מקרב הציבור  בהתאמה, ₪ 133,699 - ו₪  150,821

(למועד  ממשלתיות חברותב מולהגפי הסכומים הקובים בתקות - קבע, בהתאם לסיווג החברה, על

כי, עם הפיכתה של החברה לחברת איגרות חוב, גמול  יצוין). 8התשקיף מסווגת החברה בדרגה 

  3משלתיות.מ בחברותהדירקטורים החיצויים שישולם יהיה על פי תקות הגמול 

 ל"למכ גמול 8.1.10

 0פים העסקת המכ"ל ראו סעי שכר המכ"ל קבע על ידי רשות החברות על פי דירוג החברה. לפירוט תאי

   .ללעי 8.1.3.1- ו

  ממשלתיות חברות על החלות להוראות כפיפות 8.1.11

                                                           

2
השליכו על חישוב המעקים השתיים, הוא עיקרי ההבדלים בין חוזר רשות החברות המעודכן לבין חוזר הרשות במתכותו הקודמת, אשר    

כפול סכום המשכורת הפסיוית החודשית של כלל העובדים  10%משכורות פסיויות ומעק המצויות בגובה  4.8תקרת המעק בגובה 

  . הזכאים לתשלום התגמול ע"פ מודל זה

 . )3.12.2017טרם שולם לו תגמול בגין תקופה זאת (החל מיום  וכי 2017 בדצמבר 3 ביום החברה ר"יו לתפקיד מוה פדן איתן מר כי יצוין   3
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 6.30.6.5על החברה חלות הוראות ומגבלות שוות בכל הקשור לתגמול לעובדים. לפרטים וספים ראו סעיף 

 לפרק ו'.

  עסקאות עם בעל שליטה 8.2

"). בעלת השליטה" - ממיות החברה, והיה בעלת השליטה בה (בסעיף זה  100%- המדיה מחזיקה כאמור ב 8.2.1

) מהווים ורשויות משרדי ממשלה ,מדית ישראל, ותאגידים ומוסדות שבשליטתה (לרבות חברות ממשלתיות

. לפרטים, למיטב ידיעת החברה, בדבר כל עסקה עם בעלת השליטה או שלבעלת צד קשור ובעל עיין בחברה

לתהליך פרסום השליטה יש עיין אישי באישורה, אשר החברה התקשרה בה במהלך השתיים שקדמו 

 31לדוחות הכספיים ליום  18- ו 26 יםהתשקיף או שהיא עדיין בתוקף במועד פרסום התשקיף, ראו ביאור

 וכן את הפירוט המובא להלן. 2017בדצמבר 

להלן יתוארו עסקאות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עיין אישי באישורן בהן התקשרה החברה  8.2.2

 התשקיף:או שהן עדיין בתוקף במועד  התשקיףבמהלך השתיים שקדמו לפרסום 

מדית ישראל, שהיה בעלת השליטה בחברה היה צד להסכם המשולש עם חח"י, לפיו  -  ההסכם המשולש 8.2.2.1

ההסכם אושר על ידי . דור והחיבור היבשתי לתחת הכוח חגית- חח"י תבה את המקטע הימי אשדוד

 )(א)1(18באור  והמדיה ראו חח"ים המשולש עם לתיאור ההסכ. 10.6.04 - ביום ה דירקטוריון החברה

  .2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום 

הסכם מסגרת בו התקשרו מדית חתם  2004בחודש ובמבר  -  מימון החברה והסכם המסגרת עם המדיה 8.2.2.2

ישראל והחברה להסדרת מערכת היחסים וההתחייבויות בייהן, על בסיס חוזי ומבלי לפגוע בסמכויות 

לתיאור הסכם . 9.11.04 - ביום ה ההסכם אושר על ידי דירקטוריון החברה .הממשלה והשרים על פי כל דין

. להשקעות המדיה בהון 2017בדצמבר  31לדוחות הכספיים ליום  18ביאור המסגרת עם המדיה ראו 

 לפרק ו'.  6.3.1החברה ראו סעיף 

פי מדית ישראל בעיין הבעלות על מערכת החברה על כתב התחייבות כל חתמה 2005ובמבר בחודש  8.2.2.3

כתב . ההולכה, אשר מטרתו להסיר ספק בעיין בעלותה הבלעדית של המדיה על מערכת ההולכה והכסים

 הלת החברה.גורמים המוסמכים בהההתחייבות אושר על ידי ה

בהם, בין במישרין שלמדיה יש  החברה מתקשרת, מעת לעת ובמהלך העסקים הרגיל שלה, עם גופים שוים  8.2.2.4

רכבת  , העוסקים בתשתיות, כגון תשתיות פט וארגיה בע"מ, קו מוצרי דלק בע"מ,ובין בעקיפין, החזקות

אשקלון בע"מ, חברת מלי ישראל בע"מ, בהסכמים בוגע - אילת צורישראל בע"מ, תיבי ישראל בע"מ, קו 

ערכת ההולכה ו/או בסמוך למתקי גז של לעבודות תשתית המבוצעות על ידי אותם גופים בסמוך לצרת מ

החברה, ו/או לחילופין בהסכמים העוסקים בעבודות תשתית ו/או החת ציורות המבוצעות על ידי החברה 

בסמוך לתשתיות של אותם גופים כאמור. ככלל, הסכמים אלו כוללים הוראות בדבר מועדי ביצוע העבודות; 

אחריות, שיפוי ועריכת ביטוחים מתאימים וכדומה. בהתאם החיות עבודה; פיקוח, ביטחון ובטיחות; 

להסכמי חציית התשתיות ושאת החברה המבצעת את העבודות (אותם גופים או החברה, לפי העיין) 

באחריות כמוגדר בהסכם,לגבי זקים הובעים מהעבודות ולתשלום פיצוי ושיפוי בגין הזקים האמורים. 

דרך כלל, את עלויות הפיקוח מצד החברה שבסמוך לתשתיותיה מבוצעות כמו כן, מסדירים הסכמים אלו, ב

 העבודות הרלווטיות, אשר מסתכמים כדרך כלל לסכומים זיחים לחברה.

 אשר עסקאות כאמור הין בעלות אופי מתמשך ועל כן לחברה עשרות רבות של התקשרויות כאמוריצוין כי 

הגורמים אושרו על ידי  התקשרויות כאמור חברה.אין מהותיות לש היקפן הכולל מסתכם לעלויות

 .המוסמכים בההלת החברה

שלמדיה יש בהם, בין במישרין החברה מתקשרת, מעת לעת ובמהלך העסקים הרגיל שלה, עם גופים שוים  8.2.2.5

מתקי גז בשטחים אשר  או הקמת , בהסכמים בוגע לביצוע עבודות תשתית והתקתובין בעקיפין, החזקות
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). ככלל, הסכמים אלו כוללים הוראות בדבר: "השטחים"בהם מוקות / שייכות לגופים כאמור (הזכויות 

ההרשאה שיתת לחברה להיכס לשטחים לצורך כיסה ושימוש ובכלל זה לצורך תפעול ותחזוקת 

המערכות; אחריות החברה לעמוד בכללי זהירות ובטיחות על פי דין ועל פי החיית בעלי השטחים; עריכת 

; קבלת האישורים הדרשים על פי דין לביצוע עבודות החברה בשטחים ועוד. על ידי החברה ביטוחים

 הובעים זקים לגבי םושאת החברה באחריות כמוגדר בה ,בהתאם להסכמי הכיסה לשטחים כאמור

שלעיל, להלן פירוט ההסכמים העוים לתיאור  .האמורים הזקים בגין ושיפוי פיצוי ולתשלום ,מהעבודות

 :התשקיף למועד כון בתוקף שהים וכןהשתיים שקדמו לתאריך התשקיף  במהלך החברהבהם התקשרה 

  שמגד הצד שם
 תאריך

  התקשרות
  פירוט וסף

  20.7.2009  "י חח

הסכם כיסה לשטח תחת הכוח "חיפה", לצורך ביצוע עבודות 
קרקעית וכן לצורך - ותשתית צרת גז תת PRMSהקמה למתקן 

הפעלה ותחזוקה של המתקן, בהתאם להסכם ההולכה שחתם בין 
הצדדים. ההסכם מסדיר את אחריות הצדדים ביחס לכיסת החברה 

  ו/או מי מטעמה לשטח התחה ה"ל.

  15.6.2006  חח"י

 הכחתחת  שלשטחים על ידי החברה המצויים במתחם  שכירת
. השכירות המשולש ההסכם לתאי בהתאם, בתל אביב "רידיג"

בגין  התמורה. תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת רישיון החברה
  לשה. ₪  1השכירות עומדת על סך של 

  17.6.2010  חח"י

הסכם כיסה לשטח תחת הכוח "אשכול", לצורך ביצוע עבודות 
קרקעית וכן לצורך - ותשתית צרת גז תת PRMSהקמה למתקן 

הפעלה ותחזוקה של המתקן, בהתאם להסכם ההולכה שחתם בין 
הצדדים. ההסכם מסדיר את אחריות הצדדים ביחס לכיסת החברה 

  ו/או מי מטעמה לשטח התחה ה"ל.

 אילת ציור קו חברת
 "מבע אשקלון

  ")קצא"א("
31.12.2006  

ההסכם מסדיר את הקמת מערכת ההולכה בתחום שטח מל קצא"א 
אשקלון, הפיצויים שתשלם החברה בקשר לכך וההסדרים הלווים 

  .לפעילות החברה בתחומי שטח המל

 מים חברת מקורות
 דן אזור מי - ו מ"בע

 מים אגודת –
 חקלאית שיתופית
  מ"בע

דצמבר 
2014  

, 14 חלקה 5270 בגוש ן"השפד מפעלכיסה ושימוש בשטחי  הסכם
  .בשטחים אלה מערכת ההולכה והפעלת לצורך הקמת

 –ישראל  תיבי
החברה הלאומית 
לדרכים לתשתיות 

תחבורה בע"מ 
  ")י"ת("

27.2.2014  
שיוי תוואי  בגין החברה"י תישא במלוא העלויות של ת לפיו הסכם

להרחיב את  "ילתכדי לאפשר  וזאתהעבודות במחלף בית רימון, 
   הקיים. הסטאטוטוריהמחלף בהתאם לתכון 

 ההתקשרויות ה"ל אושרו על ידי הגורמים המוסמכים בההלת החברה. 

, וזאת על בסיס חח"יחתמה החברה על הסכם הולכה עם  2009בחודש יואר  -  הסכם ההולכה עם חח"י 8.2.2.6

שים החל  15קבע לתקופה של  חח"י. הסכם ההולכה עם ')ו לפרק 6.20.2 סעיף הסכם ההולכה הכללי (ראו

ההסכם  , עם אופציה להארכה בחמש שים וספות.חח"יממועד תחילת הזרמת הגז הטבעי בכל תחה של 

לפרטים וספים בדבר הסכם ההולכה עם חח"י ראו סעיף  .25.12.08ביום  אושר על ידי דירקטוריון החברה

 לפרק ו'.  6.20.4.2

חתמה החברה על הסכם הולכה  2016בחודש דצמבר  -  ")קמ"ג(" כה עם הקריה למחקר גרעייההולהסכם  8.2.2.7

ההסכם אושר על ידי  עם הקריה למחקר גרעיי בגב, וזאת על בסיס הסכם ההולכה הכללי (למשווק).

 .הגורמים המוסמכים בההלת החברה

, שעיקרו הסדרת ושאים חח"יוחיבור בין החברה, בעלי הספיה המגזזת  פרוטוקולחתם  2012בשת  8.2.2.8

הגורמים על ידי  הפרוטוקול אושרהתקשרות החברה ב .הימי למצוףם הקשורים להתחברות יתפעולי

  לפרק ו'. 6.26.8לפרטים וספים ראו סעיף . המוסמכים בההלת החברה
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(כבעל  ןארג'יא עם להתקשר תפעל החברה כי קבע, 14.5.2017 מיום 2592 מספר הממשלה להחלטתמשך בה 8.2.2.9

 ומאגרים ותין כריש ממאגרי גז לקבלת הולכה מערכת מקטע רכישת לצורך החזקה במאגרי כריש ותין)

  .לפרק ו' 6.10.3לפרטים וספים ראו סעיף . בעתיד להתגלות שעשויים וספים

 מתקציב שיועברו) "סכום המימון"( ₪ מיליון 100 באמצעות ימומן הפרויקט כי קובעת הממשלה החלטת

הממשלה  בהחלטה המויים תאים למספר בכפוףוהכל , בחברה למדיה מיות הקצאת כגד לחברה המדיה

כיסתו לתוקף מותית (ש 2018במרץ  26ביום  חתם בין החברה לבין המדיהוכן בהסכם מימון שה"ל 

. טרם התקבלו, אשר כון למועד התשקיף האסיפה הכללית של החברהואישור דירקטוריון החברה בקבלת 

  .)החזקה כמו כן, כיסת ההסכם לתוקף מותית גם בחתימת הסכם מחייב בין החברה ובין בעל

גם הייתה מותית באישור ועדת הכספים של הכסת. אישור בהתאם להסכם העמדת המימון  יצוין כי

  .2018במאי  7ביום  התקבל כאמור

₪ מיליון  50המדיה תעביר את סכום המימון בשתי פעימות על סך מסגרת הסכם זה קבע כי בבין היתר, 

של החברה מיות בות  1,000החברה תקצה למדיה  ובכפוף לעמידה באבי דרך. כגד סכום המימוןכ"א, 

 ..שיועברו בפועל לחברה. השימוש היחידי שתעשה החברה בסכום המימון, ₪  1,000,000כ"א לכל ₪  1ע

רך הפעלתו בהתאם לתאי לצו, ולחזקתהלקבלתו  ה לצורך רכישת המקטע האמורכולו או חלקו, יהי

ימים ממועד מתן אישור ההזרמה על ידי הממוה על  90- הבעלות בו למדיה לא יאוחר מת ררשיוה, ולמסי

מגבלת החבות של החברה במקרה של הפרת הבטיחות ברשות הגז הטבעי, אלא אם יקבע אחרת על ידו. 

עד גובה החלק מסכום ההשתתפות שהועבר לה על ידי המדיה עד לאותו מועד (וזאת מבלי  חובה זו, תהא

לגרוע מזכות המדיה לדרוש את אכיפת הסכם זה). בוסף, קבע כי יהיה זה באחריות החברה לפקח, לבקר 

   כדרש בהסכם ועל פי דין.ולעקוב כי עבודות הקמת המקטע האמור מבוצעות 

רועים בגים המדיה רשאית להפסיק או לעכב את העברת סכום המימון (כולו או עוד קבעו בהסכם האי

כגון : אי שיתוף פעולה של החברה עם ביקורת מטעם המדיה לגבי קיום ההסכם או כשלון בביקורת  חלקו)

  .בוטל רישיון החברהאם כאמור, מיוי כוס כסים לעסקי/רכוש החברה, מיוי מפרק לחברה או 

  על ידי דירקטוריון החברה. ההסכם אושר

 התקשרות הסכם לחברה -  ל"לחו סיעות שירותי למתן ")עבל(" מ"בע לביטוח חברה עבל עם התקשרות 8.2.2.10

 בין, הכוללים סיעות שירותי קבלת לצורך, הממשלתית הסיעות סוכות את המהלת, עבל עם 2011 משת

 הסתכמו לעבל ולמושש הסכומים 2017 שת במהלך .קרקע שירותי לרבות, ל"לחו סיעות שירותי, השאר

. פעולתה מדייות את קובע אשר, הכללי החשב ידי על מפוקחת הסוכות .ח"ש 317,000- כ של סךל

 .החברה בההלת המוסמכים הגורמים ידי על אושרה  ההתקשרות

הואיל ולצורך הפעלת המצוף הימי  -  הסכם עם משרד הביטחון בעיין מערכת מקשר ימי לקליטת גז טבעי 8.2.2.11

) החברה דרשה לעמוד בדרישות הביטחון משרד של פעילות באזורי הוקמההימית (אשר  המקשרומערכת 

בהסכם כדי להסדיר את ההקמה החברה התקשרה עם משרד הביטחון  2011משרד הביטחון, בחודש יוי 

 והעלויות ההוצאות בכל תישא החברה כי קבע, להסכם בהתאם כי יצוין. והתפעול של מערכת המקשר הימי

 המצוף ותפעול להקמת הקשור בכל זיקית באחריות תישא וכן הוראותיו מקיום הקשורות או הובעות

 לרעש הים חיל יכולות התאמת לצרכי ₪ 10,000,000 של בעלויות שאית החברה, ההסכם במסגרת. הימי

 לפי ההתחייבויות ביצוע להבטחת ₪ 3,000,000 סך על ערבות וכן דרשה להפקיד מייצרת ההולכה שמערכת

 .הגורמים המוסמכים בההלת החברהההסכם אושר על ידי  .ההסכם

הסכמים עם משרד הביטחון בעיין כיסה של החברה לצורך ביצוע עבודות בשטחים צבאיים ובשטחים  8.2.2.12

ל, במסגרת הסכמים אלה ושאת ככל ממוקשים או חשודים במיקוש וההרשאות הדרשות לחברה לצורך כך.

החברה בעלויות והוצאות הגרמות למשרד הביטחון בגין העבודות (כגון עלויות פיוי מוקשים), מוותרת על 
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תביעות כגד משרד הביטחון ומתחייבת לפצות ולשפות את משרד הביטחון בגין תביעות שיוגשו כגד משרד 

 .הגורמים המוסמכים בההלת החברהושרו על ידי הסכמים כאמור אהביטחון בקשר לעבודות החברה. 

 י'ארג דוראד עם התקשרה החברה 5.11.20102 ביום -  ")דוראד(" הסכם הולכה עם דוראד ארג'י בע"מ 8.2.2.13

 יור אילת אשקלון" "קו צ לחברת ר דוראד היה חברה פרטית אש .הולכה בהסכם) פרטי חשמל יצרן(

   .הגורמים המוסמכים בההלת החברהההסכם אושר על ידי  (הזכרת לעיל) יש בה בעקיפין החזקות.

 התקשרה 11.12.2016 ביום –") חובב אות מועצת(" חובב אות תעשייתית מקומית מועצה עם הסכם 8.2.2.14

 במסגרת"). המרכז(" מבקרים מרכז להקמת חובב אות מועצת בפרויקט להשתתפות בהסכם החברה

, במרכז לסיורים וגישה הדרכה עמדת ולקבלת המרכז במתקי להשתמש זכות תקבל החברה, ההסכם

 ידיעת למיטב. מ"מע בתוספת ₪ 500,000 חובב אות למועצת תשלם החברה, בתמורה. בהסכם כמפורט

ההסכם אושר על . חודשים 16 עד 10 - כ בתוך להסתיים צפויה המכרז הקמת, התשקיף למועד וכון החברה

   .הגורמים המוסמכים בההלת החברהידי 

, בפארק תעשיות רותם החברה שוכרת כס - ") הפארקהסכם שכירות ודמי יהול בפארק תעשיות רותם (" 8.2.2.15

הסכם " - " והכס(" 2015 במרץ 20מעמותת מרכז טכולוגיות עתידיות החל מיום  מ"ר, 437.5בשטח של 

מרכז תחזוקה למערכת ההולכה ולאחסון חלפים וכן לצרכי  בכסמפעילה  החברה ", לפי העיין).השכירות

. בכפוף 2019במרץ  20הסכם השכירות הוארך, מעת לעת, עד ליום למ"ר. ₪  18 - רה לכמשרד וזאת בתמו

 תעשיות רותם חברת מוללהסכם השכירות ולפי תקון הפארק, החברה מחויבת להתקשר בהסכם יהול 

. ר"למ ₪ 12 של בסך יהול לדמי בתמורה וזאת, הכס ויהול תחזוקת לצרכי") תעשיות רותם(" מ"בע

הגורמים ההסכם אושר על ידי  .ג"קמ של מלאה בבעלות חברה היה תעשיות רותם החברה עתייד למיטב

   .המוסמכים בההלת החברה

ישראל החברה מצויה במשא ומתן מול רשות מקרקעי  -  טיוטת הסכם המסגרת עם רשות מקרקעי ישראל 8.2.2.16

ההסכם אושר על  לעיין הסדרת זכויות החברה במתקים שהוקמו, מוקמים או יוקמו על מקרקעי המדיה.

לפרטים וספים בדבר טיוטת הסכם המסגרת עם רשות מקרקעי . הגורמים המוסמכים בההלת החברהידי 

 פרק ו'.ל 6.38.9ישראל ראו סעיף 

במהלך העסקים הרגיל וכחלק מפעילותה השוטפת עם המדיה  זיחות בוסף לאמור לעיל, לחברה עסקאות 8.2.2.17

וגופים בשליטתה בתחומים שוים, דוגמת: חשמל, מים, כיבוי אש, דואר, סביבה (רשות העתיקות, רשות 

הטבע והגים, קרן קיימת לישראל וכו'), ביטחון ושיטור, רשויות מקומיות שוות ועוד. בוסף החברה 

ובכלל זה  לרשויותיה כריבון, דהייו תשלומים על פי דין, כגון: מיסים, ארוהמעבירה תשלומים למדיה ו

הגורמים המוסמכים  ידי על מאושרות כאמור התקשרויותשוות. , ואגרות עריכת הסכמים בקשר לכך

 .בההלת החברה

 משרה וושאי דירקטורים וביטוח שיפוי 8.2.3

 משרה וושאי דירקטורים ביטוח 8.2.3.1

החברה בפוליסת ביטוח אחריות  אישרו התקשרות שלועדת הביקורת ודירקטוריון החברה 2017בחודש מאי 

חודשים  12"), לתקופה של המבטחדירקטורים וושאי משרה עם הפיקס חברה לביטוח בע"מ (להלן: "

מ'  100- גבול האחריות בפוליסה קבע ל .ועד בכלל 30.4.2019ומסתיימת ביום  _1.5.2018המתחילה ביום 

  דולר.  120,000- ר והפרמיה שתשלם החברה היה כדול

בוסף, אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון התקשרות של החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים 

חודשים, בגבול אחריות של  84שתוקפה  POSI)וושאי משרה עם המבטח שהיה ייעודית להצעה לציבור (

  . דולר 127,325פוליסה ייעודית זאת היה  מ' דולר. הפרמיה שתשלם החברה עבור 100
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 החזקות בעלי עיין וושאי משרה בכירה 8.3

להלן פרטים לפי מיטב ידיעת החברה, בדבר מיות ויירות ערך המוחזקים על ידי בעלי עיין וושאי משרה 

) חודשים לתאריך 12בכירה בחברה, או בחברה קשורה, בתאריך התשקיף ובתאריך שקדם בשים עשר (

  ר:האמו

  2018 מאיחודש ב 30כון ליום 

 שם
בעל העיין / 
 ושא המשרה

 סוג ייר הערך
  ערך קוב

 בש"ח ומילי
 מספר המיות

 שיעור ההחזקה (%)

 בהון

  100%  518,330,000  1.00  מיה רגילה  בעל עיין  מדית ישראל

  2017 בדצמברחודש ב 31כון ליום 

 שם
בעל העיין / 
 ושא המשרה

 ייר הערךסוג 
  ערך קוב

 בש"ח ומילי
 מספר המיות

 שיעור ההחזקה (%)

 בהון

  100%  518,330,000  1.00  מיה רגילה  בעל עיין  מדית ישראל
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                                                                                                                                        לכבוד:
  בע"מ תיבי הגז הטבעי לישראלהדירקטוריון של 

  מגדל עתידים, ,קריית עתידים
    תל אביב

  
  

    
,..א.ג  

  
   

  
  

) של IPOרישום למסחר (תשקיף רואי החשבון המבקרים ב ותלהכללת דוח מכתב הסכמה הדון: 
כן תשקיף מדף אגרות החוב של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: "החברה") ו

  2018מאי שעתיד להתפרסם ב
  
  

ו להודיעכם כי הרי ) של אגרות החוב של החברה וכן תשקיף מדףIPO( תשקיף רישום למסחרעם  בקשר
  הדוחות הבאים:או מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפייה) של 

  
בדצמבר  31של החברה לימים  הכספיים על הדוחות 2018במאי  29רואי החשבון המבקרים מיום  דוח . 1

 .2017בדצמבר  31ביום ולכל אחת משלוש השים בתקופה שהסתיימה  2016-ו 2017
על ביקורת של הבקרה הפימית על דיווח כספי של  2018במאי  29דוח רואי החשבון המבקרים מיום  . 2

 .2017בדצמבר  31החברה ליום 
 הלתקופו 2018במרץ  31ליום של החברה מידע כספי תמציתי על  2018 במאי, 29מיום דוח הסקירה  . 3

  באותו תאריך. השל שלושה חודשים שהסתיימ

 
 

  
  

  
  

  בכבוד רב,
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
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  דוחות כספיים
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  יו"ר הדירקטוריון הצהרת
  

  בהתאם לתקות החברות הממשלתיות
  (דוח וסף בדבר הפעולות שקטו והמצגים שיתו להבטחת

  2005 - הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו כוות 
 

  
   -אי מצהיר כי 

  
(שיהם  2017החברה) לשת  -בחתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן   .1

 הדוחות). -יחד להלן 
 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחתי את הדוחות, הדוחות אים כוללים מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג   .2
של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שיתו, לאור הסיבות שבהן יתו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוחות.
 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים   .3
השיויים בהון העצמי ותזרימי המזומים  תוצאות הפעולות, באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי,

 של החברה לימים ולתקופות המוצגות בדוחות.
 

אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות והלים לצורך אי, לצד   .4
בהתאם לכך קבעו בקרות והלים כאלה, או גרמו לקביעתם תחת פיקוחו של בקרות והלים  גילוי הדרש בדוחות.

אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת כאלה, המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו על ידי 
  .ההכה של הדוחות

   
בהתבסס על אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גיליו לרואה חשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,   .5

 :הערכתו העדכית ביותר
 

על דיווח  את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פימית  )1(
  כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

  
כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שמעורבים בה מהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד   )2(

  משמעותי בבקרה הפימית על דיווח כספי של החברה.
  

 לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי 
 
 
 

                                      8201, במאי 29 תל אביב,
  
 

__________________ 
  איתן פדן

  יוןדירקטוריו"ר ה
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  הצהרת מכ"ל החברה
 

  בהתאם לתקות החברות הממשלתיות
  שקטו והמצגים שיתו להבטחת(דוח וסף בדבר הפעולות 

  2005 -הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו כוות 
 

 
  

   -כי  אי מצהיר
  
(שיהם  2017החברה) לשת  -בחתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן   .1

 הדוחות). -יחד להלן 
  

שבחתי את הדוחות, הדוחות אים כוללים מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג בהתאם לידיעתי ולאחר   .2
של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שיתו, לאור הסיבות שבהן יתו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוחות.
  

יים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים בהתאם לידיעתי ולאחר שבחתי את הדוחות, הדוחות הכספ  .3
השיויים בהון העצמי ותזרימי המזומים  תוצאות הפעולות, באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי,

 של החברה לימים ולתקופות המוצגות בדוחות.
  

ולהתקיימותם בחברה של בקרות והלים לצורך גילוי אי, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם   .4
בהתאם לכך קבעו בקרות והלים כאלה, או גרמו לקביעתם תחת פיקוחו של בקרות והלים כאלה,  הדרש בדוחות.

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכה 
  .של הדוחות

 
בהתבסס על אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גיליו לרואה חשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,   .5

 :הערכתו העדכית ביותר
  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פימית על דיווח   )1(
  על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי. כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה

  
כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שמעורבים בה מהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד   )2(

  משמעותי בבקרה הפימית על דיווח כספי של החברה.
  

  דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל 
  
 
  

                            2018, במאי 29 תל אביב,
 
 

                                                          __________________ 
  שמואל תורג'מן       

 מכ"ל   
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  הצהרת סמכ"ל הכספים

  
  הממשלתיות בהתאם לתקות החברות

  (דוח וסף בדבר הפעולות שקטו והמצגים שיתו להבטחת
  2005 -הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו כוות 

 
  

   -כי  אי מצהיר
  
(שיהם  2017החברה) לשת  -בחתי את הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן   .1

 הדוחות). -יחד להלן 
 

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחתי את הדוחות, הדוחות אים כוללים מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג   .2
של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שיתו, לאור הסיבות שבהן יתו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוחות.
 

אחר שבחתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים בהתאם לידיעתי ול  .3
השיויים בהון העצמי ותזרימי המזומים  תוצאות הפעולות, באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי,

 של החברה לימים ולתקופות המוצגות בדוחות.
 

ם הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות והלים לצורך גילוי אי, לצד אחרים בחברה המצהירי  .4
בהתאם לכך קבעו בקרות והלים כאלה, או גרמו לקביעתם תחת פיקוחו של בקרות והלים כאלה,  הדרש בדוחות.

מהלך תקופת ההכה המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו על ידי אחרים בחברה, בפרט ב
  .של הדוחות

 
בהתבסס על אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גיליו לרואה חשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה,   .5

 :הערכתו העדכית ביותר
 

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פימית על דיווח   )1(
  ים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.כספי העלול

  
כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שמעורבים בה מהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד   )2(

  משמעותי בבקרה הפימית על דיווח כספי של החברה.
  

 חריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מא
 
 
 
 

                            2018, במאי 29 תל אביב,
                          __________________ 
  דיאל סובל                 
 ורכש כספיםסמכ"ל                 
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  לבעלי המיות שלדוח רואי החשבון המבקרים 
  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

  
 

בדצמבר  31החברה) לימים  -המצורפים של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן  הדוחות על המצב הכספיביקרו את 
 משלוש , הדוחות על השיויים בהון והדוחות על תזרימי המזומים לכל אחתהדוחות על הרווח הכוללואת  2016-ו 2017

. דוחות כספיים אלה הים באחריות הדירקטוריון והההלה של החברה. 2017בדצמבר  31השים בתקופה שהסתיימה ביום 
  אחריותו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתו.

  
ון (דרך פעולתו של ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקים שקבעו בתקות רואי חשב

פי תקים אלה דרש מאתו לתכן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של - . על1973-רואה החשבון), התשל"ג
ביטחון שאין בדוחות הכספים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים 

גם בחיה של כללי החשבואות שיושמו ושל האומדים המשמעותיים שעשו על ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת 
ידי הדירקטוריון והההלה של החברה וכן הערכת אותות ההצגה בדוחות הכספים בכללותה. או סבורים שביקורתו 

  ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס אות לחוות דעתו.
  

ות הכספיים ה"ל משקפים באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי לדעתו, בהתבסס על ביקורתו, הדוח
לכל אחת  שלהואת תוצאות פעולותיה, השיויים בהון ותזרימי המזומים  2016- ו 2017בדצמבר  31של החברה לימים 

, בהתאם )IFRSבהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים (, 2017בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום השים שלוש מ
. כמו כן, לדעתו, הדוחות הכספיים ה"ל ערוכים 2010- להוראות תקות יירות ערך (דוחות כספיים שתיים), התש"ע

 ., ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות1975-ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה33בהתאם להוראות סעיף 
  

בדבר ביקורת של בקרה פימית על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי לשכת  בארה"ב  PCAOB- לתקי הביקרו גם, בהתאם 
, בהתבסס על קריטריוים 7201בדצמבר  31ליום רואי החשבון בישראל, את הבקרה הפימית על דיווח כספי של החברה 

, כלל חוות 2018במרץ  29, מיום , והדוח שלו COSO 2013שקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פימית שפורסמה על ידי 
   דעת בלתי מסוייגת על הבקרה הפימית.

  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  

 

 

  2018 ,במאי 29 תל אביב,
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  דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המיות של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  הפימית על דיווח כספיבדבר אפקטיביות הבקרה 
  

  בתקות החברות הממשלתיות 3בהתאם לסעיף 
  2007 -(דוחות וספים בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על דיווח כספי), התשס"ח

  
, 2017בדצמבר  31ביקרו את הבקרה הפימית על דיווח כספי של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן ה"חברה")  ליום 

 Committee of Sponsoring -קריטריוים שקבעו במסגרת המשולבת של בקרה פימית שפורסמה על ידי הבהתבסס על 
Organizations of the Tread way  Commission " להלן)"COSO 2013.(  

הדירקטוריון והההלה של החברה אחראים לקיום בקרה פימית אפקטיבית על דיווח כספי ולהערכתם את האפקטיביות של 
הבקרה הפימית על הדיווח הכספי, הכללת בדוח הדירקטוריון והההלה בדבר בקרה פימית על דיווח כספי המצורף, 

    אחריותו היא לחוות דעה על בקרה פימית על דיווח כספי של החברה בהתבסס על ביקורתו.

על דיווח כספי, כפי שאומצו על ידי  בארה"ב בדבר ביקורת של בקרה פימיתPCAOB  -ערכו את ביקורתו בהתאם לתקי ה
פי תקים אלה דרש מאתו לתכן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של - לשכת רואי החשבון בישראל. על

ביטחון אם בקרה פימית אפקטיבית על דיווח כספי קוימה, מכל הבחיות המהותיות, בקרה פימית אפקטיבית על דיווח 
ללה השגת הבה לגבי בקרה פימית על דיווח כספי, הערכת הסיכון שקיימת חולשה מהותית, וכן בחיה כספי. ביקורתו כ

והערכה של אפקטיביות התכון והתפעול של בקרה פימית בהתבסס על הסיכון שהוערך. ביקורתו כללה גם ביצוע הלים 
  מספקת בסיס אות לחוות דעתו.אחרים כאלה שחשבו כחוצים בהתאם לסיבות. או סבורים שביקורתו 

  
בקרה פימית על דיווח כספי של חברה ממשלתית היה תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון לגבי המהימות של 
דיווח כספי וההכה של דוחות כספיים למטרות חיצויות בהתאם לכללי הדיווח הכספי החלים על החברה (כללים אלה 

). בקרה פימית על דיווח כספי של חברה 2017בדצמבר  31יב' בדוחות הכספיים ליום 1בביאור  החלים על החברה מוסברים
) מתייחסים ליהול רשומות אשר, בפירוט סביר, משקפות במדויק 1ממשלתית כוללת את אותם מדייות והלים אשר : (

) מספקים מידה סבירה של ביטחון 2(ובאופן אות את העסקאות והעברות של כסי החברה ( לרבות הוצאתם מרשותה) : 
שעסקאות רשמות כדרש כדי לאפשר הכת דוחות כספיים בהתאם לכללי הדיווח הכספי החלים על החברה (כמוסבר 

), ושקבלת כספים והוצאת כספים של החברה עשים רק בהתאם 2017בדצמבר  31בדוחות הכספיים ליום ' ח 1בביאור 
) מספקים 3(-של החברה ובכפוף לאישורים של רשויות המדיה הדרשים על פי דין: ולהרשאות הדירקטוריון והההלה 

מידה סבירה של ביטחון לגבי מיעה או גילוי במועד של רכישה, שימוש או העברה( לרבות הוצאות מרשות) בלתי מורשים של 
  כסי החברה, שיכול להיות להם השפעה מהותית על הדוחות הכספיים.

מובות, בקרה פימית על דיווח כספי עשויה שלא למוע או לגלות הצגה מוטעית. כמו כן, הסקת מסקות בשל מגבלותיה ה
לגבי העתיד על בסיס הערכת אפקטיביות וכחית כלשהי חשופה לסיכון שבקרות תהפוכה לבלתי מתאימות בגלל שיויים 

  בסיבות או שמידת הקיום של המדייות או ההלים תשתה לרעה.
  

 כי סבירה אפשרות שקיימת כך כדי עד כספי, על דיווח פימית בבקרה ליקויים, של צירוף או ליקוי, היא מהותית שהחול
  .במועד תתגלה תימע או לא החברה של רבעויים או שתיים כספיים בדוחות מוטעית מהותית הצגה

  
, בהתבסס 2017בדצמבר  31 ליום כספי דיווח על פימית אפקטיבית קיימה, מכל הבחיות המהותיות, בקרה לדעתו, החברה
  . COSO 2013ידי  על שפורסמה פימית בקרה של המשולבת במסגרת שקבעו על קריטריוים

ואת  2016-ו 2017בדצמבר  31ביקרו גם, בהתאם לתקי ביקורת מקובלים בישראל, את הדוחות הכספיים של החברה ליום 
בדצמבר  31תזרימי המזומים, לכל אחת משלוש השים בתקופה שהסתיימה ביום דוחות הרווח הכולל, השיויים בהון ו

  כלל חוות דעת בלתי מסוייגת. 2018במרץ  29והדוח שלו לגביהם מיום  2017

  בריטמן אלמגור זהר ושות'

  רואי חשבון

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited  

 

2018 ,במאי 29 תל אביב,
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 כספי דיווח על הפימית הבקרה בדבר והההלה הדירקטוריון של דוח

 הבקרה אפקטיביות בדבר וספים דוחות - הממשלתיות החברות תקות לפי

  -2007 ח"כספי, התשס דיווח על הפימית
  
  
  

 לקביעתה אחראים ,החברה) - (להלן  "מבעתיבי הגז הטבעי לישראל  חברת של הדירקטוריון ובאישור בפיקוח הההלה
 לספק היא תהליך המיועד כספי דיווח על פימית בקרה בחברה. כספי דיווח על אותה פימית בקרה של והתקיימותה

 לכללי בהתאם למטרות חיצויות, הכספיים הדוחות והכת הכספי הדיווח מהימות לגבי ביטחון של סבירה מידה
 דיווח על פימית בקרה מערכת המגבלות המובות שלה, בשל הממשלתיות. החברות חוק והוראות מקובלים חשבואות

  .תתגלה או תימע בדוחות הכספיים שהצגה מוטעית מוחלט ביטחון לספק מיועדת איה כספי
  

, בהתבסס על שלה אפקטיביותהו כספי דיווח על בחברה הפימית הבקרה של והערכה בדיקה ביצעו והההלה הדירקטוריון
  .)COSO 2013( "קוסוהקריטריוים שקבעו במודל בקרה המכוה "מודל 

  
הכספי של  הדיווחבחברה על  הפימית הבקרה ת החברה הגיעו למסקה, כיהדירקטוריון וההל ,זוהערכה  על בהתבסס

  .אפקטיביתהיא  2017בדצמבר,  31 ביום מסתיימתה ופההחברה לתק
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

            _____________________      ______________________         _________________________  
  ורכש סמכ"ל כספים -דיאל סובל      מכ"ל        -שמואל תורג'מן                   יוןיו"ר הדירקטור -איתן פדן          

       
   

  
  
  
  

  2018, במאי 29תאריך : 
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ                                                                                                                                                  
   על המצב הכספי ותדוח

  
  
  

  

  בדצמבר 31ליום     

    2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   באור  

      

     כסים שוטפים  

 705,691 542,764   4 מזומים ושווי מזומים

  20,007  -      פקדוות לזמן קצר

  -   91,919    א  8יירות ערך סחירים לא מיועדים

 23,471 78,991   5 לקוחות

 16,227 14,673   6 חייבים ויתרות חובה

    728,347 765,396 

     

          כסים לא שוטפים

 148,004 74,232   7  מזומים ושווי מזומים מיועדים

 143,501 221,866   ב 8יירות ערך סחירים מיועדים

  20,661  17,300    13  חייבים אחרים

   , 9   9,720  10,114טורכוש קבוע

 PRMS 10    4,924,667 4,699,703מתקי רישיון והקמת 

    5,247,785 5,021,983 

     

    5,976,132 5,787,379 

  
  
  
  
  
  
  

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
   על המצב הכספי ותדוח

  
  
  

  

  בדצמבר 31ליום     

    2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  באור  

      

     התחייבויות שוטפות

 92,710 91,667   16  חלות שוטפת של אגרות חוב 

 57,110 51,496   15  חלות שוטפת של אשראי חח"י

 50,004  52,232   11  רותיםיספקים וותי ש

 44,517 77,155   א12 הפרשות

 180,644 211,313   ב12 זכאים ויתרות זכות

 13,849 17,181   25 מכשירי גידור

    501,044 438,834 

     

         לא שוטפותהתחייבויות 

 3,123,814 3,031,993    16 אגרות חוב

 527,000 424,755   15 אשראי חח"י

  53,771  53,933    14  הלוואה מתאגיד בקאי

 646,282 868,563   13 הכסות מראש לזמן ארוך

 89,551 110,992   25 מכשירי גידור

 80,216 76,534   24 מסים דחים

    4,566,770 4,520,634 

     

    19 הון 

 518,330 518,330   הון מיות

 309,581 389,988    עודפים

    908,318 827,911 

     

    5,976,132 5,787,379 

     

     

     
  
  
  
  
  

      

  איתן פדן 
 יו"ר הדירקטוריון

  שמואל תורג'מן 
 מכ"ל

  דיאל סובל 
 ורכש כספיםסמכ"ל 

  
 
 

  .2018 ,במאי 29 הדוחות הכספיים:תאריך אישור 
 

  
  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
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  ישראל בע"מתיבי הגז הטבעי ל                                                                                                                                                 

  על הרווח הכולל ותדוח
  
  
  

  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום     

    2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח באור  

          

 519,787 531,408 553,192 20 הכסות

 )266,581( )269,688( )312,378( 21  הוצאות הפעלה

 253,206 261,720 240,814  רווח גולמי

  )22,037(  )21,061(  )20,898(  22  ההלה וכלליותהוצאות 

 717 577 622  הכסות אחרות, טו 

 231,886 241,236 220,538  רווח תפעולי

  53,135  49,415  103,358  23  הכסות מימון 

 )160,781( )161,021( )217,625( 23  הוצאות מימון

 )107,646( )111,606( )114,267(  הוצאות מימון, טו

 124,240 129,630 106,271  על ההכסה יםלפי מס רווח

  )33,081(  )21,257(  )25,864( 24  מסים על הכסה 

 91,159 108,373 80,407  רווח קי 

  91,159  108,373  80,407   רווח כולל  

  
  
  
  
  
  
  

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ                                                                                                                                                  
  השיויים בהוןעל ות דוח

  
 
 

  

 סה"כ עודפים מיותהון   

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

        
 628,379 110,049  518,330 2015ביואר  1יתרה ליום 

 91,159 91,159  -   רווח כולל

 719,538 201,208  518,330 2015דצמבר ב 31יתרה ליום 

 108,373 108,373  -   רווח כולל

 827,911 309,581  518,330 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 80,407 80,407  - רווח כולל

    

 908,318 389,988  518,330 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

    
 

  
  
  
  
  

  הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ                                                                                                                                                      
  דוחות על תזרימי המזומים

  
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

      תזרימי מזומים מפעילות שוטפת
 91,159 108,373 80,407  רווח קי 

         התאמות 
  198,840  209,010  245,891  פחת והפחתות

  107,646  111,606  114,267   הוצאות מימון, טו
   ,  )3,682(  1,679  33,081טומסים דחים

  )147(  )295(  )18,352(  מס הכסה ששולם, טו
  )1,221(  )160(  )55,520(  בלקוחותעליה 

  3,576  )1,857(  5,056  ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
  )221(  )7,767(  1,055  רותיםיבספקים וותי ש(ירידה) עליה 
  )547(  21,033  37,079  זכאים ויתרות זכותהפרשות, ב(ירידה) עליה 

 42,906 38,298 232,121  עליה בהכסות מראש

     

 475,072 479,920  638,322  מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת

     

     תזרימי מזומים לפעילות השקעה

 76,802 16,226 73,772  מזומים ושווי מזומים מיועדים, טו

  ,  )169,604( )12,536( 61,098טויירות ערך סחירים

  -   )   20,031  )20,000טופקדוות לזמן קצר, 
  7,201  11,512  14,934   ריבית שתקבלה 

 )2,207( )2,227( )1,874(  רכישת רכוש קבוע

 )PRMS  )409,582( )371,634( )441,792והקמת מתקי  רישיון -השקעות בכס בלתי מוחשי 

     

 )298,898( )378,659( )472,323(  מזומים טו ששימשו לפעילות השקעה

     

     תזרימי מזומים מפעילות מימון
  ,  -  - 399,525טוהפקת אגרות חובתמורה מ

  )44,665(  )69,238(  )93,174(   פירעון אגרות חוב
  )57,407(  )57,066(  )52,342(   רעון קרן אשראי חח"ייפ

  54,369  -   -   הלוואה מתאגידים בקאיים, טו
  )1,070(  )869(  )6,908(   מכשירי גידור, טו

 )172,938( )173,631( )169,109(   ריבית ששולמה 

      

 177,814 )300,804( )321,533(   מימון (ששימשו לפעילות)מזומים טו שבעו מפעילות 

      
 353,988 )199,543( )155,534(   עליה (ירידה) במזומים ושווי מזומים

         

  השפעת השיויים בשערי החליפין על יתרות המזומים המוחזקות  
  במטבע חוץ   

 
)7,393( )913( )841( 

         

 553,000 906,147 705,691   יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת השה

          

 906,147 705,691 542,764  יתרת מזומים ושווי מזומים לסוף השה

  
  

  

 מהווים חלק בלתי פרד מהדוחות הכספיים.הבאורים המצורפים 
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ                                                                                                                                                       
  דוחות על תזרימי המזומים

  
  
  

  

  בדצמבר 31שהסתיימה ביום לשה    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

      

       פעילות שאיה במזומן -ספח ב' 

     

     

 )85,481( )115,601( )150,528(  כגד אשראי ספקים כס בלתי מוחשירכישת 

         

     

  
  
  
  
  

 מהדוחות הכספיים.הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי פרד 
  
  

 



  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
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   כללי - 1באור 
  

  :תיאור כללי של החברה ופעילותה  .א
  

והחלה בפעילותה במהלך שת  2003וסדה בחודש יולי  החברה) -חברת תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן  . 1
הוקמה על פי החלטת ממשלה לפיה יועק לחברה היא . החברה היה בבעלות מלאה של מדית ישראל ו2004

. לפיכך, על 2002-רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכת גז טבעי לפי חוק משק הגז הטבעי התשס"ב
 1999-והוראות חוק החברות, התש"ט 1975-החברה חלות הוראות חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה

החברה מהמדיה רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת קיבלה  ,2004בחודש אוגוסט  .לפיהםוהתקות שהותקו 
  .2034 ,ביולי 31עד ליום  2005ובמבר בחודש  אשר הוארך,הרישיון) -(להלן  הולכה

  

תקות הגז  ,1974-ו רישוי עסקים (עסקים טעוי רישוי לפי חיקוק אחר), תשל"דצ, רישוי עסקיםבהתאם לחוק  . 2
דרשת החברה לקבל רישיון עסק  ),מפעלים מסוכים(רישוי עסקים , ותקות 2006-(בטיחות ורישוי), תשס"ו
בשל לקווי ההולכה (להבדיל מתחות הגז)  הוסרה הדרישה לקבלת רישיון עסק 2013להקמת מתקי גז. בשת 

סגרתו הוסרה הדרישה לרישיון עסק לצורך , במ2013- עדכון צו רישוי עסקים (עסקים טעוים רישוי), התשע"ג
והמשטרה ואישור הרשות  הסדרת ושא הרישוי כרוכה בעמידה בדרישות כיבוי אש שיוע גז טבעי בצרת.

החברה ללא רישיון עסק מהווה עבירה  מתקיהפעלת . בהתאם לתקים העדכיים ביותר המקומית לתכיות,
 .המתקיםפעילות  על חוק רישוי עסקים ועלולה להביא להפסקת

  
אישרה הממשלה את עקרוות הרפורמה החדשה ברישוי עסקים, וזאת בהמשך להחלטת  2017 ,בדצמבר 3ביום 

הממשלה בדבר הפחתת הרגולציה במשק. הרפורמה מתייחסת לרישוי דיפרציאלי, לוח זמים קצוב למתן 
  רישוי, העברת אחריות לבעל העסק על בסיס תצהיר וחיזוק האכיפה. 

  
לחברה רישיוות עבור כל מתקיה. יישום הרפורמה לא תשפיע בצורה  דוחות הכספיים,האישור כון למועד 

  מהותית על הליך קבלת רישיוות העסק למתקי החברה.
  
  

  כללי (המשך) - 1באור 
  

  

  הגדרות:  .ב
 

  ישראל בע"מ.להטבעי תיבי הגז   -   החברה
 

 הסמיך לעיין רישיון זה בהתאם להוראות חוק משקמהל רשות הגז הטבעי או מי שהוא   -   המהל 
  .הגז הטבעי

 
  רשות הגז הטבעי.  -   הרשות

  ארגיה.השר   -     השר
  ושר האוצר.ארגיה השר   -   השרים
 

לחוק יירות ערך  1) להגדרת "בעלי עיין" בתאגיד בסעיף 1כמשמעותם בפסקה (  -   בעלי עיין
  .1968- התשכ"ח

  .בדבר צדדים קשורים 24חשבואות בילאומי מספר בתקן כמשמעותם   -   צדדים קשורים
 

  .מדד המחירים לצרכן  -     מדד
  
  

  כללי (המשך) - 1באור 
  

  :המועצה) -(להלן  החלטות המועצה לעייי משק הגז הטבעי  .ג
  

  :)2006באוקטובר,  18ומיום  2006במרס,  16מיום החלטות ( עקרוות לאישור תעריף ההולכה . 1
 

הרישיון לפיה הפחתת הכסים המוקמים במהלך שלב א' של מערכת  המועצה אישרה את הצעת בעל
ההולכה יופחתו עד תום תקופת הרישיון. אין בהחלטת המועצה כדי להיות תקדים לעיין הפחתת כסים 

, התקבלה החלטת המועצה בעיין העקרוות והפרמטרים לעדכון תעריף 2006בחודש אוקטובר  בעתיד.
  .ההולכה
 

מועצה צבירת שלוש כריות ביטחון ועמידה ביחסי כיסוי כפי שדרשה החברה בדוח הדירוג כמו כן, אישרה ה
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של מעלות ובשטר האמות בגין הפקת אגרות החוב. המועצה אישרה צבירה של כרית ביטחון רביעית 
 לצורך שירות החוב כלפי חח"י, אשר תהיה בגובה שירות החוב החצי שתי כלפי חח"י.

  

 לרשת החלוקה: PRMSמתקי  תעריפי חיבור - 5/08 פרהחלטה מס . 2
 

בדבר תעריפי חיבור  2008במרץ,  12מיום  5/08 פראת החלטה מס המועצהפרסמה  2008 ,במרס 17ביום 
  , שעיקריה להלן:) לרשת החלוקהPRMS(מתקי 

 

  תעריפי החיבור לרשת החלוקה יהיו כדלקמן:  )א(
 .יליוי דולרמ 1.85 -מ"ק לשעה  10,000בגודל של עד  PRMSמתקן   )1(

 .יליוי דולרמ 1.95 -מ"ק לשעה  10,001 - 20,000בגודל של  PRMSמתקן   )2(

 .יליוי דולרמ 2.11 -מ"ק לשעה  20,001 - 30,000בגודל של  PRMSמתקן   )3(

 .יליוי דולרמ 2.22 -מ"ק לשעה  30,001 - 40,000בגודל של  PRMSמתקן   )4(
  
  

  כללי (המשך) - 1באור 
  

  :(המשך) החלטות המועצה לעייי משק הגז הטבעי  .ג
  

למערכת ההולכה  -PRMSתעריפי החיבור כוללים את כל העלויות הכרוכות בהקמה ובחיבור מתקן ה  )ב(
  אך אים כוללים את עלויות המקרקעין.

  

בהתאם לשיוי שער החליפין אירו/דולר (שער  2/3 :מגון ההצמדה של תעריפי החיבור היו כדלקמן  )ג(
בהתאם לשיוי מדד המחירים לצרכן  1/3-) ו2008 ,במרס 16בסיס היו השער שהיה ידוע ביום ה

  ).2008מדד פברואר  -בסיס הבישראל (מדד 
 

  שים. 5תוקף תעריפי חיבור אלו היו לתקופה של   )ד(
 

ישולם לחברה  10%-תהיה גבוהה ביותר מ PRMS-במידה והעלות בפועל מהתעריף שקבע למתקן ה  )ה(

פיצוי בגובה מחצית ההפרש בין העלות בפועל לבין תעריף החיבור  PRMS-מזמין מתקן ה ל ידיע
  .10%בתוספת 

 

ישולם למזמין  10%-תהיה קטה ביותר מ PRMS-במידה והעלות בפועל מהתעריף שקבע למתקן ה  )ו(

  .10%עלות בפועל לבין תעריף החיבור ביכוי פיצוי בגובה מחצית ההפרש בין ה PRMS-מתקן ה
 

יובא העיין  PRMS-לבין החברה לגבי העלויות מתקן ה PRMS-ה מחלוקת בין מזמין התבמידה ותגל  )ז(
  .המועצהלהכרעת 

  

 לרשת החלוקה: PRMSמתקי  - תעריפי חיבור - 3/09 פרהחלטה מס . 3
 

בדבר תעריפי  2009בספטמבר,  29מיום  3/09 פראת החלטה מס המועצהפרסמה  2009 ,באוקטובר 11ביום 
לרשת החלוקה. החלטה זו קובעת, כי תעריף החיבור שישלם בעל רישיון חלוקה  PRMSמתקי  -חיבור 

) בכפוף לוסחה אשר מגבילה בפועל את תעריף לעיל 2סעיף (ראה  5/08לחברה יהיה בהתאם להחלטה 
 3/09החלטה קובעת בודד. בוסף לאמור,  PRMSלמתקן דולר  יליוימ 2.399-סך מקסימלי של כהחיבור ל

קסימלי, כי במידה וייווצר פער חיובי בין תקציב מתקן החיבור, כפי שיוצג על ידי החברה, ובין התקציב המ
בעלויות ר על מת שזו תבחן את הדרכים להכיה לפות למועצהחברה תהיה רשאית בהתאם להחלטה זו, 

  . )להלן 10סעיף בושא עדכון תעריף ההולכה ב 1/14(ראה גם החלטה מספר  וספות אלו
  

 :תעריף הזרמה שגובה בעל רישיון הולכה מצרכי גז טבעי מחוברים לרשת החלוקה - 5/09 פרהחלטה מס . 4
  

בדבר התעריפים שיגבה בעל רישיון הולכה  5/09מספר החלטה ה את מועצהפרסמה  ,2009בחודש דצמבר 
  שעיקריה להלן:  ,וברים לרשת החלוקה או ממשווקים הפועלים ברשת החלוקהמצרכים המח

  
  צרכן רשת חלוקה ישלם תעריף הזרמה בלבד אשר יתבסס על הוסחה הבאה:
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DSTT = CT/LF+GTT    
  כאשר:
DSTT  -  .תעריף הזרמה למשווקים במערכת ההולכה  

CT   -  .ים של מערכת ההולכהמרכיב הקיבולת בתעריף ההולכה לצרכ  
LF  -  תי ממוצע חזוי באחוזיםמקדם העמסה ש.  

GTT   -  .ים של מערכת ההולכהמרכיב ההזרמה בתעריף ההולכה לצרכ  
  

ש"ח  0.91צרכן רשת חלוקה יחויב בתעריף של  2015בדצמבר,   ,31כון ליום בהתאם לתעריף ההולכה
  ).BTUש"ח למיליון  0.9182 - 2014בדצמבר,  31(ליום  BTUלמיליון 

  
חברה, משמעות החלטת מועצת רשות הגז הטבעי היא סבסוד מהותי של חברות החלוקה, והחברה לדעת ה

   תדרוש החזר עלויות אלה באמצעות תעריף ההולכה הכללי או בדרך אחרת שתימצא הרשות.
  
  
  
  

  כללי (המשך) - 1באור 
 

  :(המשך) החלטות המועצה לעייי משק הגז הטבעי  .ג
  

התחברות למערכת ההולכה באמצעות תחות הגז המצאות באזור חלוקה של בעל  - 7/09 פרמס החלטה . 5
  :אחר חלוקה רישיון

  
 באמצעות ההולכה למערכת התחברות בדבר 7/09ה מספר מועצה החלטת התקבלה 2009 ,בדצמבר 20 ביום              

  : להלן , שעיקריהאחר חלוקה רישיון בעל של חלוקה באזור המצאת גז תחות
                             

 ההולכה למערכת להתחבר חלוקה רישיון בעל רשאייהיה  רישיוו לתאי בהתאם שירותים מתן לצורך  )א(
 .אחר חלוקה רישיון בעלי של החלוקה באזור המצאת חלוקה תחתמצעות בא אף

  

, שלו החלוקה לאזור מחוץ המצא צרכן החלוקה לרשת לחבר רשאי יהיה לא חלוקה רישיון בעל  )ב(
 .להתחבר אליה החלוקה תחת מצאת שבתחומו אשר בחלוקה באזור לרבות

  

 התכון יבוצעו, לעיל רטוכמפ ההולכה למערכת להתחברות בקשה הולכה הרישיון לבעל הוגשה  )ג(
 מלהתחבר התחה מצאת שבתחומו החלוקה רישיון מבעלי למוע כדי בהם יהיה שלא באופן וההקמה
 .רישיוו לתאי בהתאם השירותים מתן לצורך ההולכה למערכת

  

 העלות של היחסי בחלק הם יישאו, אתר באותו ההולכה למערכת חלוקה רישיוות בעלי שי התחברו  )ד(
 החיבור מתעריף יותר גבוהה בעלות יישא לא בפרד מהם אחד שכל ובלבד החיבור דמי של הכוללת
 .3/09 מספרו 5/08 פרמס המועצה להחלטות בהתאם

  

  
  

  כללי (המשך) - 1באור 
  

  :(המשך) החלטות המועצה לעייי משק הגז הטבעי  .ג
  
  

קביעת אופן המימון, תעריף החיבור של צרכים מרוחקים (גדולים וביויים) ותעריף  - 21/30 פרמסה החלט . 6
 החלוקה לכל הצרכים הגדולים והביויים ברשת החלוקה באזור הגב:

 
לקביעת אופן המימון תעריף החיבור של  3/12פר החלטה מסהמועצה את ה מפרס 2012 ,ביוי 28ביום 

צרכים מרוחקים (גדולים וביויים) ותעריף החלוקה לכל הצרכים הגדולים והביויים ברשת החלוקה 
ישלם צרכן מרוחק ר שאהתוספת לתעריף החיבור  2012 ,ביולי 1יום ההחלטה, החל מ ל פיבאזור הגב. ע

חברת גב גז טבעי  -להחלטה לבעל רישיון להקמה והפעלה לרשת החלוקה באזור הגב  7המפורט בסעיף 
  ש"ח למטר.  650בע"מ תהיה 
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 0.0512יהיה תעריף החלוקה לכלל הצרכים הגדולים והביויים באזור הגב  2014 ,בובמבר 1יום החל מ
ן של בעל הרישיון לאזור שיוילר 2.3ש"ח למ"ק (כשהוא מעודכן בהתאם לסל המדדים הקבוע בסעיף 

לרישיון. החברה, בעלת  49החלוקה באזור הגב ויחולו עליו הוראות עדכון התעריפים הקבועות בסעיף 
 הרישיון להקמה ולהפעלה של מערכת ההולכה, תייעד מתוך הסכומים שאושרו לה בהחלטות המועצה

ש"ח לחיבור צרכים מרוחקים  יליוימ 52לצורך חיבור צרכים וספים סכום של  4/09 מספרו 3/11 מספר
 20%החברה יתבצע בהתאם לאבי הדרך כדלקמן: ל ידי באזור הגב. מימון הקווים לצרכים מרוחקים ע

עם קבלת אישור  30%וספים עם השלמת החיבור והמוה ויתרת  50%למו עם קבלת היתרי הבייה, ויש
  ש"ח למטר. 490-הזרמה. חלקה של החברה במימון הקווים יהיה בסך של כ

  

  כללי (המשך) - 1באור 
  

  :(המשך) החלטות המועצה לעייי משק הגז הטבעי  .ג
  

  :ההולכה קטי ייצוא באמצעות מערכתמימון פרוי - 2/14מספר ה החלט . 7
  

בדבר מימון פרויקטי ייצוא  2/14פרסמה רשות הגז הטבעי את החלטה מספר  2014בספטמבר,  7ביום 
  למדיות שכות או לרשות הפלשתיית. להלן מובאים עיקרי ההחלטה:באמצעות מערכת ההולכה 

  

עלות הקמת מקטע של המערכת המיועד לצורכי ייצוא, תושת במלואה על הגורם המוכר או המשווק   )א(
היצואן) ולא על צרכי מערכת  -את הגז הטבעי אל המדיות השכות או לרשות הפלשתיית (להלן 

אן להגיע להסכמה לגבי העלות ולהציגה לאישור רשות הגז, או באפשרות החברה והיצוההולכה. 
 רשות הגז במקרה שאין הסכמה. להביא את העיין להכרעת

  

במקרה של הצטרפות צרכן וסף בעתיד למקטע המיועד לייצוא, יזוכה היצואן על חלקו בהשקעה   )ב(
 קיבולת). וזאת על פי העלות שתשויך למצטרף הוסף, אותה תקבע רשות הגז (על פי יחסי

  

באם הצרכן הוסף היו ישראלי, יזכה בעל רישיון ההולכה את היצואן בעלות שתיקבע כאמור. באם   )ג(
הצרכן החדש הוא יצואן, היצואן החדש ישלם את עלות זו ליצואן הקודם. במידת הצורך, יממן 

 היצואן את חלקו בהקמת מקטעי הכפלה הדרשים לצורך אפשרות ייצוא.

  

שהיצרן מממן את עלויות הקו, המקטע לא יהיה בבעלותו בשום אופן והמקטע יהיה למרות העובדה   )ד(
 חלק ממערכת ההולכה.

  

 היצואן ישלם לחברה את תעריף ההולכה החל על הצרכים הישראליים.  )ה(

  

הסכם ההולכה שיחתם בין היצואן לבעל רישיון ההולכה יאושר מראש ובכתב על ידי מהל רשות הגז   )ו(
 כפופה להוספתו ולרישיון החברה.הטבעי והקמת המקטע 

  

החלטה זו לא תחול על הסכמי ההולכה לייצוא דרך מערכת ההולכה הארצית שחתמו עם החברה עד   )ז(
 .2014בובמבר,  2ליום 

  

תעריפי חיבור (מתקי  3/09 פרומס 5/08פר הארכת תוקף החלטות המועצה מס - 61/10 פרמסה החלט . 8
PRMSלרשת חלוקה (: 

 
את תוקף החלטות המועצה מספר הוחלט להאריך  2016ביולי,  5מיום  01/16מספר עצה על פי החלטת המו

) 3/09(כפי שתוקה בהחלטה מספר  2008במרץ,  12מיום  5/08ומספר  2009בספטמבר,  29מיום  3/09

שיוזמו על  PRMSתקי מ, כך שתהייה בתוקף לגבי ) לרשת החלוקהPRMSתעריפי חיבור (מתקי בושא 
 .2020בפברואר,  10ל רישיון חלוקה עד ליום ידי בע

  

 PRMS סכום השתתפות בעל רישיון החלוקה בעלויות המשותפות עבור חיבור מתקן - 61/20 פרמסה החלט . 9

ושיוי אבי דרך לתשלום של בעל רישיון להקמה והפעלה של רשת חלוקה עבור   PRMSבמתחם מתקי 

 :PRMSמתקן 

 
מגון החיוב בגין אבי הדרך השלישית והרביעית  2016, בספטמבר 15יום מ 02/16על פי החלטת המועצה 

מסך דמי החיבור) מותה בעמידה בכמויות  80%של דמי חיבור מתקי חלוקה (אבי דרך אלה מהוות 
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, לפיה דמי החיבור מתקבלים במשך שתיים הקודמתמיימום של הזרמת גז בפועל, בשוה מההחלטה 
(ביטול  מיליוי ש"ח 3.3-בהכרה בהפסד של כשל ההחלטה הסתכמה  המיידיתה ממועד ההזרמה. ההשפע

 תהיה ,תהייה מוכות מהמיימום שקבעבעתיד . במידה וכמויות ההזרמה הכסות מדמי חיבור חלוקה)

חלוקה בהן שאה החברה ואשר בגין הייתה   PRMSאי השבת עלויות הקמת מתקיבגין  שפעהלכך ה
  בהיקף מוערך של עשרות מיליוי ש"ח במהלך השים הקרובות.ר מחברות החלוקה, החברה זכאית להחז

  
בוסף, על פי ההחלטה הרי שבמסגרת עדכון תעריף ההולכה תבחן המועצה את העלויות הובעות לחברה 

  בשל ההחלטה האמורה.
  

  כללי (המשך) - 1באור 
  

  :(המשך) החלטות המועצה לעייי משק הגז הטבעי  .ג
  

 :דוברת -שיעור ההשתתפות של היצואן בעלות הכפלת מקטע תל קשיש  - 71/20 פרמסה החלט .10

 
לעיין שיעור ההשתתפות של היצואן  2/2017, פרסמה המועצה את החלטה מספר 2017באפריל  3ביום 

דוברת, אשר חשב כמקטע מוביל למקטע המיועד לייצוא לפי החלטת  -בעלות הכפלת מקטע תל קשיש 
מעלות המקטע על היצואן ואת  58%. על פי ההחלטה, בין היתר, מטילה המועצה 2/2014המועצה מספר 

 היתרה על החברה במסגרת תעריף ההולכה.
  

 :עדכון תעריפי ההולכה כתוצאה מהרחבת מערכת ההולכה - 71/30 פרמסה החלט .11
  

מועצה לקיים החליטה ה ,2017באוגוסט  8בישיבתה מיום , פרסמה רשות הגז, כי 2017באוגוסט  10ביום 
הליך שעייו מתן אפשרות לכל גורם שיש לו עיין בכך להציג את הצעתו או את עמדתו, לעיין עדכון 

. החברה קיימה מספר 2017באוגוסט,  31עד ליום הגז ועברו לרשות התעריף ההולכה. ההצעות והעמדות 
  דיוים בושא עם רשות הגז וכן הציגה את עמדתה למועצה.

  
אושרו  לפיהאשר  2017בובמבר,  1מיום  3/17פר לטה מסחאת הה מועצהפרסמה  ,2017במבר בו 19ביום 

  :כדלקמן 2018ביואר,  1החל מיום  ההולכה תעריפי

  

   
  
  
  
  
  

  להלן עיקרי ההחלטה:

של  2.6%- בתעריף ההזרמה ועלייה של כ 5.6%- בתעריף הקיבולת, עלייה של כ 2.2%- עלייה של כ  )א(
 לרשת החלוקה.תעריף ההזרמה במערכת ההולכה לצרכים המחוברים 

 התעריף איו כולל מע"מ.  )ב(

 .2018ביואר,  1עדכון התעריף יחול בגין שירותים שייתן בעל הרישיון החל מיום   )ג(

משיעור התעריף יעודכן בהתאם להפרש בין  100%התעריפים יוצמדו למדד המחירים לצרכן כדלקמן:   )ד(
האחרון לחודש  מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע ביום

יצוין כי הרשות פרסמה הבהרה לפיה מדד הבסיס היו המדד שפורסם  הצריכה, לבין מדד הבסיס.
  .2017כלומר מדד חודש ספטמבר  2017באוקטובר,  15ביום 

   
מיליארד ש"ח, כמו כן  5.9-כלבמסגרת ההחלטה עודכה סך ההשקעה המוכרת לצורך קביעת התעריף 

הרחבת פעילותם של צרכים קיימים, ביקושים לייצוא ותוספות ביקושים לגז עודכן היקף הביקוש בשל 
  טבעי לייצור חשמל. בוסף עודכו הוצאות תפעול ותחזוקה והוצאות ההלה וכלליות.

  

  כללי (המשך) - 1באור 
  

  הסכם ההולכה:  .ד
בהתאם להוראות הרישיון, קודם למתן שירותי הולכה על ידי החברה עליה להתקשר עם הלקוח בהסכם הולכה. 
הסכם ההולכה היו הסכם כללי, שוסחו קבע על ידי רשות הגז הטבעי, בצירוף שיויים הובעים ממאפייים 

            

  
  תעריף קיבולת 

  )BTU(ש"ח למיליון 

  
  תעריף הזרמה
  )BTU(ש"ח למיליון 

תעריף הזרמה במערכת ההולכה 
לצרכים המחוברים לרשת החלוקה 

   )BTU(ש"ח למיליון 
        
  0.7627  0.1310  0.9338  
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  ייחודיים ביחס לכל צרכן. 

 
 3-15ההסכם מחייב כי תקופת ההתקשרות המיימאלית תהא  ההסכם היו לרכישת קיבולת שעתית מקסימאלית,

כאשר התקופה המיימלית צריכה לאפשר לחברה את החזר הוצאותיה ותשואה  שים בהתאם לקיבולת המבוקשת
ההסכם כולל, בין היתר, את הכללים לקביעת דמי החיבור וכן מגון לקביעת לוח זמים  .סבירה על השקעתה

  לחיבור הלקוח.
  

הוגע לתעריף ההולכה, התעריף היו בהתאם לתעריף ההולכה האחיד (קיבולת והזרמה), שקבע מעת לעת על בכל 

). במקרה של הפסקת צריכת הגז שבאה מצדו BTUמבוסס על יחידות ארגיה (מיליוי  תעריףהידי המועצה כאשר 
, אשר יתן להגדירו ככזה הובע של הלקוח, יחויב הלקוח בתעריף קיבולת מלא, למעט, במקרה בו התרחש אירוע

  מ"כוח עליון", אשר היה בו כדי לסכל את צריכת הגז.
  

  כללי (המשך) - 1באור 
 

 :של החברהודירוג סדרות אגרות החוב דירוג החברה   .ה

  

 positive /ilAAדירוג ) בP&Sאו  מעלות - (להלן  Standard & Poor’s מעלותחברת הדירוג החברה מדורגת על ידי 

 Aa1 בדירוג מידרוגידי חברת הדירוג  ועל ilAA החוב של החברה מדורגות על ידי מעלות בדירוגאגרות סדרות 
  .אופק יציב

  

  פקת אגרות חוב:ה  .ו
 

ש"ח ע.  .ימיליו 283.8ש"ח בדרך של הפקת  ימיליו 283.8גייסה החברה סך של  2006 ,בדצמבר 28 יוםב . 1
רעון, יבצירוף הפרשי הצמדה, תעמוד לפ סדרה א'קרן אגרות החוב רשומות על שם.  סדרה א'רות חוב אג

 29החל מיום בדצמבר לכל שה,  29-ביוי ו 29תשלומים חצי שתיים בימים  30- בשים,  15בתקופה של 
בצירוף  5.6%ל ש בשיעורשתית גרות החוב ושאת ריבית היתרה הבלתי מסולקת של קרן א. 2012 ,ביוי

 . 2007 ,בדצמבר 29החל מיום לכל שה, דצמבר ב 29-ביוי ו 29ימים שולם בת אשרהפרשי הצמדה 
 

 סדרה א'אגרות חוב ש"ח בדרך של הרחבת  ימיליו 254-גייסה החברה סך של כ ,2007בחודש ספטמבר  . 2
 וספות. סדרה א'רות חוב אגש"ח ע.. אלפי  259,117הופקו  ,במסגרת הרחבת הסדרה .הקיימת

 

סדרה אגרות החוב ה וספת של ש"ח בדרך של הרחב ימיליו 150-גייסה החברה סך של כ ,2009בחודש מרץ  . 3
 סדרה א' וספות.רות חוב אגע..  חש"אלפי  158,228הופקו  ,במסגרת הרחבת הסדרה. א' הקיימת

  

רות חוב ש"ח ע.. אג יליוימ 100ש"ח בדרך של הפקת  יליוימ 100גייסה החברה סך של  ,2009בחודש מרץ  . 4
הועמדו לפירעון לתקופה והן מדד (קרן וריבית) להיו צמודות  . אגרות החוב סדרה ב'רשומות על שם סדרה ב'

, ץבמר 31"), ביום bulletבתשלום אחד (" אגרות החובפרעה בתום תקופת  אגרות החובקרן : שים 3של 
 29תשלומים החל מיום  6-שים, ב 3שולמה במשך תקופה של  סדרה ב'בגין אגרות החוב ריבית ה. 2012

שתית  שאו ריבית אגרות החוב אגרות החוב.ודות והכול על פי לוח הסילוקין המצורף לתע 2009 ,בספטמבר
  .5.1%בשיעור 

    

סדרה א'  ה וספת של אגרות החובש"ח בדרך של הרחב יליוימ 213גייסה החברה סך של  ,2010בחודש יואר  . 5
  .סדרה א' וספותרות חוב אג ש"ח ע. .יליוימ 213 הופקו ,סדרהבמסגרת הרחבת ה .הקיימת

  

דרה וספת של אגרות החוב ס הש"ח בדרך של הרחב יליוימ 300, גייסה החברה סך של 2010בחודש דצמבר  . 6
  .סדרה א' וספותרות חוב אגש"ח ע.  .יליוימ 223-כהופקו  ,במסגרת הרחבת הסדרה. א' הקיימת

  

ש"ח ע. אגרות חוב  ימיליו 500בדרך של הפקת ש"ח  יליוימ 500גייסה החברה  2011 ,בדצמבר 29יום ב . 7
שווים, -תשלומים לא 32- שים, ב 16קרן אגרות החוב סדרה ג' תיפרע בתקופה של . רשומות על שם סדרה ג'

 40-ב שים, 20אגרות החוב סדרה ג' תשולם במשך תקופה של בגין ריבית ה. 2016ביוי,  30החל מיום 
על פי לוח הסילוקין שקבע. היתרה הבלתי מסולקת של קרן  -והכל  2012ביוי,  30תשלומים החל מיום 

והריבית עליהן צמודות למדד המחירים לצרכן. שיעור הריבית השתית שקבע לאגרות  סדרה ג' אגרות החוב
 .4.8%סדרה ג' היה  החוב

 

סדרה ג'. אגרות החוב ש"ח במסגרת הרחבת  ימיליו 400השלימה החברה גיוס של  ,2012בחודש דצמבר  . 8
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תאי  .ש"ח ע. כל אחת 1וספות בות סדרה ג' רות חוב אג ימיליו 346במסגרת הרחבת הסדרה הופקו 
 .3.8%-זהים לתאים בהפקה הראשוה. אגרות החוב שהופקו גויסו בריבית אפקטיבית של כרות החוב אג

  

רות חוב סדרה ד', אג ש"ח בדרך של הפקת ימיליו 500גייסה החברה סך של  2014 ,באפריל 10 וםיב . 9
תיפרע  אגרות החוב. קרן כל אחת רשומות על שם ש"ח ע.. 1אגרות חוב בות  ימיליו 500 במסגרתה הופקו

אגרות  .2033ביוי,  30 יוםועד ל 2019 ,ביוי 30תשלומים לא שווים, החל מיום  29-שים ב 14.5בתקופה של 
החל של כל שה,  בדצמבר 31-ביוי ו 30ימים משולמת ב . הריבית2.95%ושאות ריבית שתית בשיעור החוב 
והריבית  אגרות החובהיתרה הבלתי מסולקת של קרן  .אגרות החובסוף תקופת לועד  2014 ,ביוי 30מיום 

  .עליהן צמודות למדד המחירים לצרכן
  

  כללי (המשך) - 1באור 
 

  :(המשך) פקת אגרות חובה  .ו
  

אמות בסדרה זו, קיימת אופציה של רישום אגרות החוב למסחר, כאשר עם רישומן למסחר העל פי שטר 
שא הקרן השתית הבלתי מסולקת יתאשר ועל פי מגון שקבע בשטר האמות יירד שיעור הריבית השתית 

 ).2.65%-ל 2.95%-(מ 0.3%-של אגרות החוב ב
  

אשר  סדרה ד',רות החוב ש"ח בדרך של הרחבת אג ימיליו 307ל גייסה החברה סך ש ,2014בחודש יולי  .10
 של בריבית אפקטיביתכל אחת רשומות על שם,  ש"ח ע.. 1בות רות חוב אג ימיליו 300- במסגרתה הופקו כ

 . 2.86%-כ

  

 סדרה ד'רות החוב ש"ח בדרך של הרחבת אג ימיליו 400- כגייסה החברה סך של  ,2015ובמבר בחודש  .11
כל אחת רשומות על שם,  ש"ח ע.. 1רות חוב בות אג ימיליו 375- כ הופקו , אשר במסגרתה(הרחבה שייה)

  . 2.5%-כ של בריבית אפקטיבית
  

 

 :ועלולות להביא לפירעון מוקדםרות החוב מגבלות החלות על החברה כתוצאה מהפקת אג .12
 

 ישטרב כפוף לאמורשטרי האמות שחתמו בקשר עם כל אחת מסדרות אגרות החוב כוללים הוראות לפיהן, 
במסגרת  ידי, אם יתקיים איזה מהמקרים המוייםיהודעה מוקדמת לפי העמדה לפירעון מלעיין האמות 

אחת מסדרות אגרות לכל  , וחלפה תקופת הריפוי הקובה לגבי אותו האירוע, יהיה האמןשטרי האמות
ה ויהיה חייב לעשות , כולה או חלקאגרות החוברשאי להעמיד לפירעון מיידי את יתרת החוב למחזיקי חוב, 

(ולעיין זה יהיה האמן רשאי אגרות החוב לכך על ידי החלטה מיוחדת של אסיפת מחזיקי  כן, אם יידרש
  בהתראה של יום אחד).רות החוב לכס אסיפת מחזיקי אג

  
  

 

  כללי (המשך) - 1באור 
  
  :(המשך) פקת אגרות חובה  .ו

  

) בעבור השה ADSCRבמידה ויתברר כי יחס הכיסוי (אחת מהעילות להעמדה לפירעון מיידי היה כי 

 2011. יחסי הכיסוי ייבחו משת  (-1.13מוך מLLCR( כיסויה יחסכי , וכן 1.1-הקלדרית החולפת מוך מ
  ואילך.

  

  
  הכיסוי בהתאם לשטרי האמות אגב גיוסי החוב שביצעה החברה:להלן הגדרות יחסי 

 
) החודשים הקלדריים הרצופים הקודמים למועד הקובע לצורך החישוב, יחס הכיסוי 12לגבי שים עשר (

ADSCR יהיה שווה ל- )b)/(a:כאשר ,(  

)a(-  :יכויטית, בהתזרים הזמין לשירות החוב בתקופה הרלוו  
  ן התקופה הרלווטית.התשלומים לחח"י בגי

)b (-    טית. מובהר, כי בגין התקופה שעד מועד התשלום האחרוןסי לתקופה הרלווסכום שירות החוב הפי
לחברת החשמל הקבוע בלוחות הסילוקין של ההסכם המשולש, לא יכלול סכום שירות החוב הפיסי את 



  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  
  

22 

מל על פי לוחות הסילוקין של ההסכם התשלומים לחח"י. ככל שלאחר מועד התשלום האחרון לחברת החש
המשולש תיוותר יתרת חובה של החברה כלפי חברת החשמל על פי ההסכם המשולש, תתווסף  יתרת החובה 

  האמורה (ככל שתהיה) לסכום שירות החוב הפיסי.   
  

  ), כאשר:b) / (a(  -שווה ל  LLCRיחס הכיסוי  

)a (-  יכוי התשלומים לחח"י, בגין התקופה שממועד החישוב ועד תום תקופת התזרים הזמין לשירות החוב ב
האג"ח, כשסכום זה מהוון בשיעור המשוקלל של הריביות בגין החוב הפיסי (שקלול הריביות ייעשה 

 - ) יתרות המזומים של החברה במועד החישוב; וiבהתאם לסכום כל הלוואה ולמועד לפרעוה), בתוספת:  (

)iiכון למועד החישוב. )  הסכומים המופקדים בקרן שירות החוב  

)b( - .כון למועד החישוב ,סיהיתרה הבלתי מסולקת של קרן החוב הפי  
  

  כון ליום המאזן, החברה עומדת ביחסי הכיסוי. 
  

ד'  היה כי -כמו כן יצוין כי עילה וספת להעמדה לפירעון מידי,  עפ"י שטרי האמות של סדרות אג"ח ג' ו
החברה הועמדה לפירעון מידי סדרת אגרות חוב אחרת של החברה אשר יתרת ההתחייבות על  בשל הפרה של
מסך התחייבויות החברה על פי כל סדרות אגרות החוב הקיימות של החברה לאותו מועד,  5%פיה עולה על 

הסדרה האחרת), וזאת בכפוף  -מיליוי ש"ח (להלן  200ובתאי שיתרת ההתחייבות לא תפחת מסך של 
. החברה לא תיקה את ההפרה בסדרה האחרת בתוך תקופת 1להתקיימות התאים המצטברים הבאים: 

. החברה לא פרעה את החוב שהועמד לפירעון מידי בסדרה 2הריפוי שיתה לתיקון ההפרה בסדרה האחרת; 
 האחרת.

  

  
  כללי (המשך) - 1באור 

  

  :(המשך) פקת אגרות חובה  .ו
 

  

 :תאים לחלוקת דיבידד .13
 

מבלי לגרוע מהוראות כל דין החל על חלוקת דיבידדים על ידי על פי שטרי האמות התחייבה החברה, 
החברה תהיה כפופה להתקיים ל ידי חלוקת דיבידד ע סדרות אגרות החובבמהלך תקופת כי החברה, 

  התאים המצטברים הבאים:
  

ולא קיימות מגבלות וספות על החברה לביצוע  החלוקה איה אסורה על פי הוראות חוק החברות  )א(
 .החלוקה

 

הוגדרו בספח לשטרי האמות שחתמו בקשר עם יחסי כיסוי חוב לצורך חלוקת דיבידד (יחסי הכיסוי   )ב(
 ):כל אחת מהסדרות

  

 Min ADSCR ≥ 1.27) מקיים את היחס הבא: ADSCRיחס כיסוי ( ) 1(

 Min ADSCR ≥ 1.135 יחס הכיסוי המאוחד מקיים את היחס הבא:  ) 2(
  

  הכיסוי בהתאם לשטרי האמות אגב גיוסי החוב שביצעה החברה:  להלן הגדרות יחס
) החודשים הקלדריים הרצופים הקודמים למועד הקובע לצורך החישוב, יחס 12לגבי שים עשר (

  ), כאשר:b) / (a( -המאוחד יהיה שווה ל  ADSCRהכיסוי  

)a (-  טית.התזרים הזמין לשירות החוב בתקופה הרלוו  

)b (-     טית בתוספת התשלומים לחח"י בגין התקופהסי לתקופה הרלווסכום שירות החוב הפי  
  הרלווטית.   

  

קיימת אפשרות לחלוקת דיבידד גם כאשר יחסי הכיסוי מוכים יותר תחת התאים והמגבלות   )ג(
 האמות. יהמפורטים בשטר

  

ההסכם המשולש (למעט הפרה אשר תוקה לאחר מכן על ידי החברה איה מצויה בהפרה מהותית של   )ד(
החברה), וכן חח"י לא ביצעה קיזוז כדין על פי זכות המוקית לה בהסכם המשולש, למעט מקרה בו 

 החודשים העוקבים. 6החברה במהלך ל ידי ההפרה שהקתה לחברת החשמל זכות קיזוז תוקה ע
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  כללי (המשך) - 1באור 
  

  

  במקרקעין:זכויות   .ז
  

את הבעלות על  איו משה חוק משק הגז הטבעי - הבעלות במקרקעין בהם מוטמת צרת ההולכה  . 1
ותרת בידי בעליהן  , ולכן הבעלות בזכויות כאמורהזכויות במקרקעין שבהם מוטמת הצרת

 . המקוריים
 . . 
  

בכל הוגע למקרקעין עליהם בויים מתקי הגז  - הבעלות במקרקעין עליהם מוקמות תחות גז  . 2
), קובע חוק משק הגז הטבעי כי הזכויות PRMSהעיליים (תחות קבלה, תחות הגפה ומתקי 

במקרקעין הדרושים להקמת אותם מתקי גז תירכשה או תופקעה מידי בעליהן, תירשמה על 
ה, והחברה, כבעלת רישיון הולכה, תקבל זכויות משים.שם המדיה במתק 

 

לפיו הבעלות  ),1969- לחוק המקרקעין, התשכ"ט 12(סעיף  ביגוד לכלל הרגיל -הבעלות במתקי הגז  . 3
היה בידי מי  גזהבמתקי  הבעלותבקרקע משתרעת גם על המחוברים, קובע חוק משק הגז הטבעי כי 

 כל על, ההולכה מערכת, לחברה המדיה בין המסגרת ולהסכםהחברה  לרישיון בהתאם שהתקין אותם כדין.
 ההולכה במערכת בלבד שימוש זכות הועקה לחברהו ,המדיה של ובלעדית מלאה בבעלות היה ,מתקיה
  . בלבד והפעלתה הקמתה למטרת

  

רמ"י)  -(להלן ככלל ביחס לקרקעות שבבעלות המדיה החברה מצויה במשא ומתן מול רשות מקרקעי ישראל  . 4
עדיין , דוחבמתקים שהוקמו או מוקמים על מקרקעי המדיה. כון למועד הלעיין הסדרת זכויות החברה 

ככל שרלווטי ביחס למתקים המוקמים או שהוקמו בחצרי הלקוח החברה עושה לא חתם הסכם עם רמ"י. 
 שימוש בקרקעות אלו בהתאם להסכם ההולכה. 

  

 ביכולתה ואין, הסתיים טרם, המדיה שם עלרישום מכיוון שההסכם מול רמ"י טרם חתם, ה, הזו לעת כון . 5
הסוגיה וסיבות תכויות (היעדר פרצלציה, מספר כסים רב  מורכבות לאור בפרט, להעריך החברה של

 .הרישום הסדרת לסיום התקופה משך את, וכדומה)

  

  כללי (המשך) - 1באור 
  

  

  ):SOX - (להלן SARBANES OXLEY ACT-2002סטאטוס תהליכים פרויקט   .ח
 

לדעת  .SOX-ה לחוק 404- ו 302 םהחברה את סעיפי תיישממ ,להחיות רשות החברות הממשלתיותבהתאם 
בדצמבר,  31הבקרה הפימית על הדיווח הכספי של החברה לתקופה שמסתיימת ביום  ,הדירקטוריון והההלה

ל הההלה לפרטים בושא, ראה דוח בדבר אפקטיביות הבקרה הפימית על הדיווח הכספי שאפקטיבית.  2017
  והדירקטוריון.
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  עיקרי המדייות החשבואית - 2באור 
  

המוצגות, למעט אם אמר רטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות בכל התקופות ופהמדייות החשבואית המ
  אחרת.

  
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים   .א

  

כמו כן, הדוחות הכספיים  ).IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקי דיווח כספי בילאומיים (להלן 
ובהתאם לתקות החברות  2010 -ערוכים בהתאם לתקות יירות ערך (דוחות כספיים ושתיים), התש"ע

  .הממשלתיות
  

  בחרה להציג את פרטי הדוחות לפי שיטת מאפיין הפעילות.החברה 
      

בעת הכת הדוחות הכספיים, דרשת הההלה להסתייע באומדים חשבואיים קריטיים. כמו כן דרש מהההלה 
  שיקול דעת בתהליך יישום עיקרי המדייות החשבואית.  להפעיל

    

 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ  .ב

  

 הפעילות ומטבע ההצגהמטבע  .1

 
, ומעוגלים לאלף הקרוב, למעט אם צוין מטבע הפעילות של החברההדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, שהיו 

 אחרת.
  

 עסקאות, כסים והתחייבויות במטבע חוץ .2

 

עסקאות הקובות במטבע חוץ רשמות עם ההכרה הראשוית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה. לאחר 
הראשוית, כסים והתחייבויות כספיים הקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע ההכרה 

הפעילות לפי שער החליפין במועד זה. הפרשי שער, למעט אלה המהווים לכסים כשירים בעסקאות גידור, 
עלות זקפים לרווח או הפסד. כסים והתחייבויות לא כספיים הקובים במטבע חוץ המוצגים לפי 

מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה. כסים והתחייבויות לא כספיים הקובים במטבע חוץ 
  המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו קבע השווי ההוגן.

  

 פריטים כספיים צמודי מדד .3

 

 -ויים במדד המחירים לצרכן בישראל (להלן כסים והתחייבויות כספיים הצמודים על פי תאיהם לשי
המדד) מותאמים לפי המדד הרלווטי, בכל תאריך דיווח, בהתאם לתאי ההסכם. הפרשי הצמדה הובעים 

  מההתאמה כאמור, למעט אלה המהווים לכסים כשירים, זקפים לרווח או הפסד.
  

 מזומיםושווי מזומים   .ג

 

קדוות ות היתים למשיכה מיידית וכן פקדומזומים היתים למימוש מיידי, פמזומים ושווי מזומים כוללים 
לזמן קצוב אשר אין מגבלה בשימוש בהם ואשר מועד פירעום, במועד ההשקעה בהם, איו עולה על שלושה 

  חודשים.
  

 מיועדיםמזומים ושווי מזומים   .ד

  
מזומים שיועדו חשבים השקעות שזילותן גבוהה, הכוללים פקדוות בתאגידים בקאיים שיועדו  יושוומזומים 

  על פי אשראים או התחייבויות אשר הועמדו לחברה.

 

 לזמן קצר  תקדוופ  .ה

 

פקדוות בתאגידים בקאיים לזמן קצר שתקופתם המקורית עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה. הפקדוות 
  ם לתאי הפקדתם.מוצגים בהתא
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  עיקרי המדייות החשבואית (המשך) - 2באור 
  

 הפרשה לחובות מסופקים  .ו

  
כון  חברה גבייתם מוטלת בספק.ההפרשה לחובות מסופקים קבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת ההלת ה

   לתאריך המאזן לא קיימת לחברה יתרה בגין הפרשה לחובות מסופקים.

 

 הכרה בהכסה  .ז

 

  הכסות מהולכה 
  

הכסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן יתות למדידה באופן מהימן, צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות 
לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה יתות למדידה באופן מהימן. ההכסות 

  .מדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה
  

  הכסות מדמי חיבור 
  

 18 הכסות מדמי חיבור זקפות על ידי החברה ברווח והפסד בגין אותם מתקים שהופעלו בלבד, למשך תקופה של

 .-18IFRICכן החברה מיישמת את -כמו יב'.2ראה באור PRMS -י הקתחיים של מה, וזאת על פי אורך םשי
מאותו מועד  דחות על ידי החברה עד למועד ההפעלה וזקפותהכסות מדמי חיבור בגין מתקים שטרם הופעלו 

  בהתאם. לדוח רווח והפסד
  

 מסים על ההכסה   .ח

 

הוצאות (הכסות) המסים על ההכסה כוללות את סך המסים השוטפים, וכן את סך השיוי ביתרות המסים 
  .בעים מעסקאות שזקפו ישירות להוןהדחים, למעט מסים דחים הו

  

 שוטפיםמסים  .1

 

הוצאות המסים השוטפים מחושבות בהתבסס על ההכסה החייבת לצרכי מס של החברה במהלך תקופת 
הדיווח. ההכסה החייבת שוה מהרווח לפי מסים על הכסה, בשל הכללת או אי הכללת פריטי הכסות 

במס או יתים  והוצאות אשר חייבים במס או יתים ליכוי בתקופות דיווח שוות, או שאים חייבים
ליכוי. כסים והתחייבויות בגין מסים שוטפים חושבו בהתבסס על שיעורי המס וחוקי המס אשר חקקו או 

  אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד תאריך הדוח על המצב הכספי.

 

 מסים דחים  .2

  
לבין ערכם  יוצרת מסים דחים בגין הפרשים זמיים בין ערכם לצורכי מס של כסים והתחייבויות החברה

  בדוחות הכספיים. 
  

יתרות המסים הדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הכס ימומש או ההתחייבות תסולק, 
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח. סכום המסים 

הדיווח, למעט בגין שיויים המיוחסים הדחים ברווח או הפסד מבטא את השיויים ביתרות ה"ל בתקופת 
בכל תאריך דיווח כסי מסים דחים בחים ובמידה שלא  לפריטים הזקפים לרווח כולל אחר או להון.

הפרשים זמיים (כגון הפסדים מועברים לצורכי מס) בגים לא הוכרו כסי  .צפוי יצולם הם מופחתים
  שיצולם צפוי מוכר כס מס דחה מתאים.מסים דחים בחים בכל תאריך דיווח ובמידה 

  
כסי מסים דחים והתחייבויות מסים דחים מוצגים ככסים לא שוטפים והתחייבויות לא שוטפות, 
בהתאמה. מסים דחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז כס מס שוטף כגד התחייבות מס שוטפת 

  ת במס ולאותה רשות מס.הדחים מתייחסים לאותה ישות החייבהמסים כאשר 
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  עיקרי המדייות החשבואית (המשך) - 2באור 
  

 החברה כחוכר  .ט

 

  חכירה תפעולית 
  

כסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכוים וההטבות הגלומים בבעלות על הכס החכור, מסווגים כחכירה 
  על פי תקופת החכירה.תפעולית. תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר 

 

 רכוש קבוע   .י

  
בתוספת עלויות רכישה ישירות, ביכוי פחת  םלפי עלותבדוח על המצב הכספי פריטי הרכוש הקבוע מוצגים 

  ביכוי הפסדים מירידת ערך שצברו. העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים את הרכוש הקבוע.ושצבר, 
  

החומרים, שכר עבודה ישיר, עלויות אשראי וכן כל עלות וספת שיתן לייחס במישרין כס בהקמה כולל את עלות 
  להבאת הכס למיקום ולמצב באופן שיוכל לפעול באופן שהתכווה הההלה.

  
פחת בעל עלות משמעותית ביחס -הפחתת הרכוש הקבוע מבוצעת בפרד לגבי כל מרכיב של פריט רכוש קבוע בר

על פי אורך החיים השימושיים  שיטת הקו הישרהפחתה מבוצעת באופן שיטתי לפי לסך העלות של הפריט. ה
הצפוי של מרכיבי הפריט מהמועד בו הכס מוכן לשימושו המיועד תוך הבאה בחשבון של ערך שייר צפוי בתום 

  החיים השימושיים.
  

  אורך החיים השימושי ושיעורי הפחת בהם עשה שימוש בחישוב הפחת היו כדלקמן:
  

  שיעורי    אורך חיים          
                                  פחת    שימושיים          

  7%    שים 14      הוט וציוד משרדייר    
   33%      שים 3        מחשבים    
  5%               *)            התקות ושיפורים במושכר            

    15%      שים 7                                     כלי רכב
  
יפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פי תקופת השכירות (לרבות תקופת האופציה להארכה ש )*

) או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של ובכפוף למועד תוקף רישיון החברה שבכוותה לממשהחברה השבידי 
  השיפור, לפי הקצר שבהם.

  
כס בחים לפחות בכל סוף שה והשיויים מטופלים אורך החיים השימושיים, שיטת הפחת וערך השייר של כל 

  ולהבא.-כשיוי אומדן חשבואי באופן של מכאן
  

הפחתת כסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הכס גרע. כס 
  השימוש בכס. גרע מהדוחות הכספיים במועד המכירה או כאשר לא צפויות עוד הטבות כלכליות מ

  

 עלויות אשראי   .יא

  
לרכישה, הקמה או ייצור של כסים כשירים אשר דרשת תקופת זמן הקשורות  מהוות עלויות אשראי חברהה

  משמעותית להכתם, לשימושם המיועד או מכירתם. 
  

הכס וגרמו היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הכס עצמו, התחילו הפעולות להכת 
עלויות אשראי, ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכת הכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו. 

  הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.
  

  ותן.כל יתר עלויות האשראי מוכרות ברווח או הפסד במועד היווצר
  

בדוח על תזרימי המזומים, מסווגת החברה תזרימי מזומים בגין  - תזרים מזומים בגין ריבית שהווה על כסים
  .כתזרימי מזומים ששימשו לפעילות מימוןתשלומי ריבית אשר מהווים על כסים כשירים 
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  PRMSרישיון והקמת מתקי   .יב

  
. עלות בתוספת עלויות רכישה ישירותכסים בלתי מוחשיים הרכשים בפרד מדדים עם ההכרה הראשוית לפי ה

פי עלותם ביכוי הפחתה מצטברת וביכוי הפסדים -לאחר ההכרה הראשוית, כסים בלתי מוחשיים מדדים על
דר, מופחתים על פי אורך החיים כסים בלתי מוחשיים בעלי אורך חיים שימושיים מוג מירידת ערך שצברו.

השימושיים שלהם ובחת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימים המצביעים על ירידת ערך. תקופת ההפחתה 
ושיטת ההפחתה של כס בלתי מוחשי בחות לפחות בכל סוף שה. שיויים באורך החיים השימושיים או בדפוס 

  יות לבוע מהכס מטופלים כשיוי אומדן חשבואי מכאן ולהבא. הצריכה הצפוי של ההטבות הכלכליות הצפו
  

בישראל וזאת  להקמה ולהפעלה של מערכת ההולכה של הגז הטבעי הועק לחברה הרישיון ,2004בחודש אוגוסט 
החברה תהיה זכאית לחייב את המשתמשים השוים במערכת ההולכה  ,בהתאם לרישיון. 2034 ,ביולי 31עד ליום 

. לאור תאי הרישיון ובשים לב כאשר תעריפי החיוב קבעים ומפוקחים על ידי מועצת הגז הטבעיכה, בדמי הול

ועלות הקמת המקטעים  PRMS-להיותה של החברה בבעלות של המדיה, מטפלת החברה בעלות הקמת מתקי ה

בשיטת הקו  תתעלות הקמת המקטעים השוים מופח .IAS 38השוים ככסים בלתי מוחשיים בהתאם להוראות 

ת בשיטת הקו הישר לאורך מופחת PRMS-העלות הקמת מתקי  ).2034 ,ביולי 31תום תקופת הרישיון (עד להישר 

לגבי הכס הבלתי מוחשי  IFRIC 18את  החברה מיישמת שיון כמוך.יאו עד לגמר תקופת הר שים 18 תקופה של
לצורך רכישת או הקמת פריט רכוש קבוע (כס בלתי  לעיין עסקאות בהן מועבר מלקוחות תשלום מזומן, המיועד

  מוחשי) אשר ישמש למטרת אספקת שירותים חיבור לרשת או שיהם.
  

 ירידת ערך כסים לא פיסיים   .יג

  
החברה בוחת את הצורך בירידת ערך כסים לא פיסיים כאשר ישם סימים כתוצאה מאירועים או שיויים 

במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים  השבה.-שהיתרה בדוחות הכספיים איה ברתבסיבות המצביעים על כך 
 ההשבה שלהם.-ההשבה שלהם, מופחתים הכסים לסכום בר-של הכסים הלא פיסיים עולה על הסכום בר

ים ההשבה היו הגבוה מבין שווי הוגן ביכוי עלויות למכירה ושווי שימוש. בהערכת שווי השימוש מהוו-הסכום בר
תזרימי המזומים הצפויים לפי שיעור יכיון לפי מס המשקף את הסיכוים הספציפיים לכל כס. בגין כס שאיו 

 ההשבה עבור היחידה מיבת המזומים שאליה שייך הכס.-מייצר תזרימי מזומים עצמאיים קבע הסכום בר
  הפסדים מירידת ערך זקפים לרווח או הפסד.

  
-כס, למעט מויטין, מבוטל רק כאשר חלו שיויים באומדים ששימשו בקביעת הסכום בר הפסד מירידת ערך של

ההשבה של הכס מהמועד בו הוכר לאחרוה ההפסד מירידת הערך. ביטול ההפסד כאמור מוגבל למוך מבין סכום 
כס המדד לפי  ההשבה של הכס. לגבי-ירידת הערך של הכס שהוכר בעבר (ביכוי פחת או הפחתה) או סכום בר

  העלות, ביטול הפסד כאמור זקף לרווח או הפסד.
  

 מכשירים פיסים   .יד

 

 כסים פיסיים .1

  
כסים פיסיים מוכרים במועד ההכרה הראשוית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה ישירות, למעט 

ות עסקה זקפות לרווח או לגבי כסים פיסיים המדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אשר לגביהם עלוי
  לאחר ההכרה הראשוית, הטיפול החשבואי בכסים פיסיים מבוסס על סיווגם כמפורט שלהלן: הפסד.

  
  כסים פיסיים המדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

  
 בקבוצה זו כללים כסים פיסיים המוחזקים למסחר וכסים פיסיים אשר יועדו עם ההכרה הראשוית

  בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
  
בוחת את קיומו של גזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות לראשוה צד  חברהה

להתקשרות. הערכה מחדש של הצורך בהפרדת גזר משובץ עשית רק כאשר יש שיוי בהתקשרות המשפיע 
  התקשרות.באופן משמעותי על תזרימי המזומים מה
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 מכשירים פיסים   .טו

 

 התחייבויות פיסיות  .2

  

כהתחייבויות פיסיות המדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, הלוואות  ותמסווגהתחייבויות פיסיות 
קובעת את סיווג ההתחייבות  חברהבעלות מופחתת, או גזר המיועד לשמש כמכשיר להגה אפקטיבית. ה

  .כל ההתחייבויות מוכרות לראשוה בשווי הוגן במועד ההכרה לראשוה.
  

  לאחר ההכרה הראשוית, הטיפול החשבואי בהתחייבויות פיסיות מבוסס על סיווגם כמפורט להלן:
  

 התחייבויות פיסיות בעלות מופחתת  .א

 

חוב, מוצגות על פי תאיהן לפי העלות ביכוי לאחר ההכרה הראשוית, הלוואות, לרבות אגרות 
עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית. הפחתת הריבית האפקטיבית זקפת 

  לרווח והפסד לסעיף המימון.
  

  התחייבויות פיסיות המדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד  .ב
  

או הפסד כוללות התחייבויות פיסיות התחייבויות פיסיות המדדות בשווי הוגן דרך רווח 
המוחזקות למסחר והתחייבויות פיסיות המיועדות עם ההכרה הראשוית בהן להיות מוצגות 

התחייבויות פיסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן רכשו  בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
יות המוחזקות למסחר זקפים לצורכי מכירה בתקופה הקרובה. רווחים או הפסדים בגין התחייבו

  לרווח או הפסד.
  

גזרים, לרבות גזרים משובצים שהופרדו, מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים לשמש 
בוחת את קיומו של גזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא  חברהה כמכשירים להגה אפקטיבית.

ש של הצורך בהפרדת גזר משובץ עשית רק כאשר יש הופכת להיות לראשוה צד להתקשרות. הערכה מחד
  שיוי בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומים מההתקשרות.

 

 שווי הוגן .3

 

השווי ההוגן של מכשירים פיסיים הסחרים בשוק פעיל קבע על ידי מחירי השוק בתאריך הדיווח. בגין 
השווי ההוגן קבע באמצעות שימוש בשיטות הערכה. שיטות אלו מכשירים פיסיים שלהם אין שוק פעיל, 

כוללות התבססות על עסקאות שבוצעו לאחרוה בתאי שוק, התייחסות לשווי השוק הוכחי של מכשיר 
  אחר דומה במהותו, היוון תזרימי מזומים או שיטות הערכה אחרות.

  
  .25 באור ראהמדידת השווי ההוגן של מכשירים פיסיים בדבר ט וריפ 

  

 ירידת ערך כסים פיסיים  .4

  
בוחת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך כס פיסי או קבוצה של  חברהה

  .הכסים הפיסיים
  

  כסים פיסיים המוצגים בעלות מופחתת
  

שלילי על אומדן תזרימי ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן 
המזומים העתידיים מהכס לאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הזקף לרווח או הפסד מדד כהפרש בין 
יתרת הכס בדוחות הכספיים לבין הערך הוכחי של אומדן תזרימי המזומים העתידיים (שאים כוללים 

יבית האפקטיבית המקורית של הכס הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו), המהווים בהתאם לשיעור הר
בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר יתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו . הפיסי

של הכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור זקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד 
  שהוכר.
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 פיסים גזרים מכשירים   .טז

  

) בגין מטבע חוץ ועסקאות Forwardהתקשרויות במכשירים פיסיים גזרים כגון חוזי אקדמה (ביצעה  חברהה

) כדי להגן על עצמה מפי הסיכוים הכרוכים בתודות בשערי החליפין של מטבע חוץ IRSהחלפה של שיעורי ריבית (
מדדים מידי גזרים פיסיים  החברה איה מיישמת חשבואות גידור בגין מכשירים אלו. ובשיעורי הריבית.

  תקופת דיווח בשווי הוגן כאשר השיויים זקפים לרווח או הפסד.
  

 הפרשות   .יז

  

קיימת מחויבות בהווה (משפטית או משתמעת) כתוצאה מאירוע  חברהמוכרת כאשר ל IAS 37-הפרשה בהתאם ל
שהתרחש בעבר, צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מת לסלק את המחויבות ויתן לאמוד אותה באופן 

  לן סוגי ההפרשות שכללו בדוחות הכספיים:לה מהימן.
  

  תביעות משפטיות
  

יבות משתמעת כתוצאה ויבות משפטית בהווה או מחומת מחקיי לחברההפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר 
יבות המחותידרש למשאביה הכלכליים לסילוק  החברהמאירוע שהתרחש בעבר, כאשר יותר סביר מאשר לא כי 

  ויתן לאמוד אותה באופן מהימן.
  

   התחייבויות בשל הטבות לעובדים  .יח
  

  הטבות עובד לזמן קצר .1
  

הטבות לעובדים לזמן קצר כוללות משכורות, ימי חופשה, מחלה, הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי 
כית להשתתפות ברווחים, מוכרת התחייבות בגין בווס במזומן או תומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים. 

יתן על ידי בות משפטית או משתמעת לשלם את הסכום האמור בגין שירות שקיימת מחוי לחברהכאשר 
  לאמוד באופן מהימן את הסכום. העובד בעבר ויתן

  

  הטבות לאחר סיום העסקה  .2
  

התוכיות ממומות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכיות להפקדה מוגדרת וכן 
ין לחוק פיצויי פיטור 14תכיות להפקדה מוגדרת, בהתאם לסעיף לחברה  כתוכיות להטבה מוגדרת.

יבות משפטית או משתמעת לשלם קבוע תשלומים מבלי שתהיה לה מחו משלמת באופן חברהשלפיהן ה
תשלומים וספים גם אם בקרן לא הצטברו סכומים מספיקים כדי לשלם את כל ההטבות לעובד 
המתייחסות לשירות העובד בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות. הפקדות לתוכית להפקדה מוגדרת בגין 

יים או בגין תגמולים, מוכרות כהוצאה בעת ההפקדה לתוכית במקביל לקבלת שירותי העבודה פיצו
  מהעובד.

  

  שיקולי דעת ביישום מדייות חשבואית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן  .יט
  

והחות המשפיעים על יישום המדייות  בעת הכת הדוחות הכספיים, דרשת הההלה להסתייע באומדים
ועל הסכומים המדווחים של כסים, התחייבויות, הכסות והוצאות. שיויים באומדים החשבואיים  החשבואית

  זקפים בתקופה בה עשה שיוי האומדן.
  

להלן ההחות העיקריות שעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדים קריטיים שחושבו 
ים ובהחות עשוי לשות את ערכם של כסים והתחייבויות בדוחות ואשר שיוי מהותי באומדחברה על ידי ה

  הכספיים בשה העוקבת:
  

  תביעות משפטיות 
  

על חוות דעת יועציה  ההחבר הבהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו גד החברה, הסתמכ
המשפטיים. הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב שיפוטם המקצועי, בהתחשב בשלב בו 
מצויים ההליכים, וכן על היסיון המשפטי שצבר בושאים השוים. מאחר שתוצאות התביעות תקבעה בבתי 

  המשפט, עלולות תוצאות אלה להיות שוות מהערכות אלה.
  



  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  
  

30 

  עיקרי המדייות החשבואית (המשך) - 2 באור
  

  שיקולי דעת ביישום מדייות חשבואית וגורמי מפתח לחוסר וודאות באומדן  .יט
  

 כסי מסים דחים 

 
כסי מסים דחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס ובגין הפרשים זמיים יתים ליכוי, שטרם וצלו, 

דרש אומדן של הההלה על מת לאור זאת במידה שצפוי שתהיה הכסה חייבת עתידית שכגדה יתן יהיה לצלם. 
יתוי, סכום ההכסה החייבת במס הצפויה, לקבוע את סכום כס המסים הדחים שיתן להכיר בו בהתבסס על הע

  מקורה ואסטרטגיית תכון המס.  
  

 קביעת שווי הוגן של מכשירים פיסיים גזרים

  
תזרימי קבע בהתאם לשיטות הערכה, בדרך כלל על פי הערכת של מכשירים פיסיים גזרים השווי ההוגן 

מזומים עתידיים ואומדן שיעורי היוון בהתחשב בהערכת סיכוים כגון סיכון זילות, סיכון אשראי ותודתיות, 
  עשויים להשפיע על השווי ההוגן של כסים אלו.   

  
  ועלות הקמת המקטעים PRMS-מתקי ההפחתת 

  

, IAS 38והמקטעים השוים ככסים בלתי מוחשיים בהתאם להוראות  PRMS-לגבי הטיפול בהפחתת מתקי ה
ההלת החברה בוחת בכל תקופת דיווח שתית את אומדן אורך החיים השימושיים של  יב' לעיל.2ראה באור 

  .PRMS-מתקי הפריטי 
  

 חוב חברת חשמל

  
מיליוי ש"ח  12.5-בסכום של כברת החשמל לחברה יתרת חוב לקבל מח 2017בדצמבר  31ליום  ',י26 אורכאמור בב

בגין קיבולת מוגדלת. חברת החשמל חולקת על קיומו של חוב זה. במסגרת הכת הדוחות הכספיים (לפי מע"מ) 
הפעילה החברה שיקול דעת באומדן סכום זה, המבוסס בין היתר על עמדת יועציה המשפטיים, לפיה קיימת לה 

  חשמל.זכות לגבות סכומים אלו מחברת 
  

  בסיס ההצמדה ושער החליפין:   .כ
  

יתרות שעל פי הסדרי ההצמדה לגביהן המדד הקובע הוא "המדד הידוע", כללו על בסיס "המדד הידוע"  . 1
יתרות צמודות למדד המחירים לצרכן כללות על בסיס המדד שפורסם בגין החודש  לתאריך המאזן.

  שסתיים בתאריך המאזן. 
  

 חליפין:להלן טבלאות מדדים ושערי  . 2
  

  מדד  

 *)המחירים לצרכן

  אירו 

.)U.C.E( 
  דולר

 ארה"ב

 ש"ח ש"ח קודות  

        תאריך הדוחות הכספיים:
  3.467  4.1526 118.695  2017בדצמבר  31
 3.845 4.0438 118.339  2016בדצמבר  31

 3.902 4.2468 118.699  2015בדצמבר  31

        

 % % %  שיעורי השיוי לשה:

 )9.83( 2.69 0.30  2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 )1.46( )4.78( )0.30(  2016בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

  0.33 )10.11( )0.90(  2015בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

         
        .100=  2006*) המדד לפי בסיס ממוצע         
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  תקי דיווח כספי חדשים ופרשויות שפורסמו  - 3אור ב
  

  תיקוים לתקים המשפיעים על התקופה הוכחית ו/או על תקופות דיווח קודמות  .א
  

"דוח על תזרימי מזומים" (בדבר גילויים אודות שיויים בהתחייבויות הובעות מפעילויות  IAS 7תיקון  .1
  מימון)

  
למידע שיאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להעריך את השיויים התיקון קובע כי דרש לתת גילוי 

בהתחייבויות אשר ובעות מפעילויות מימון, הן שיויים הכרוכים בתזרימי מזומים והן שיויים שאים 
  כרוכים בתזרימי מזומים.

  
או לאחריו.  2017ביואר  1התיקון מיושם בדרך של 'מכאן ולהבא' לתקופות דיווח שתיות המתחילות ביום 

  במועד היישום לראשוה של התיקון, לא דרש להציג מידע השוואתי.
  

  להלן תוים בדבר שיויים בהתחייבויות הובעים מפעילות מימון:
  
  

  
  

  "מיסים על הכסה" (בדבר הכרה בכסי מס דחה בגין הפסדים לא ממומשים) IAS 12תיקון  .2
  

התיקון מבהיר כי הפסדים שטרם מומשו אשר וצרו ממכשירי חוב המדדים בדוחות הכספיים בשווי הוגן 
הפרשים זמיים היתים ליכוי, בין אם הישות המחזיקה במכשיר ולצרכי מס על בסיס עלות, עשויים ליצור 

  החוב צופה להשיב את ערכו בספרים באמצעות החזקתו עד לפירעון ובין אם באמצעות מכירתו.
  

  בוסף, התיקון מבהיר כי:
  
  הערך בספרים של הכס איו מגביל את אומדן ההכסה החייבת העתידית; •
  
יתים ליכוי עם הכסה חייבת עתידית, ההכסה החייבת העתידית כאשר משווים הפרשים זמיים ה •

  איה כוללת יכויי מס הובעים מהיפוך אותם הפרשים זמיים היתים ליכוי; וכן
  
כאשר חוקי המס מגבילים את יצול ההפסדים כך שיתן לכותם רק כגד הכסה מסוג מסוים, יש לבחון  •

ולב עם מסים דחים הובעים מהפרשים זמיים היתים ליכוי האם יתן להכיר בכס מס דחה במש
  מאותו סוג.

  
  או לאחריו. 2017ביואר  1התיקון מיושם למפרע לתקופות דיווח שתיות המתחילות ביום 

          

 סה"כ  אגרות חוב גידור מכשירי אשראי חח"י  

 אלפי ש"ח  

           

 3,908,354 3,216,869 103,400 588,085   2017ביואר  1יתרה ליום 

           

          :2017שיויים במהלך שת 

 58,607 -  58,607 -    תזרימי מזומים שהתקבלו

  )380,139(  )232,230(  )85,463(  )62,446(   תזרימי מזומים ששולמו

  146,713  139,346  51,629 )44,262(   סכומים שזקפו לרווח או הפסד

 3,733,535 3,123,985  128,173 481,377   צבורהכולל ריבית  2017 בדצמבר 31יתרה ליום 
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  תקי דיווח כספי חדשים ופרשויות שפורסמו (המשך): - 3באור 
  

וים לתקים שפורסמו ואים בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה תקים, פרשויות ותיק  .ב
 או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות:

 

1. 9 IFRS - סייםמכשירים פי  
  

  כללי
  

התקן) היו התקן הסופי של פרויקט  -"מכשירים פיסיים" (להלן  IFRS 9) 2014תקן דיווח כספי בילאומי (
. 2013-ו 2010, 2009שפורסמו בשים  IFRS 9מכשירים פיסיים. התקן מבטל את השלבים הקודמים של 

התקן הסופי כולל הוראות סיווג ומדידה של כסים פיסיים אשר תוקו ביחס לאלו שפורסמו בשלב הראשון 
ן, כולל את הוראות הסיווג והמדידה של התחייבויות פיסיות כפי שפורסמו בשלב השי בשת , וכ2009בשת 
, מציע מודל מעודכן יותר ומבוסס עקרוות לגבי חשבואות גידור ומציג מודל חדש לבחית הפסד חזוי 2010

  ים משובצים"."בחיה מחדש של גזר IFRIC 9מירידת ערך כמפורט להלן. בוסף, מבטל התקן את פרשות 
  

  כסים פיסים
  

  התקן קובע כי הכסים הפיסיים יוכרו וימדדו כלהלן:
  
מכשירי חוב יסווגו ויימדדו לאחר ההכרה לראשוה תחת אחת החלופות הבאות: עלות מופחתת, שווי  •

 הוגן דרך רווח או הפסד, או שווי הוגן דרך רווח כולל אחר. קביעת מודל המדידה יהיה בהתחשב במודל
העסקי של הישות בוגע ליהול כסים פיסיים ובהתאם למאפייים של תזרימי המזומים החוזיים 

 הובעים מאותם כסים פיסיים.
  

יתן לייעד מכשיר חוב אשר על פי המבחים מדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר  •
מבטל חוסר עקביות בהכרה ובמדידה שהיה וצר לשווי הוגן דרך רווח או הפסד, אך ורק כאשר הייעוד 

 אילו הכס היה מדד בעלות מופחתת או בשווי הוגן דרך רווח כולל אחר.
  

  מכשירי הון יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.ככלל,  •
  

רווח כולל אחר. מכשירים שיועדו כאמור, דרך יתן לייעד במועד ההכרה לראשוה מכשירי הון לשווי הוגן  •
א יהיו כפופים יותר לבחיה לירידת ערך ורווח או הפסד בגים לא יועבר לרווח או הפסד, לרבות בעת ל

  המימוש.
  

זאת, חוזים מעורבים יימדדו  חלףגזרים משובצים לא יופרדו מחוזה מארח המצא בתחולת התקן.  •
  זומים החוזיים.בכללותם בעלות מופחתת או בשווי הוגן, בהתאם למבחי המודל העסקי ותזרימי המ

  
  רק כאשר הישות משה את המודל העסקי שלה ליהול כסים פיסים. מכשירי חוב יסווגו מחדש •

  
השקעות במכשירי הון שאין להם מחיר מצוטט בשוק פעיל לרבות גזרים על מכשירים אלו יימדדו לפי  •

התקן מציין שבסיבות שווי הוגן. חלופת המדידה לפי עלות בסיבות מסוימות בוטלה. יחד עם זאת 
  מסוימות עלות עשויה להיות אומדן אות לשווי הוגן.

  
  

  התחייבויות פיסיות
  
  התקן קובע גם את ההוראות הבאות בדבר התחייבויות פיסיות: •

  
השיוי בשווי ההוגן של התחייבות פיסית המיועדת בעת ההכרה לראשוה לשווי הוגן דרך רווח או  •

ם בסיכון האשראי של ההתחייבות, ייזקף ישירות לרווח כולל אחר אלא אם הפסד, המיוחס לשיויי
  ).Accounting Mismatchזקיפה זו יוצרת או מגדילה חוסר עקביות במדידה החשבואית (

  
כאשר ההתחייבות הפיסית פרעת או מסולקת, סכומים שזקפו לרווח כולל אחר לא יסווגו לרווח או  •

 הפסד.
  

אם כסים או התחייבויות, יימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד, לרבות מכשיר פיסי כל הגזרים, בין  •
 גזר המהווה התחייבות הקשור למכשיר הוי לא מצוטט שלא יתן למדוד את שוויו ההוגן באופן מהימן.
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  תקי דיווח כספי חדשים ופרשויות שפורסמו (המשך): - 3באור 
  

לתקים שפורסמו ואים בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה  תקים, פרשויות ותיקוים  .ב
 או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות (המשך):

  

1. IFRS 9 - סיים(המשך) מכשירים פי: 

  
  גידור

  

הגידור התקן קובע הוראות גידור חדשות וותן אפשרות לבחור כמדייות חשבואית האם ליישם את הוראות 
. כאשר יושלם בעתיד פרויקט IAS 39אלו הקיימות על פי את לחלופין  החדשות שיפורטו להלן בקצרה, או

 אפשרות בחירת המדייות האמורה. IASB-י הל ידהגידור, תיבחן שוב ע
  

 על כם שלושת סוגי חשבואות הגידור: גידורי תזרים מזומים, שווי הוגן והשקעה טו ותרובמסגרת התקן 
. עם זאת, בוצעו שיויים מהותיים ביחס לסוגי העסקאות הכשירות לחשבואות גידור, בייחוד בפעילות חוץ

פיסיים. כמו כן, חלו שיויים באופן בו חוזי -הרחבת הסיכוים הכשירים לחשבואות גידור של פריטים לא
  אקדמה ואופציות גזרים יטופלו כאשר הם מהווים מכשירים מגדרים.

 
ף, הוחלפו חלק מבדיקות אפקטיביות הגידור במבחן עקרוי יותר המבוסס על "יחסים כלכליים". בוס

  הערכת אפקטיביות הגידור למפרע לא תידרש עוד.
 

  דרישות הגילוי ביחס לפעילויות יהול הסיכוים של החברה הורחבו במסגרת התקן החדש.
  
  

  ירידת ערך
  

אשראי צפויים ייושם למכשירי חוב המדדים לפי עלות מופחתת מודל ירידת הערך החדש המבוסס על הפסדי 
ומחויבויות  IFRS 15, חייבים בגין חכירה, כסי חוזה המוכרים לפי שווי הוגן דרך רווח כולל אחר או לפי
  למתן הלוואות וחוזי ערבות פיסית. בכתב

  
החודשים הקרובים  12-פירעון בההפרשה לירידת ערך תהיה לגבי הפסדים חזויים לפי הסתברות לחדלות 

). בחיה לכל אורך חיי lifetime(בשה הקרובה), או לפי הסתברות לחדלות פירעון לכל אורך חיי המכשיר (
המכשיר דרשת אם סיכון האשראי עלה משמעותית ממועד ההכרה לראשוה בכס. גישה אחרת חלה אם 

  ).credit-impairedהכס הפיסי וצר או רכש כאשר הוא פגום (
  

  התקן מוסיף החיות הצגה וגילויים בקשר עם ירידות ערך של מכשירים פיסיים.
  

  מועד תחילה ואפשרויות אימוץ מוקדם
  

יישום  .או לאחריו 2018ביואר  1התקן ייכס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שתיות המתחילות ביום 
  מוקדם אפשרי.

  
  אופן יישום התקן לראשוה

  
והתחייבויות פיסיות ייושמו למפרע, למעט חריגים מסוימים  פיסיים הוראות התקן לגבי כסים ככלל,

אשר קבעו בהוראות המעבר של התקן. עוד קבע, כי על אף היישום למפרע, חברות המיישמות את התקן 
ע הצגה חברות רשאיות לבצלתקן את מספרי ההשוואה שלהן לתקופות קודמות. אין צריכות לראשוה 

). hindsightאך ורק כאשר תיקום כאמור איו עושה שימוש במידע בדיעבד (מחדש של מספרי ההשוואה 
  הוראות המתייחסות לגידור ייושמו, ככלל, בדרך של 'מכאן ולהבא' עם יישום למפרע מוגבל.

  
הכספיים של על דוחותיה כמותית מהותית להערכת החברה, ליישום לראשוה של התקן לא צפויה השפעה 

  החברה.
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  (המשך):תקי דיווח כספי חדשים ופרשויות שפורסמו  - 3באור 
  

תקים, פרשויות ותיקוים לתקים שפורסמו ואים בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה   .ב
 או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות (המשך):

  
2. IFRS 15 -  סות בגיןחוזים עם לקוחותהכ 

  
התקן החדש קובע מגון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבואי בהכסות הובעות מחוזים עם 

 IAS 11"הכסות" ותקן חשבואות בילאומי  IAS 18לקוחות. התקן מבטל את תקן חשבואות בילאומי 
שההכרה בהכסה תשקף את העברת "חוזי הקמה" והפרשויות הלוות להם. עיקרון הליבה של התקן הוא 

הסחורות או השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם. 
לשם כך, קובע התקן כי ההכרה בהכסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים 

  סחורות או שירותים. המויים בחוזה עמו באופן שהלקוח משיג שליטה על אותם
  

  התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:
 זיהוי החוזה (או החוזים) עם הלקוח.  )א(

 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.  )ב(

 קביעת מחיר העסקה.  )ג(

 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע.  )ד(

  הכרה בהכסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע.  )ה(

 
  בעובדות ובסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת רחב.יישום המודל תלוי 

  
בוסף, קובע התקן דרישות גילוי רחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדים המשמעותיים והשיויים בהם 
 אשר שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את המהות,

  מות, העיתוי והמהימות של ההכסות ושל תזרימי המזומים הובעים מהחוזים עם הלקוחות.הכ
  

או לאחריו. יישום  2018ביואר  1התקן ייכס לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שתיות המתחילות ביום 
  . , אולם החברה בחרה שלא ליישם את התקן ביישום מוקדםמוקדם אפשרי

  
ומקטעי  PRMS-, לצורך הקמת מתקי ה(דמי חיבור) גובה מקדמות מלקוחותיהחברה ה - מקדמות מלקוחות

שהתקבלה ואיה  החברה מכירה בהכסה בהתאם לסכום התמורה טרם מתן השירותים. כיום, הייצוא,
קבלת מקדמות לזמן ארוך (מעל שה) בגין  החדש, במקרים של צוברת ריבית בגין המקדמות. תחת התקן

 חברה ריבית ותכיר בהוצאת מימון בגין המקדמות לאורך תקופת תצבור אותו מספקת החברה,שירות עתידי 
בתקן החדש. עם מימוש  חוזה רכיב מימון משמעותי כהגדרתו ההתקשרות הצפויה וזאת כאשר קיים
מההכסות משירותים. כתוצאה מכך, בעקבות יישום התקן  כחלק המקדמות תכיר החברה בריבית שצברה

קבלת  הכספיים של החברה צפויים לכלול הוצאות מימון גבוהות יותר בתקופה שבין דוחותהחדש, ה
  אספקת השירות. המקדמה לבין מועד ביצוע השירות וכן הכסות גבוהות יותר במועד

  
מיליוי ש"ח כתוצאה  114-תקטן בסך של כ 2018ביואר,  1יתרת העודפים הצפויה ליום  חברה,ה להערכת

  .החדשיישום התקן מ
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  תקי דיווח כספי חדשים ופרשויות שפורסמו  - 3באור 
  

תקים, פרשויות ותיקוים לתקים שפורסמו ואים בתוקף ולא אומצו באימוץ מוקדם בידי החברה, אשר צפויה   .ב
 או עשויה להיות להם השפעה על תקופות עתידיות (המשך):

  
3. IFRS 16 -  חכירות 

  
 את וקובע ,ול הלוות והפרשויות" חכירות" IAS 17 את מבטל 2016ר יוא בחודש פורסם אשר החדש התקן

 והספק ('חוכר') הלקוח דהייו, לעסקה הצדדים ילש ביחס חכירות של וגילוי הצגה, מדידה, להכרה הכללים
  ('מחכיר').

  
 וקובע תפעוליות לחכירות מימויות חכירות בין, חוכר לגבי כיום הקיימת ההבחה את מבטל החדש התקן
 מחד דרש החוכר, חכור כס כל בגין, החדש למודל בהתאם. החכירות סוגי לכל ביחס אחיד חשבואי מודל

  .החכירה דמי בגין פיסית בהתחייבות ומאידך השימוש זכות בגין בכס להכיר
  

 בלבד חודשים 12ד ע של לתקופה החכורים כסים לגבי יחולו לא כאמור והתחייבות בכס ההכרה הוראות
  .מוך ערך בעלי כסים של לחכירות ביחס וכן

  
  .המחכיר בספרי כיום הקיים החשבואי הטיפול את משה איו התקן

  
 יישום. לאחריו או 2019ביואר  1ם ביו המתחילות שתיות דיווח תקופות לגבי מחייב לתוקף ייכס התקן

 התקן, ככלל. הוא אף מיושם" לקוחות עם מחוזים הכסות" IFRS 15 כי בתאי זאת אך, אפשרי מוקדם
 התקן של המעבר הוראות במסגרת מסוימות התאמות לבחור רשאיות תהייה ישויות אולם, למפרע ייושם
  .קודמות דיווח לתקופות יישומו לעיין

  
משתות הים לתקופות שכירות  הסכמי השכירות , כאשרלחברה מספר מרכזים לוגיסטיים ומתחמי אחסה

שוכרת בוסף,  .החל משה ועד לתקופות ארוכות יותר, חלקם עם אופציות להארכת תקופות השכירות
הארכת אופציה לקיימת תקופת השכירות הוכחית כאשר  ,ההמשרדים הראשיים שלהחברה שטח עבור 

  .שים וספות, בתאים מסוימים 15-תקופת השכירות ב
  

  בחיה זו טרם הסתיימה.  ל התקן,החברה בוחת את ההשפעה האפשרית ש
  

  "עמדות מס לא ודאיות" IFRIC 23 פרסום .4

  
הפרשות מבהירה את הוראות ההכרה והמדידה של מסים על הכסה כאשר קיימת אי ודאות לגבי עמדת 
רשויות המס. הפרשות קובעת כי על הישות לקבוע האם עמדות המס הלא ודאיות צריכות להיות מוערכות 

לק מקבוצה של עמדות מס לא ודאיות. כמו כן, על הישות להעריך האם סביר כי רשויות המס בפרד או כח
יקבלו את הטיפול שבו קטה החברה, או צפויה לקוט בו, בקשר עם עמדות המס הלא ודאיות בהחה כי 

דה וכן, ). במי100%רשויות המס יבדקו את דיווחי הישות וכל המידע הרלווטי יהיה בידיהן (סיכון חשיפה 
הישות דרשת לקבוע את הטיפול החשבואי בעמדות המס הלא ודאיות באופן עקבי עם עמדת המס שבה היא 
קטה או צפויה לקוט בה. במידה ולא, הישות דרשת לשקף את השפעת אי הודאות באמצעות שימוש 

), בהתאם לשיטה most likely amount) או בשיטת הסכום הסביר ביותר (expected valueבשיטת התוחלת (
  שצופה באופן הטוב ביותר את תוצאת אי הוודאות.

  
או לאחריו. יתן ליישם את התיקון  2019ביואר  1התיקון ייושם לתקופות דיווח שתיות המתחילות ביום 

למפרע באופן מלא או ללא תיקון מספרי השוואה כאשר ההשפעה המצטברת של היישום לראשוה תוכר 
  .2019ביואר  1העודפים ליום כתיקון יתרת 

  
 אם ,השפעתה את לאמוד ,זה בשלב ,ביכולתה אין אך ,הפרשות של האפשרית ההשפעה את בוחת החברה

  .הכספיים הדוחות על ,בכלל
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  מזומים ושווי מזומים - 4באור 
  

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  56,619  111,033  מטבע ישראלי
  15,109  22,218  ואירו) (בעיקר דולר מטבע חוץ

  586,122  409,513  פקדוות לזמן קצר במטבע ישראלי
  47,841  -  (בעיקר דולר)  פקדוות לזמן קצר במטבע חוץ

  542,764  705,691  

  .25באשר לתאי הצמדה ראה באור 
  

והפקדוות בבקים במטבע חוץ  0.14%-0.05%של בשיעור הפקדוות בבקים במטבע ישראלי ושאים ריבית שתית 
  .1.10%- 1.01% של בשיעור ושאים ריבית שתית

  
  

  לקוחות - 5באור 
  

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 31,852 88,497   חובות פתוחים במטבע ישראלי *)

 3,283 3,283  *)הכסות לקבל 

  )11,664(  )12,789(  לזיכוייםביכוי הפרשה 

  78,991 23,471 

      

 31,689 38,787  צדדים קשורים (חח"י מהווה לקוח עיקרי).כולל *) 

       
  

, לפי תקופת הפיגור בגבייה שלא הוכרה בגים ירידת ערך (הפרשה לזיכויים), לקוחות טו להלן יתוח יתרת הלקוחות
  ביחס לתאריך הדיווח:

  
הגיע  לקוחות שטרם

  רעום ימועד פ
  (ללא פיגור בגבייה)

    רעום עבר והפיגור בגבייתם היוילקוחות שמועד פ

  סה"כ  מעל שה  יום 271-365  יום 181-270  יום 91-180  יום 90עד 

  אלפי ש"ח

  

 78,991  13,164  2,367  2,275  895  7,787  52,503  2017בדצמבר,  31

  

 23,471  6,690  3,778  -   1,047  3,077  8,879  2016בדצמבר,  31

                
  

  .כ"ל) - 2016בדצמבר,  31ליום ( בספריה הפרשה לחובות מסופקיםכללה החברה לא  2017 בדצמבר, 31כון ליום 
  
  

  צדדים קשורים ובעלי עיין. 26לפרטים בדבר חוב חח"י בגין הגדלת קיבולת ראה באור 
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  חייבים ויתרות חובה - 6אור ב
  

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  4,619  4,639   )1ריבית מראש (
 792 616  מקדמות לספקים

 5,185 4,072  הוצאות מראש

  3,773  -  מוסדות (מע"מ)
 1,858 5,346  חייבים בגין דמי חיבור חלוקה

  14,673  16,227  

     

  ג'.15ראה גם באור  ,ריבית מראש בגין אשראי חח"יהסעיף מייצג  ) 1(
  
  

  מזומים ושווי מזומים מיועדים - 7באור 
  

 ההרכב:

  
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 7,616 6,371  מטבע ישראלי

 4,376 2,597  (בעיקר אירו) מטבע חוץ

 104,876 14,722  פקדוות לזמן קצר במטבע ישראלי

 31,136 50,542  (בעיקר דולר) פקדוות לזמן קצר במטבע חוץ

  74,232 148,004 

  
  .25 באשר לתאי הצמדה ראה באור

  
והפקדוות בבקים במטבע חוץ ושאים  0.08%של בשיעור ושאים ריבית שתית  במטבע ישראלי הפקדוות בבקים

  .1.10%-1.01%של בשיעור ריבית שתית 
  

משמשת כחלק מכריות הביטחון לבעלי  מזומים ושווי מזומים מיועדיםיתרת  2016-ו 2017 ,בדצמבר 31 מיםכון לי
ריבית המיוחסת לאשראי הקו הימי בגין מקטעים  בגיןפיקדון דולרי , לבהתאם להוראות שטר האמות אגרות החוב

ה להסכם המשולשחח"י בהתאם לתוספת ל ידי כל מחויבויות ההסכם ע םשטרם מולאו בגיבאור ראה ( הראשו
 שוים תאגידים בקאייםברה מול חות החלף שביצעה האבטחוות בהתאם לתאי עסק) ולפקדוות לצורך 2)א'1(18

 .)25(ראה באור 
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  לא מיועדיםיירות ערך סחירים  -א 8באור 
  

    

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 -  34,532  אגרות חוב מדיה שיקלי

 -  14,258  אגרות חוב מדיה צמודות למדד

 -  14,320  שקלי קוצריאגרות חוב 

  -   12,228   מדדצמודות ל קוצריאגרות חוב 

  -   2,272   צמוד למט"חאגרות חוב קוצרי 

  -     9,913יירות ערך שקלי

  -      3,624יירות ערך צמודים לדולר

 -  772   צמודים לאירו יירות ערך

  91,919  - 

  
חופשיים (כספים ללא הגבלות שטרי ה, הוציאה החברה לפועל את מתווה השקעות הכספים 2017חודש מרץ מהלך ב

 92-סך של כ 2017בדצמבר,  31 האמות אגב גיוסי החוב) באמצעות מהלי תיקים. בהתאם לאמור, הושקעו כון ליום
  פי מדייות ההשקעות.ל באפיקים הרלווטיים עביירות ערך מיליוי ש"ח 

  
  

  מיועדיםיירות ערך סחירים  -ב 8באור 
  

    

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 69,221 126,481  אגרות חוב מדיה שיקלי

 54,942 86,680  אגרות חוב מדיה צמודות למדד

 8,927 736  אגרות חוב מדיה צמודות לדולר

  5,158  3,415   אירואגרות חוב מדיה צמודות ל

 5,253 4,554   אגרות חוב קוצרי חו"ל דולר

  221,866 143,501 

  
אגרות משמשת כחלק מכריות הביטחון לבעלי  מיועדים, יתרת יירות ערך סחירים 2016-ו 2017 ,בדצמבר 31 מיםכון לי

. יירות הערך הסחירים מוצגים בשווי הוגן, כאשר (סדרות אגח א', ג', ד') בהתאם להוראות שטר האמות החוב
 השיויים בשווי ההוגן זקפים לרווח והפסד.
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  רכוש קבוע - 9אור ב
  

  שיפורים  ריהוט וציוד    

 סה"כ ושכרבמ מחשבים משרדי   כלי רכב  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

      עלות
 31,265  8,609 15,214 6,802 640 2016ביואר  1יתרה ליום 

 2,227 99 1,869 234 25 2016ת בשת ותוספ
 33,492  8,708 17,083 7,036 665 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 1,874 - 1,459 415 - 2017ת בשת ותוספ

 35,366 8,708 18,542 7,451 665 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      פחת צבר

 21,125 4,072 13,542 3,073 438 2016ביואר  1יתרה ליום 
 2,253 383 1,303 469 98 2016ת בשת ותוספ

 23,378 4,455 14,845 3,542 536 2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 2,268 373 1,380 470 45 2017ת בשת ותוספ

 25,646 4,828 16,225 4,012 581 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      

 10,114 4,253 2,238 3,494 129 2016בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

      

 9,720 3,880 2,317 3,439 84 2017בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 
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  PRMSרישיון והקמת מתקי  - 10אור ב

  
  :ההרכב

  
       

  

  מתקי

PRMS  

מתקים 

ים מקטעו

 יםימי

מקטעים 

 יבשתיים

מקטעים 

 סה"כ *) בהקמה

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

      עלות
  5,487,613 750,212 2,035,678 1,736,984  964,739 2016ביואר  1יתרה ליום 

 429,292 336,632 40,224 3,137 49,299 2016ת בשת ותוספ
  -  )146,261( 146,261 -   -  2016בשת  מקטעים שהחלו לפעול

  5,916,905 940,583 2,222,163 1,740,121  1,014,038 2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 468,587 415,538 9,601 - 43,448  2017ת בשת ותוספ

  - )915,505( 915,505 -  -  2017בשת  מקטעים שהחלו לפעול

 6,385,492 440,616 3,147,269 1,740,121 1,057,486 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      
      פחת צבר

  1,010,445 -  405,057 412,261  193,127 2016ביואר  1יתרה ליום 
 206,757 -  91,094 70,757 44,906 2016ת בשת ותוספ

  1,217,202 -  496,151 483,018  238,033 2016בדצמבר  31יתרה ליום 
 243,623 - 124,978 70,757 47,888 2017ת בשת ותוספ

 1,460,825 - 621,129 553,775 285,921 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      

      

  4,699,703 940,583 1,726,012 1,257,103 776,005 2016בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

      

  4,924,667 440,616 2,526,140 1,186,346 771,565 2017בדצמבר  31עלות מופחתת ליום 

      

  398,351     מימון שהוון 

       
  
  

הכפלה קריית גת,  -הכפלה אשקלון , מקטע ילית, מזרח מקטע ירושליםבהקמה:  אורכיים עיקריים מקטעים  * 
  ירדן. - דברת, מקטע צפית -שורק 

  
  

אירועים מהותיים בתקופת  - 27, ראה באור תקופת הדיווחלפרטים בדבר מקטעים ומתקים שהחלו לפעול במהלך 
וח.הד
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  רותיםיספקים וותי ש - 11באור 
  

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 14,302 11,737   חובות פתוחים במטבע ישראלי 

 19,559 22,454   *) חובות פתוחים במטבע חוץ

 16,143 18,041  רעוןיהמחאות לפ

  52,232 50,004 

      

 19,496 17,765  ).26צדדים קשורים (ראה גם באור כולל *) 

       
  

  הפרשות - א12באור 
  

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 -  35,000   הפרשה להשקעות

 33,448 33,448   הפרשה לרשות מקרקעי ישראל

 11,069 8,707  הפרשה לתביעות

  77,155 44,517 

      
  

  זכאים ויתרות זכות - ב 12באור 
  

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 76,032 81,198   הוצאות לשלם

 42,593 49,072   בגין דמי חיבורמן ארוך ת של הכסות מראש לזות שוטפיוחלו

  35,925  35,202   מראש בגין קיבולתהכסות 
  1,858  5,346   הכסות מראש לזמן קצר בגין דמי חיבור חלוקה

 6,595 11,574   שכרגין עובדים והתחייבויות ב

  186  272   צדדים קשורים ובעלי עיין *)
 17,455 28,649  מסים לשלם

  211,313 180,644 

      ).26צדדים קשורים (ראה גם באור כולל *) 

  
  הכסות מראש לזמן ארוך - 13באור 

  
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 668,214 900,335   בגין דמי חיבור מן ארוךהכסות מראש לז

  20,661  17,300   הכסות מראש לזמן ארוך בגין דמי חיבור חלוקה *)
 )42,593( )49,072(  חיבורבגין דמי מן ארוך חלויות שוטפות של הכסות מראש לז

  868,563 646,282 

      היתרה זהה ליתרת חייבים אחרים (המוצגת במסגרת הכסים הלא שוטפים). *)
  

  
    הלוואה מתאגיד בקאי - 14אור ב
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צמודה למדד המחירים היה ליוי ש"ח. הלוואה זו ימ 50קיבלה החברה הלוואה מתאגיד בקאי בסך של  ,2009ובמבר  בחודש

הריבית על ההלוואה  . 2019ובמברבחודש יחול  פירעון ההלוואה. 3.99%ריבית שתית בשיעור של  וושאתלצרכן (קרן וריבית) 
  .2015בפברואר,  12, החל מיום מחויבת באופן רבעוי שווה

  
  

 אשראי חח"י - 15באור 

  

 ההרכב:  .א

 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 590,035 480,534  אשראי לזמן ארוך מקטע ימי

 )5,925( )4,283(  ביכוי יתרת הוצאות גיוס אשראי

 )57,110( )51,496(  ביכוי חלויות שוטפות

  424,755 527,000 

  
  :2017בדצמבר,  31ליום  כון רעון לאחר תאריך המאזןימועדי הפ  .ב

  

  
  סה"כ  ת ואילךחמישישה   שה רביעית שה שלישית שה שיה שה ראשוה

  
 אלפי ש"ח

              

 480,534 274,550 51,496 51,496 51,496 51,496  אשראי חח"י

  
 250- דולר מתוך סכום של כ ימיליו -223משך על ידי חח"י עד ליום המאזן סך של כ ,לתוספת להסכם המשולש בהתאם  .ג

ושאת ריבית שתית בשיעור של היא ו דולריתשה בגין הקמת המקטע הימי. הלוואה זו  20-דולר כהלוואה ל ימיליו

LIBOR  פרעת )1.92%-כ 2016בדצמבר  31וליום  2.44%-כ 2017צמבר דב 31(ליום  0.6%בתוספת מרווח של קרן ההלוואה .
מראש כל שישה  משולמים. תשלומי הריבית בגין ההלוואה 2010 ,בדצמבר 17תשלומים חצי שתיים שווים החל מיום  30-ב

 .רשמים במסגרת סעיף חייבים ויתרות חובההם ו חודשים מיום לקיחת ההלוואה
 

  הקרן והריבית חלים על החברה על פי התאים שקבעו בתוספת להסכם המשולש. תשלומי
  

למרות שמסגרת אשראי זו טרם (תקציב הפרויקט דאז) מיליוי דולר  250-מציגה את אשראי חח"י בסכום של כ החברה  .ד
מעבר למימון שלקח על ידי חח"י במסגרת אומדן עלויות המקטע הימי לשקף את על מת  ההלה,הלהערכת  וצלה וזאת

 ,התקשרויות - 18. ראה באור טרם אושר אומדן עלות המקטע הימי על ידי הגוף המוסמך ,כון ליום המאזן .הלוואת אופיק
  רבויות ותלויות.ע

  
  אגרות חוב - 16באור 

  
 ההרכב:  .א

  
 בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 3,154,144 3,067,094           )וסדרה ד' 'גסדרה , אגרות חוב (סדרה א'

  62,380  56,566  ועלויות גיוס הון, טויתרת הפרמיה/(יכיון)  -בתוספת/(ביכוי) 
 )92,710( )91,667(  חלויות שוטפותביכוי 

  3,031,993  3,123,814  

  

אמות מידה פיסיות להן התחייבה החברה במסגרת הפקת אגרות פירוט סדרות אגרות החוב שגויסו על תאיהן ולעיין   .ב
 .לעילי' 1אור ראה ב החוב

 גרות חוב (המשך)א - 16באור 

  

 :2017בדצמבר,  31רעון לאחר תאריך המאזן ליום ימועדי הפ  .ג
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  סה"כ  ת ואילךחמישישה   שה רביעית שה שלישית שה שיה שה ראשוה

  
 אלפי ש"ח

        

 3,067,094 2,563,876 144,512 138,436 128,603 91,667  אגרות חוב

  
  

  הטבות לאחר סיום העסקה - 17באור 
  

כל עובדי  .עסקההמעביד לעובדיה מחושבת בהתאם לחוק פיצויי פיטורין והסכמי ה-עובדהתחייבות החברה בשל סיום יחסי 
  לחוק פיצויי פיטורין. 14החברה חתומים במסגרת הסכמי העסקה על סעיף 

  
  

  התקשרויות, ערבויות ותלויות - 18באור 
  

  התקשרויות .1
 

 הסכמים עם חח"י  .א

  

  1ההסכם המשולש
  
  מבוא

  
תקים את פרויקט הולכת  בעקבות ביטול המכרז ליזמים פרטיים, כי חברת החשמלהחליטה הממשלה,  2003ביולי 

  לא תהיה הבעלים של המערכת. הגז הימי אל חלק מתחות הכוח שלה. זאת, בכפוף לכך שחברת החשמל
תחת  אל אתרותחת הכוח באשדוד, תחת הכוח רידיג שבת"א  מערכת ההולכה הימית ועדה להוליך גז טבעי אל

הסכם משולש בין החברה לבין חברת החשמל  2004בובמבר  10בהתאם לכך, חתם ביום  הכוח חגית, שליד יוקעם.
 לבין המדיה שעיקריו כמפורט להלן.

  
  מטרת ההסכם 

 
ההסכם הסדיר את תפקידיה של חברת החשמל בביית מערכת ההולכה הימית תוך מילוי תפקידי מימון, יהול 

ודות לביצועו; את אופן ההכרה בהוצאות בגין הקמת המערכת והחזרת ההוצאות המוכרות; הפרויקט והזמת העב
סיום ההקמה, תמסור חברת החשמל את הפרויקט למדיה. במסגרת ההסכם המקורי קבע כי על  וכן כי לאחר

את דור והחיבור היבשתי לתחת הכוח "חגית". הקמה זו כללה -חברת החשמל להקים את המקטע הימי אשדוד
- רידיג-הקמת המתקים הבאים: תחת קבלה זמית באשדוד; תחת קבלה באשדוד; ציור ההולכה הימי אשדוד

דור לרבות החיבורים לתחות הכח "אשכול" באשדוד ו"רידיג" בתל אביב; החיבור מהקו הימי לחוף חדרה; ציור 
ת הגז ומתקי הגז הלווים בהתאם לתוכית חגית, לרבות החיבור לתחת הכח "חגית"; תחו -ההולכה היבשתי דור 

  2האב; מערכות שליטה ובקרה הדרושות לתפעול המערכת.
במסגרת התוספת השייה להסכם קבע פיצול בשלבי ההפעלה של המקטע הימי הצפוי, בקטע שבין רידיג לחגית, 

  וזאת על מת לאפשר הזרמת גז לצרכים באזור חדרה. 

 
ואישור  , הפיקוחע החברה המקצועית עמה התקשרה החברה) קבעה בשלב התכוןמעורבותה של החברה (בסיו

לתכית ההשלמה של כל מקטע, עדכון תקציב הפרויקט וההוצאות , ההקמה, כאשר האישור להקמת כל מקטע
 יתן על ידי הגוף המוסמך, אשר הורכב ממכ"ל משרד הארגיה, החשב הכללי ומכ"ל החברה, והוא הגוף המוכרות,

  אשר ייצג את הממשלה בהסכם זה (בסעיף זה: "הגוף המוסמך").
  
  

  (המשך) התקשרויות, ערבויות ותלויות - 18באור 
  

 (המשך) התקשרויות .1

  

                                                      
(התוספת השייה); תוספת מחודש  17.7.2007(התוספת הראשוה); תוספת מיום  2005תוספות: תוספת מחודש דצמבר  שלושלהסכם זה חתמו    1

 . (התוספת השלישית) 2009פברואר 
  מערכת השליטה והבקרה הוקמה על ידי החברה.   2
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 (המשך) הסכמים עם חח"י  .א

  
בדומה למערכת ההולכה היבשתית, כל הזכויות במקרקעין הקשורות במערכת הימית ירשמו על שם מדית ישראל 

הגוף המוסמך ולחברת החשמל לא יהיו זכויות במקרקעין, כאשר לאחר ביית המערכת הימית או על שם מי שיורה 
העבירה המדיה לחברה זכויות משה במקרקעין כדרוש למשך תקופת רישיון החברה.לאחר השלמת ביית המערכת, 

החשמל הפעלתה או הפעלת חלק ממה תבוצע רק על ידי החברה בהתאם להוראות הרישיון והרשאת חברת 
מובהר כי חברת החשמל לא תעסוק בהפעלת המערכת למעט ככל הדרוש  הסתיימה עם השלמת הקמת המערכת.

לביצוע הרצה בלבד. כמו כן, במסגרת התוספת להסכם, התחייבה המדיה כי היא לא תיתן רישיון הולכה לגורם אחר 
בות החברה וזכויותיה לפי ההסכם שיבוא במקום החברה, אלא אם כן הגורם האמור יקבל על עצמו את כל חו

  המשולש.
מובהר כי לחברת החשמל לא יהיו כל זכויות במערכת או כל חלק או מתקן שלה והבעלים היא מדית ישראל, 
והחברה תקבל מהמדיה זכויות במערכת כפי שיקבע בהסכם בין המדיה לחברה. כון למועד התשקיף תקופת 

מחלוקת הקיימת לגבי אחריות חברת החשמל על תיקון שבוצע לתקלה  האחריות כאמור בהסכם סתיימה, למעט
 .בקו הימי טרם ההפעלה באופן אשר לשיטת החברה לא אושר על ידי הגוף המוסמך

  
  תקציב, תמורה ומימון

 
כלל הפרויקטים במסגרת ההסכם קבע כי חברת החשמל תהיה אחראית להשגת מימון בגובה התקציב הכולל לצורך 

. במקור קבע ההסכם כי ההוצאות שיוכרו לחברת החשמל בפרויקט יוחזרו לה במשך תקופה שלא שוא ההסכם
 90%באמצעות קיזוז בשיעור של עד  ,מיום תחילת ההזרמה לתחת הכח "אשכול" באשדוד שה 15תעלה על 

של חברת  ממרכיב הקיבולת של תעריפי הולכת הגז הטבעי שיוטלו בגין הולכת גז טבעי במערכת לתחות הכוח
  החשמל, בכפוף וכאמור בהוראות המפורטות בהסכם האמור.

  
במסגרת התוספת הראשוה להסכם בוטל מגון הקיזוז שקבע בהסכם המקורי ואשר על פיו בוצע החזר התשלומים 

 ימיליו 19.2לחברת החשמל עד לאותו מועד (עד לאותו מועד הוחזר לחברת החשמל באמצעות אותו מגון סך של 

לסכומים שעל חברת החשמל לשלם למלווה ממו טלה  Back to Backוהוחלף בהחזר תשלומים  3ולר ארה"ב)ד
דולר ארה"ב (בהתאם ללוח הסילוקין של הלוואה זו), המגובה בביטוח  ימיליו 223-חברת החשמל הלוואה בסך של כ

 FESA-ובערבות המדיה. במסגרת התוספת הראשוה להסכם המשולש הצטרפה החברה להסכם ה OPICשל 

)Foreign Enterprise Support Agreement.הסכם זה  ) כמפעיל המערכת עם קבלת המקטעים של המערכת הימית
בה, בטיחות מטיל על החברה חובות, החופפות בעיקרון את הדין הישראלי, הוגעות ברובן לושאי איכות סבי

  4וגיהות.
  

ממרכיב הקיבולת המשולם על ידי חברת החשמל עבור  95%כן קבע במסגרת תוספת זו כי סכומי ההחזר לא יעלו על 
דולר  ימיליו 260מיליון דולר ארה"ב עד לסך של  250היה וחברת החשמל תחרוג מהתקציב בסך של  5הולכת גז.

בשיעור  שים ובתוספת ריבית 5ב) ישולם לחברת החשמל במשך דולר ארה" ימיליו 10ארה"ב הסכום העודף (
. כל חריגה מעבר לסך כולל הריבית בפועל שחויבה בו חח"י, בכפוף לאישור שיעור הריבית בפועל ע"י הגוף המוסמך

בשיעור הריבית בפועל שחויבה בו חח"י,  שים ובתוספת ריבית 15דולר ארה"ב ישולם במשך  ימיליו 260- של כ
  .ף לאישור שיעור הריבית בפועל ע"י הגוף המוסמךבכפו

  

קבעו מגוי פיצוי מצד חברת החשמל (כלפי החברה והממשלה)  FESA-במסגרת תוספת זו וחתימה על הסכם ה

הוגעות להפעלת מערכת ההולכה, במקרה  FESAבמקרה והחברה לא תוכל למלא באופן סביר אחר התחייבויות 
חריות לכל הזקים שייגרמו לחברה ו/או לממשלה כתוצאה מכך, לרבות פירעון כאמור תישא חברת החשמל בא

מיידי של כל ההלוואה. במקביל כוללת התוספת התייחסות למקרה בו כתוצאה מהפרת התחייבויות החברה על פי 

-, אשר הובילה לקבלת דרישה לפירעון מיידי של ההלוואה, כאשר במקרה כאמור תישא הממשלה בFESAהסכם 
הוספים, ולאחר מכן תידרש החברה לשפות את הממשלה בגובה מלוא  10%-מסכום הדרישה והחברה ב 90%

- הסכום בתשלומים שתיים שווים לאורך תקופה הגזרת מיתרת חיי ההלוואה המקורית ובשיעור ריבית הגבוה ב
  משיעור ריבית ההלוואה. 1%

  

  (המשך) התקשרויות, ערבויות ותלויות - 18באור 
  

                                                      
בהתאם למגון זה קבע כי הקיזוז יבוצע כגזרת ממרכיב הקיבולת של תעריפי הולכת הגז הטבעי שהוטלו על ידי חברת החשמל, בהתחשב בהקמת    3

  כל חלק ממערכת ההולכה וגידול בכמויות הגז המוזרמות.
4      OPIC סי של ממשלת ארה"ב המספק מימון ישיר ועקיף (בו המוסד לפיתוח פיים. כחלק היאמצעות ערבויות וביטוחים) לפרויקטי השקעה שו

 Foreign Enterprise Supportכי החברה תתחייב לעמוד בכללים המפורטים בהסכם  OPICשל חברת החשמל כאמור דרשה  מעסקת המימון
Agreement )" הסכם"FESAשייחתם בין החברה לחברת החשמל ל (-OPIC החברה הצטרפה להסכם .FESA .דרשכ  

היה וכתוצאה מהאמור לעיל וצרה יתרת זכות לחברת החשמל, היא תשולם לחברת החשמל בתוספת ריבית בשיעור הריבית שחויבה בה (בכפוף    5
  לאישור הגוף המוסמך).
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 (המשך) התקשרויות .1

  

 (המשך) הסכמים עם חח"י  .א

  
כמו כן, ובהתאם להוראות תוספת זו, היה והחברה תפר התחייבויותיה כלפי חברת החשמל לתשלום סכומי ההחזר 
או לתשלום חלקה בסכומי הדרישה מצד המלווה עקב פירעון מיידי שגרם כתוצאה מהפרת התחייבויותיה לפי 

רשאית לקזז ממרכיב הקיבולת של תעריפי ההולכה, סכומים בגובה חובותיה של , תהא חברת החשמל FESAהסכם 
  החברה לחברת החשמל.

  
  תיקוים למערכת הימית

 
דור -, עסקה בתיקון שבוצע במערכת הימית במקטע רידיג2009התוספת השלישית להסכם, אשר חתמה בפברואר 

במסגרת התוספת קבעו הסדרים ביחס למקרה בו יחליט הגוף המוסמך לבצע תיקון וסף  Morgrip.6-בשיטת ה

, בשיטת ריתוך, ושיאה בעלויות בקשר עם כך, לרבות במקרה בו ייקבע כי אין חברת Morgrip - בקשר עם מחבר ה
מעלות  50%- החשמל צריכה לשאת בעלויות התיקון הוסף. בהתאם לעיקרי התוספת אמורה חברת החשמל לשאת ב

דולר ארה"ב, כאשר החברה התחייבה להפעיל את פוליסות  ימיליו 15תיקון וסף כאמור וזאת עד לתקרה של 
הביטוח שלה לצורך תיקון וסף כאמור ובמקרה כזה רק יתרת הסכום תשולם על ידי הצדדים כשמחציתה על ידי 

בעלויות התיקון הוסף או אם לא תתקבל חברת החשמל. אם תקבע הכרעה כי חברת החשמל איה צריכה לשאת 
תפקע חבותה האמורה של חברת החשמל. במסגרת החתימה על התוספת  2011באוקטובר,  30הכרעה עד ליום 

השלישית, חתם בין הצדדים מסמך המסדיר את הושאים שטרם הושלמו לקראת מסירת חגית שעיקריו: חברת 
סדרת סוגיית היתרי הביה ותעודות הגמר, באופן שתהיה התאמה החשמל התחייבה לעשות כל שדרש ותלוי בה לה

. כמו כן האריכה חברת 2006בין התמ"א והיתרי הבייה של הקו הימי למצב הציור במדידה שבוצעה בחודש יוי 

עד  Rock Dumping-דולר ארה"ב בקשר עם עבודות ה ימיליו 10החשמל את התחייבותה לשאת בעלויות של עד 
חודשים ממועד קבלת תעודות הגמר לפרויקט. יש לציין כי ושאים אלו מצויים  8או עד תום  2010דצמבר ב 31ליום 

  להלן. )א'3(18באור במוקד הליך ההכרעה בין החברה לבין חברת החשמל המתואר ב
  

 הסבת ההסכם
  

וא תחתיה. כן קבע ההסכם איו יתן להסבה על ידי הצדדים למעט זכות החברה להסבתו לבעל רישיון הולכה שיב
במסגרת התוספת הראשוה להסכם המשולש כי הממשלה לא תיתן רישיון הולכה לגורם אחר שיבוא במקום החברה 
אלא אם כן הגורם האמור יקבל על עצמו את כל חובות והתחייבויות החברה לפי ההסכם המשולש, התוספת לו 

  . FESAוהסכם 
  

  חילוקי דעות

 
הצדדים יכריע היועמ"ש לממשלה, למעט במקרים בהם תבקש חברת החשמל הכרעת  במקרה של חילוקי דעות בין

  גורם שימוה על ידי היועמ"ש.  
  

  )א'.3(18לעיין ההליך מול חח"י ראה באור 
  

  
  

  (המשך) התקשרויות, ערבויות ותלויות - 18באור 
  

 (המשך) התקשרויות .1

  

 המדיהסכמים עם ה  .ב

  
  כללי

 
התקשרו המדיה והחברה בהסכם מסגרת המסדיר את מערכת היחסים וההתחייבויות  2004בובמבר,  9 ביום

בייהן, על בסיס חוזי וזאת מבלי לפגוע בסמכויות הממשלה והשרים על פי כל דין. בהסכם זה קבע כי כדי לממן את 
וואה או כהון הקמת מקטעי הולכת הגז תהיה המדיה רשאית (אך לא חייבת) להעמיד לחברה כספים, בדרך של הל

מיות, והכל בכפוף לאישור הגורמים הרלווטיים וכן קיומו של הסכם המסדיר את עיתוי העברת הכספים, הסכומים 

                                                      
6
  .תקת מחבר מכי לתיקון הצרת במקום בו פגעהה   
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שיועברו והדיווחים הדרשים לצורך פיקוח על השימוש בכספים המועברים. כן קבע כי המדיה תוכל להעביר 
ובמקרה כאמור תהיה החברה חייבת לעשות שימוש באותם כספים לצורך ביצוע פעולה מסוימת או פרויקט ספציפי 

  כספים לצורך אותן פעולות שקבעו. החברה מצדה התחייבה לגייס מימון וסף להקמת המקטעים, במידת הצורך. 
  

, התקשרה החברה בשורה של הסכמים עם מדית ישראל, שעיקרם עסקו בהקמתה של 2010עד  2004בין השים 
ת, ואשר במסגרתם העמידה המדיה לחברה מימון לפעילותה בדרך של הקצאת מיות. בסך מערכת ההולכה היבשתי

מיליוי ש"ח כגד  518-, סך של כ2012עד  2004הכול העבירה המדיה לחברה מכוח ההסכמים האמורים, בשים 
  הקצאת מיות.

  
  הסדרת הזכויות והחובות בין הצדדים ושיאה בעלויות

 
קבע, בוסף על האמור ברישיון, כי זכויות היוצרים של תוצרי העבודה וכל זכות אחרת  המסגרת במסגרת הסכם

שרכשה על ידי החברה, מערכת ההולכה והכסים המשמשים להקמתה ותפעולה, הים בבעלות מלאה ובלעדית של 
פעלתה בלבד המדיה, כאשר המדיה מעיקה לחברה זכות שימוש (ללא תמורה) בכסי המערכת למטרת הקמתה וה

, ועם סיום תקופת הרישיון תועבר המערכת למדיה לרבות כל הזכויות והחובות בקשר 7ובהתאם למטרות החברה
עם כך. בהתאם לכך, כל מכירה, המחאה, שעבוד או עיקול בקשר עם מערכת ההולכה כפוף לאישור החשב הכללי, או 

חתמה החברה על כתב התחייבות כלפי  2006ודש יוי מי שהסמיך לכך, מראש ובכתב. כן יצוין, בהקשר זה, כי בח
מדית ישראל בעיין הבעלות על מערכת ההולכה, אשר מטרתו להסיר ספק בעיין בעלותה הבלעדית של המדיה על 
מערכת ההולכה והכסים. כמו כן, לאחר הקמת כל חלק של המערכת אין רשאית החברה לבצע בו שיוי מהותי ללא 

  של המדיה לכך. קבלת אישור מראש
כן קבע כי החברה תישא בהוצאות רכישת הזכויות או תפיסת זכויות ביחס למקרקעין עליהם מתכת הקמה של 

כאשר כל תשלום  8מתקים עיליים מגודרים לרבות תשלום פיצויים למי שרכשו ממו הזכויות במקרקעין כאמור,
  בקשר עם כך יהא כפוף לאישור החשב הכללי באוצר או מי שהסמיך לכך בהתאם לוהל וכללים שייקבעו על ידו. 

  
במסגרת הסכם המתגבש בימים אלה מול רשות מקרקעי ישראל, ביחס למקרקעין שבבעלות המדיה, יוסדרו זכויות 

  מוש בגין זכויות אלה. השימוש של החברה במקרקעין כאמור וכן תשלום דמי השי
  

עוד קבע כי אישור הממשלה להסכם וביצוע התחייבויותיה על פיו לא ייחשב ולא יתפרש בשום דרך כקבלת אחריות 
להתחייבות מהתחייבויות החברה או כקבלת אחריות לזק שייגרם על ידי החברה בכל סיבות שהן, במסגרת כלל 

, בהקשר של ההסכם המשולש, לפקח על העבודות של חברת החשמל פעולותיה של החברה. בוסף התחייבה החברה
  כולל יצול תקציב ועמידה בלוחות זמים ולדווח למדיה בקשר עם כך. 

 

  (המשך) התקשרויות, ערבויות ותלויות - 18באור 
  

 (המשך) התקשרויות .1

  
 (המשך) המדיההסכמים עם ב.    

  
  דיווחים מצד החברה; פיקוח וביקורת

 
להסכם מחויבת החברה להעביר למדיה דיווחים כפי שידרשו כולל תוים סטטיסטים, כמותיים בהתאם 

ואיכותיים לפי דרישה, וכן להציג בפיה תוכיות עבודה ותקציב שתי. החברה תדווח על עיין מהותי שיש לו יכולת 
כלים או פיזיים. במקביל להשפיע על התכון ההקמה או התפעול של מקטע מסוים לרבות בהיבטים משפטים כל

  קבעו בהסכם סמכויות ביקורת מצד החשב הכללי לצורך בחית עמידת החברה בהוראות ההסכם.
  

 ביטולו של ההסכם ועילות להתלייתו
  

בהסכם קבע כי המדיה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם החברה ו/או להתלות את ההסכם בהתקיימות 
בתאי הרישיון, ביטולו, ממצאי ביקורת המעלים ליקויים חמורים, מיוי מפרק או  תאים מסוימים, כגון אי עמידה

כוס לחברה, וכדומה. כן קבע כי המדיה תהיה רשאית לעכב או לבטל את העברות הכספים לחברה אם וכחה 
  המדיה כי החברה איה עומדת בהוראות הרישיון או הסכמים אחרים בין החברה למדיה. 

  
 יה לגיוס מימון ואשראי וסףאישור המד

  

                                                      
 טכולוגית באופן שיבטיח את תפעולה השוטף.במסגרת זו התחייבה החברה לתחזק את מערכת ההולכה ולעדכה    7
   יובהר כי במסגרת ההסכם המשולש הוסדרה סוגיית רכישת הזכויות על ידי חברת החשמל בכל הקשור למתקים שהוקמו על ידה.   8
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כן קובע ההסכם כי גיוס מימון וסף כלשהו, לרבות בדרך של מסגרות אשראי ומתן ערבויות או בטחוות, כפוף 
  לאישור החשב הכללי, והכל על מת להבטיח את קיום הוראות הסכם זה והוראות הרישיון.

  
  

  (המשך) התקשרויות, ערבויות ותלויות - 18באור 
  

 (המשך) התקשרויות .1

  

 הקמה ותכון:הולכה, הסכמי   .ג

 

, בהיקף כולל של PRMSלחברה הסכמים עם ארבעה מיזמים לרכישת והקמת מתקי  2017 ,בדצמבר 31ליום  . 1
  ש"ח.יליוי מ 123-כ

 

ארגיה לחברה הסכמי הולכה עם חח"י, פז בית זיקוק אשדוד, מפעלי ים המלח (עבור מפעלי כי"ל), בז"ן,  . 2
(שר), אשדוד ארגיה, רמת  שרים, מפעלי ים המלח, חיפה כימיקלים, מתקדמת (עבור מפעל מא"י)משולבת 

, )סוגת(עבור מפעל , דוראד, אלון מרכזי ארגיה )אגןומכתשים אדמה (, דלק אשקלון  OPC ,IPP, ארגיה גב

באלון  CNGוסופר א.ג'י (באשדוד)  CNGדלק ( שורק, IPPאלון תבור,  IPPרמת גבריאל,  IPPדליה ארגיות, 

 ).ועבור חברת החשמל הירדית (עבור מפעלים בירדן NBL-תבור) ו

  

 אזורי חלוקה: גב גז טבעי (אזור הגב), גז טבעי דרום 6ין חברות חלוקה בג 5לחברה הסכמי התחברות עם  . 3

ורותם גז  חיפה והגליל)(אזור גז טבעי צפון  מרימון, (אזור המרכז, חדרה והעמקים) NGסופר  ,(אזור הדרום)
 . טבעי (אזור ירושלים)

  

, גב מירלים, פיציה דרום, שיב, דור אלון שיווק, סופר גז שיווקלחברה הסכמי הולכה עם חברות השיווק:  . 4
 .אמישראגזו קמ"ג, עושרד, דלק שיווק, שר

  

רה עם ספקים שוים , התקשרה החב2018, ולאחר תאריך המאזן, בחודשים יואר ופברואר 2017במהלך שת  . 5
  PRMSמיליוי ש"ח; ייצור, אספקה והתקה של מתקי 421-לצורך ייצור, אספקה ועבודות צרת בהיקף של כ

ח; ביצוע עבודות הדסה אזרחיות ותשתיות חשמל בהיקף "47מיליוי ש 30-וגופים תת קרקעיים בהיקף של כ
 7- "ח ושירותי תכון בהיקף של כ47מיליוי ש 16-כח; שירותי יהול ופיקוח בהיקף של 47"מיליוי ש 26- של כ

  מיליוי ש"ח.

  
  

  (הסכם ייצוא) NJMLהסכם ההולכה עם  . 6
  

, חברה רשומה )NJML -(להלן  Jordan Marketing Ltd.  NBLחתם הסכם הולכה עם חברת 2017ביוי,  6 ביום
באיי קיימן ולמיטב ידיעת החברה בבעלות של שותפי מאגר "לוויתן", להולכת גז טבעי לחברת החשמל 

ק"מ מתחת  23-מקטע חדש באורך של כ -. הסכם זה כולל חיבור לגבול ירדן בשי שלבים NEPCOהירדית 
ים מתחת תל קשיש עד תחת דוברת. דוברת עד לגבול ירדן באזור קיבוץ ווה אור, והכפלת מקטע ההולכה הקי

לאחר  BTUליון ימ 14,583- לשעה בשלב ראשון ו BTUמיליון  12,500היקף ההתחייבות לקיבולת בהסכם היו 
 2019ביולי,  1 שים מהמועד שיקבע בין הצדדים וצפוי לחול בין 15-השלמת המקטע השי. תוקף ההסכם היו ל

במקרה NJMLלשתיים וספות. כמו כן ההסכם כולל זכות ביטול של  רכהא, עם אופציה לה2020ביואר,  1-ל

  . בעלויות ההקמה העודפות של החברה NJMLובמקרה זה תישא  של ביטול ההסכם לרכישת גז ממאגר לוויתן
  

בוסף, ההסכם כולל אפשרות להזרמת גז ממאגר תמר לפי מועד הכיסה לתוקף כאמור לעיל, בהסכמת 
  הצדדים ואישור המועצה לתעריף הולכה מיוחד ללא מרכיב קיבולת. 

כוללים את מלוא העלות של מקטע  NJML, דמי החיבור שתשלם 2/17-ו 2/14בהתאם להחלטות המועצה 
 ל ידיוהוערכו בתחילת הפרויקט ע דוברת –מעלות ההכפלה של מקטע תל קשיש  58% -גבול ירדן ו -דוברת 
ש"ח. זאת בהמשך למדייות הממשלה, שקבעה בהחלטות אלה, לפיה הצרכן הישראלי  ימיליו 425-בכ החברה

ההסכם  היצואן. ל ידיבעלויות ההולכה לייצוא ולכן ההכפלה הדרשת לצורך הייצוא לירדן תשולם ע איישלא 
   לל מגוים ייחודיים לעדכון דמי החיבור.כו
  

 10מההכסות הצפויות לחברה בגין הסכם זה בתקופה של  50%-הכירה ב 3/17עוד יצוין כי החלטת המועצה 
  .2020שים ממחצית 
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  (המשך) התקשרויות, ערבויות ותלויות - 18באור 
  

   חשיפות וסיכוים .2
 

 .11ג'1 ראה באור -לעיין החלטת המועצה ביחס לתעריף שקבעה  . 1

 

לרישיון ולהסכמים עם המדיה תעביר החברה למדיה או למי שהיא תורה, ללא תמורה, את לחוק בהתאם  . 2
) עם ביטול הרישיון. במקרה זה עלולה כתהמער -להלן מערכת הגז הטבעי, לרבות כל הזכויות והחובות (

  החברה שלא לעמוד בפירעון של מלוא התחייבויותיה.

  

  להסדרת החשיפה כאמור לצורך גיוס מימון להקמת מערכת ההולכה, כדלקמן: פעלההחברה 

 

לא תיתן רישיון הולכה לגורם אחר שיבוא היא כי המדיה במסגרת התוספת להסכם המשולש, התחייבה 
במקום החברה, אלא אם כן הגורם האמור יקבל על עצמו את כל חובות החברה וזכויות החברה לפי ההסכם 

  המשולש.
  

ארגיה התקבל מכתב חתום על ידי שר  ,2006שבוצעה לראשוה בחודש דצמבר  אגרות החובהפקת  במסגרת
והחשב הכללי, לפיו לא יועברו זכויות השימוש במערכת ההולכה אלא לגורם אשר תקיימו לגביו ההוראות 

  הגוף החליף): - הבאות (להלן

  

שאיה פחותה מיתרת תקופת הרישיון כפי שהיא במועד החתימה הגוף החליף יהיה בעל רישיון הולכה לתקופה 
על המכתב או תקופה של שתיים לאחר המועד הקבוע להחזר ההלוואה על פי לוח הסילוקין של אגרות החוב 

, אגרות החובהגוף החליף יתקשר בשטר אמות עם האמן ויפיק אגרות חוב לטובת מחזיקי  כמוך מבייהן.
ות שהועמדו על הדומים בעיקר תיין הביטחוות ואגרות החוב (לרבות לעאמאיהם המהותיים של שטר ה

, כפי שתהיה באותו מועד, כגד ביטול אגרות אגרות החובפיהם), וייטול על עצמו את יתרת החוב למחזיקי 
  החוב סדרה א' שהפיקה החברה. 

  
בהפקת וכן  2011עד  2007בשים ה א' סדראגרות החוב זה קיבל משה תוקף בעת הרחבות שבוצעו ל מכתב

  ., סדרה ג' וסדרה ד''אגרות החוב סדרה ב
  
  

   תביעות תלויות .3
  

הליך ש"ח (לא כולל וי מילי 36- כשל תבע בסך  בוררויותבעדות ערר/וכגד החברה מתהלים הליכים בבתי משפט/בו
  :הים על פי ההסכם המשולש). ההליכים העיקריים המתהלים כגד החברההבירור 

  

 על פי "ההסכם המשולש" הליך בירור  .א

 
, ההסכם המשולש) -להלן על תוספותיו ( 2004 ,בובמבר 10ביום  החברהוח"י בהתאם להסכם שחתם בין המדיה, ח

הוטל על חח"י להקים את התוואי הימי של מערכת הולכת הגז הטבעי, ובכלל זה לממן ולהל את הפרויקט, וכן 
של הפרויקט. בין הצדדים תגלעו מחלוקות בוגע להקמת המערכת והסכסוך הועבר להליך לשמש כמזמין העבודות 

של הכרעה אצל מהל רשות החברות הממשלתיות. חח"י, מצד אחד, והחברה והמדיה, מצד שי, הגישו את עמדתן 
בעיקרן וגעות כגד חח"י החברה טעות מדית ישראל ו למכריע, וכן את תשובתן לייר העמדה של הצד האחר.

מעשיה ו/או מחדליה של חח"י בביצוע תפקידיה כאמור לעיל. ל ידי לליקויים בביצוע הקמת המערכת אשר גרמו ע
   להכרה בעלויות והוצאות וספות שהיו לה בפרויקט.בעיקרן טעות חח"י וגעות 

  
המחלוקות לאישור מדית ישראל  לביחס לכלעדכית הצעת פשרה  העבירו, החברה וחח"י 2015בחודש ובמבר 

כצד השלישי להליך. בהתאם להצעת הפשרה, בין היתר, יוכרו (משרד הארגיה ואגף החשב הכללי במשרד האוצר) 
 12-ויחד עם זאת תשלם חח"י לחברה סך של כ מיליוי דולר 14-של כ בסךבגין התוואי הימי  עלויות וספותלחח"י 

טרם התקבלה . מתקן הקבלה הקבוע באשדודו הימי התוואיבחציות  Rock Dumping -בגין עבודות הליוי דולר ימ
   הצעת הפשרה כפופה גם לאישור דירקטוריון החברה ו/או ועדותיו.התייחסות סופית של המדיה להצעה. 

  
  

  (המשך)התקשרויות, ערבויות ותלויות  - 18באור 
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  (המשך) תביעות תלויות .3
  

  
ושלתם בין בע"מ (להלן ביחד: "צובארי") לפיצויים בטעה לירידת ערך מקרקעין ערר ע. צובארי בין בע"מ   .ב

 (סוגת)

 

הוגש על ידי צובארי ערר לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, מחוז דרום, כגד החברה  2015ביוי,  9ביום 
מיליוי  6.3-וי בסך של כואחרים (סוגת תעשיות בע"מ, איי.פי.פי ראקום אשכול גת בע"מ ורשות הגז הטבעי), לפיצ

ש"ח. בערר טען, בין היתר, כי ערך המקרקעין ירד, בשל התחה היוצרת סיכון, ומחייבת שמירת מרחקי הפרדה 
  במקרקעין.  מבה שייבהביה לבין 

  
הגישה החברה תשובה לערר, לפיה, בין היתר, שמירת מרחקי ההפרדה היה החיה של  2015בספטמבר,  17ביום 

המשרד להגת הסביבה ואיה מהווה פגיעה על ידי התכית וכי ערך המקרקעין לא ירד כתוצאה מהתכית. לתשובת 
  החברה צורפו חוות דעת בושא סיכוים וחוות דעת שמאית.  

  
יתה החלטה של ועדת הערר, לפיה, צובארי יפו לחברה ולרשות הגז הטבעי, בבקשה  2016בפברואר,  1ביום 

לאישור תכיות הבייה שלהן במקרקעין. בעקבות ההחלטה, הגישו צובארי לחברה ולרשות הגז פרוגרמה רעיוית 
תגדות לבייה המוצעת במקרקעין לפי לביה במקרקעין והחברה ורשות הגז הודיעו לוועדת הערר, כי אין להן ה

  הפרוגרמה ה"ל. 
  

הוגשה לוועדת הערר עמדת המשרד להגת הסביבה, בה צוין, כי במסגרת בקשה להיתר ביה  2016באפריל,  20ביום 
שיגיש צובארי, תיתן לוועדה המקומית התייחסותו המפורטת של המשרד בושא מרחקי ההפרדה הדרשים, תוך 

לחברה, ציין מר צובארי כי  2017באוגוסט,  23דעת לצמצמם, אם יהיה צורך בכך. במכתבו מיום הפעלת שיקול 
בעקבות פגישותיו עם המשרד להגת הסביבה, מתבקשת החברה להציע פתרון שיאפשר את הקטת המרחק בין 

ם בושא מרחקי המבה שהוא מעויין להקים לבין תחת הגז. החברה בדקה והציגה למשרד להגת הסביבה תוי
  טרם יתה החלטת ועדת הערר.הפרדה לפי החיותיו. טרם התקבלה התייחסותו של המשרד להגת הסביבה. 

  
לאור עמדת השמאי מטעם החברה, עמדת רשות הגז ועמדת המשרד להגת הסביבה, כאמור לעיל, סיכויי הערר 

  .  50%-הם פחות מ, להתקבל, להערכת יועציה המשפטיים של החברה
  
  
  

  (המשך)התקשרויות, ערבויות ותלויות  - 18באור 
  

  (המשך) תביעות תלויות .3
  

 תביעת קי.בי.ע. קבוצת בוי ערים בע"מ לפיצויים בגין טעה לירידת ערך מקרקעין (מקטע מרכזי)  .ג

 
 3-לתביעות בגין ירידת ערך טעת  3הגישה קיביע לוועדה המקומית לתכון וביה אשדוד  2015באוגוסט,  23ביום 

 2015באוקטובר,  8מיליוי ש"ח. ביום  6.8-חוות דעת שמאיות, לפיצוי כולל בסך של כ 3מגרשים באשדוד בצירוף 
  הודיעה הועדה המקומית לחברה כי התביעות הוגשו אליה וכי הן מטופלות על ידי שמאי הועדה המקומית.

  
רמה ירידת ערך למקרקעין שוא התביעות. כי לא ג קבע שמאי הוועדה המקומית 2016במרץ,  9בחוות דעת מיום 
עררים  3הגישה קיביע  2016בובמבר,  9דחתה הועדה המקומית את התביעות וביום  2016במרץ,  8בהחלטתה מיום 

  על ההחלטה, לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה, מחוז דרום.
  

) 2התקבלה בחברה החלטת ועדת הערר, המורה על צירוף החברה כמשיבה וספת (המשיבה  2017ביואר,  26ביום 
בעררים, ועל הגשת התייחסותה של החברה לעררים. על החברה ללמוד את המסמכים שהוגשו על ידי קיביע ושיוגשו 

קומית, ולהגיש את התייחסותה. התיק על ידי הוועדה המקומית ואת חוות דעת השמאים מטעם קיביע והועדה המ
  הועבר לבדיקה ולהתייחסות שמאי מטעם החברה. 

  
הגישה החברה התייחסות מטעמה, לפיה יש לדחות את הערר בלא להעבירו לשמאי מייעץ, וכן  2017ביוי,  22 ביום

גז טבעי דרום  - חברת תשתיות פט בע"מ וחברת החלוקה האזורית -בקשה לצירוף צדדים וספים כמשיבים לערר 
) ובחוק, לפיהן רצועת ציור הגז הטבעי על פי 2( 37בקשת הצירוף עשתה לאור הוראות בתכית, בתמ"א  בע"מ.

בחוק ובתמ"א שקבעו , ולאור הוראות צדדים שצירופם התבקש כאמורהתכית, מיועדת גם להחת ציורות על ידי ה
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אם , התבעים בתביעה לירידת ערך מקרקעין ום חלק מפיצוייםלעיין אפשרות חיוב הגורמים ה"ל בתשל ,)2(37
    ככל שובע מהייעוד למתקיהם כאמור.ו

  
הועדה המקומית, לא גרמה ירידת ערך למקרקעין שוא העררים בשל אישור התכית. על סמך שמאי דעת ת פי חוול

  .50%-פחות מבלהתקבל  יםסיכויי העררחוות הדעת ה"ל, יתן להעריך את 
  

בהתאם להערכה ראשוית של שמאי מטעם החברה, הסכום המקסימלי אותו תידרש החברה לשלם, בסופו של דבר, 
מיליוי ש"ח. החברה רשמה בהתאם  1.6- אם וככל שייקבע כי גרמה פגיעה למקרקעין הוא בגבולות סכום של כ

  הפרשה לתביעות.
  

רמ"י) לחתימת הסכמי מקרקעין הקשורים עם  -מול רשות מקרקעי ישראל (להלן  שא ומתןהחברה מצאת בהליך מ
עתידה החברה לשלם לרמ"י דמי חכירה עבור  , לאחר שייחתמו,בעקבות ההסכמים האמורים מערכת ההולכה.

שמאי מול  שא ומתןכון למועד הדוח, טרם החל מ וייתכן שאף דמי הרשאה עבור תחות ההגפה. PRMS- תחות ה
  מאי הממשלתי הראשי ורמ"י בושא. הש

, קיבלה החברה דרישה לתשלום חשבון סופי מקבלן ביוי והקמת צרת. לאחר סקירה 2017במהלך חודש יוי   .ד
מקדמית וראשוית של החשבון, דחתה החברה את החשבון על פיו. החברה קיימה מספר פגישות עם הקבלן לדיון 

 שמה בהתאם הפרשה לתביעות.בטעותיו והיא דחתה חלק מהן. החברה ר

  

 281-כעדות ערר/בבוררות בסך של ובוסף, קיימות כגד החברה דרישות לתשלום שאין מוהלות בבתי המשפט/בו  .ה
מיליוי ש"ח, ובכלל זה דרישות בעלי זכויות במקרקעין לפיצויים, דרישות רשויות לתשלום היטלי פיתוח ותשלומים 

החברה בדעה כי ההפרשה בדוחות הכספיים בגין  .צא בזאתפקים, וכיואחרים, דרישות לקוחות, קבלים וס
הדרישות לעיל, משקפת אותה, בהסתמך בין היתר על חוות דעת של יועציה המשפטיים את החשיפות האמורות ככל 

  שקיימות.
  

שאין  בגין הדרישות לתשלוםבוררויות, עדות ערר/בוהליכים בבתי משפט/בוסך ההפרשה בספרי החברה בגין 

 31, הסתכמה כון ליום PRMS-ובגין דמי החכירה עבור מתקי ה עדות ערר/בבוררותומוהלות בבתי המשפט/בו
  מיליוי ש"ח. 88-לסכום של כ 2017בדצמבר, 

  

  (המשך)התקשרויות, ערבויות ותלויות  - 18באור 
  

  שעבודים שיצרה החברה לטובת מחזיקי סדרות אגרות החוב  .4
  

החוב למחזיקי סדרות אגרות החוב, יצרה החברה שעבוד על קרן שירות החוב של כל סדרה להבטחת תשלום  . 1
מסדרות אגרות החוב. קרן שירות החוב היה חשבון בק שפתח על שם האמן למחזיקי כל אחת מסדרות אגרות 

בהתאם  החוב, באמות עבור החברה, בו הופקדו סכומים מתמורת ההפקה של כל אחת מסדרות אגרות חוב,
  להוראות שטר האמות הרלווטי.

  

בוסף יצרה החברה שעבוד, לטובת האמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לטובת האמן למחזיקי אגרות החוב  . 2
(סדרה ג') ולטובת האמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ד'), פרי פסו, על התקבולים המגיעים לחברה על פי רישיון 

מהסך המצטבר של התקבולים בגין דמי הקיבולת להם זכאית החברה,  95%ים, ביכוי: ההולכה, אם וככל שמגיע
עד למועד פירעון ההתחייבויות כלפי חברת החשמל על פי ההסכם המשולש, בגין תחות הכוח אשכול, רידיג 

 וחגית, כפי שיהיו מעת לעת.
 

 חובששועבדו לטובת מחזיקי אגרות ה מגבלות שימוש בכספי קרות הביטחון . 3

 
לעיל, שעבדה החברה קרות בטחון שוות וספות (קרן  2-ו 1בוסף לשעבודים כפי שתוארו בתמצית בסעיפים 

החברה רשאית לעשות שימוש בכספים  תפעול ותחזוקה וקרן חידוש ציוד), לטובת מחזיקי אגרות החוב.
שחתם בקשר עם  בשטר האמותהמופקדים בקרות הביטחון רק למטרה שלשמה צברה כל קרן בטחון כמפורט 

. על אף האמור, במקרה בו החברה עשתה שימוש במלוא הסכומים המופקדים בקרן שירות אגרות החוב (סדרה א')
תהיה החברה רשאית לעשות שימוש בכספים המופקדים בקרות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') החוב 

  הביטחון האחרות לצורך ביצוע התשלומים האמורים. 
  

ובהתאם לשטר  2013בדצמבר,  30בהתאם לתיקון שטרי האמות של אגרות החוב סדרה א' וסדרה ג' מיום 
האמות של אגרות החוב סדרה ד', כריות הביטחון האחרות (תפעול ותחזוקה וחידוש ציוד) יועברו עם פקיעת 

  אגרות החוב סדרה ד'.אגרות החוב סדרה א' לאגרות החוב סדרה ג' ועם פקיעת אגרות החוב סדרה ג' ל
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  הון עצמי - 19באור 
  

 מיות הומילי:ההרכב הון   .א
  

 2016-ו 2017 ,בדצמבר 31לימים    

 מופק ופרע רשום   

 כמות המיות באלפים   

     

 518,330 554,054   ש"ח ע.. כל אחת 1מיות רגילות בות   

  

 :יעוד רווחים וחלוקת דיבידד  .ב
 
 החברות הממשלתיות קובע כי הדוחות הכספיים השתיים חייבים לכלול, בין השאר, יעוד רווחים.(א) לחוק 33סעיף  ) 1(

  

בהמשך לחוזרי רשות החברות קבע המוח, "יעוד רווחים", אשר היו מושג רחב יותר מדיבידד. יעוד רווחים כולל,  ) 2(
חלטה ליעד רווחים לקרות החברה בין השאר, החלטה להקצות או לא להקצות כסף או שווה כסף כדיבידד ו/או ה

 או להעבירם לקבוצת רווחים שטרם יועדו או לכל מטרה אחרת.
  

"החלטת הדירקטוריון בדבר יעוד הרווחים של החברה טעוה  (ג) לחוק החברות הממשלתיות קובע כי:33סעיף  ) 3(
ל החברה על פי החלטת ) תפע1( יחולו הוראות אלה: , חלקה הרשות על החלטת הדירקטוריון; ואולםאישור הרשות

תפעל החברה על פי החלטת הרשות כפי שאישר אותה  -) בחברה בהפרטה 2הרשות כפי שאישרה אותה הממשלה; (
 .שר האוצר"

  
על הדירקטוריון להחליט בדבר יעוד רווחים לקראת ובטרם הגשת הדוחות הכספיים ולהביא עמדתו לפי הרשות   ) 4(

 עמדתה.בעוד מועד על מת שתוכל להביע את 
  

 כדלקמן: תהיה דיבידד מהרווח השתי חלוקת לשטרי האמותבהתאם   .ג
 

החברה ל ידי , חלוקת דיבידד עאגרות החובבמהלך תקופת  בהתאם לתכית העסקית ולתאים המופיעים בשטר האמות,
  דיבידדים על ידי החברה:לגרוע מהוראות כל דין החל על חלוקת  המצטברים הבאים, מבליתאים בתהיה כפופה להתקיים 

  

  תקופת הגרייס סתיימה. ) 1(
 

 על ההולכה, חלפו שלוש שים מהמועד בו החלה החברה בהפעלת כל אחד מהמקטעים המפורטים בספח א' לרישיון ) 2(
 לרישיון ההולכה. 37פי אישור שיתן לה על ידי המהל בהתאם להוראות סעיף 

 

 החלוקה איה אסורה על פי הוראות חוק החברות. ) 3(

  

 יחסי כיסוי לצורך חלוקת דיבידד: ) 4(

  

 .ADSCR:(          1.27 ≥ ADSCR MINיחס כיסוי (  )א(
 

  .ADSCR MIN ≤ 1.135         :וחדיחס כיסוי מא  )ב(
 

 קיימת אפשרות לחלוקת דיבידד גם כאשר יחסי הכיסוי מוכים יותר, תחת התאים והמגבלות המפורטים בשטר ) 5(
 .10האמות בסעיף 

  

החברה), וכן    ל ידי בהפרה מהותית של ההסכם המשולש (למעט הפרה אשר תוקה לאחר מכן ע החברה איה מצויה ) 6(
זכות המוקית בהסכם המשולש, למעט מקרה בו ההפרה שהקתה לחח"י זכות  ל פילא ביצעה קיזוז כדין עי חח"

 החודשים העוקבים. 6קיזוז תוקה על ידי החברה במהלך 
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  (המשך) הון עצמי - 19אור ב
 

 הצגה חשבואית ומגון ההכרעה במחלוקת: -יעוד רווחים   .ד
 

(ג) לחוק החברות 33 כל עוד לא אושרה החלטת הדירקטוריון על ידי הרשות, או הוכרעה המחלוקת בהתאם לסעיף ) 1(
 הממשלתיות, לא יתן להציג את המלצת הדירקטוריון בעיין יעוד רווחים כהחלטה מחייבת בדוחות הכספיים.

 

מקום שלמרות הפיה האמורה, החברה איה יכולה לעכב את פרסום הדוחות הכספיים וקיימת מחלוקת בין הרשות  ) 2(
 היא לכתוב ביעוד הרווחים את אשר לדירקטוריון, הדרך הכוה לטפל בושא במסגרת הדוחות הכספיים השתיים

יחס לקיומה של המחלוקת לרבות החלטת אורים לדוחות הכספיים יש להתיהרשות כייעוד רווחים. בבל ידי דרש ע
השרים (או ראש הממשלה). הכרעת השרים, או ראש הממשלה, ל ידי הדירקטוריון, עמדת הרשות ומגון ההכרעה ע

תובא בפי האסיפה הכללית השתית בעת שזו דה בדוחות הכספיים השתיים ובדיבידדים לאותה שה. אופן הצגה 
לקבל החלטה בדבר חלוקת דיבידד בסכום השווה או הקטן מסכום הדיבידד כאמור מאפשר לאסיפה הכללית 

 שבדוחות הכספיים המובא לאישורה.

  

  :מדייות יעוד רווחים לתשלומי דיבידדים  .ה
  

ואילך  1995ומיושמת לגבי הליך יעוד הרווחים משת  1996 ,ץבמר 26שר האוצר בתאריך ל ידי מדייות הרשות, שאושרה ע
  :(בכפוף למגבלות מיוחדות אם קיימות על כל דיון), מחלקת את הרווחים מהם ישולמו הדיבידדים לשי סוגים

 

  דיבידד מרווחים שוטפים אשר ישולם לפי הכלל הבא (לגבי חברות שירותים ציבוריים):  ) 1(
  

 פתי לפי תשלום בווס מתוך הרווחים לעובדים.מהרווח הקי השוטף התקו 60%
  

 לגבי כל חברה רלבטית תוגש דרישה ספציפית, גובה הדיבידד יקבע תוך התחשבות -דיבידד מרווחים צבורים  ) 2(
צרכי ההשקעה בשים הקרובות, אמצעים  בהוראות מסמכי היסוד של החברה, הוראות כל דין ובתוים הבאים:

תזרים המזומים, (פחת + רווח), מוף פיסי קיים/רצוי, הון חוזר דרוש, אפשרות של  זילים, צבר המזומים,
  הפרטת החברה.

  

  
  לחלוקת דיבידד:מדייות   .ו

  
אישר דירקטוריון החברה מדייות חלוקת רווחים, אשר תוה לשיוי בהתאם לשיקול דעת  2017 ,באוגוסט 31 ביום

הדירקטוריון מעת לעת. מדייות חלוקת הרווחים, כפי שאושרה, תקיים את המבחים לחלוקה כפי שקבעו בחוק החברות 
  (מבחן הרווחים ומבחן יכולת הפרעון) ובוסף תתייחס לפרמטרים הבאים:

  

ת הדיבידד לא תפגע בהתחייבויות שהחברה תה לצדדים שלישיים לרבות מחזיקי אגרות החוב, בקים חלוק ) 1(
וספקים וזאת בהסתמך על הצגת תזרים מזומים לחמש השים הבאות מתום השה/התקופה בגיה מתבקשת 

 חלוקת הדיבידד;

 

ו סתיימה השה/התקופה בגיה מחולק בהתייחס ליום ב 20%-יחס ההון העצמי לסך המאזן של החברה לא יפחת מ ) 2(
  הדיבידד (ובהיתן חלוקת הדיבידד הדוה);

  

חלוקת הדיבידד איה צפויה לפגוע בדרוג האשראי של החברה) על סמך עמדת מדרגי החברה שתועבר לההלת  ) 3(
  החברה ועל סמך הערכת הדירקטוריון;

  
הכיסוי המיימאלי הדרש בהתאם להחלטת הדירקטוריון עמידה ביחסי - חלוקת הדיבידד לא צפויה להוביל לאי ) 4(

(יחס שיקבע בין היתר על בסיס יחסי הכיסוי שקבעו בשטרי האמות של החברה, מדייות רשות ומועצת הגז 
  הטבעי והמלצת ההלת החברה).

  
  

  הכסות - 20באור 



  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  
  

53 

  
  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח   

  479,914  493,337  505,650  קיבולת והזרמהמהכסות 
  39,873  38,071  47,542  מדמי חיבורהכסות 

  553,192  531,408  519,787  

  
  

  הוצאות הפעלה - 21באור 
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 53,565 48,030 52,527   הוצאות תחזוקת המערכת

 16,312 14,779 16,158  שכר עבודה ולוות

 196,704 206,879 243,693   והפחתות פחת

  312,378 269,688 266,581 

  
  
  

  הוצאות ההלה וכלליות - 22באור 
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 9,212 8,809 7,998  ולוותשכר עבודה 

 5,030 4,785 4,673  רותים מקצועייםיש

 2,443 2,301 2,369  שכר דירה ואחזקה

 2,136 2,131 2,198  פחת והפחתות

 863 798 853  אחזקת רכב

 753 936 1,067  תקשורת ומחשוב

 190 147 164  ביטוחים

 1,410 1,154 1,576  אחרות

  20,898 21,061 22,037 

  

  
  מימוןוצאות והמימון כסות ה - 23באור 

  
  הכסות מימון 

  
  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 30,215 22,039 62,943  אשראי לזמן ארוך

 18,848 21,326 29,272   רווח משערוך מכשירים גזרים

 3,677 5,777 9,110  ופקדוות אחרים יםסחיר מיירות ערךרווח 

 395 273 2,033  אחרות

   103,358 49,415 53,135 

  
  הוצאות מימון 
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  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

 255 157 491  אשראי לזמן קצר ועמלות

 147,264 154,595 159,949  כולל הפרשי שער אשראי לזמן ארוך

 30,425 29,971 73,870  ריבית ושערוך מכשירים גזרים

 3,603 3,834 7,393  אחרות

   241,703 188,557 181,547 

  )20,766(  )27,536(  )24,078(   הוצאות מימון שהווו -ביכוי 

   217,625 161,021 160,781 

  
  
  סים על הכסהמ - 24אור ב
  

  החברהחוקי המס החלים על   .א
  

  1985- חוק מס הכסה (תיאומים בשל איפלציה), התשמ"ה  
  

  מדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשיויים במדד המחירים לצרכן.  2007פי החוק, עד לתום שת - על
  

המגביל את  1985- התקבל בכסת תיקון לחוק מס הכסה (תיאומים בשל איפלציה), התשמ"ה ,2008פברואר  בחודש
, מדדות התוצאות לצורכי מס בערכים ומיליים למעט 2008ואילך. החל משת  2008תחולתו של חוק התיאומים משת 

. תיאומים המתייחסים לרווחי 2007בדצמבר,  31תיאומים מסוימים בגין שיויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
הון, כגון בגין מימוש דל"ן (שבח) ויירות ערך, ממשיכים לחול עד למועד המימוש. התיקון לחוק כולל, בין היתר, את ביטול 

) החל 2007תיאום התוספת והיכוי בשל איפלציה והיכוי הוסף בשל פחת (לכסים בי פחת שרכשו לאחר שת המס 
  .2008משת 
  

  :שיעורי המס החלים על החברה  .ב
  

  ).26.5% - 2015ובשת  25% - 2016(בשת  24%היו  2017ת בש שיעור מס החברות בישראל
  

 - ו 2017, אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוי חקיקה ליישום המדייות הכלכלית לשות התקציב 2016בחודש דצמבר 
) 25%(במקום  24%לשיעור של  2017ביואר,  1שיעור מס החברות החל מיום , אשר כולל הפחתת 2017 -), התשע"ז 2018

  .23%לשיעור של  2018ביואר,  1והחל מיום 
  

מכשירי מיועדים ויירות הערך ההחברה את השיויים בשווי ההוגן של  בהתאם לחוות דעתם של יועציה המקצועיים, כוללת
  .ייבתכהכסה פירותית לצורך חישוב ההכסה הח הגידור

  
  

  

  מסים על הכסה (המשך) - 24באור 
  

  ):Pre Rulingבקשה לאישור מקדמי (  .ג
 

 ) ולפיו:Pre Rulingקיבלה החברה אישור מקדמי ( 2008 ,בספטמבר 24 יוםב
  

במהלך תקופת ההקמה (תקופה שתחילתה בשת המס שבה החלה החברה בהקמת המערכת וסיומה בתום שת המס שבה 
) תוכר הכסה מתעריף קיבולת עד לגובה עלויות 2010המערכת, אך לא יאוחר מתום שת המס סיימה החברה את הקמת 

  ההקמה הדרשות באותה שה כהפחתת הכס הבלתי מוחשי, לרבות הוצאות מימון הקמת המערכת.
  

הכוללת ת מהעלו 95%למען הסר ספק יראו בשה בה שיעור עלויות הקמת המערכת שהוצאו בפועל על ידי החברה עולה על 
האמור לעיל יחול רק על הכסות  .שבה סיימה החברה את הקמת המערכת שת המסהחזויה של הקמת המערכת, כ

   מקיבולת ורק בשות המס שבתקופת ההקמה.
  

ויוכרו לצרכי מס על פי תקופת הרישיון, כל שה ושה  דחותהכסות דווחו בשת קבלתן, יזקפו למאזן כהכסות שלא י
  בחלקים שווים, החל מתום תקופת ההקמה ועד לתום תקופת הרישיון.
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כל עלויות המערכת אשר רשמו ו/או ירשמו במאזן החברה ככס בלתי מוחשי, הין הוצאות מראש, אשר יופחתו בשיטת 

) וזקפו בהתאם שת ההוצאה - שהוצאו בשת מס מסוימת (להלןמה הקו הישר במהלך תקופת הרישיון. עלויות הק
(הוצאות מראש) במאזן החברה, יופחתו לצרכי מס בשיטת הקו הישר, החל משת המס  למדייות החברה לכס בלתי מוחשי

  שלאחר שת ההוצאה ועד לתום תקופת הרישיון.
  

הגדרתו בתוספת ב' לחוק התיאומים, לרבות עיין כס קבוע, כי המוצג במאזן החברה לא ייחשב כהכס הבלתי מוחש
 לחוק התיאומים. 7- ו 3סעיפים 

 
במדייות החשבואית  שבוצע בעבר לאור השיוי. 2008 ,בדצמבר 31רוליג בוצע החל מהדוחות הכספיים ליום -שום הפרהיי

למפרע  RE6יישום הוראות  רוליג לאור-סים לאשרור הפרהרשות המלהחברה פתה של החברה לעיין ההכרה בהכסה, 
 . במסגרת הפיה ביקשה החברה מרשות המסים להחיל את בסיס ההכרה בהכסות מתעריף הקיבולתדאז בדוחות הכספיים

טרם יתה  .גם לעיין ההשקעות החדשות המתוכותרוליג לעיל, -, כפי שחל בפרהלצרכי מס בהתאם להצגת מרווח אפס
   תשובת רשות המסים.

  

  הכסה:מסים על הרכב   .ד
  

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

     

 -  )19,578( )29,546(   מסים שוטפים

  )33,081(  )1,679( 3,682  התחייבויות מסים דחים

  )25,864( )21,257( )33,081( 

  
  

  מסים על הכסה (המשך) - 24באור 
  

  ם:דחיסים מ  .ה
  

      רכוש קבוע הפסדים 

  מכשירי  הכסות   הפרשה הטבות הקמתועלות  לצרכי  

 סך הכל גידור מראש  לזיכויים לעובדים המערכת מס 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח ש"חאלפי  אלפי ש"ח אלפי ש"ח 

 

 )78,537( 28,738 )104,985(  - 448 )18,767( 16,029   2016ביואר  1יתרה ליום 

  )  1,679( )7,231( 18,553  - )55( 3,083 )16,029(  2016שיויים בשת 

 )80,216( 21,507 )86,432(  - 393 )15,684( - 2016בדצמבר  31יתרה ליום 

 3,682 )5,194( 5,114  2,851 10 901 -  2017שת שיויים ב

        

 )76,534( 16,313 )81,318(  2,851 403 )14,783( - 2017בדצמבר  31יתרה ליום 

        
  
  

  שומות סופיות:  .ו
  

  טרם ישומה לצרכי מס מיום התאגדותה. החברה

 

  מס תיאורטי:  .ז
  

 על במס לפי שיעור המס הסטטוטורי החללהלן התאמה בין סכום המס התיאורטי שהיה חל אילו כל ההכסות היו מחויבות 
 והפסד.בדוח רווח החברה, לבין סכום המס שזקף 
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  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום   

  2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח  

        
 124,240 129,630 106,272 לפי מסים על ההכסהרווח 

 26.5% 25% 24% שיעור המס החל 

 25,505 32,408 32,924 

    
 157 137 222 הוצאות לא מוכרות 

 -  )11,285( 137 שיוי בשיעור המס

 -  )3( -  אחרות 

 33,081 21,257 25,864 מסים על הכסה 

  
  

  מכשירים פיסים - 25באור 
  

 קבוצת מכשירים פיסים  .א
  

                  
  בדצמבר 31 יוםל                  

     2017  2016  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח     

       כסים פיסים

       
        כסים שוטפים

 705,691 542,764    ושווי מזומיםמזומים 

 -      91,919יירות ערך סחירים שלא יועדו

      

      כסים לא שוטפים
 148,004 74,232    מזומים ושווי מזומים מיועדים

     221,866 143,501יירות ערך סחירים מיועדים

    930,781 997,196 

      

       התחייבויות פיסיות

      

      התחייבויות שוטפות

 92,710 91,667    חלות שוטפת של אגרות חוב

 57,110 51,496    חלות שוטפת של אשראי חח"י
 13,849 17,181     מכשירי גידור

      

       התחייבויות לא שוטפות

 3,123,814 3,031,993     אגרות חוב 

 527,000 424,755    אשראי חח"י
 53,771 53,933     הלוואה מתאגיד בקאי

 89,551 110,992    מכשירי גידור

    3,782,017 3,957,805 

  
  

 גורמי סיכון פיסיים  .ב
  

מדד המחירים  סיכון, מטבע סיכון לרבות( שוק יסיכו כגון, שוים פיסיים לסיכוים אותה חושפות החברה פעילויות
 אשראי סיכון, דולרי), סיכון בגין שיויים בתעריף הולכת הגזליבור שיעור בק ישראל ו ריבית שיעור בגין לצרכן, סיכון
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 שליליות השפעות למיימום לצמצום בפעולות מתמקדתהחברה  של הכוללת הסיכוים יהול כיתת .זילות סיכוןו
בהתאם  ,מבוצע על ידי סמכ"ל הכספיםהפיסיים החברה. יהול הסיכוים  של הפיסיים הביצועים על אפשריות

  למדייות שאושרה על ידי הדירקטוריון. 
  

  
  

  (המשך) מכשירים פיסים - 25באור 
  

 סיכוי אשראי  .1

  
לקוחות, חייבים בקים, סיכון אשראי הוא הסיכון להפסד כספי שעלול להיגרם במידה והצד שכגד למכשיר הפיסי (

את יתרות המזומים ושווי המזומים שלה בתאגידים החברה והגת להפקיד  וכו') לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות.
  בקאיים מהדרג הגבוה ביותר בישראל ולהערכתה אין סיכון אשראי משמעותי בגין יתרות אלו.

  
מהולכה וחיבור מורכבת ממספר מצומצם של לקוחות. יתרת הלקוחות כוללת מספר מצומצם של  חברההכסות ה

ליוי יעד עשרות מש"ח ליוי ילהם קיימת בדרך כלל יתרת חוב משמעותית (מלקוחות (חח"י מהווה לקוח עיקרי) אשר 
בטחוות. ההלת החברה עוקבת באופן שוטף  חברה). בגין מרבית יתרות הלקוחות שהועמדו כאמור לא הועמדו ל"חש

בצורה הצורך בהפרשות ספציפיות לחובות מסופקים המשקפות את אחר חובות הלקוחות ואומדת במידת הדרש 
  ).  5אותה, לפי הערכת הההלה, את הסיכון וההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק (ראה גם באור

  

 סיכוי ריבית  .2

 

שבוצעו לצורך גידורה הכלכלי של הלוואה זו ושאות ריבית בשיעור משתה ולפיכך  החלףההלוואה מחח"י ועסקאות 
. אגרות החוב לזמן ארוך (בגין עסקאות הגידור) ושיויים בשווי הוגןחשופה החברה לשיויים בתזרים המזומים 
  לסיכון שווי הוגן. חברהושאות שיעורי ריבית קבועים החושפים את ה

  

 סיכוים לשיוי בשער חליפין  .3

 

ולמתן  PRMSהחברה מתקשרת עם ספקים וותי שירותים (לרכישת ציודים לצורך הקמת מערכת ההולכה ומתקי 

 )SWAPמחח"י (כגדה בוצעו עסקאות דולרית שירותים מקצועיים בעיקר) בעסקאות במט"ח. בוסף לחברה הלוואה 

המעוגות בשטרי האמות אגב גיוסי החוב, כוללות  CAPEX)וכריות הביטחון תפעול ותחזוקה והשקעה בחידוש ציוד (
ודולר וזאת על מת לשקף את החשיפה ההולמת ביחס  השקעות ביירות ערך סחירים בחלוקה מטבעית לש"ח, אירו

לפיכך לחברה חשיפה מטבעית . בעוד שמטבע הפעילות וההצגה של החברה היו השקללמהות כריות הביטחון לעיל, 
  .ואירוה הובעת מתודות בשערי חליפין של הדולר

  

 סיכוי מדד  .4

 

ת בעיקר מאגרות החוב, אשר חושפות את החברה לחברה עודף התחייבויות צמודות למדד המחירים לצרכן הובעו
רשות ל ידי להלן. יש לציין, כי תעריף ההולכה אשר קבע לחברה ע' הלתודתיות ולסיכון שבעליית המדד, ראה סעיף 

   .2012ביואר,  1יום הגז היו צמוד מדד באופן מלא וזאת החל מ

 

 סיכוים בגין שיויים בתעריפי הולכת הגז .5

  
מבוססות על תעריף הולכת גז טבעי ועל תעריפי חיבור הגבים מלקוחות החברה. בהתאם לחוק משק  הכסות החברה

ידי מועצת הגז הטבעי. מצבה הפיסי של - הגז הטבעי, התעריפים כאמור ודרכי עדכום קבעים באופן בלעדי על
ים אפוא באופן מהותי מרמת כיתה העסקית, מושפעה ותזרים המזומים שלה, כמו גם תהחברה, הכסותיה, רווחי

התעריפים כאמור. ככלל התעריפים קבעים בהתייחס לתוכית העסקית המוגשת על ידי החברה, ואשר כוללת בין 
היתר התייחסות לפעולות העיקריות אותן מתכת ודרשת החברה לבצע לצורך עמידה בהוראות הרישיון ובפרויקטים 

בהתאם להוראות הרישיון, התעריפים ותפעול, תחזיות ביקושים וכדומה. מה המוטלים עליה, דרכי מימון, עלויות הק
יאושרו על ידה באופן אשר יאפשר את קידום מטרות חוק משק הגז הטבעי, מילוי חובות החברה כבעלת רישיון וכיסוי 

ת העסקית, עלויות סבירות של החברה בתוספת תשואה אותה על ההון כפי שייקבע על ידי המועצה. על אף התוכי
  למועצה שיקול דעת בלעדי ביחס לתעריפים הסופיים שייקבעו על ידה.

  

 סיכוי זילות  .6

  
אגרות חוב מגופים מוסדיים. היקפי ו החברה מממת את צורכי הפעילות השוטפת באמצעות אשראי חוץ בקאי
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דיים מחויבת החברה המימון לעיל מותאמים לצרכים המשתים של החברה. להבטחת אגרות החוב מהגופים המוס
  לשמור על יחסי כיסוי מוגדרים וכריות בטחון כמוגדר בשטרי האמות אגרות החוב.

  
סחירים  יירות ערךמפקידה כספים בפקדוות והיא החברה ביחסי הכיסוי שקבעו ועומדת  2017בדצמבר,  31ליום 

  טחון כדרש.ילצורך כריות הב
  

  (המשך) מכשירים פיסים - 25באור 
  

 שווי הוגן של מכשירים פיסים   .ג
  

 31מים בות לשווי ההוגן, פרט ליתרות שלהלן אשר שוויון ההוגן ליותואמות או קרבדוחות הכספיים יתרות הסעיפים  . 1
 : מוצג להלן 2016-ו 2017 ,בדצמבר

  
  שווי הוגן  ערך פקסי            

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום    

   2017 2016  2017 2016  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

      

  3,799,294  3,827,418  3,216,524  3,123,660    )1אגרות חוב (סדרה א' ,סדרה ג' וסדרה ד') (
 57,515 57,485  53,771  53,933   הלוואה מתאגיד בקאי 

 558,176 465,154  584,110  476,251    אשראי חח"י
  

  
אלפי  2,954,460-כואלפי ש"ח  2,873,357-כלסך של הסתכמה  2016-ו 2017 ,בדצמבר 31יתרת הערך הקוב לימים ) 1(

  בהתאמה. ש"ח,
  

 קוה בין מהותית עסקה בהיעדר הקובעת כי ,החברה של השערוך מודל/מתודולוגיית על התבסס הכסים שערוך
 מזומים תזרימי של היוון על יבוסס הכס של שוויו ההוגן אזי עסקים יום במהלך מסוים בכס מרצון למוכר מרצון

 המידע את גוזר בעיקרו המודל .התשלום למועד בהתאם לו בריבית הרלווטית מהוון תזרים כל כאשר חזויים
. בבורסה הרלווטיות החוב אגרות כלל של מהמסחר סחירים לא חוב לכסי ומרווח סיכון סיכון חסרות לריביות

 ,היתר בין הכולל( חוב מרווח וקביעת סיכון חסרת ריבית שיעור אמידת :שלבים בשי מתקבל הריבית להיוון שיעור

  .הסיכון חסרת לריבית מעל) מרווח - להלן, סחירות אי ופרמיית האשראי סיכון את
  

  סיווג מכשירים פיסים לפי מדרג שווי הוגן  . 2

  
לפי שווי הוגן מסווגים, לפי קבוצות בעלות מאפייים דומים,  דוח על המצב הכספיהמכשירים הפיסיים המוצגים ב

  למדרג שווי הוגן כדלהלן הקבע בהתאם למקור התוים ששימש לקביעת השווי ההוגן: 
  

  מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של כסים והתחייבויות זהים.  -1רמה 
  אשר יתים לצפייה במישרין או בעקיפין.  1תוים שאים מחירים מצוטטים שכללו ברמה  -2רמה 
  תוים שאים מבוססים על מידע שוק יתן לצפייה (טכיקות הערכה ללא שימוש בתוי שוק יתים לצפייה). -3רמה 

  
  כסים פיסיים המדדים בשווי הוגן

  
  2017בדצמבר,  31ליום 

  
  3רמה   2רמה   1רמה 

  
  אלפי ש"ח

        
 -  -    313,785יירות ערך סחירים

  
  

  2016בדצמבר,  31ליום 

  
  3רמה   2רמה   1רמה 

  
  אלפי ש"ח
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 -  -    143,501יירות ערך סחירים

  
  
  

  (המשך) מכשירים פיסים - 25באור 
  

  

  התחייבויות פיסיות המדדות בשווי הוגן
  
  2017בדצמבר,  31ליום 

  
  3רמה   2רמה   1רמה 

  
  אלפי ש"ח

  -    SWAP(    -  128,173מכשירי גידור (עסקאות 

  
  -   128,173    -  

  

  
  2016בדצמבר,  31ליום 

  
  3רמה   2רמה   1רמה 

  
  אלפי ש"ח

  -    SWAP(    -  103,400מכשירי גידור (עסקאות 

  
  -   103,400    -  

  
  מכשירי גידור

  

להלן פירוט סכומי  ).15) לצורך גידור כלכלי בגין הלוואת חח"י (ראה באור SWAPהחברה התקשרה בעסקאות החלף (

  והשווי ההוגן של עסקאות אלו בגין יתרות הקיימות לתאריך המאזן: SWAP-הקרן הקובים בעסקאות ה
  

  שווי הוגן סכום קרן קוב            

  בדצמבר 31ליום   בדצמבר 31ליום    

   2017 2016  2017 2016  

  אלפי ש"ח  אלפי דולר   

עסקאות החלפת שיעורי ריבית ושער 
 ):SWAPחליפין (

     

  70,100  83,673  85,000  75,000   עסקאות צמודות למדד 

  33,300  44,500  56,667  50,000   עסקאות שאין צמודות למדד 

   125,000  141,667  128,173  103,400  

  
  :להלן תיאור העסקאות שבוצעו

  

דולר לשקלים, בשער החלף של  יליוימ 100להחלפת קרן התחלתית של  SWAPעסקאות  9-התקשרה ב החברה . 1
ת בהתאמה ללוח הסילוקין של האשראי לזמן ארוך מקטע ימי "ח לדולר. יתרת הקרן הולכת ופוחתש 3.5892-3.97

. עסקאות אלה כוללות 2025 ,ביוי 17בכל תקופה, וזאת עד ליום  3.33%אחת לחצי שה לפי ירידת קרן קבועה של 
 6.15%-4.49%חודשים לריבית שקלית קבועה בשיעורים  6- ליבור דולרית לגם החלפה של מרכיב הריבית, מריבית 

 לשה, הריבית קבעת חצי שה מראש ומשולמת בסוף מידי חצי שה.
  

דולר, לשקלים צמודים למדד  יליוימ 150להחלפת קרן התחלתית של  SWAPעסקאות  10- החברה התקשרה ב . 2
ת בהתאמה ללוח הסילוקין של לדולר. יתרת הקרן הולכת ופוחת"ח ש 3.633-3.97המחירים לצרכן, בשער החלף של 

 17בכל תקופה, וזאת עד ליום  3.33%האשראי לזמן ארוך מקטע ימי אחת לחצי שה לפי ירידת קרן קבועה של 
חודשים לריבית  6-. עסקאות אלה כוללות גם החלפה של מרכיב הריבית, מריבית ליבור דולרית ל2025 ,ביוי

לשה צמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית קבעת חצי שה מראש  3.65%-2.2%בשיעורים שקלית קבועה 
  .ומשולמת בסוף מידי חצי שה

 בוצעה על ידי מעריך שווי חיצוי בלתי תלוי.ר שאקבע על בסיס הערכת שווי  SWAP-השווי ההוגן של עסקאות ה

מבוססת על ביית סדרות התשלומים  SWAP-המתודולוגיה ששימשה בהערכת השווי של כל אחת מעסקאות ה
  ) לחישוב ערך טו.ארה"ב העתידיים בכל אחד מהמטבעות ותרגום למטבע משותף (דולר

  
דוח על הרווח הכולל.עסקאות ההחלף אין מטופלות כחשבואות גידור ועל כן השיויים בשווי ההוגן זקפים ל
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  (המשך) מכשירים פיסים - 25אור ב
 

  :ריכוז סיכון זילות  .ד
  

  :, כולל אומדן תשלומי ריביתאים החוזיים בסכומים לא מהוויםעל פי התתחייבויות הפיסיות של החברה ההרעון של יאת זמי הפ השלהלן מציג הטבלה
  

 2017בדצמבר  31ליום     

          

 ה"כס מעל חמש שים שה רביעית שה שלישית שיהשה  שה ראשוה ממוצעשיעור ריבית  באור  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 

            
  )52,232(  -   -   -   -   )52,232(   11   ספקים ותי שירותים 

  )121,693(  -   -   -   -   )121,693(   ב12   זכאים ויתרות זכות
  )89,360(  )26,962(  )13,594( )14,952(  )16,258(  )17,594(   25   מכשירי גידור

  )62,251(  -   )55,795(  )2,152(  )2,152(  )2,152(  3.99%  14   הלוואה מתאגיד בקאי

 )0.6%Libor +   )60,594( )59,339( )58,084(  )56,829(  )385,620( )620,466  15   מן ארוךאשראי חח"י לז

 )4,204,289( )3,201,023( )259,336( )260,507( )257,464( )225,959( 4.32% 16  אגרות חוב

    )480,224( )335,213( )335,695( )385,554( )3,613,605( )5,150,291( 

          
  

  ש"ח. 1,032,417-מסתכמת בכ 2017 ,בדצמבר 31יתרת הכסים הפיסיים ליום 
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 מכשירים פיסים (המשך) - 25באור 

  
  :סיכון זילות (המשך)ריכוז   .ד

  
  :, כולל אומדן תשלומי ריביתעל פי התאים החוזיים בסכומים לא מהוויםת של החברה תחייבויות הפיסיוההרעון של יטבלה שלהלן מציגה את זמי הפה

  

 2016בדצמבר  31ליום     

          

 ה"כס מעל חמש שים רביעיתשה  שה שלישית שה שיה שה ראשוה ממוצעשיעור ריבית  באור  

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח    

 

            
  )50,004(  -   -   -   -   )50,004(   11   ספקים ותי שירותים 

  )100,898(  -   -   -   -   )100,898(   ב12   זכאים ויתרות זכות
  )64,606(  )13,879(  )9,618( )11,136(  )15,688(  )14,285(   25   מכשירי גידור

  )62,063(  -   )55,628(  )2,145(  )2,145(  )2,145(  3.99%  14   הלוואה מתאגיד בקאי

 )0.6%Libor +   )66,145( )65,050( )63,955(  )62,860(  )430,241( )688,251  15   מן ארוךאשראי חח"י לז

 )4,410,784( )3,441,635( )258,705( )255,672( )224,227( )230,545( 4.32% 16  אגרות חוב

    )464,022( )307,110( )332,908( )386,811( )3,885,755( )5,376,606( 

          

  
  ש"ח. 1,066,966-מסתכמת בכ 2016בדצמבר,  31יתרת הכסים הפיסיים ליום 
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  (המשך) מכשירים פיסים - 25אור ב
  

 :דוח בסיסי הצמדה  .ה

  
 

  
  (המשך) מכשירים פיסים - 25אור ב
  

 (המשך): דוח בסיסי הצמדה  .ה

  
 

 2017בדצמבר  31ליום   

         

  

  
  

 ללא הצמדה

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

  
צמוד לדולר 

 ארה"ב

  
צמוד 
 לאירו

  
צמוד 

  ליש"ט

  
  

 לא כספי

  
  
 ה"כס

 אלפי ש"ח  

         

        רכוש

 542,764 -  141 4,721 17,356 -  520,546 מזומים ושווי מזומים

 74,232 -  - 1,623 51,516 - 21,093 ושווי מזומים מיועדיםמזומים 

 - -  - - - - - פקדוות לזמן קצר

  185,246 113,166 11,186 4,187 -  - 313,785יירות ערך סחירים

 78,991 -  - - - - 78,991 לקוחות

 31,973 9,328  - - - - 22,645 חייבים ויתרות חובה

  9,720  9,720  -  -  -  -  -   רכוש קבוע, טו 

 PRMS  - - - - -  4,924,667 4,924,667רישיון והקמת מתקי 

 5,976,132 4,943,715  141 10,531 80,058 113,166 828,521 סה"כ כסים לפי בסיס הצמדה

         

         

        התחייבויות 

 )52,232( - - )6,894( )18,205( - )27,133( ספקים וותי שירותים

 )77,155( )77,155( - - - - -  הפרשות

 )211,313( )89,620( )290( )6,895( )936( - )113,572( זכאים ויתרות זכות

 )868,563( )868,563( - - - - - הכסות מראש לזמן ארוך

  )53,933(  -  -  -  -  )53,933(  -  הלוואה מתאגיד בקאי

 )476,251( - - - )476,251( - - אשראי חח"י

 )3,123,660( - - - - )3,123,660( - אגרות חוב 

 )128,173( - - - 432,082 )342,740( )217,515( מכשירי גידור

 )76,534( )76,534( - - - - - מסים דחים

 )5,067,814( )1,111,872( )290( )13,789( )63,310( )3,520,333( )358,220( סה"כ התחייבויות לפי בסיס הצמדה   

        

         

         

   470,301 )3,407,167( 16,748 )3,258( )149( 3,831,843 908,318כסים ביכוי התחייבויות 

         

 2016בדצמבר  31ליום   

         

  

  
  

 ללא הצמדה

צמוד למדד 
המחירים 

 לצרכן

  
צמוד לדולר 

 ארה"ב

  
  

 לאירו צמוד

  
צמוד 

  ליש"ט

  
  

 לא כספי

  
  
 ה"כס

 אלפי ש"ח  

         

        רכוש

                
 705,691 -  127 6,594 56,229 - 642,741 מזומים ושווי מזומים
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  (המשך) מכשירים פיסים - 25באור 
  

  :מבחי רגישות בגין שיוי בגורמי שוק  .ו

  

 

 

 

מבחן רגישות לשיויים במדד המחירים 
 לצרכן

 רווח (הפסד) מהשיוי                  

 1% ירידה של 1%של עלייה    

 אלפי ש"ח   

     

2017   )18,327(  21,845 

2016   )28,709(  23,853 

  
  

 

 

 

החליפין  מבחן רגישות לשיויים בשער
 של הדולר

 רווח (הפסד) מהשיוי                  

 5%של  היריד 5% עלייה של   

 אלפי ש"ח   

     

2017   751 )751( 

2016   2,008 )2,008( 

  
  

 148,004 -  - 3,363 32,148 - 112,493 מזומים ושווי מזומים מיועדים

 20,007 -  - - - - 20,007 פקדוות לזמן קצר

 143,501 -  - 5,158 14,180 54,942 69,221 ערך סחיריםיירות 

 23,471 -  - - - - 23,471 לקוחות

 36,888 10,597  - - - - 26,291 חייבים ויתרות חובה

  10,114  10,114  -  -  -  -  -   רכוש קבוע, טו 

 PRMS  - - - - -  4,699,703 4,699,703רישיון והקמת מתקי 

 5,787,379 4,720,414  127 15,115 102,557 54,942 894,224 סה"כ כסים לפי בסיס הצמדה

         

        התחייבויות 

 )50,004( - )106( )1,589( )19,525( - )28,784( ספקים וותי שירותים

 )44,517( )44,517( - - - - -  הפרשות

 )180,644( )79,746( )181( )2,375( )1,033( - )97,309( זכאים ויתרות זכות

 )646,282( )646,282( - - - - - הכסות מראש לזמן ארוך

  )53,771(  -  -  -  -  )53,771(  -  הלוואה מתאגיד בקאי

 )584,110( - - - )584,110( - - אשראי חח"י

 )3,216,524( - - - - )3,216,524( - אגרות חוב 

 )103,400( - - - 544,194 )396,453( )251,141( מכשירי גידור

 ) - - - - - )80,216( )80,216דחיםמסים 

 )4,959,468( )850,761( )287( )3,964( )60,474( )3,666,748( )377,234( סה"כ התחייבויות לפי בסיס הצמדה   

        

         

         

   516,990 )3,611,806( 42,083 11,151 )160( 3,869,653 827,911כסים ביכוי התחייבויות 
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מבחן רגישות לשיויים בשער חליפין 
 האירושל 

 מהשיוירווח (הפסד)                   

 5%של ירידה  5%של עלייה    

 ש"חאלפי    

     

2017   )163( 163 

2016   558 )558( 

  
  

 מבחן רגישות לשיויים ריבית בקאית   

 רווח (הפסד) מהשיוי                  

 2%ירידה של  2%עלייה של    

 אלפי ש"ח   

     

2017   9,496 )9,496( 

2016   15,800 )15,800( 

  
  מבחי רגישות והחות העבודה העיקריות

  

השיויים שבחרו במשתי הסיכון הרלווטיים קבעו בהתאם להערכות הההלה לגבי שיויים אפשריים סבירים 
  במשתי סיכון אלה.

  
החברה ביצעה מבחי רגישות לגורמי סיכון שוק עיקריים שיש בהם כדי להשפיע על תוצאות הפעולות או המצב    

הכספי המדווחים. מבחי הרגישות מציגים את הרווח או ההפסד, עבור כל מכשיר פיסי בגין משתה הסיכון 
שתה על בסיס מהותיות החשיפה של תוצאות הרלווטי שבחר עבורו כון לכל מועד דיווח. בחית גורמי הסיכון ע

  .הפעולות או המצב הכספי בגין כל גורם סיכון בהתייחס למטבע הפעילות ובהחה שכל שאר המשתים קבועים
  
  
  

  בעלי עיין וצדדים קשורים  - 26ור בא
  

  :פרוט היתרות המאזיות עם צדדים קשורים ובעלי עיין  .א
  

  בדצמבר 31ליום    

   2017 2016 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

       כסים
 31,689 38,787  והכסות לקבל לקוחות

 )10,873( )12,135(   הפרשה לזיכויים

    התחייבויות 
 )584,110( )476,251(   חח"י (כולל חלויות שוטפות) -אשראי לזמן ארוך 

 )19,496( )17,765(   ספקים וותי שירותים

 )186( )272(  זכאים ויתרות זכות 
  

 :להלן פירוט העסקאות עם צדדים קשורים ובעלי עיין  .ב

  



  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  2017בדצמבר  31באורים לדוחות הכספיים ליום 

  
  

65 

  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

         
 328,921 322,428 323,027  קיבולת והזרמההכסות 

  -   -   78   הכסות אחרות, טו
 2,523 2,687 2,822  הוצאות הפעלה

 111 141 134  (ראה סעיף קטן ג') ההלה וכלליותהוצאות 
 )10,280( )1,234( 44,859  מימון (*)) הוצאותהכסות (

  
 בגין אשראי קו ימי.  *)( 

 

 הטבות לבעלי עיין:  .ג

  
  בדצמבר 31לשה שהסתיימה ביום    

   2017 2016 2015 

 ש"חאלפי ש"ח                 אלפי ש"ח                 אלפי    

         
                    111                    141                134  דירקטורים שאים מועסקים

  

 מדית ישראל וחברות ומוסדות שבשליטתה מהוות צד קשור ובעל עיין בחברה.  .ד

 

להולכת גז טבעי. לעיין התקשרויות עם מדית ישראל בעיין השקעות המדיה בחברה הסכמי מימון להקמת צרת   .ה
 .'ב 18.1 ראה באור

  

ראה  חשמל (חברה ממשלתית).לעיין התקשרות החברה להקמת המקטע הימי בהסכם משולש עם המדיה וחברת   .ו
 א'. 18.1 באור

  

 א'. 18.1 ראה באור -לעיין הסכמים עם חח"י   .ז
  

  ).20הכסות החברה בשת הדיווח ובעות ברובן מחח"י (ראה גם באור   .ח
  

 התקשרויות, ערבויות ותלויות. - א' 18.3הליך מול חח"י בגין ההסכם המשולש, ראה באור הלעיין   .ט
  
  

  (המשך)בעלי עיין וצדדים קשורים  - 26ור בא
  
 מחלוקות מול חח"י בוגע לחריגה מקיבולת  .י

  
הוזמה על הסכם ההולכה כולל מגון במסגרתו קבע כי היה והצרכן צרך כמויות גבוהות מהקיבולת המקורית אשר 

  חריגה מקיבולת). -ידו, החברה רשאית לחייב אותו בעלות וספת בגין חריגות כאמור (להלן 
  

עוד קובע הסכם ההולכה כי במקרה בו הצרכן חרג שלוש פעמים במהלך תקופת ההסכם מהקיבולת המקורית אשר 
בגין ההגדלה המאולצת, היו חיוב  הוזמה על ידו, אזי החברה תהא רשאית לחייב אותו בגין הגדלה מאולצת. החיוב

חודשים, ובלבד שהחברה  60בגין הגדלת הקיבולת המוזמת ע"י הצרכן בגובה החריגה החציוית, למשך תקופה של 
  הגדלה מאולצת). -מסוגלת באופן מעשי, כמפעיל סביר ומיומן, לספק את ההגדלה המאולצת (להלן 

  
, בהתאם ח"ישל ח והגדלה מאולצת בקשר לחריגה מקיבולת חלוקותממספר  במהלך ארבע השים האחרוות התעוררו

  ארה עיקרי המחלוקות:ו. להלן תתעם חח"ילהסכם ההולכה 
  

לחברה,  ח"יוצר חוב של חביצעה חח"י חריגות מקיבולת אשר בגין  2014במהלך החודשים יואר ופברואר   )א(
  "י.מיליוי ש"ח. החוב האמור טרם שולם על ידי חח 0.8-כבסך של 

 

את ביצעה חח"י חריגות מקיבולת, חוזרות ושות, אשר בגין החלה החברה לחייב  2013החל מחודש מרץ   )ב(
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 - (לפי מע"מ) (להלן  בחודש ש"חבסך של כחצי מיליון בהגדלה מאולצת  2014החל מחודש אפריל חח"י 
, חח"י 2016החוב האמור לא שולם על ידי חח"י, אולם, עד לחודש אוגוסט . ההגדלה המאולצת הראשוה)

(תוספת תשלום בגין חריגות  בהתאם לקיבולת המקוריתלחברה בגין חריגות קיבולת המשיכה לשלם 
ולא בגין ההגדלה המאולצת חריגות קיבולת ברמה חודשית)  -(להלן מקיבולת קודתיות ברמה חודשית 

 לחברה גם את התשלומים בגין חריגות מקיבולת לא שילמהחח"י  2016אוגוסט  הראשוה). החל מחודש
 . תשלום בגין ההגדלה המאולצת הראשוה)-(בוסף לאי ברמה חודשית

  
, החל מחודש לפיהן החברה מתבקשת להקפיאקיבלה החברה פיות מסגן מהל רשות הגז  2016במהלך שת יוער כי 
  מקיבולת של חח"י. ם בגין החריגהאת החיובים הוספי ,2016אוגוסט 

  
ולהגדלת הקיבולת  , כאמור בס"ק (א) לעיל,חוב חח"י בהתייחס לחריגות מקיבולת עמד 2017בדצמבר,  31כון ליום 

(ב) לעיל, על יתרה טו (חיובי הגדלה מאולצת בקיזוז הפרשה בגין תשלומים  המאולצת הראשוה, כאמור בס"ק
בהתאם לגישתה של חח"י) על  2016ששולמו עד לחודש אוגוסט  ברמה חודשית בולתעודפים המתייחסים לחריגה מקי

  מיליוי ש"ח (לפי מע"מ). 16-יתרת החוב היא כ 2018במרץ,  31ליום  מע"מ).לפי מיליוי ש"ח ( 12.5-סך כ

 

תכמים כון (המס 2016השהתה את החיובים לחח"י בגין חריגות מקיבולת ברמה חודשית החל מחודש אוגוסט החברה 
מיליוי ש"ח), על מת  40- לסכום של כ 2018במרץ,  31וליום מיליוי ש"ח  32.1-לסכום של כ 2017בדצמבר,  31ליום 

  לאפשר לרשויות המוסמכות להסדיר את הושא.
  
  

  לעיל:המתוארות ת וביחס למחלוקיצויין כי החברה קטה בפעולות שוות 
  

בושא המחלוקות ה"ל והקים עבור ושא זה ועדת אד הוק של דירקטוריון החברה קיים מספר דיוים   )א(
 הדירקטוריון.

 

 6.1202לרשות החברות בבקשה כי תפעל ליישוב הסכסוך עפ"י החייה  , פתה החברה2014בחודש אוקטובר   )ב(
 .חח"ישל היועץ המשפטי לממשלה, טרם שהיא פוה בתביעה כספית כגד 

  

רשות הגז ביסיון להסדיר את המחלוקת באמצעות הסכם ההולכה בין החברה קיימה דיוים ופגישות מול   )ג(
 החברות.

  
  (המשך)  בעלי עיין וצדדים קשורים  - 26ור בא

  

ביסיון ליישוב פגישה, בתיווך רשות החברות הממשלתיות, בין הצדדים , התקיימה 2016בחודש פברואר   )ד(
כמו כן, התקיימו מספר פגישות בין ההלות החברה וחח"י אולם הן לא הביאו ליישוב  .המחלוקות

 המחלוקות.

  

  

החברה הגישה לרשות הגז הטבעי מתווה לפשרה ליישוב המחלוקות  2018לאחר תאריך המאזן, בחודש פברואר 
מע"מ) בגין החובות מיליוי ש"ח (לא כולל  16-המתוארות לעיל, שעיקריו: (א) חח"י תשלם לחברה סך של כ

המתוארים לעיל; (ב) החל ממועד כיסת הפשרה לתוקף, צריכה מעבר לקיבולת המקורית שקבעה בהסכם ההולכה 
מעל לקיבולת המקורית לא תחשב לחריגה מקיבולת ברת חיוב, ומעבר לכך חח"י תחויב  25%עם חח"י בהיקף של עד 

ברשות החברות הממשלתיות, , 2018באפריל,  9מה ביום על פי הוראות הסכם ההולכה הקיים. בפגישה שהתקיי
בהשתתפות ציגים של שתי החברות, סוכם כי החברות יפעלו בהתאם להצעת הפשרה וייפו בעיין זה לרשות הגז 

 במאי 15 ביום. הטבעי, וכי ייערך לצורך זה סיכום חתום בין הצדדים. מתווה הפשרה אושר ע"י דירקטוריון החברה
 על הדדי באופן החברות וויתרו ובמסגרתו הפשרה מתווה את המאמץ ההולכה להסכם תיקון החברות בין חתם 2018

שהסכם ההולכה לא יעודכן על ידי מהל  בכך מותה הפשרה מתווה של.תוקפו שבמחלוקת הושא עם בקשר טעות
  רשות הגז הטבעי באופן הסותר את האמור במתווה הפשרה. 

  

   דוח ה מהותיים בתקופתאירועים  - 27באור 
  

לצורך ק"מ) מיועד  16, 12הושלמו העבודות להקמת החיבור הדרומי לירדן. קו הגז (", 2016מהלך חודש דצמבר ב  .א
 NBL ייצוא גז טבעי לצרכים בירדן, שי מפעלים הממוקמים בגדה המזרחית של ים המלח בירדן, עמם התקשרה

Eastern Mediterranean Marketing Ltd ,רג'י, חברובל א 17,000-עתיד להוליך כהוא וה בת בבעלות מלאה של 
התקבל האישור.  2017ביואר,  5 לרשות הגז בקשה להזרמה וביוםגישה החברה עם השלמת הפרויקט ה מ"ק/שעה.
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 .והחלה הזרמת הגז ללקוח הוגז הקו עד ירדן (כולל) 2017ביואר,  15 הוגזה תחת המייה וביום 2017ביואר,  9 ביום

 

, חתמה החברה על הסכם התחברות עם רותם גז טבעי בע"מ, חברת החלוקה באזור 2017במהלך חודש יואר   .ב
 ירושלים.

  

לצורך  Energeanפועלת החברה להתקשר עם חברת  2017במאי,  2מיום  2592בהתאם להחלטת הממשלה מספר   .ג
ש ותין ומאגרים וספים שעשויים להתגלות בעתיד. בהתאם הקמת מקטע מערכת הולכה לקבלת גז ממאגרי כרי

וירכש על ידי החברה וימסר לידיה  Energeanיוקם על ידי  , הפרויקטEnergean-למגעים הוכחיים בין החברה ל
ק"מ, שי חיבורים תת ימיים  10-יכלול החת ציור ימי באורך של כ לצורך הפעלתו על ידי החברה; הפרויקט

) וציור יבשתי באורך של PRMS), תחת מדידה והורדת לחץ (CVSתידיים כאמור, תחת מגופים חופית (לחיבורים ע
מיליון  0.8-מיליון מטר מעוקב לשעה, מהם כ 1.6-ק"מ. כמו כן, המקטע האמור יתוכן לספיקה כוללת של כ 1.5 -כ

. בר 110כיסה לחוף לא יעלה על אשר ב, בר 80-מטר מעוקב לשעה מכריש ותין ולחץ עבודה מקסימלי גבוה מ
החברות וטרם קבעו סופית.  ןספיקות אלו עדיין בדיוים ביתוי הפרויקט והמקטע המדובר עשויים להשתות. 

מיליוי ש"ח שיועברו מתקציב המדיה לחברה כגד  100כי הפרויקט ימומן באמצעות  בעהקהחלטת הממשלה 
יצויין כי   ).למספר תאים המויים בהחלטה (שכון למועד דוח זה טרם התקבלוהקצאת מיות למדיה בחברה, בכפוף 

 , אישרה ועדת הכספים של הכסת את העמדת המימון כאמור.  2018במאי  7ביום 

  

בין ממשלת ישראל  ,2018במרץ  26ביום  , לאחר תאריך המאזן,בוסף קבעו תאים בהסכם המימון שחתם
) סכום המימון מהווה את כלל הסכום שתעביר המדיה להקמת המקטע 1: (ובהם (באמצעות משרד הארגיה) לחברה,

בהמשך  יתסכום המימון מותהעמדת ) 2האמור במסגרת סעיף זה, והוא ישמש אך ורק לטובת הקמת המקטע; (
כל מתקיה, תמשיך להיות בבעלות מלאה ובלעדית של  ) מערכת ההולכה, על3(-החזקת הרישיון על ידי החברה; ו

בובמבר,  1מיום  3/17. החלטת הממשלה התייחסה גם למימון יתרת הפרויקט. בהמשך, החלטת המועצה המדיה
מיליוי ש"ח מעבר להשקעת המדיה  286לעדכון תעריף ההולכה הכירה בהשקעה בפרויקט האמור בסך של  2017

לאחר תאריך  דרש יבוצע עדכון בהכרתן.יהמקטע יבחו העלויות בגין הקמתו ובמידה וי וקבעה כי עם סיום הקמת
, חתם הסכם המימון בין ממשלת ישראל, באמצעות משרד הארגיה, לבין החברה בקשר 2018במרץ  26המאזן, ביום 

לפיתוח מאגרים  הסגירה הפיסית Energeanכמו כן, למיטב ידיעת החברה, טרם הושלמה על ידי  עם הפרויקט.

 ה' להלן.28לפרטים וספים ראה באור ). FID"תין" ובעלי החזקות טרם קיבלו החלטת השקעה סופית (- "כריש" ו
  

 36-חגית). אורך התוואי הוא כ -קיבלה החברה אישור הגזה לתוואי המזרחי הצפוי (יד חה  2017באפריל,  30ביום   .ד
 2017במאי,  21החלה החברה בהגזת התוואי המזרחי הצפוי. ביום  2017במאי,  3תחות. ביום  5ק"מ והוא כולל 

 3ק"מ והוא כולל  51-יד חה). אורך התוואי הוא כ -תב"ג  -קיבלה החברה אישור הגזה לתוואי המזרחי הדרומי (שר 
רמת הגז החלה הז 2017במאי,  25החלה החברה בהגזת התוואי המזרחי הדרומי. ביום  2017במאי,  21תחות. ביום 

  במקטע המזרחי.
  

קיבלה החברה אישור  2017במאי,  14ביום ו שפד"ן  PRMSקיבלה החברה אישור השלמה עבור 2017באפריל,  30ביום   .ה

 אשקלון חלוקה.  PRMSהשלמה עבור
  

הארגיה על עדכון לספח א' של רישיון החברה, כך שהוא יכלול מקטעים וספים , חתם שר 2017 במהלך חודש יולי  .ו
קרית גת,  -(חלקם בהתקיים תאים מסוימים) המהווים חלק מתכיות הפיתוח של החברה: הכפלת מקטע שורק 

גבול ירדן  -הקו הירוק, אות הכיכר  -גבול ירדן, מקטע עפולה  -רמת חובב, מקטע דוברת  - הכפלת מקטע קרית גת 
 והכפלת המקטע תל קשיש דוברת.

  
  

  ת הדוח (המשך)  אירועים מהותיים בתקופ - 27באור 
 

לקיים הליך שעייו , החליטה המועצה 2017בפברואר  2פרסמה רשות הגז, כי בישיבתה מיום  2017באוגוסט,  10ביום   .ז
לעיין שיוי בהרכב הצרכים הכלולים  ,עמדתואת מתן אפשרות לכל גורם שיש לו עיין בכך להציג את הצעתו או 

המימון, תעריף החיבור של צרכים מרוחקים (גדולים וביויים) ותעריף לקביעת אופן  3/12בהחלטת המועצה מספר 
החלוקה לכל הצרכים הגדולים והביויים ברשת החלוקה באזור הגב וייעוד סכום וסף על ידי בעל רישיון ההולכה 

 .2017בספטמבר,  7ההצעות והעמדות הועברו עד ליום . לחיבור צרכים מרוחקים בגב
  

, כיסה 2017בובמבר  9 וביוםד') -ו ג' הליך לצורך תיקון שטרי האמות של אגרות החוב (סדרות א',קיימה החברה   .ח
  .כאמור האמות שטרי תיקוןאספות מחזיקי אגרות החוב בהן הוצגו הושאים שוא 

  
 ההצבעה: תוצאותלהלן  .2017בובמבר,  22בדבר התיקוים המוצעים התבצעה עד ליום הצבעת מחזיקי אגרות החוב 
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שיוי אופן חישוב אמות המידה הפיסיות (שיוי דרש: שימוש בתזרים פוי לצורך השקעות בחישוב יחסי   .א
לסדרות אגרות החוב  -בגין פרעון הלוואת ברקליס  2019הכיסוי) וקבלת החרגה מאי עמידה ביחס הכיסוי בשת 

  הסדרות. 3התקבל על ידי מחזיקי  -ד' -א' ג' ו

ג' בלבד (קיים בסדרה ד') הכולל בין היתר אופציה -פירעון מוקדם לסדרות אגרות החוב א' ואימוץ מגון   .ב
התקבל על ידי  - 0.15%לחברה לקיים פירעון מוקדם של הסדרות בריבית יכיון של אגרות חוב מדיה בתוספת 

  מחזיקי סדרה ג' ודחה על ידי מחזיקי סדרה א'.
  
 22תובה באלון תבור והגישה בקשה להגזת התחה. ביום   PRMSהקמת תחת, השלימה החברה את 2017בחודש יוי   .ט

 קיבלה החברה אישור הגזה והיא ממתיה למוכות הלקוח. 2017בובמבר, 
  

 29רמת גבריאל והגישה בקשה להגזת התחה. ביום   PRMS, השלימה החברה את הקמת תחת2017בחודש אוגוסט   .י
  הגזה והיא ממתיה למוכות הלקוח.קיבלה החברה אישור  2017בובמבר, 

  
, השלימה החברה את הקמת המקטע לאזור התעשייה ילית (מתחת כפר ברוך ועד תחת 2017במהלך חודש אוקטובר   .יא

  קיבלה החברה אישור הגזה והיא ממתיה למוכות הלקוח להפעלתו. 2017בובמבר,  29רמת גבריאל). ביום 

  
, בהתאם למוכות הלקוח, 2017חלוקה חדרה ובחודש דצמבר  להגזה עבור תחת, אושרה הבקשה 2017ביולי  20ביום   .יב

  השלימה החברה את ההגזה. 

  
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן   - 28באור 
  

מתיה למוכות הלקוח לצורך הוהיא חלוקה באשדוד   PRMSהשלימה החברה את הגזת תחת 2016בדצמבר,  6ביום   .א
, בוצעה 2018בפברואר  12 יוםלאחר תאריך המאזן, בהחלה ההזרמה. כמו כן,  2017בחודש דצמבר,  תחילת ההזרמה.

  .החלה ההזרמה 2018ובחודש מרץ  אשדוד  CNGהגזה של מערכת המיה עבור
  

תעריפי חיבור והולכה שיגבה בעל רישיון הולכה  בושא 2/2018את החלטה מספר  המועצה, פרסמה 2018מרץ  בחודש  .ב
, התעריף בגין שירותי ההולכה שיגבה בעל רישיון ההולכה מצרכן שהוא להחלטה בהתאםהוא תחת דחיסה. מצרכן ש

תחת דחיסה המחובר ישירות למערכת ההולכה, יחושב בהתאם לתעריף הזרמה כמפורט בהחלטת המועצה מספר 
ארגיה בפועל ולא תעריף הולכה בגין תפיסת קיבולת קבועה במערכת  ת(דהייו, תעריף הולכה למשווק בגין צריכ 5/09

כון למועד אישור הדוחות הכספיים אין להחלטת המועצה השפעה מהותית על החברה (ההחלטה רלווטית ההולכה). 

 אשדוד).  CNGאלון תבור ומתקן  CNGביחס למתקן

  

עבור מתקן המייה וקו הגז ו אשדוד חלוקה  PRMSקןמת קיבלה החברה אישור השלמה עבור 2018, פברוארב 28ביום   .ג
 .ירדן דרום

  

לפעול כממוה  (ב) לחוק14שר הארגיה לחברה היתר לעסוק בעיסוק וסף לפי סעיף העיק , 2018בפברואר  7ביום   .ד
מותה החברה על ידי שר  ,2018בפברואר  8האישור ה"ל, ביום  על בסיס. לחוק 20בהתאם להוראות סעיף 

גזטיב). בעקבות המיוי ולפי  -להלן חברה להפצת גז טבעי בע"מ ( -לחוק, כממוה על גזטיב  20הארגיה ולפי סעיף 
בהתאם  (ה) לחוק קבע שלחברה יש את כלל סמכויות היהול בגזטיב, לרבות סמכויות הדירקטוריון והמכ"ל.20סעיף 

מהמיוי ולצורך ביצועו יושתו על החברה עלויות או זקים שלא יכוסו בדרך אחרת, לכתב המיוי, ככל שכתוצאה 
   תפעל רשות הגז הטבעי לכיסוי העלויות אם בדרך תעריפית ואם בכל דרך אחרת.

  
יצויין שכון  פקע. -הודיע מהל רשות הגז הטבעי כי המיוי שיתן לחברה כממוה על גזטיב   2018באפריל  9ביום 

 הדוחות הכספיים ובקשר עם מיוי זה, לא הושתו על החברה עלויות ברות שיפוי כאמור לעיל.למועד 

 

קבע כי החברה תפעל להתקשר עם ארג'יאן (כבעל  2017במאי,  14 מיום 2592בהמשך להחלטת הממשלה מספר   .ה
ומאגרים וספים  החזקה במאגרי כריש ותין) לצורך רכישת מקטע מערכת הולכה לקבלת גז ממאגרי כריש ותין

 .שעשויים להתגלות בעתיד

  

סכום המימון) שיועברו מתקציב  -להלן (י ש"ח מיליו 100החלטת הממשלה קובעת כי הפרויקט ימומן באמצעות 
המדיה לחברה כגד הקצאת מיות למדיה בחברה, והכל בכפוף למספר תאים המויים בהחלטה הממשלה ה"ל וכן 

(שכיסתו לתוקף מותית בקבלת אישור  2018במרץ  26החברה לבין המדיה ביום בהסכם מימון שחתם בין 
 שטרם התקבלו כון למועד אישור הדוחות הכספיים וכן אישור האסיפה הכללית של החברהודירקטוריון החברה 

  ..2018במאי  7ביום  התקבללחוק החברות הממשלתיות, אשר  10וועדת הכספים של הכסת לפי סעיף 
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כ"א,  י ש"חמיליו 50היתר, במסגרת הסכם זה קבע כי המדיה תעביר את סכום המימון בשתי פעימות על סך בין 
כ"א ע..  ש"ח 1בות מיות של החברה  1,000ובכפוף לעמידה באבי דרך. כגד סכום המימון החברה תקצה למדיה 

חברה בסכום המימון, כולו או חלקו, יהיה שיועברו בפועל לחברה. השימוש היחידי שתעשה ה ש"ח 1,000,000לכל 
, ולמסירת הבעלות בו הרישיולצורך רכישת המקטע האמור לקבלתו לחזקתה, ולצורך הפעלתו בהתאם לתאי 

ימים ממועד מתן אישור ההזרמה על ידי הממוה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי, אלא אם  90-למדיה לא יאוחר מ
יקבע אחרת על ידו. מגבלת החבות של החברה במקרה של הפרת חובה זו, תהא עד גובה החלק מסכום ההשתתפות 

מבלי לגרוע מזכות המדיה לדרוש את אכיפת הסכם זה). בוסף, שהועבר לה על ידי המדיה עד לאותו מועד (וזאת 
קבע כי יהיה זה באחריות החברה לפקח, לבקר ולעקוב כי עבודות הקמת המקטע האמור מבוצעות כדרש בהסכם ועל 

 פי דין. 
  

  קו).עוד קבעו בהסכם האירועים בגים המדיה רשאית להפסיק או לעכב את העברת סכום המימון (כולו או חל

 

הודעה הגיש, באמצעות מורשי החתימה שלה, החברה לאת ההלת דירקטוריון הסמיך ה 2018 בפברואר, 15 ביום  .ו
ם תשקיף לרישום למסחר של אגרות החוב סדרה ד' ולפרסלהגיש בקשה לקבלת היתר כווה בדבר לרשות ליירות ערך 

הגישה החברה לרשות ליירות ערך  2018במרץ,  29 . ביום2017, דצמברב 31ים ליום יהקיימות על בסיס הדוחות הכספ
 טיוטת תשקיף.

  
  

  אירועים לאחר תאריך המאזן (המשך) - 28באור 
 

קיבלה החברה הודעה מהסתדרות העובדים הכללית החדשה כי למעלה משליש מעובדי החברה  2014באפריל,  7ביום   .ז
רצום להיכס להליך מו"מ עם החברה במטרה הצטרפו אליה ולפיכך היא ארגון העובדים היציג של החברה וכי ב

ועד לאחרוה, כאשר  2014להגיע להסכמות שיעוגו בהסכם קיבוצי. הליך משא ומתן כאמור התהל החל בחודש יוי 
במהלך חודש  במהלכו היו גם שי סבבים קצרים יחסית של עיצומים בהם קטו חלק מהעובדים. לאחר תאריך המאזן,

הלת החברה, ההסתדרות וציגות העובדים להסכמה על וסח של הסכם קיבוצי, אשר יחול על הגיעו ה 2018אפריל 
ההסכם כלל העובדים בחברה (למעט ושאי משרה, חלק מהמהלים האחרים בחברה ובעלי תפקידים וספים) ("

ועל כן, כון  2018במאי  2"). התקשרות החברה בהסכם הקיבוצי אושרה על ידי דירקטוריון החברה ביום הקיבוצי
, כיסתו לתוקף של ההסכם הקיבוצי כפופה לאישור הממוה על השכר במשרד האוצר אישור הדוחות הכספייםלמועד 

 ולאישור רשות החברות הממשלתיות.

   סדום. –קיבלה החברה אישור השלמה עבור קו ערוער  2018במאי,  15ביום   .ח
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") מתכבד בזה להגיש את דוח הדירקטוריון החברהדירקטוריון חברת תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ ("

דוח הדירקטוריון כולל "). תקופת הדיווח(" 2018, מרץב 31שסתיימה ביום תקופה של שלושה חודשים ל

סקירה, במתכות מצומצמת, של העייים בהם הוא עוסק וערך בהתחשב בכך שבפי קורא הדוח מצוי גם 

  .2017בדצמבר,  31דוח הדירקטוריון לשה שסתיימה ביום 

  

  הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד -  'חלק א

  תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית . 1

  

כחברה ממשלתית בעירבון מוגבל, בבעלות מלאה של  2003ביולי,  23החברה התאגדה בישראל ביום 

- של ועדת השרים לעייי חברה וכלכלה (קביט חברתי 22מדית ישראל, וזאת בהתאם להחלטה חכ/

טות הממשלה וקיבלה תוקף של החלטת ממשלה אשר צורפה לפרוטוקול החל 2003ביולי,  16כלכלי) מיום 

  ").החלטת הממשלה) ("22(חכ/ 649ומספרה הוא  2003באוגוסט,  7ביום 

בהתאם להחלטת הממשלה, הוקמה החברה במטרה לעסוק בהקמה, תחזוקה והפעלה של מערכת הולכת 

להקמה ולהפעלה רישיון  2004באוגוסט,  1הגז הטבעי במדית ישראל, ובהתאם לכך הועק לחברה ביום 

של מערכת הולכת גז טבעי, לרבות הפעולות הלוות להקמה ולהפעלה ופעילויות וספות שהותרו ברישיון 

חוק משק הגז (" 2002- , התשס"ב"), כפי שתוקן מעת לעת, בהתאם לחוק משק הגז הטבעיהרישיון("

שה,  30לתקופה של  2015בובמבר,  23, ואשר תוקפו קבע, בהתאם לתיקון מיום ")החוק" או "הטבעי

  . 20341ביולי,  31הצפויה להסתיים ביום 

, עוסקת החברה בתכון, מימון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת 2004ממועד תחילת פעילותה, בשת 

הגז הטבעי בלחץ גבוה בישראל. מערכת ההולכה כאמור כוללת קווי ציורות להולכה של גז טבעי,  הולכת

מתקים הקשורים אליהם תחות קבלה ותחות להפחתת לחץ הגז מלחץ גבוה ללחץ מוך ביבשה ובים, 

  ").מערכת ההולכהותחות הגפה לאורך התוואים של חלקי המערכת ("

  

  מצב כספי    . 2

  

 בסיס הצגת הדוחות הכספיים 
  

  : להלן תוים עיקריים מתוך סעיפי הדוח על המצב הכספי של החברה
  

     כסים שוטפים

 
  

  

סך   ליום (באלפי ש"ח)
  השיוי
(אלפי 
  ש"ח)

%  
  השיוי

הסברים לעיקרי השיויים בסעיפים דלעיל בין 
  2017בדצמבר  31לבין  2018 מרץב 31

31   
 מרץב

2018  

31 
בדצמבר 

2017  

מזומים 
ושווי 

  מזומים
503,697  542,764  )39,067(  )7.2%(  

מיליוי  154- הקיטון ובע מפעילות שוטפת כ
והשפעת השיויים בשערי החליפין בסך של  ש"ח

 194- בקיזוז פעילות השקעה כש"ח מיליוי  1- כ

                                                 
א לחוק משק הגז הטבעי, לפיו רשאים שר האוצר ושר 11בהקשר זה, כי הרישיון הועק לחברה בהתאם להוראות סעיף יצוין,  1

 .  באישור חריג ובהתקיים בין היתר, צרכים דחופים של משק הארגיה בישראל, להעיק רישיון הולכה לחברה ממשלתית ,הארגיה
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  .מיליוי ש"ח

פיקדוות 
  לזמן קצר

117,016   -  117,016  100.0%  
פיקדוות בכספים  הושקעובתקופת הדיווח 

(לפי סולם  חודשים שלושהה העולה על לתקופ
  .פיקדוות)

יירות ערך 
סחירים 

  שלא יועדו
93,693  91,919  1,774  1.9%  

כספים  השקיעה, 2017חודש מרץ מ החל
שטרי מכוח חופשיים (כספים ללא הגבלות 

יוסי החוב) באמצעות מהלי האמות אגב ג
   תיקים.

  )49.6%(  )39,193(  78,991  39,798  לקוחות
ובע בעיקר מהכסות דמי חיבור לקבל  קיטוןה

  גבול ירדן (ירדן צפון). - בגין מקטע דוברת 

חייבים 
ויתרות 

  חובה
18,393  14,673  3,720  25.4%  

כוללת בעיקר הוצאות מראש והוצאות היתרה 
מיליוי ש"ח  11- ריבית מראש בסך של כ

 5- חלוקה בסך של כ PRMSוחייבים בגין מתקי 
 2017בדצמבר,  31לעומת  גידול. ה*מיליוי ש"ח

 ביתרת ההוצאות מראש עלייהובע בעיקר מ
  בגין תשלומי ביטוח.

סה"כ 
כסים 
  שוטפים

772,597  728,347  44,250  6.1%    

  

מיליוי ש"ח קיימת יתרת התחייבות  5- חלוקה בסך של כ PRMSכגד הסכום של החייבים בגין מתקי  *

 PRMSמיליוי ש"ח). בוסף, בגין מתקי  5- סך של כ -  2017בדצמבר,  31בסכום זהה בסעיף הזכאים (ליום 

מיליוי ש"ח בסעיף חייבים אחרים לזמן ארוך ויתרה בסכום זהה  14- קיימת יתרה בסך של כ ,חלוקה

מיליוי ש"ח). רישום חשבואי זה  17- סך של כ -  2017בדצמבר,  31בסעיף הכסות מראש לזמן ארוך (ליום 

חלוקה וזאת על פי אחוזי השלמת  PRMSבא להקביל מחד את זכאות החברה להכסות בגין הקמת מתקי 

  חיית הכסות אלו, שכן טרם החלה הזרמת הגז במתקים אשר בהקמה.הפרויקטים ומגד ד

  
  כסים לא שוטפים

                                                 
  .(עלויות הקמה ביכוי הוצאות פחת) מערכת ההולכההעלות המופחתת של  2

  

סך   ליום (באלפי ש"ח)
  השיוי
(אלפי 
  ש"ח)

%  
  השיוי

הסברים לעיקרי השיויים בסעיפים 
 31לבין  2018 מרץב 31דלעיל בין 

  2017בדצמבר 
31   

 מרץב
2018  

31 
בדצמבר 

2017  

מזומים ושווי 
מזומים 
מיועדים 

ויירות ערך 
סחירים 
  מיועדים

295,788  296,098  )310(  )0.1%(  

בסכומים המשמשים החברה מחזיקה 
כבטוחות לבעלי אגרות החוב (קרן 

, קרות שירות חוב, CAPEXחח"י, 
קרן תפעול ותחזוקה), כבטוחה 
להסכם עם חח"י בהתאם להוראות 
 התוספת השייה להסכם המשולש

  וכבטחוות לעסקאות הגידור. 

  )19.5%(  )3,370(  17,300  13,930  חייבים אחרים
הצגה חשבואית של חייבים בגין דמי 

הסבר  וחיבור חלוקה לזמן ארוך (רא
  לעיל במסגרת הכסים השוטפים).

רכוש קבוע, 
  טו

9,615  9,720  )105(  )1.0%(    

רישיון והקמת 
מתקי 

PRMS2  
4,874,717  4,924,667  )49,950(  )1.0%(  

במתקי ו  ההשקעה במקטעי הולכה
במהלך תקופת הדיווח  PRMS- ה

מיליוי ש"ח  16- בסך של כהסתכמה 
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 התחייבויות שוטפות

  

  

  (באלפי ש"ח)ליום 
  סך השיוי

(אלפי 
  ש"ח)

%  
  השיוי

הסברים לעיקרי השיויים בסעיפים 
 31לבין  2018 מרץב 31דלעיל בין 

  2017בדצמבר 
31   

 מרץב
2018  

31 
בדצמבר 

2017  

חלות 
שוטפת של 
  אגרות חוב

91,393  91,667  )274(  )0.3%(  
בתקופה מירידת המדד הקיטון ובע 

  .0.3%- בשיעור של כ

 חלות
שוטפת של 

אשראי 
  חח"י

52,194  51,496  698  1.4%  
שער החליפין של  עלייתובע מ גידולה

  ).1.4%- הדולר בתקופה (כ

ספקים 
וותי 

  שירותים
81452,  52,232  186  0.4%    

הפרשות, 
זכאים 
ויתרות 

  זכות

251,946  288,468  )36,522(  )12.7%(  

כוללת  2018, מרץב 31היתרה ליום 
מיליוי  93- הוצאות לשלם בסך של כ

מיליוי  40- הפרשות בסך של כ ש"ח,
הכסות מראש בגין קיבולת בסך  ,ש"ח

מיליוי ש"ח, הכסות מראש  35- של כ
בגין דמי חיבור (חלות שוטפת של 
ההכסות מראש לזמן ארוך בגין דמי 

הכסות  מיליוי ש"ח, 49- כ חיבור)

יליוי מ 16- כ IFRS-15מראש בגין 
מוסדות (בעיקר מס הכסה  ש"ח,

מיליוי ש"ח,  6 - ומע"מ) בסך של כ
מיליוי ש"ח  7- עובדים בסך של כ

חלוקה  PRMSוזכאים בגין מתקי 
מיליוי ש"ח (ראה  5- בסך של כ

  חייבים ויתרות חובה).
ובע  2017בדצמבר,  31לעומת  קיטוןה

ההפרשות בסך  ביתרת ירידהבעיקר מ
 מש"ח בוסף קיטון ביתרת 36- של כ

) בסך של ומע"מ המוסדות (מס הכסה
עקב תשלומי  ש"חמיליוי  27- כ

תקופת מקדמות שבוצעו במהלך 
יתרת הוצאות ירידה בוכן ב הדיווח

 מיליוי ש"ח 22- לשלם בסך של כ
של עלייה ומגד השפעה מקזזת ב

 33- בסך של כ הוצאות ריבית לשלםב
ביתרת הכסות  וכן גידולש"ח מיליוי 

מש"ח  16- כ בסך של מראש לזמן קצר
 .IFRS-15עקב יישום לראשוה תקן 

מכשירי 
  גידור

16,133  17,181  )1,048(  )6.1%(  
ובע  2017בדצמבר,  31לעומת  קיטוןה

שער החליפין של  עלייתבעיקר מ
  )..%41- הדולר בתקופה (כ

במהלך תקופת והוצאות הפחת 
 66- הסתכמו בסך של כהדיווח 

  ש"ח.מיליוי 
  

סה"כ כסים 
  לא שוטפים

050,1945,  5,247,785  )53,735(   )1.0%(    
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סה"כ 
התחייבויות 

  שוטפות
464,084 501,044  )36,960(  )7.4%(    

  
  

   התחייבויות לא שוטפות
  

  

סך   ליום (באלפי ש"ח)

  השיוי

(אלפי 

  ש"ח)

%  

  השיוי

הסברים לעיקרי השיויים בסעיפים 
 31לבין  2018 מרץב 31דלעיל בין 

  2017בדצמבר 
31   

 מרץב
2018  

31 

בדצמבר 

2017  

  )0.2%(  )6,836(  3,031,993  157,253,0  אגרות חוב

- המדד בתקופה כירידת הקיטון ובע מ
ח) "מיליוי ש 5.6- (השפעה של כ 0.3%

 1.5- עלויות גיוס בסך של כ תהפחתומ
 פעה מקזזת בגיןשש"ח, מגד המיליוי 

- קיטון בחלויות השוטפות בסך של כ
  מיליוי ש"ח. 0.3

  1.4%  5,997  424,755  430,752  אשראי חח"י

לחח"י  התחייבותהמשקפת את ה יתרה
המתייחס בהתאם להסכם המשולש 

למימון הקמת הקו הימי. התחייבות 
החברה בגין אשראי חח"י היה 

בדצמבר,  31לעומת  גידולדולרית. ה
 ובע מעליית שער הדולר בתקופה 2017

ש"ח י מיליו 6.5- ) בסך של כ1.4%- (כ
 0.2- הפחתת עלויות גיוס בסך של כומ

סיווג חלות שוטפת ש"ח ומגד מיליוי 
מיליוי ש"ח (בשל שיוי  0.7- של כ

  בשער החליפין של הדולר).
הלוואה 

מתאגיד 

  בקאי

המדד בתקופה  ירידתובע מ קיטוןה  )0.3%(   )162(  53,933  53,771
  ).0.3%- (כ

הכסות 

מראש לזמן 

  ארוך

1,034,590  868,563  166,027  19.2%  

הגידול ביתרת ההכסות מראש לעומת 
בעיקר בשל ובע  2017בדצמבר,  31

 137- השפעה של כ IFRS-15 תקן יישום
בגין  ש"חמיליוי  148- כ( ש"חמיליוי 

בגין  ש"חמיליוי  5- שים קודמות ו
ומגד סיווג לזמן קצר בסך של  הרבעון

מדחיית דמי חיבור של  ,)מש"ח 16- כ
מתקים אשר טרם הופעלו או אשר 

גידול  - החלו לפעול במהלך התקופה 
מגד הפשרה  ,מיליוי ש"ח 43- של כ

של הכסות בגין פרויקטים שפועלים 
בוסף  *מיליוי ש"ח. 12- בסך של כ

לזמן  חלוקה PRMSבגין מתקי  קיטון
  מיליוי ש"ח. 2- ארוך בסך של כ

ראה הסבר לעיל במסגרת   )0.9%(  )1,027(  110,992  109,965  מכשירי גידור
  ההתחייבויות השוטפות.

  )48.9%(  )37,390(  76,534  39,144  מסים דחים
הקיטון ובע מיצירת מס דחה בגין 

  .IFRS-15יישום לראשוה תקן 

סה"כ 

התחייבויות 

  לא שוטפות

4,693,379  4,566,770  126,609  2.8%    
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הכסות מדמי חיבור זקפות על ידי החברה בדוח רווח והפסד, בגין אותם מתקים שהופעלו בלבד, החל  *

ממועד הפעלתם. הכסות מדמי חיבור בגין מתקים שטרם הופעלו דחות על ידי החברה עד למועד 

). החל ההפעלה (ומסווגות עד למועד זה כהכסות מראש לזמן ארוך במסגרת ההתחייבויות הלא שוטפות

ממועד הפעלת המתקן רשמת הכרה בהכסות ואלו זקפות, מאותו המועד, לדוח רווח והפסד בהתאם 

לאמור לעיל. הפחתת הכסות מראש בגין דמי חיבור, בגין אותם מתקים שהופעלו בלבד, בוצעה לפי אורך 

- (במקביל לתקופת ההפחתה של מתקי ה יהםמבי שה או עד סוף תקופת הרישיון כמוך 18חיים המשקף 

PRMS ת ) והסתכמהי ש"ח. 12- בסך של כ 2018ברבעון הראשון של שמיליו  

  

  הון עצמי

 31לדוחות הכספיים ליום  19לפרטים אודות הרכב ההון העצמי של החברה ושיויים שחלו בו ראו באור 

  .2017בדצמבר, 

הכסות בגין חוזים עם לקוחות על יתרת העודפים של החברה  -   IFRS-15ןלפרטים בדבר ההשפעה של תק

  .2018, מרץב 31בדוחות הכספיים ליום  'ג2ראה באור  2018ביואר,  1ליום 

  

 תוצאות הפעילות בתקופות המדווחות  . 3

 

  להלן תוים עיקריים בגין דוחות הרווח והפסד של החברה: 3.1

  
  
  
  

 
 2017שת  1-3/2017 1-3/2018

  הפרש
 1-3/2018 

  לעומת
1-3/2017 

  % השיוי

 אלפי ש"ח

  8.7% 11,735  553,192  135,534  147,269 הכסות

  17.2% 12,177  )312,378(  )70,594(  )82,771( הוצאות הפעלה

  )0.7%(  )442(  240,814  64,940  64,498  רווח גולמי

     43.5%  47.9%  43.8%  % מהמכירות

  9.1%   462  )20,898(  )5,057(  )5,519( הוצאות ההלה וכלליות

  25.0%  42  622  168  210  הכסות אחרות, טו

  )1.4%( )862(  220,538  60,051  59,189 רווח תפעולי

      39.9%  44.3%  40.2%  % מהמכירות

  57.0%   14,370   )114,267(  )25,209(  )39,579(  הוצאות מימון, טו

  )43.7%( )15,232(  106,271  34,842  19,610  רווח לפי מסים על ההכסה

  )46.1%(  )3,872(  )25,864(  )8,406(  )4,534(  מסים על הכסה

  )43.0%( )11,360(  80,407  26,436  15,076  רווח קי
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 31שהסתיימה ביום תקופה של שלושה חודשים להלן יתוח עיקרי השיויים בסעיפי דוח רווח והפסד ל 3.2

 :7201, מרץב 31הסתיימה ביום שתקופה של שלושה חודשים לעומת  8201, מרץב

  הכסות 

הכסות החברה מדמי הולכת גז טבעי מוכרות בתקופת הדיווח אשר בה סופק הגז הטבעי למשתמשים, 

  כאשר: 

שעות  730- לשעה מוכפלות ב BTUהכסות מדמי קיבולת מחושבות לפי קיבולת מוזמת במיליוי  . 1

 לעייי משק הגז הטבעי.לחודש ובתעריף הקיבולת אשר אושר על ידי המועצה 

הכסות מהזרמה מחושבות על בסיס כמות הגז המועברת ובהתאם לתעריף ההזרמה אשר קבע על  . 2

 .")המועצה(" ידי המועצה לעייי משק הגז הטבעי

  הכסות מקיבולת והזרמה 

 125- כלעומת סך של מיליוי ש"ח  131- הסתכמו לסך של כתקופת הדיווח ההכסות מקיבולת והזרמה ב

עליית התעריף בהתאם להחלטת . הגידול מיוחס בעיקר למיליוי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

  מתקים חדשים אשר החלו לפעול.ול המועצה

  הכסות מדמי חיבור 

מיליוי  10- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ 16- הסתכמו לסך של כבתקופת הדיווח ההכסות מדמי חיבור 

למתקים חדשים אשר וכן  IFRS- 15ליישום תקן . הגידול מיוחס בעיקר בתקופה המקבילה אשתקדש"ח 

  .החלו לפעול

  הוצאות הפעלה 

מיליוי ש"ח  71- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ 83- הסתכמו לסך של כ בתקופת הדיווחהוצאות ההפעלה 

עדיין לא . הגידול מיוחס בעיקר להוצאות פחת בגין מקטעים ומתקים אשר בתקופה המקבילה אשתקד

  פעלו בתקופה המקבילה אשתקד.

  רווח גולמי 

בע בעיקר מגידול בהוצאות פחת בעקבות  לעומת התקופה המקבילה אשתקדהקיטון ברווח הגולמי 

  מתקים חדשים אשר החלו לפעול בקיזוז גידול בהכסות ממתקים חדשים.

  רווח תפעולי

בע בעיקר מגידול בהוצאות פחת בעקבות לעומת התקופה המקבילה אשתקד הקיטון ברווח התפעולי 

  מתקים חדשים אשר החלו לפעול בקיזוז גידול בהכסות ממתקים חדשים.
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EBITDA3  

 115- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ 126- הסתכם בסך של כ בתקופת הדיווחשל החברה  EBITDA- ה

בהכסות בתקופת הדיווח לעומת . הגידול ובע בעיקר מגידול בתקופה המקבילה אשתקדמיליוי ש"ח 

   התקופה המקבילה אשתקד.

  הוצאות מימון 

מיליוי ש"ח  40- הסתכמו לסך של כ בתקופת הדיווחהוצאות המימון טו (ללא הוצאות מימון שהווו) 

  .תקופה המקבילה אשתקדבמיליוי ש"ח  25- לעומת סך של כ

  לסעיפים עיקריים:להלן פירוט הוצאות והכסות המימון של החברה, בחלוקה 

  הערות 
  2017שת  3/2017-1 3/2018-1

  הפרש
1-3/2018 
  לעומת

1-3/2017  
 % השיוי

 אלפי ש"ח

 )OPIC 1  2,950  3,343  12,300  )393( )11.8%ריבית הלוואת 

  )24.6%(  )96(  )1,295(  )391(  )295(   הכסות ריבית, טו

 מיירות ערך סחיריםהפסד (רווח) 
 (כולל ריבית)

2  631  374  )7,815(  257 68.7% 

  )10.2%(  )2,996(  141,865  29,283  26,287  3 ריבית והצמדה אשראי לזמן ארוך

מעסקאות הגה (כולל (רווח)  הפסד
 ריבית)

4  )2,076(  29,064  44,599  )31,140( )107.1%(  

  OPIC(  5  6,514  )32,686(  )57,159(  39,200  119.9%הפרשי שער אשראי חח"י (

 )118.9%( )5,439(  7,393  4,573  )866(     פיקדוות במט"ח הפרשי שער

  142.1%  1,301  )2,046(  )915(  386    הפרשי שער ספקים במט"ח

  IFRS-15  6  9,020   -   -  9,020  100.0%השפעת יישום 

  60.9% )95(   503  156  61    עמלות ואחרות

 29.9% 9,811  138,345  32,801  42,612    סה"כ הוצאות מימון, טו ללא היוון

 )60.0%( )4,285(  )24,078(  )7,592(  )3,033(  7  מימון שהוון בתקופה

 57.0% 14,370  114,267  25,209  39,579    סה"כ הוצאות מימון, טו לאחר היוון

  

  :פירוט וסף לטבלה והסברים לשיויים העיקריים

בגין בהתאם לתוספת הראשוה להסכם המשולש, מחויבת החברה  -  OPICריבית הלוואת  . 1

 - התחייבות חח"י לצורך הקמת הקו הימי במסגרת הלוואה אשר לקחה על ידי חח"י מ

CITIBANK ושאת ריביתה ,LIBOR+0.6% פרעת ב תיים שווים, החל  30- ואשרתשלומים חצי ש

תשלומי הריבית ( OPICבהוצאות המימון בגין ריבית הלוואת  קיטון. ה2010בדצמבר,  17מיום 

- בשיעור של כביום תשלום הריבית  ירידת שער הדולרמ ובע )מראש כל שישה חודשים משולמים

                                                 
3 EBITDA - י ריבית רווחפחת והפחתות ,מסים ,לפ.  
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מעליית שיעור ריבית ומגד השפעה מקזזת  1.46%לעומת תקופה מקבילה ירידה בשיעור של  9.8%

 . 58.1%- עלייה בשיעור של כ לעומת התקופה המקבילה אשתקד 39.1%- בשיעור של כ הליבור

 בתקופת הדיווחמיירות ערך סחירים  הפסדהמימון בגין  וצאותה - מיירות ערך סחירים  הפסד . 2

בתקופה המקבילה מיליוי ש"ח  0.4- בסך של כ הפסדמיליוי ש"ח לעומת  0.6- הסתכמו בסך של כ

רידות בשוקי ההון בארה"ב בעיקר בשל החשש השפעת היההפסד בתקופה ובע מ .אשתקד

בעבר. כמו כן, הבה כי אפקט הורדת המס אשר בקצב מהיר יותר משהריבית הדולרית תעלה 

וההכרזה על השקעות מאסיביות בתשתיות בארה"ב כבר תרם את תרומתו המלאה לרמות 

 השערים בשווקים.

הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין יתרת הסעיף מתייחס ל -  ריבית והצמדה אשראי לזמן ארוך . 3

 בתקופת הדיווחאי. הוצאות המימון בגין אשראי לזמן ארוך אגרות החוב וההלוואה מתאגיד בק

. בתקופה המקבילה אשתקדמיליוי ש"ח  29- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ 26- הסתכמו בסך של כ

) לעומת 0.3%- של כ ירידהבשיעור מדד המחירים לצרכן במהלך התקופה ( ירידהמובע  קיטוןה

 .)0.2%- בתקופה המקבילה אשתקד (ירידה של כ ירידה מוכה יותר

מיליוי דולר,  250- ) בהיקף של כSWAPהחברה ביצעה עסקאות החלף ( - מעסקאות הגה  רווח . 4

לשם גידור השיויים בשער החליפין של הדולר ובריבית הליבור על הלוואת חח"י. על פי התקיה 

הערכת שווי אשר בוצעה על ידי מעריך גות לפי שווין ההוגן על פי הבילאומית עסקאות ההגה מוצ

מעסקאות ההגה  רווחשווי חיצוי, כאשר השיויים מוצגים זקפים לדוח רווח והפסד. הגידול ב

- שער הדולר בתקופה (כ עלייתובע בעיקר מ מקבילה אשתקדהתקופה הלעומת  בתקופת הדיווח

במדד  ירידת מגד השפעה מקזזת בגין) ו5.5%- אשתקד (כ ) לעומת ירידה בתקופה המקבילה1.4%

 ).0.2%- בתקופה המקבילה אשתקד (כמוכה יותר ) לעומת ירידה 0.3%- (כ ת הדיווחבתקופ

המימון בגין הפרשי שער אשראי חח"י (הלוואה  הוצאות - ) OPICהפרשי שער אשראי חח"י ( . 5

- מיליוי ש"ח לעומת הכסות מימון בסך של כ 6.5- הסתכמו בסך של כ בתקופת הדיווחדולרית) 

המימון ובע בעיקר כתוצאה  הוצאות. הגידול בבתקופה המקבילה אשתקדמיליוי ש"ח  32.6

) לעומת ירידה בשער הדולר בתקופה המקבילה 1.4%- של כ עלייהבשער הדולר בתקופה ( עלייהמ

 ).5.5%- אשתקד (ירידה של כ

החברה  2018ביואר,  1החל מיום  -  בגין חוזים עם לקוחותהכסות  IFRS-15השפעת יישום  . 6

  .)2018, מרץב 31דוחות הכספיים ליום ל ב'2באור (ראה  IFRS-15את תקן למפרע החלה ליישם 

  מדד על פי מקטעים שבהקמה. - מימון שהוון  . 7

   מסים על הכסה

מיליוי ש"ח לעומת הוצאות בסך של  4.5- הסתכמו בסך של כ בתקופת הדיווחהוצאות מסים על הכסה 

לפרטים וספים אודות המיסוי החל על החברה, לרבות  ברבעון המקביל אשתקד.מיליוי ש"ח  8.4- כ

  .2017בדצמבר,  31לדוחות הכספיים ליום  24פייה לקבלת אישור מקדמי מרשויות המס ראה באור 

  רווח כולל

 26.4- מיליוי ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ 15- הסתכם בסך של כ בתקופת הדיווחהרווח הכולל 

  .ברבעון המקביל אשתקדמיליוי ש"ח 
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 זילות ומקורות מימון    . 4

 כללי 4.1

הפעילות השוטפת של החברה ממומת בעיקר מתזרים מזומים מפעילות שוטפת. לצורך מימון פעילות 

ההשקעה, גייסה החברה אגרות חוב (סדרה א', סדרה ג' וסדרה ד'). במהלך תקופת הדיווח לא בוצעו 

בין היתר  גיוסים וספים. יש לציין כי טילת אשראי על ידי החברה כפופה לאישורים רגולטורים שוים,

מכוח הסכם המסגרת עם המדיה, וכן לעמידה בהוראות חוק החברות הממשלתיות וזאת טרם טילת 

  האשראי.

  אגרות חוב  4.2

 31מיליוי ש"ח (ליום  3,117- הסתכמה לסך של כ 2018, מרץב 31יתרת אגרות החוב של החברה ליום 

' ובחלק  3ות החוב של החברה ראה סעיף מיליוי ש"ח). לעיין דירוג אגר 3,124- סך של כ 2017בדצמבר, 

   להלן.

 זילות ותזרים  4.3

 .451- , לעומת יחס שוטף של כ.661- עמד על כ 8201, מרץב 31היחס השוטף של החברה ליום  -  4יחס שוטף

  .2017בדצמבר,  31ליום 

מיליוי ש"ח, לעומת סך  309- הסתכם לסך של כ 8201, מרץב 31ההון החוזר של החברה ליום  -  5הון חוזר

  .2017בדצמבר,  31מיליוי ש"ח ליום  227- של כ

 תזרימי מזומים בתקופת הדיווח  4.4

 635- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ  -714כון ליום המאזן, לחברה יתרות כספיות זמיות בהיקף של כ

יקדוות לזמן קצר . יתרות כספיות זמיות משמעותן מזומים, פ2017בדצמבר,  31מיליוי ש"ח ליום 

ויירות ערך סחירים אשר אים מיועדים כבטחוות לבעלי אגרות החוב, בטחוות למכשירי גידור ו/או 

  בפיקדון מיועד לחח"י.

  פעילות שוטפת

 151- בסך של כתקופת הדיווח בתזרימי המזומים אשר בעו מפעילות שוטפת של החברה הסתכמו 

ובע בעיקר מעלייה  גידול. הבתקופה המקבילה אשתקדמיליוי ש"ח  120- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ

  .ומגד השפעה מקזזת בגין גידול בתשלומי מסים ש"חמיליוי  53- בתקבולים בגין דמי חיבור בסך של כ

  פעילות השקעה

 191- בסך של כ תקופת הדיווחתזרימי המזומים אשר שימשו לפעילות השקעה של החברה הסתכמו ב

. הגידול ובע בעיקר מעלייה בתקופה המקבילה אשתקדמיליוי ש"ח  140- מיליוי ש"ח לעומת סך של כ

וכן בגין השקעה במזומים  ש"חמיליוי  97- בפיקדוות לזמן קצר בסך של כ בפעילות ההשקעה במזומן

ביירות  שקעההקיטון הומגד השפעה מקזזת בגין מיליוי ש"ח  66- ושווי מזומים מיועדים בסך של כ

חודש מ מכך שהחלהשיויים ובעים  ש"ח.מיליוי  97- ערך סחירים (מיועדים ולא מיועדים) בסך של כ

שטרי האמות אגב גיוסי החוב) מכוח החברה כספים חופשיים (כספים ללא הגבלות  השקיעה, 2017מרץ 

מיליוי ש"ח (רישיון  10- כבכס הבלתי מוחשי בסך של השקעה קיטון בובוסף  באמצעות מהלי תיקים

  ).PRMSוהקמת מתקי 

                                                 
 . כסים שוטפים חלקי התחייבויות שוטפות -יחס שוטף  4
  .כסים שוטפים פחות התחייבויות שוטפות - הון חוזר 5
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  פעילות מימון

  .מימוןפעילות מ מזומים מיתזרילחברה לא היו ובתקופה המקבילה אשתקד בתקופת הדיווח 

  סימי אזהרה ביחס לתעודות ההתחייבות שבמחזור    . 5

  לתקות. 14(ב)10כון למועד הדוח, לא התקיימו בחברה אף אחד מסימי האזהרה המפורטים בתקה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  17מתוך  11עמוד        

  

 

  היבטי ממשל תאגידי -  'בחלק 

 גילוי בדבר הליך אישור הדוחות הכספיים בחברה . 1

 כללי 1.1

דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה. כמו כן, אישר דירקטוריון החברה 

את הדוחות הכספיים טרם "), אשר בוחת ועדת הכספים" או "הוועדההקמת ועדת כספים ("

  העברתם לדירקטוריון החברה.

לפרטים אודות חברי הוועדה וכן יתר חברי הדירקטוריון, ראה פרטים וספים לדוח הדירקטוריון 

  .2017לשת 

כן וכחים בדיוי ועדת הכספים רואה החשבון המבקר, מכ"ל החברה, סמכ"ל הכספים של החברה 

  והמבקר הפימי של החברה.

  2018 במרץ 31הליך אישור הדוחות הכספיים ליום  1.2

על ידי דירקטוריון החברה,  2018, במרץ 31במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה ליום 

) 4( ארבעההועברה טיוטת הדוחות הכספיים וטיוטת דוח הדירקטוריון לעיום של חברי הדירקטוריון 

  דוחות.ימים לפי מועד הישיבה הקבועה לאישור ה

  :2018 במרץ 31אישור הדוח הכספי ליום 

התקיים דיון עקרוי ומקיף בסוגיות הדיווח המהותיות בועדת הכספים ודיון  2018, במאי 24ביום 

כללי בטיוטת הדוחות הכספיים. במסגרת הדיון הוצגו הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, לרבות 

שישן, ההערכות המהותיות והאומדים הקריטיים עסקאות שאין במהלך העסקים הרגיל, ככל 

השיויים שחלו בה  שיושמו בדוחות הכספיים, סבירות התוים, המדייות החשבואית שיושמה,

  ויישום עקרון הגילוי האות בדוחות הכספיים ובמידע הלווה.

בוסף ערכו דיון ויתוח מקיפים אודות הדוחות הכספים על באוריהם והערכות שווי מהותיות, יתוח 

כל חברי הפעילות העסקית ודיון בוגע לסעיפים ושיויים מהותיים בדוח התקופתי. בישיבה כחו 

  .פרמיגריו"ר הוועדה מר איתן פדן ומר שי  - הוועדה 

בה כחו כלל חברי הדירקטוריון דוו הדוחות  2018, במאי 28בישיבת הדירקטוריון שתקיימה ביום 

הכספיים לאחר סקירתם של מכ"ל החברה וסמכ"ל הכספים באופן מפורט את עיקרי הדוחות 

הכספיים, הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי, התוצאות הכספיות, המצב הכספי ותזרים המזומים 

בישיבת הדירקטוריון  ברה והוצגו תוים על פעילות החברה תוך השוואה לתקופות קודמות.של הח

כח גם רואה החשבון המבקר של החברה אשר הוסיף את הערותיו והסבריו באשר לשיויים 

המהותיים בתקופת הדוח ועיקרי המדייות החשבואית אשר יושמו בעריכת הדוחות הכספיים. כמו 

  פימי והיועץ המשפטי של החברה.כן כחו המבקר ה

  .2018, במרץ 31הדירקטוריון אישר את הדוחות הכספיים של החברה ליום 

 הבקרה הפימית על הדיווח הכספי 1.3
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הההלה בפיקוח ובאישור הדירקטוריון, אחראית לקביעתה והתקיימותה של בקרה פימית אותה על 

תהליך המיועד לספק מידה סבירה של ביטחון  דיווח כספי בחברה. בקרה פימית על דיווח כספי היא

לגבי מהימות הדיווח הכספי והכת הדוחות הכספיים למטרות חיצויות, בהתאם לכללי חשבואות 

מקובלים והוראות חוק החברות הממשלתיות. בשל המגבלות המובות שלה, מערכת בקרה פימית על 

  מוטעית בדוחות הכספיים תימע או תתגלה.דיווח כספי איה מיועדת לספק ביטחון מוחלט שהצגה 

  גילוי בדבר המבקר הפימי . 2

  

' לדוח בבתקופת הדיווח לא חלו שיויים מהותיים ביחס לגילוי אשר יתן בושא זה בסעיף שכלל בחלק 

  . 2017בדצמבר,  31הדירקטוריון ליום 
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  גילוי בקשר עם הדיווח הפיסי של התאגיד -  'גחלק 

  שימוש באומדים . 1

בעריכת הדוחות הכספיים, בהתאם לכללי חשבואות מקובלים דרשת הההלה להשתמש באומדים 

והערכות המשפיעים על התוים בדבר כסים מותים והתחייבויות תלויות שיתן להם גילוי בדוחות 

הוצאות בתקופות הדיווח. התוצאות עשויות להיות שוות מאומדים הכספיים, וכן על תוי הכסות ו

  . 2017בדצמבר  31חות הכספיים ליום לדו יט'2אלה. לפירוט בדבר אומדים אלה ראו את ביאור 

לדוחות  25), ראה באור SWAPמיליוי דולר (במקור) ( 250לחברה מספר עסקאות החלף בהיקף של 

 IAS 39, עסקאות אלו אין עומדות בכללי IFRS- ). בהתאם לתקי ה2017בדצמבר,  31הכספיים ליום 

ליישום חשבואות גידור. לפיכך, טופלו מכשירים אלו כמכשירים גזרים אשר מדדים מדי תקופה בשווי 

  הוגן דרך רווח או הפסד.

 רישום זכויות בכסים . 2

  בפרק ו לתשקיף זה. 6.26.2ראו סעיף 

 מעביד התחייבויות בגין יחסי עובד . 3

- , התשכ"גןפיטורי פיצויי לחוק בהתאם מחושבת לעובדיה מעביד עובד יחסי סיום בשל החברה התחייבות

 החברה מהלים. כל עובדי ביטוח פוליסותי יד על ומכוסה ההעסקה ") והסכמיחוק פיצויי פיטורין(" 1963

פיטורין. בהתאם לכך, ולאור ביצוע הפרשות  פיצויי לחוק 14סעיף  על העסקה הסכמי במסגרת חתומים

כאמור, אין מבצעת החברה אקטואריה בקשר עם ההתחייבויות הקיימות בגין יחסי  14בהתאם לסעיף 

  עובד מעביד. 

לפרק ו' בתשקיף  6.30.3לפרטים וספים בדבר התחייבויות החברה בשל יחסי עובד מעביד, ראו את סעיף 

  זה.

 הדיווח תקופתאירועים לאחר  . 4

  . 2018במרץ,  31ליום  חות הכספייםלדו 5אור מספר ראו בלהתייחסות בדבר אירועים לאחר שת הדיווח 
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  הערכות שווי -  'דחלק 

ערכה הערכת שווי עדכית לחוזי ההחלף  2018, במרץ 31במסגרת עריכת הדוחות הכספיים של החברה ליום 

). הערכת 2018, איבמ 24(הערכת השווי כאמור יתה ביום  (Cross-Currency Swaps)מטבעות - ריבית בין

של רשות יירות ערך (כפי  105-23השווי כאמור, סווגה, בהתאם למבחים הקבועים בעמדה משפטית 

), כהערכת שווי מהותית. פרט להערכת שווי זו לא היתה לחברה הערכת שווי 2014שעודכה בחודש יולי 

ה בגדר הערכת שווי מהותית או מהותית מאוד, אשר שימשה בסיס לים בדוחות כלשהי אשר היתו

    .2018, במרץ 31הכספיים ליום 

  

  ב לתקות: 8להלן פרטים אודות הערכת שווי זו, בהתאם לאמור בתקה 

  

  פרטים  ושא

  זיהוי ושא ההערכה
  מטבעות - הערכת שווי הוגן של חוזי החלף ריבית בין 

)Cross Currency Swaps(  

  .24.05.2018; הערכת השווי חתמה ביום 31.03.2018  עיתוי ההערכה

שווי ושא ההערכה סמוך 
  לפי מועד ההערכה

  .31.12.2017אלפי ש"ח כון ליום  128,173- כ

שווי ושא ההערכה 
  שקבע בהתאם להערכה

  אלפי ש"ח. 126,097- כ

  זיהוי המעריך ואפיוו
בוצעה "). העבודה אופטימייזחברת אופטימייז יהול סיכוים בע"מ ("

  על ידי פרופ' צבי ויר. למעריך השווי לא קיימת תלות בחברה.

  מודל ההערכה
חישוב השווי ההוגן של כל עסקה על ידי ביית סדרת התשלומים 
העתידיים של כל צד בכל עסקת החלף והיוום באמצעות שיעורי ההיוון 

  המתאימים, תוך ביצוע התאמות לסיכוי אשראי.

ההחות שלפיהן ביצע 
  מעריך השווי את ההערכה

תזרימי מזומים צפויים המחושבים על בסיס עקום ריביות סוואפ 
איפלציה  - בדולר אמריקאי, עקום ריביות סוואפ בש"ח, עקום סוואפ 

  בש"ח ועקום סוואפ מרווח בסיס בין הדולר לש"ח.
כמו כן התאמות לסיכוי אשראי בוצעו על סמך מרווח האשראי של 

קיימות ועל בסיס מרווח האשראי באגרות חוב החברה בהלוואות 
  סחירות של הצדדים שכגד.

  

  תכיות רכישה -  'החלק 

לא ביצעה החברה רכישות או  תקופת הדיווחכון למועד דוח זה לא קיימות תכיות רכישה בחברה. במהלך 

  מכירות של יירות הערך שלה. 
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  גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב -  'וחלק 

  ) .2018.0331להלן פרטים בדבר תעודות ההתחייבות במחזור שהפיקה החברה (כון ליום  . 1

  .2017בדצמבר,  31' בדוחות הכספיים ליום ו1ראה באור א', סדרה ג' וסדרה ד' לעיין הרחבת אגרות החוב סדרה 

                                                 
  .של סדרות אגרות אשר בוצעו מעת לעת כולל הרחבות  6
   . 2017בובמבר,  22מגון הפירעון המוקדם באגרות החוב סדרה ג' וסף במסגרת תיקון שטרי האמות שבוצע בתאריך   7
   .1.1.2018ם מיו תהייה אגרות החוב (סדרה ד') יתות לפדיון מוקדם על ידי החברה, החלככל ותתרחש, בכפוף לרישומן למסחר של אגרות החוב (סדרה ד') ברשימה הראשית בבורסה,  8

  סדרה
מועד 

הפקה  
  לראשוה

שווי קוב 
בעת הפקת 

   6הסדרה

  (באלפי ש"ח)

 שווי קוב

כון ליום 
31.03.2018  

(באלפי 
  ש"ח)

סך 
התמורה 
  שהתקבלה

(באלפי 
  ש"ח)

  

השווי קוב 
משוערך 

ליום 
31.03.2018  

  (באלפי ש"ח) 

ריבית 
  שצברה

(באלפי 
  ש"ח)

סוג 
ריבית 

ושיעורה 
או 

  וסחתה

מועדי 
תשלום 

  הקרן

מועדי 
תשלום 
  הריבית

פירוט 
הצמדת 
הקרן 

והריבית 
  ותאיה

זכות 
לפדיון 
  מוקדם

יתן 
להמרה 

או 
למימוש 

לייר 
  ערך אחר

ערבות 
לתשלום 

התחייבויות 
על פי שטר 

  האמות

אגרות 
החוב 

(סדרה 
  א')

12.2006  1,099,525  884,954  1,201,580  1,056,411  14,911  

5.6%  

  קבועה

צמודה 
למדד 

  המחירים 

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש 
  2012יוי 

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש 
דצמבר 

2007  

הצמדה 
מלאה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

  לא לא לא

אגרות 
החוב 

(סדרה 
  ג')

12.2011  846,020  813,871  900,051  830,490  9,829  

4.8%  

  קבועה

צמודה 
למדד 

  המחירים 

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש יוי 
2016  

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש יוי 
2012  

הצמדה 
מלאה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

  לא  לא  7כן

אגרות 
החוב 

(סדרה 
  ד')

4.2014  1,174,532  1,174,532  1,207,500  1,174,532  8,544  

2.95%  
  קבועה

צמודה 
למדד 

  המחירים 

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש יוי 
2019  

תשלומים 
חצי 

שתיים 
החל 

מחודש יוי 
2014  

הצמדה 
מלאה 
למדד 

המחירים 
  לצרכן

  לא  לא  8כן



 

 

  

 20- מיליוי דולר כהלוואה ל 250- מיליוי דולר מתוך סכום של כ 223- בהתאם לתוספת להסכם המשולש, משך על ידי חח"י עד ליום המאזן סך של כ - אשראי חח"י 

תשלומים  30- ב. קרן ההלוואה פרעת 0.6%בתוספת מרווח של  LIBORשה בגין הקמת המקטע הימי. הלוואה זו היה דולרית והיא ושאת ריבית שתית בשיעור של 

. תשלומי הריבית בגין ההלוואה משולמים מראש כל שישה חודשים מיום לקיחת ההלוואה. תשלומי הקרן והריבית 2010בדצמבר,  17חצי שתיים שווים החל מיום 

 31א' לדוחות הכספיים ליום 18.3ראה באור  ההסכם המשולשעל פי  הליך בירורלפרטים בדבר  חלים על החברה על פי התאים שקבעו בתוספת להסכם המשולש.

  .2017בדצמבר, 
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תיאור הכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ולטובת מחזיקי אגרות החוב  . 2

 ומחזיקי אגרות החוב (סדרה ד')(סדרה ג') 

לפרק א'  1.4.7לפרטים אודות הכסים המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב ראו סעיף 

  בתשקיף זה.

  דירוג אגרות החוב של החברה  . 3

לפרק א' בתשקיף  1.4.7ראו סעיף  דירוג אגרות החוב סדרה א', סדרה ג' וסדרה ד'אודות  לפרטים

  זה.

  (סדרה ד')- (סדרה א'), (סדרה ג') וקיום תאי אגרות החוב  . 4

) השים שקדמו למועד דוח זה, עמדה החברה בכל התאים 3למועד דוח זה ובמהלך שלוש (

וההתחייבויות המהותיות לפי שטר האמות לאיגרות החוב (סדרה א'), אגרות החוב (סדרה ג') 

ות החוב (סדרה א', סדרה עילה להעמדת אגר התקיימהואגרות החוב (סדרה ד'), ולמיטב ידיעתה לא 

ג' וסדרה ד') לפירעון מיידי או למימוש הבטוחות שיתו להבטחת התשלום למחזיקי אגרות החוב 

כאמור, והחברה לא קיבלה הודעה מהאמן לאיגרות החוב (סדרה א', סדרה ג' וסדרה ד') בדבר אי 

  עמידתה בתאים ובהתחייבויות לפי שטר האמות כאמור.

 כיוס אסיפת מחזיקים ושיוי תאי אגרות החובדרישת האמן ל . 5

ידי האמן -ידי האמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ו/או על-החברה לא דרשה על תקופת הדיווח במהלך

ו/או לביצוע פעולות שוות  ')דידי האמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה -ו/או על למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')

החברה יזמה  2017יצוין כי בסוף שת  פת מחזיקי אגרות החוב של איזה מהסדרות.ובכלל זה כיוס אסי

 1.4.6. לפרטים וספים ראו סעיף ד') - תיקון לשטרי האמות לסדרות אגרות החוב (סדרה א', ג' ו

   לפרק א'.

 מידע וסף . 6

השוות של החברה, רשאי האמן של כל אחת  החוב אגרותבהתאם לשטרי האמות של סדרות 

מסדרות אגרות החוב להעמיד לפירעון מיידי כל אחת מסדרות אגרות החוב שהוא אמן לה, אך ורק 

  בקרות אירועים המפורטים בשטר האמות.

  

  

  
                            ____________________                                 ______________________  
  מכ"ל - שמואל תורג'מן                       יו"ר הדירקטוריון - איתן פדן   

  

  

  

   .2018, במאי 29תאריך אישור הדוח: 
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

 

  תמצית דוחות כספיים בייים
  2018 במרץ 31ליום 

  (בלתי מבוקרים)

 

  
  
  
  
  
  

 



   

 

  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  

  2018 מרץב 31ליום  בייים דוחות כספייםתמצית 

 

  
  

  תוכן העייים
  
  
  עמוד    
      

  3    יוןדירקטוריו"ר ההצהרת 
      

  4    הצהרת מכ"ל החברה
      

  5    הצהרת סמכ"ל הכספים
      

  6    רואי החשבון המבקריםסקירה של דוח 
      

  7    דוח של הדירקטוריון והההלה בדבר הבקרה הפימית על הדיווח הכספי
      

  8-9    צב הכספייים על המתמציתדוחות 
      

  10    הכוללרווח תמציתיים על הדוחות 
      

  11    על השיויים בהון ייםתמציתדוחות 
      

  12-13    על תזרימי המזומיםיים תמציתדוחות 
      

  14-19    התמציתיים באורים לדוחות הכספיים
      
  
  

 

  
  
  

  
  

 



   

   

3 

  
  

  יוןדירקטוריו"ר ההצהרת 
  

  בהתאם לתקות החברות הממשלתיות
  דוח וסף בדבר הפעולות שקטו והמצגים שיתו להבטחת(

  2005 -הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו כוות 
 

  
   -כי  מצהיראי 

  
-  לחודשים יוארהחברה)  -של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן  הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון בחתי את  .1

 .)הדוחות -(להלן   8201 מרץ
  

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחתי את הדוחות, הדוחות אים כוללים מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג   .2
של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שיתו, לאור הסיבות שבהן יתו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוחות.
  

י את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים בהתאם לידיעתי ולאחר שבחת  .3
השיויים בהון העצמי ותזרימי המזומים  תוצאות הפעולות, באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את המצב הכספי,

 של החברה לימים ולתקופות המוצגות בדוחות.
  

זו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות והלים לצורך גילוי אי, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כ  .4
בהתאם לכך קבעו בקרות והלים כאלה, או גרמו לקביעתם תחת פיקוחו של בקרות והלים כאלה,  הדרש בדוחות.

ת ההכה המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופ
  .של הדוחות

  
אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גיליו לרואה חשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על   .5

 :הערכתו העדכית ביותר
  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פימית על דיווח   )1(
  ן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.כספי העלולים, באופ

  
כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שמעורבים בה מהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד   )2(

  משמעותי בבקרה הפימית על דיווח כספי של החברה.
  

 אדם אחר, על פי כל דין. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל
 
 
 

   2018 ,מאיב 29 תל אביב,
 

__________________ 
  איתן פדן

  יוןדירקטוריו"ר ה
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 הצהרת מכ"ל החברה
 

  בהתאם לתקות החברות הממשלתיות
  (דוח וסף בדבר הפעולות שקטו והמצגים שיתו להבטחת

  2005 -הדירקטוריון) התשס"ו הדוחות הכספיים ודוח כוות 
 

 
  

   -כי  אי מצהיר
  
 -  לחודשים יוארהחברה)  -של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן  הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון בחתי את  .1

 .)הדוחות -(להלן  8201 מרץ
  

בהם מצג בהתאם לידיעתי ולאחר שבחתי את הדוחות, הדוחות אים כוללים מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר   .2
של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שיתו, לאור הסיבות שבהן יתו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס 

 לתקופה המכוסה בדוחות.
  

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחתי את הדוחות, הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוח הדירקטוריון משקפים   .3
השיויים בהון העצמי ותזרימי המזומים  תוצאות הפעולות, המהותיות, את המצב הכספי,באופן אות, מכל הבחיות 

 של החברה לימים ולתקופות המוצגות בדוחות.
  

אי, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות והלים לצורך גילוי   .4
ות והלים כאלה, או גרמו לקביעתם תחת פיקוחו של בקרות והלים כאלה, בהתאם לכך קבעו בקר הדרש בדוחות.

המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכה 
  ת.של הדוחו

 
ירקטוריון שלה, בהתבסס על אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גיליו לרואה חשבון המבקר של החברה ולד  .5

 :הערכתו העדכית ביותר
  

את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה פימית על דיווח   )1(
  כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

  
בין שאיה מהותית, שמעורבים בה מהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד כל תרמית, בין מהותית ו  )2(

  משמעותי בבקרה הפימית על דיווח כספי של החברה.
  

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.
 
 
 

   2018 ,במאי 29 תל אביב,
       __________________ 

  שמואל תורג'מן          
 מכ"ל        
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  הצהרת סמכ"ל הכספים

  
  בהתאם לתקות החברות הממשלתיות 

  (דוח וסף בדבר הפעולות שקטו והמצגים שיתו להבטחת
  2005 -הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון) התשס"ו כוות 

 
  

   -כי  אי מצהיר
  
 -  לחודשים יוארהחברה)  -בעי לישראל בע"מ (להלן של תיבי הגז הט הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון בחתי את  .1

 .)הדוחות -(להלן  8201 מרץ
  

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחתי את הדוחות, הדוחות אים כוללים מצג לא כון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג   .2
לא יהיו מטעים בהתייחס של עובדה מהותית החוץ כדי שהמצגים שיתו, לאור הסיבות שבהן יתו אותם מצגים, 

 לתקופה המכוסה בדוחות.
  

בהתאם לידיעתי ולאחר שבחתי את הדוחות, הדוחות הכספיים משקפים באופן אות, מכל הבחיות המהותיות, את   .3
השיויים בהון העצמי ותזרימי המזומים של החברה לימים ולתקופות המוצגות  תוצאות הפעולות, המצב הכספי,

 בדוחות.
  

4.  הלים לצורך גילוי אי, לצד אחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, אחראי לקביעתם ולהתקיימותם בחברה של בקרות ו
בהתאם לכך קבעו בקרות והלים כאלה, או גרמו לקביעתם תחת פיקוחו של בקרות והלים כאלה,  הדרש בדוחות.

על ידי אחרים בחברה, בפרט במהלך תקופת ההכה המיועדים להבטיח שמידע מהותי המתייחס לחברה, מובא לידיעתו 
  .של הדוחות

 
אי ואחרים בחברה המצהירים הצהרה כזו, גיליו לרואה חשבון המבקר של החברה ולדירקטוריון שלה, בהתבסס על   .5

 :הערכתו העדכית ביותר
  

פימית על דיווח את כל הליקויים המשמעותיים והחולשות המהותיות בקביעתה או בהפעלתה של בקרה   )1(
  כספי העלולים, באופן סביר, להשפיע לרעה על יכולת החברה לרשום, לעבד, לסכם ולדווח מידע כספי.

  
כל תרמית, בין מהותית ובין שאיה מהותית, שמעורבים בה מהלים או עובדים אחרים בעלי תפקיד   )2(

  משמעותי בבקרה הפימית על דיווח כספי של החברה.
  

 ל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר, על פי כל דין.אין באמור לעי
 
 
 
 

   2018 ,במאי 29 תל אביב,
                          __________________ 
  דיאל סובל                 
 ורכש כספיםסמכ"ל                 
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  סקירה של רואי החשבון המבקרים לבעלי המיות של דוח
  בע"מתיבי הגז הטבעי לישראל 

 
 

  מבוא
  

 הדוחאת המידע הכספי המצורף של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן: "החברה"), הכולל את  סקרו
, השיויים בהון הרווח הכוללואת הדוחות התמציתיים על  2018 ,במרץ 31ליום על המצב הכספי התמציתי 

. הדירקטוריון והההלה אחראים ו תאריךבאות השל שלושה חודשים שהסתיימ הותזרימי המזומים, לתקופ

דיווח " IAS 34חשבואות בילאומי  בהתאם לתקןזו בייים  תלעריכה ולהצגה אותה של מידע כספי לתקופ
תקות יירות וכן הם אחראים לעריכת מידע כספי לתקופת בייים זו לפי פרק ד' של , "כספי לתקופות בייים

 1975-ב לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה33ולפי סעיף  1970-ערך (דוחות תקופתיים ומיידים), התש"ל
בהתבסס  זו. אחריותו היא להביע מסקה על מידע כספי לתקופת בייים וחוזרי רשות החברות הממשלתיות

 על סקירתו.

  
  הסקירה היקף

  
ופות של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתק 1את סקירתו בהתאם לתקן סקירה  ערכו

בייים הערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות". סקירה של מידע כספי לתקופות בייים מורכבת 
מבירורים, בעיקר עם אשים האחראים לעייים הכספיים והחשבואיים, ומיישום הלי סקירה אליטיים 

ם לתקי ביקורת ואחרים. סקירה היה מצומצמת בהיקפה במידה יכרת מאשר ביקורת הערכת בהתא
מקובלים בישראל ולפיכך איה מאפשרת לו להשיג ביטחון שיוודע לכל העייים המשמעותיים שהיו יכולים 

  להיות מזוהים בביקורת. בהתאם לכך, אין או מחווים חוות דעת של ביקורת.
  

  מסקה
  

ה"ל איו ערוך מכל  על סקירתו, לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור שהמידע הכספי בהתבסס

  . IAS34חשבואות בילאומיהבחיות המהותיות, בהתאם לתקן 
  

בוסף לאמור בפסקה הקודמת, בהתבסס על סקירתו לא בא לתשומת ליבו דבר הגורם לו לסבור שהמידע 
רק ד' של תקות יירות ערך פהכספי ה"ל איו ממלא מכל הבחיות המהותיות אחר הוראות הגילוי לפי 

ב לחוק החברות הממשלתיות, 33ובהתאם להוראות סעיף  1970-התש"ל(דוחות תקופתיים ומיידים), 
  .ולחוזרי רשות החברות הממשלתיות 1975-התשל"ה

  
  
  
  

  רב, בכבוד
  
  

  בריטמן אלמגור זהר ושות'
  חשבון-רואי

  
  

 2018, במאי 29אביב, -תל
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 כספי דיווח על הפימית הבקרה בדבר והההלה הדירקטוריון של דוח

 הבקרה אפקטיביות בדבר וספים דוחות -ת הממשלתיו החברות תקות לפי

  -2007תשס"חכספי, ה דיווח על הפימית
  

  
  
  
  
  
  

לא חלו שיויים שהשפיעו באופן מהותי או  2018 ,במרץ 31ברבעון האחרון לתקופה שמסתיימת ביום 
  ח הכספי בחברה.העשויים להשפיע באופן מהותי על הבקרה הפימית על הדיוו

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  

 2018 ,במאי 29אביב, -תל

  
  
  
  
  
  
          

  ורכש סמכ"ל כספים -דיאל סובל     מכ"ל -שמואל תורג'מן     יוןדירקטוריו"ר ה - איתן פדן
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  

   דוחות תמציתיים על המצב הכספי
  
  
  

  
  בדצמבר 31 ליום  במרץ 31ליום   במרץ 31ליום    

   2018 2017 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)   

        כסים שוטפים 

 542,764 681,639 503,697  מזומים ושווי מזומים

  -   40,031  117,016   פקדוות לזמן קצר

     93,693 43,579 91,919יירות ערך סחירים לא מיועדים

 78,991 28,216 39,798  וחותקל

 14,673 16,091 18,393  חייבים ויתרות חובה 

  772,597 809,556 728,347 

     

         
     כסים לא שוטפים 

 74,232 83,166 76,402  מיועדיםמזומים ושווי מזומים 

   219,386 198,884 221,866יירות ערך סחירים מיועדים 

  17,300  18,832  13,930   חייבים אחרים

  9,720 10,280 9,615  רכוש קבוע, טו 

 PRMS  4,874,717 4,734,720 4,924,667רישיון והקמת מתקי 

  5,194,050 5,045,882 5,247,785 

     

  5,966,647 5,855,438 5,976,132 

  
  
  
  
  

 מהווים חלק בלתי פרד מהם. התמציתייםהכספיים לדוחות הבאורים 
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  גז הטבעי לישראל בע"מתיבי ה
  

   דוחות תמציתיים על המצב הכספי
  
  
  

  
  בדצמבר 31ליום   במרץ 31ליום   במרץ 31ליום    

   2018 2017 2017 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  (מבוקר)  (בלתי מבוקר)  (בלתי מבוקר)   

       התחייבויות שוטפות

 91,667 92,525 91,393   חלות שוטפת של אגרות חוב

 51,496 53,946 52,194  חלות שוטפת של אשראי חח"י

  52,232 60,664 1852,4  רותיםיספקים וותי ש

 77,155  44,298  40,393  הפרשות

 211,313 527,042 211,553   זכאים ויתרות זכות

 17,181 17,926 133,16   מכשירי גידור

 
 464,084 473,886 501,044 

      התחייבויות לא שוטפות 

 3,031,993 3,118,590 3,025,157  אגרות חוב

 424,755 498,080 430,752  אשראי חח"י

  53,933 53,664 53,771  הלוואה מתאגיד בקאי

 868,563 662,751 1,034,590  הכסות מראש לזמן ארוך

 110,992 114,538 109,965  מכשירי גידור

 76,534 79,582 39,144  מסים דחים

 
 94,693,37 4,527,205 4,566,770 

         
     הון 

 518,330 518,330 518,330  הון מיות

 389,988 336,017 290,854   עודפים

 
 184809, 854,347 908,318 

       

 
 5,966,647 5,855,438 5,976,132 

     

       

  
  
  
  
  
  

      

  איתן פדן 
 יוןדירקטוריו"ר ה

  שמואל תורג'מן  
 מכ"ל 

  ל סובלדיא 
 ורכש כספיםסמכ"ל 

  
 
 

  .2018 ,במאי 29 תאריך אישור הדוחות הכספיים:
 

  
  מהווים חלק בלתי פרד מהם. התמציתייםהכספיים לדוחות הבאורים 
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  

   הכולל רווח תמציתיים על הדוחות 
  
  
  

  
  

 לשה שהסתיימה   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   

 בדצמבר 31ביום  ץבמר 31ביום    

   2018 2017 2017 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)   

        

  505,650 125,110 131,216  קיבולת והזרמהמהכסות 

  47,542 10,424 16,053   הכסות מדמי חיבור

 553,192 135,534 147,269   סה"כ הכסות

 )312,378( )70,594( ),17782(  הפעלההוצאות 

 240,814 64,940 64,498   רווח גולמי

  )20,898(  )5,057(  )5,519(   הוצאות ההלה וכלליות

 622 168 210   הכסות אחרות, טו

 220,538 60,051 59,189   רווח תפעולי

  103,358  45,070  19,251  מימון הכסות

 )217,625( )70,279( )58,830(   הוצאות מימון

 )114,267( )25,209( )39,579(   הוצאות מימון, טו

 106,271 34,842 19,610  רווח לפי מסים על הכסה

  )864,25(  )8,406(  )4,534(   מסים על הכסה

 80,407 26,436 15,076  רווח קי

  80,407  26,436  15,076  כולל רווח 

  

 

  
  
  

 ים חלק בלתי פרד מהם.מהוו התמציתייםהכספיים לדוחות הבאורים 
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  

  על השיויים בהון יים תמציתדוחות 
  

 
 

  
  
  

 סה"כ עודפים  מיותהון    

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

      לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

      (בלתי מבוקר) 2018 ץבמר 31ביום  

      

 908,318 389,988  518,330    2018ביואר  1יתרה ליום 

  )114,210(  )114,210(  -   ב')2(ראה באור  -15IFRS השפעת יישום
  15,076  15,076  -    לתקופה רווח כולל 

          
  184,098  854,290  518,330     2018 ץבמר 31יתרה ליום 

      

      

      

      

      לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה

      י מבוקר)(בלת 2017 ץבמר 31ביום  

      

 827,911 309,581  518,330    2017ביואר  1יתרה ליום 

  26,436  26,436  -    לתקופה רווח כולל 

         
  854,347  336,017  518,330    2017 ץבמר 31יתרה ליום 

      

      

      

      

      2017בדצמבר  31לשה שהסתיימה ביום 

      (מבוקר)  

      

 827,911 309,581  518,330    2017ביואר  1 יתרה ליום

 80,407 80,407  -    רווח כולל לתקופה 

      

 908,318 389,988  518,330    2017בדצמבר  31יתרה ליום 

      

  
  
  
  

 מהווים חלק בלתי פרד מהם. התמציתייםהכספיים לדוחות הבאורים 
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  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

  
  על תזרימי המזומיםתמציתיים  דוחות

  
  
  

 לשה שהסתיימה   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   

 בדצמבר 31ביום  ץבמר 31ביום    

   2018 2017 2017 

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)   

       תזרימי מזומים מפעילות שוטפת

 80,407 26,436 15,076  רווח קי

       התאמות 
  245,891 54,850 66,594   פחת והפחתות 

  114,267 25,209 39,579   הוצאות מימון, טו
  )3,682( )634( )3,275(   מסים דחים, טו

  )18,352( )18,074( )31,574(   מס הכסה ששולם, טו
  )55,520( )4,745( 39,193   בלקוחות )עליהירידה (

  5,056 )2,312( ),1946(   ים ויתרות חובהירידה (עליה) בחייב
  1,055 4,664 )446(   בספקים וותי שירותיםעליה 
  37,079 9,257 19,651   בהפרשות, זכאים ויתרות זכותעליה 

 232,121 25,455 12,379  עליה בהכסות מראש

     

  638,322 120,106 983,015  מזומים טו שבעו מפעילות שוטפת

     

     מי מזומים לפעילות השקעהתזרי

 73,772 64,838 )2,170(  מזומים ושווי מזומים מיועדים, טו

 ) ,  )3,959(  )101,328(  )169,604טויירות ערך סחירים

  20,031  )20,000(  )116,979(   פקדוות לזמן קצר, טו
  14,934  2,293  4,330   ריבית שתקבלה

 )1,874( )730( )486(  רכישת רכוש קבוע

 )PRMS  )71,654( )84,658( )409,582והקמת מתקי  רישיון -השקעות בכס בלתי מוחשי 

     

 )472,323( )139,585( )918,019(  ששימשו לפעילות השקעה מזומים טו

     

     תזרימי מזומים מפעילות מימון

  )93,174(  -   -   פירעון אגרות חוב 
  )52,342(  -   -   רעון קרן אשראי חח"ייפ

  )6,908( -  -   מכשירי גידור, טו

 )169,109(  -   -   ריבית ששולמה

     

 )321,533( -  -   מימון ששימשו לפעילותמזומים טו 

     

 )155,534( )19,479( )39,935(  במזומים ושווי מזומים ירידה

      

  עת השיויים בשערי חליפין על יתרות מזומים השפ
  במטבע חוץ המוחזקות  

 

868 )4,573( )7,393( 

         

 705,691 705,691 542,764  יתרת מזומים ושווי מזומים לתחילת התקופה

         

 542,764 681,639 503,697  התקופהיתרת מזומים ושווי מזומים לסוף 

  

  
  

  מהווים חלק בלתי פרד מהם. התמציתייםהכספיים לדוחות הבאורים 
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  לישראל בע"מתיבי הגז הטבעי 
  

  על תזרימי המזומיםתמציתיים דוחות 
  
  
  

 לשה שהסתיימה   לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה   

 בדצמבר 31ביום  ץבמר 31ביום    

   2018 2017 2017 

  ש"חאלפי   אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

 (מבוקר) (בלתי מבוקר) (בלתי מבוקר)   

       פעילות שאיה במזומן -ספח ב' 

       

 )150,528( )112,654( )894,91(  רכישת כס בלתי מוחשי כגד אשראי ספקים

     

  
  
  
  

 הווים חלק בלתי פרד מהם.התמציתיים מספיים לדוחות הכהבאורים 
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   כללי - 1באור 
  

  :תיאור כללי של החברה ופעילותה
  

. 2004והחלה בפעילותה במהלך שת  2003וסדה בחודש יולי  החברה) -חברת תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ (להלן  .א
הוקמה על פי החלטת ממשלה לפיה יועק לחברה רישיון להקמה היא החברה היה בבעלות מלאה של מדית ישראל ו

. לפיכך, על החברה חלות הוראות חוק 2002-ולהפעלה של מערכת הולכת גז טבעי לפי חוק משק הגז הטבעי התשס"ב
בחודש אוגוסט  והתקות שהותקו לפיו. 1999-הוראות חוק החברות, התש"טכן ו 1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה

בחודש ובמבר אשר הוארך   ,הרישיון) -(להלן  קיבלה החברה מהמדיה רישיון להקמה ולהפעלה של מערכת הולכה ,2004
  .2034 ,ביולי 31עד ליום  2005

 

, צפית ,חגית, רמת חובב תחות כוח של חח"י (אשכול, רידיג, גזר, 8-עסקה החברה בהולכת גז ל ,תקופת הדיווחמהלך ב .ב

רותם, דוראד, דליה, אשדוד ארגיה (אדלטק), רמת גב ארגיה  OPCיצרי חשמל פרטיים ( 7- ל), וחח"י חיפה אלון תבור

ת הזיקוק באשדוד, מפעלי ילמתקי בדלק שורק)  IPP-ו מתקן התפלת המים באשקלון(אדלטק), תחת הכוח הפרטית של 
רותם וברמת חובב, חיפה כימיקלים  במישור ,מפעלי ים המלח בסדום ,ישראליים בחדרה, מפעלי שר-ייר אמריקאיים

,  CNGאלון תבור , סוגת,בז"ן ,מכתשים ברמת חובב, אגן כימיקלים באשדוד ,וחיפה כימיקלים בחיפה במישור רותם
ולמתקי חברת החלוקה גב גז טבעי באשל השיא, ברמת חובב, דימוה ומישור רותם, חברת החלוקה מרימון בשדה אילן 

  ל פיציה) וחברת החלוקה גז טבעי דרום באשקלון.(מתקן המזרים גז למפע
  

  
  עיקרי המדייות החשבואית - 2באור 

  
של שלושה  הולתקופ 2018 ,במרץ 31ליום  חברהדוחות כספיים בייים) של ה - (להלן  הדוחות הכספיים התמציתיים .א

וח כספי לתקופות בייים" (להלן , "דיוIAS 34 בהתאם לתקן חשבואות בילאומי כוער באותו תאריך החודשים שהסתיימ

-IAS 34 .( 

  
מדייות חשבואית, כללי הצגה ושיטות חישוב הזהים לאלו שיושמו  חברהבעריכת דוחות כספיים בייים אלה, יישמה ה

יש . , למעט האמור בסעיף ב' להלןולשה שהסתיימה באותו תאריך 2017, בדצמבר 31בעריכת דוחותיה הכספיים ליום 
ולשה שהסתיימה  2017בדצמבר,  31ות תמציתיים אלו בהקשר לדוחות הכספיים השתיים של החברה ליום לעיין בדוח

  הדוחות הכספיים השתיים). -(להלן תאריך, ולביאורים אשר לוו אליהם באותו 
  

ומידיים), ת תקופתיים הדוחות הכספיים התמציתיים ערכו בהתאם להוראות הגילוי בפרק ד' לתקות יירות ערך (דוחו
  ובהתאם לתקות החברות הממשלתיות. 1970-התש"ל

  
 שיקולי דעת ביישום מדייות חשבואית ואומדים חשבואיים קריטיים .ב

 

, דרשת הההלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדים, IAS 34- בעת הכת תמצית הדוחות הכספיים בייים בהתאם ל
חות המשפיעים על יישום המדיסות הערכות והכסים והתחייבויות, הכ אית ועל הסכומים המדווחים שליות החשבו

  והוצאות. התוצאות בפועל עשויות להיות שוות מהאומדים שקבעו.
  

שיקול הדעת של הההלה, בעת יישום המדייות החשבואית של החברה וההחות העיקריות ששימשו בהערכות הכרוכות 
 'יט2, כמפורט בבאור 2017בדצמבר  31ששימשו בדוחות הכספיים השתיים ליום באי וודאות, הים עקביים עם אלו 

הכסות מחוזים  - IFRS 15בדבר יישום לראשוה של  'ג2לדוחות הכספיים השתיים,  פרט לאמור להלן ולמתואר בבאור 
  עם לקוחות.

  
  זיהוי מחויבויות ביצוע בחוזים על לקוחות

  

כסות מחוזים עם לקוחות, זיהתה החברה בכל אחד מהחוזים עם לקוחותיה ה - IFRS 15במסגרת יישום הוראות 
  מחויבות ביצוע אחת ויחידה הוגעת לאספקת שירותי הולכה ותחזוקה.

  

, מצריך זיהוי כל הבטחה של החברה להעביר ללקוח IFRS 15זיהוי מחויבות ביצוע בחוזה על לקוח, בהתאם להוראות 
מסגרת הסכמי החברה עם לקוחותיה, החברה מבטיחה לספק ללקוח שירותי הולכת סחורה או שירות שהם מובחים. ב

גז. בהקשר זה, הספקת שירותי גז ללקוחות, כמובטח על ידי החברה במסגרת החוזה, היה בגדר מחויבות ביצוע מובחת, 
ן לאור העובדה הן לאור העובדה שהלקוח יכול להפיק תועלת ברורה וערך העומד בפי עצמו משירותי ההולכה וה

שההבטחה לאספקת שירותי הולכת גז יתת לזיהוי בפרד בחוזה באופן ברור ומוגדר לרבות בהתייחס לאופי השירות, 
  היקפו, איכותו ותעריפו. 



  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ
  

  2018במרץ  31באורים לדוחות הכספיים ליום 
  
  

15 

  (המשך) עיקרי המדייות החשבואית - 2באור 
  

המתקן) בוסף לשירותי הולכת  - הייצוא (להלן מקטעיו/או את  PRMS-בחוזים בהם החברה מבטיחה להקים את מתקן ה
הגז, החברה מעריכה כי בשירותים אלה, אין ללקוח כל תועלת או ערך מוסך העומד בפי עצמו, ומכאן שההבטחה להקים 

  בות ביצוע פרדת משירותי ההולכה.את המתקן איה בגדר מחוי
  

  קביעת שיעור ההיוון
  

- הכרוך במקדמות מלקוחות החברה לצורך הקמת מתקי הלצורך ההכרה בהוצאות מימון בגין רכיב אשראי משמעותי 

PRMS ים ו/או את מקטעי הייצואהשתמשה החברה בשיעורי היוון המשקפים ריבית חוב של החברה, בעל מאפיי ,
  וסיכוים דומים ובהתאם לגיוסי החוב הסמוכים ביותר למועד בו התקבלו המקדמות.

  

 התקן) -וזים עם לקוחות (להלן הכסות בגין ח - IFRS 15 יישום לראשוה של . ג

 

התקן החדש קובע מגון מקיף ואחיד המסדיר את הטיפול החשבואי בהכסות הובעות מחוזים עם לקוחות. 
"חוזי הקמה"  IAS 11"הכסות" ותקן חשבואות בילאומי  IAS 18התקן מבטל את תקן חשבואות בילאומי 

תקן הוא שההכרה בהכסה תשקף את העברת הסחורות או והפרשויות הלוות להם. עיקרון הליבה של ה
השירותים ללקוחות בסכום המייצג את ההטבות הכלכליות שהישות צופה לקבל בתמורה להם. לשם כך, קובע 
התקן כי ההכרה בהכסה תתקיים כאשר הישות מעבירה ללקוח את הסחורות ו/או השירותים המויים בחוזה 

  על אותם סחורות או שירותים. עמו באופן שהלקוח משיג שליטה
  

  התקן קובע מודל בעל חמישה שלבים ליישום עקרון זה:

 זיהוי החוזה (או החוזים) עם הלקוח. )א(

 זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה. )ב(

 קביעת מחיר העסקה. ) ג(

 הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע. )ד(

  הכרה בהכסה כאשר הישות משלימה מחויבות ביצוע. ) ה(

 

  י בעובדות ובסיבות ספציפיות לחוזה ומחייב, לעיתים, הפעלת שיקול דעת רחב.יישום המודל תלו
  

בוסף, קובע התקן דרישות גילוי רחבות לגבי חוזים עם לקוחות, האומדים המשמעותיים והשיויים בהם אשר 
הכמות,  שימשו בעת יישום הוראות התקן, וזאת על מת לאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את המהות,

  העיתוי והמהימות של ההכסות ושל תזרימי המזומים הובעים מהחוזים עם הלקוחות.
  

או לאחריו. יישום מוקדם  2018ביואר  1לתוקף מחייב לגבי תקופות דיווח שתיות המתחילות ביום כס התקן 
חרה לא להתאים בכמו כן, החברה . , אולם החברה בחרה שלא ליישם את התקן ביישום מוקדםאפשריהיה 

  .למפרע את תוי השוואה
  

ומקטעי  PRMS-(דמי חיבור), לצורך הקמת מתקי ה גובה מקדמות מלקוחותיההחברה  - מקדמות מלקוחות
שהתקבלה  כירה בהכסה בהתאם לסכום התמורהההחברה  ,טרם יישום התקןטרם מתן השירותים. הייצוא, 

קבלת מקדמות לזמן ארוך (מעל שה) בגין  ש, במקרים שלהחד ריבית בגין המקדמות. תחת התקן צברה ולא
 בהוצאת מימון בגין המקדמות לאורך תקופת ומכירהחברה ריבית ה צוברת שירות עתידי אותו מספקת החברה,

בתקן החדש. עם מימוש המקדמות  חוזה רכיב מימון משמעותי כהגדרתו ההתקשרות הצפויה וזאת כאשר קיים
מההכסות משירותים. כתוצאה מכך, בעקבות יישום התקן החדש,  כחלק ברההחברה בריבית שצ מכירה

קבלת המקדמה לבין מועד  הוצאות מימון גבוהות יותר בתקופה שבין כולליםהכספיים של החברה  הדוחות
  אספקת השירות. ביצוע השירות וכן הכסות גבוהות יותר במועד

  
  :החדשיישום התקן ה מכתוצא 2018ביואר,  1להלן ההשפעה המצטברת ליום 

  

  
  בהתאם 

 השיוי למדייות הקודמת 

  בהתאם

  IFRS-15-ל 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח אלפי ש"ח   

  275,778  )114,210(  389,988  עודפים
         

  1,016,888  148,325  868,563  מדמי חיבורהכסות מראש 
         

  42,419  )34,115(  76,534   התחייבויות מסים דחים
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  (המשך) עיקרי המדייות החשבואית - 2באור 
  
  

 בהחה, לתקופה הדוח על המצב הכספי ועל הדוח על הרווח הכולל על ההשפעות את מרכזות מטה הטבלאות
  :זו בתקופה ממשיכה הייתה בהכסה הכרה של הקודמת והמדייות

  

  
  בהתאם 

 השיוי למדייות הקודמת 

  בהתאם

  IFRS-15-ל 

 אלפי ש"ח אלפי ש"ח "חאלפי ש   2018במרץ  31ליום 

         
  211,553  15,660  195,893  זכאים ויתרות זכות

         
  1,034,590  137,979  896,611   מדמי חיבורהכסות מראש 

         
  39,144 )35,337(  74,481   התחייבויות מסים דחים

         
  290,854  )118,302(  409,156   עודפים

         
יימה לתקופה של שלושה חודשים שהסת

  2018במרץ  31ביום 
       

         
  16,053  3,706  12,347   הכסות מדמי חיבור

         
  64,498  3,706  60,792   רווח גולמי

         
  59,189  3,706  55,483   רווח תפעולי

         
  58,830  9,020  49,810   הוצאות מימון

         
  4,534  )1,222(  5,756   מסים על הכסה

         
  15,076  )4,092(  19,168   כולל רווח קי ורווח

  
  

 התקן) -(להלן  מכשירים פיסיים - IFRS 9יישום לראשוה של  .ד

  

 - IAS 39, המחליף את פיסים מכשירים - IFRS 9 את הוסח המלא והסופי של IASB- פרסם ה 2014בחודש יולי 

כל הכסים על  כסים פיסים והוא חלבעיקר בסיווג ובמדידה של  מתמקד  IFRS 9 .הכרה ומדידה מכשירים פיסים:

   לראשוה בדוחות כספיים אלה.מיושם החדש התקן . IAS 39 הפיסים שבתחולת
  

  השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים של החברה. איןליישום לראשוה של התקן 
  

  בסיס ההצמדה ושער חליפין: .ה
 

דוע", כללו על בסיס "המדד הידוע" לתאריך יתרות שעל פי הסדרי ההצמדה לגביהן המדד הקובע הוא "המדד הי . 1
יתרות צמודות למדד המחירים לצרכן כללות על בסיס המדד שפורסם בגין החודש שסתיים בתאריך  המאזן.
 המאזן.
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  (המשך) עיקרי המדייות החשבואית - 2באור 
  

 להלן טבלאות מדדים ושערי חליפין: . 2

 

  
מדד המחירים  

  לצרכן

  אירו 

)U.C.E(  

  דולר

  ארה"ב

  ש"ח  ש"ח  קודות   

     הדוחות הכספיים: תאריך

 3.514 4.3288 118.339  2018ץ במר 31

 3.632 3.8822 118.103  2017ץ במר 31

  3.467  4.1526 118.695  2017ר דצמבב 31

      

   % % % 

      השיוי לתקופה: שיעורי

 1.36 4.24 )0.30(   2018ץ במר 31ביום  שהסתיימה

 )5.54( )4.00( )0.20(   2017ץ במר 31ביום  שהסתיימה

 )9.83( 2.69 0.30   2017בדצמבר  31ביום  שהסתיימה

  
  .100=  2006*) המדד לפי בסיס ממוצע       
  

  

  מכשירים פיסים - 3באור 
  

 31ות הכספיים ליום לא חל שיוי ביחס לדוח ,לעיין סיווג מכשירים פיסים (כסים והתחייבויות) לפי מדרג שווי הוגן .א
 דוחות הכספיים השתיים).ל 25ראה באור ( 2017 ,בדצמבר

 

    :שווים ההוגן של מכשירים פיסיים (אגרות חוב, הלוואה מתאגיד בקאי ואשראי חח"י) להלן .ב
  

  שווי הוגן  ערך פקסי            

  בדצמבר 31ליום   מרץב 31ליום   בדצמבר 31ליום   מרץב 31ליום    

   2018 2017  2017  2018 2017  2017  

  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח  אלפי ש"ח   

        

  3,827,418  3,790,840  3,810,651  3,123,660  3,211,115  3,116,550    ד') -א' , ג' ו ותאגרות חוב (סדר
 57,485 57,515 57,125  53,933  53,664  53,771   הלוואה מתאגיד בקאי 

 465,154 534,196 474,832  476,251  552,026  482,946    אשראי חח"י

  
  

  אירועים מהותיים בתקופת הדוח - 4באור 
 

מתיה למוכות הלקוח לצורך תחילת הוחלוקה באשדוד   PRMSהשלימה החברה את הגזת תחת 2016בדצמבר,  6ביום  .א

 CNG מערכת המיה עבור , בוצעה הגזה של2018בפברואר  12ביום החלה ההזרמה. כמו כן,  2017בחודש דצמבר  .ההזרמה

  .החלה ההזרמה 2018ובחודש מרץ  אשדוד 
  

בושא תעריפי חיבור והולכה שיגבה בעל רישיון הולכה  2/2018, פרסמה המועצה את החלטה מספר 2018בחודש מרץ  .ב
מצרכן שהוא תחת דחיסה. בהתאם להחלטה, התעריף בגין שירותי ההולכה שיגבה בעל רישיון ההולכה מצרכן שהוא 

 5/09תחת דחיסה המחובר ישירות למערכת ההולכה, יחושב בהתאם לתעריף הזרמה כמפורט בהחלטת המועצה מספר 
ארגיה בפועל ולא תעריף הולכה בגין תפיסת קיבולת קבועה במערכת  ת(דהייו, תעריף הולכה למשווק בגין צריכ

פעה מהותית על החברה (ההחלטה רלווטית כון למועד אישור הדוחות הכספיים אין להחלטת המועצה השההולכה). 

 אשדוד).  CNGאלון תבור ומתקן  CNGביחס למתקן

 

אשדוד חלוקה ועבור מתקן המייה וקו הגז   PRMSמתקן קיבלה החברה אישור השלמה עבור 2018, בפברואר 28ביום  . ג
 .ירדן דרום
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 אירועים מהותיים בתקופת הדוח (המשך) - 4באור 

  

לפעול כממוה  (ב) לחוק14שר הארגיה לחברה היתר לעסוק בעיסוק וסף לפי סעיף העיק , 2018בפברואר  7ביום  .ד
מותה החברה על ידי שר הארגיה ולפי  ,2018בפברואר  8האישור ה"ל, ביום  על בסיס. לחוק 20בהתאם להוראות סעיף 

(ה) לחוק 20. בעקבות המיוי ולפי סעיף גזטיב) -להלן חברה להפצת גז טבעי בע"מ ( -לחוק, כממוה על גזטיב  20סעיף 
בהתאם לכתב המיוי, ככל  קבע שלחברה יש את כלל סמכויות היהול בגזטיב, לרבות סמכויות הדירקטוריון והמכ"ל.

שכתוצאה מהמיוי ולצורך ביצועו יושתו על החברה עלויות או זקים שלא יכוסו בדרך אחרת, תפעל רשות הגז הטבעי 
   אם בדרך תעריפית ואם בכל דרך אחרת. לכיסוי העלויות

  
כון למועד כי ן יצוי פקע. -הודיע מהל רשות הגז הטבעי כי המיוי שיתן לחברה כממוה על גזטיב  2018 ,באפריל 9ביום 

 הדוחות הכספיים ובקשר עם מיוי זה, לא הושתו על החברה עלויות ברות שיפוי כאמור לעיל.

 

קבע כי החברה תפעל להתקשר עם ארג'יאן (כבעל החזקה  2017במאי,  14 מיום 2592 בהמשך להחלטת הממשלה מספר .ה
במאגרי כריש ותין) לצורך רכישת מקטע מערכת הולכה לקבלת גז ממאגרי כריש ותין ומאגרים וספים שעשויים 

 .להתגלות בעתיד

 
סכום המימון) שיועברו מתקציב המדיה  -להלן (י ש"ח מיליו 100החלטת הממשלה קובעת כי הפרויקט ימומן באמצעות 

לחברה כגד הקצאת מיות למדיה בחברה, והכל בכפוף למספר תאים המויים בהחלטה הממשלה ה"ל וכן בהסכם 
 ית בקבלת אישור דירקטוריון החברהשכיסתו לתוקף מות 2018 ,במרץ 26מימון שחתם בין החברה לבין המדיה ביום 

וועדת הכספים של הכסת וכן אישור  שטרם התקבלו כון למועד אישור הדוחות הכספיים ברההאסיפה הכללית של החו
   .2018 ,במאי 7ביום  התקבלאשר  לחוק החברות הממשלתיות, 10לפי סעיף 

  
כ"א, ובכפוף  י ש"חמיליו 50בין היתר, במסגרת הסכם זה קבע כי המדיה תעביר את סכום המימון בשתי פעימות על סך 

ע.. כ"א לכל  ש"ח 1בות  מיות של החברה 1,000דה באבי דרך. כגד סכום המימון החברה תקצה למדיה לעמי
  שיועברו בפועל לחברה. ש"ח 1,000,000

  
השימוש היחידי שתעשה החברה בסכום המימון, כולו או חלקו, יהיה לצורך רכישת המקטע האמור לקבלתו לחזקתה, 

ימים ממועד מתן אישור ההזרמה  90-, ולמסירת הבעלות בו למדיה לא יאוחר מהשיוריולצורך הפעלתו בהתאם לתאי 
על ידי הממוה על הבטיחות ברשות הגז הטבעי, אלא אם יקבע אחרת על ידו. מגבלת החבות של החברה במקרה של הפרת 

וזאת מבלי לגרוע מזכות חובה זו, תהא עד גובה החלק מסכום ההשתתפות שהועבר לה על ידי המדיה עד לאותו מועד (
המדיה לדרוש את אכיפת הסכם זה). בוסף, קבע כי יהיה זה באחריות החברה לפקח, לבקר ולעקוב כי עבודות הקמת 

 המקטע האמור מבוצעות כדרש בהסכם ועל פי דין. 

  
  או חלקו).עוד קבעו בהסכם האירועים בגים המדיה רשאית להפסיק או לעכב את העברת סכום המימון (כולו 

 

הודעה לרשות הגיש, באמצעות מורשי החתימה שלה, החברה לאת ההלת דירקטוריון הסמיך ה 2018 בפברואר, 15 ביום .ו
ם תשקיף לרישום למסחר של אגרות החוב סדרה ד' הקיימות ולפרסלהגיש בקשה לקבלת היתר כווה בדבר ליירות ערך 

הגישה החברה לרשות ליירות ערך טיוטת  2018במרץ,  29ביום  .2017, דצמברב 31ים ליום יעל בסיס הדוחות הכספ
 תשקיף.

  

בחודש פברואר , מחלוקות מול חח"י בוגע לחריגה מקיבולת בדבר ,י' לדוחות הכספיים השתיים26המשך לאמור בבאור ב .ז
 16-רה סך של כ, שעיקריו: (א) חח"י תשלם לחבבעי מתווה לפשרה ליישוב המחלוקותהגישה החברה לרשות הגז הט 2018

; (ב) החל ממועד כיסת הפשרה לתוקף, צריכה מעבר לקיבולת הפתוחים ש"ח (לא כולל מע"מ) בגין החובות מיליוי
מעל לקיבולת המקורית לא תחשב לחריגה מקיבולת  25%המקורית שקבעה בהסכם ההולכה עם חח"י בהיקף של עד 

 2018באפריל,  9שה שהתקיימה ביום ם ההולכה הקיים. בפגיברת חיוב, ומעבר לכך חח"י תחויב על פי הוראות הסכ
ברשות החברות הממשלתיות, בהשתתפות ציגים של שתי החברות, סוכם כי החברות יפעלו בהתאם להצעת הפשרה 

 דירקטוריון ל ידיוייפו בעיין זה לרשות הגז הטבעי, וכי ייערך לצורך זה סיכום חתום בין הצדדים. מתווה הפשרה אושר ע
 וויתרו ובמסגרתו הפשרה מתווה את המאמץ ההולכה להסכם תיקון החברות בין חתם 2018 ,במאי 15 ביוםהחברה. 
שהסכם ההולכה לא  בכך מותה הפשרה מתווה שלתוקפו  .שבמחלוקת הושא עם בקשר טעות על הדדי באופן החברות

 וה הפשרה.האמור במתו יעודכן על ידי מהל רשות הגז הטבעי באופן הסותר את
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  אירועים לאחר תאריך המאזן  - 5באור 
  

 החברה מעובדי משליש למעלה כי החדשה הכללית העובדים מהסתדרות הודעה החברה קיבלה, 2014 באפריל 7ם ביו .א
 להגיע במטרה החברה עם ך מו"מלהלי להיכס ברצום וכי החברה של היציג העובדים ארגון היא ולפיכך אליה הצטרפו

 במהלכו כאשרה, לאחרו ועד 2014י יו בחודש החל התהל כאמור ומתן משא הליך. קיבוצי בהסכם שיעוגו מותלהסכ
ל אפרי חודש במהלך, המאזן תאריך לאחר. מהעובדים חלק קטו בהם עיצומים של יחסית קצרים סבבים שי גם היו

 כלל על יחול אשר, קיבוצי הסכם של סחו על להסכמה העובדים וציגות ההסתדרות, החברה ההלת הגיעו 2018
 ההסכם -) (להלן וספים תפקידים ובעלי בחברה האחרים מהמהלים חלק, משרה ושאי למעטה (בחבר העובדים
 למועד כוןן, כ ועל 2018במאי,  2 ביום החברה דירקטוריון ידי על אושרה הקיבוצי בהסכם החברה התקשרות ).הקיבוצי

 ולאישור האוצר במשרד השכר על הממוה לאישור כפופה הקיבוצי ההסכם של לתוקף כיסתואישור הדוחות הכספיים, 
  . הממשלתיות החברות רשות

  

   סדום.-אישור השלמה עבור קו ערוער החברה קיבלה 2018במאי,  15ם ביו .ב
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  פרטים וספים - פרק י' 

  חוות דעת עורך דין . 10.1

  החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

  

  
  

|   2018במאי  30 תל אביב 

  לכבוד

  תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

  58177), ת.ד. 8מגדל עתידים (ביין , קרית עתידים

  6158101תל אביב 

,..א.ג  

 .ע.₪  1,174,532,000בעיין רישום למסחר של (להלן: "החברה") של תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ תשקיף הדון: 

   (להלן: "התשקיף")וכן תשקיף מדף  של אגרות החוב (סדרה ד')

  

  לחוות את דעתו כדלקמן:בהתאם לבקשתכם, הריו 

 הזכויות הלוות ליירות הערך הכלולים בתשקיף תוארו בו כוה. . 1

 את יירות הערך המוצעים בתשקיף בצורה המוצעת. ציעחברתכם מוסמכת לה . 2

 )1929-2014( יגאל ארנון

 דרור ויגדור

 עמליה משי

 אמנון לורך

  חגי שמואלי

  ברי לבנפלד

  דוד שפירא

  חגית בבלי

  אורנה ששון

  ברק טל

  שירי שחם

  דורון תמיר

  דניאל אברבנאל

  דוד אוסבורן

  גיל אורן

  רונית אמיר

  אורלי ציוני

  מרדכי בייץ

  ברק פלאט

  בנימין חורף

  יורן גיל

  אסף אילון

  דניאל מרקוביץ

  אדריאן דניאלס

  יובל שלהבת

  שטרית-יעקב בן

  פיטר שוגרמן 

  בן סנדלר

  בעז פייל

  יורי קרייסברג

  וינטרובסיימון 

  רות לובן

  ירום רומם

  אדם שפרוך

 יובל ברגיל

  אלירן פורמן

  ערן למפרט

  אופיר לוי

  דניאל גרין

  חניטל בלינסון

  יוכבד נובוגרודר

  אורן רוט

  דרור ורסנו

  אודליה סידי

  שירה להט

  עידו חיטמן

  נעה אפיק

  ענר חפץ

  דוד אקריש

  ניר רוזנר

  אסף מסיקה

  לירון הכהן

  גיא פורר 

  עזרא גרוס

  רונסדוד 

  אלי גרינבאום

  לי מאור 

  נמרד ורומן

  גיא שגיב

  מיכה טולמן 

  שני רפופורט

  ליאור גלברד

  מיכל סגמון

  הילה רוט 

  קרן טל

  נטע גושן

  רועי מסורי

  אייל יעקבי 

  דפנה ליבנה

  תמר גלבוע

  יעל הפלר

  שגיא שיף

  לילך גרימברג

  עדי סמואל

  נתנאלה טרייסטמן

  דניאל דמבוריץ

  שלומי שניידר

  לדנואלונה טו

  אלעד אופק

  יובל שמיר

  דנה הלר

  עדי טל

  יוליה לזבין

  יהושע ליברמן

  ליאת פילרסדורף

  אורלי רוטנברג 

  אבי אנושי

  שי פחימה

  מיכאל קרן

  סיון גילרון דותן

  נפתלי ניר

  נתן-תומר בר

  יואל ברוכין

  אבן שנדלר

  ליהיא כצנלסון

  איל אייכל

  שחר עוזיאלי

  אידן רגב

  יהודית ביטון

  אוהד שלם

  אדלר -גיתית רמות

  עמרי שניידר

  רינת מיכאל

  עדי אתר

  איוור קרומהולץ

  דניאלה מילנר

  הראל סיני

  עמוס אוסיזון

  גיא קורתני

  גור קורן

  עדי דניאל

  דפנה שחם

  מרים פרידמן

  איתמר ליפנר

  ריקי ניומן

  רוני אוסבורן

  אורטל זנזורי

  רעות ששון

  יהושע הירש

  רועי ששון

  שיר אשכול

 ניר רודניצקי

  ה סלביןנוע

  גיא פטאל

  שני לורך

  אירה בורשטיין 

  אליחי ביטר

 אמיר ויזר

  איתמר כהן

  שי מרגלית

  יוסי פאלוך

  אופיר שוורץ

  מיטל זינגר

  יונתן וויטפילד

  משה לנקרי

  שירה טייגר

  רחל לרמן

  רביד סער

  דבי שליט

  סופי בלקסטון

  אתי אלבז

  הגר מזרחי

  אלעד מורגנשטרן

  רון אשכנזי

  דפנה רז

  שרה חבר

  ליבוביץ ארז

  אילן אקוקה

  שלומית בוקיה 

  יהונתן כהן

  דוד שמואלביץ 

  תאיר צ'רבקובסקי 

  אופיר דגן 

  יעל מרטיק חנן

  דב ארמן

  נטלי דמרי 

  נועם פרצר

  נאוה רוזוליו

  שירן גליטמן

  דור דניאל

  מיכאל רוזנבליט

  כהן-חני רוטשטיין

  גל פרנקל

  דני ויסברג

  לארן חורי

  נוהר הדר

  שירלי יוסרי

  כהנאניצן 

  יהל קפלן

  ליעד קלדרון

  דניאל שריבר

  שחר הינדי

  נטלי קורנפלד

  משה פסקר

  מזי אוחיון

 דניאל רוזנבלט

 קונפורטי-פישר ניצן

  ויקטוריה סאבו

 דרורה טרופ

  

  

  

  )1934-2010פול בריס (

 רמי קוק

  נירה קוריצקי

  ערן אילן
 



 2-י'

 הדירקטורים של החברה תמו כדין ושמותיהם כללים בתשקיף.  . 3

  או מסכימים כי חוות דעתו זו תיכלל בתשקיף.

  בכבוד רב,

  

  שי מרגלית, עו"ד  אסף מסיקה, עו"ד  גיל אורן, עו"ד

  עורכי דין - יגאל ארון ושות' 



 3-י'

  הוצאות בקשר להצעת יירות הערך והפקתם . 10.2

 .₪ 600,000 - עומדות על סך של כ סך כל הוצאות ההפקה הקשורות לעריכת תשקיף זה ופרסומו

 עיון במסמכים . 10.3

ומחוות הדעת, המוזכרים בתשקיף זה, וכן ממסמכי ההתאגדות העתקים מתשקיף זה, מהדו"חות, מהאישורים 

  של החברה, עומדים לעיון במשרדה הרשום של החברה בשעות העבודה הרגילות ובתיאום מראש.

   :כמו כן, יתן לעיין בתשקיף זה באתר האיטרט של רשות יירות בכתובת

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

   :ליירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובתובאתר האיטרט של הבורסה 

http://maya.tase.co.il/bursa/indeximptoday.htm  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 



 1-יא'

י ק  ר ת -  א"פ ו מ י ת   ח

  

  :החברה

    תיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ

  

  :הדירקטוריון חברי

    איתן פדן

    שי פרמיגר

    יחזקאל ליפשיץ

    שארבל שחאדה
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